
REPERTORIO GERA.L
ou

INDICE ALPHABETICO

D_L\. LEIS DO IMPERIO DO BRASIL



ADVERTE CI o

Todos os volumes levão neste lugar a firma àos
do Autor, que protesta usar do direito que lh

;;~minal.~

Editorc c
cone 'dido



BEPEBTOBIO GEBAL
ou

INDICE ALPH!BETICO

DAS LEIS DO IMPERIO DO BRASIL
PUBLICADAS

DESDE O~OnEçO DO AN O DE t 808 ATÉ OPRESENTE
EM SEGUIMENTO

DO

DESEBB!RUDOR MANUEL FERNANDES THOMAZ
COIlPB.BHENDENDO

Todos os Alvarás, Aposlillas, Assentos, Avisos, Cartas de Lei, Cartas Regias.
Condicões, Convencões, Decrelos; Editaes,

Estatutos, InstrucçÕes, Leis, Ob~jgações, Officios, Ordens, Portarias.
Provisões, Regimentos, Regulamentos, Resoluções e Tratados

ORDENADO

1Jlor $rancis.co .mada ~e .sou?a .Jurta'bo ~t .mtn~Onça
'E'

Doutor em Scieocías Jurídicas e Sociaes , e Lente da Academia de São PanIo.

TOMO PRIMEIRO

A-C

\850

~n~ ~m aàlR1mn~~
PUBLICADO E A. VENDA

NA LIVRARIA U IVHRSAL DOS EDITORES EDUARDO &: IIIl RIQUE LAEMlIllRT
Rua da Quitanda N.· 77



BI3L1QTfCA 00 SEhl4dE ft3~n{
300

Esta volul1l~ ac a-so reg!ntrado

sob númaro fiL~~~ _
do ano de.__.._~ ...._....._

. -~

J



.....

PREFAÇAO.

Sendo incontestavel a utilidade dos diccionarios ou alphabetos em todos os ramos
dos conhecimentos humanos, julgo-me dispensado de demonstrar o prestimo deste
meu trabalho; devo porem expôr as razões por que o fiz, e a ordem qlle neHe segui.

Altamente apreciando o merecimento e serviço do Repertorio Geral das Leis Extra
vagantes, que foi ordenado pelo desembargador Manuel Fernandes Thomaz, achei-o
comtudo muito defeituoso a respeito da legislação promulgada desde o anno de 1.808,
grande parte da qual é peculiar do Brasil. Além disso, não comprehendia esse Reper
torio a que entre nós se estabeleceu depois que nos constituimos nação independente.

Para satisfazer principalmente a esta u1Lima falta que se sentia, confeccionou o Sr.
Dr. Alberto Antonio de Moraes e Carvalho um Indice alphabetico em continuação
áquelle repertorio; mas, tributando o respeito devido ás luzes de seu illustre autor,
opservei que muitas omissões havia, inevitaveis filhas da grande imperfeição das
coHecções de leis que se tinbão publicado até o tempo em que aquelle distincto
Jurisconsulto fez o seu, aliás muito estimavel, trabalho. Accrescia que não abrangia
esse Indice a legislação posterior ao anno de 1.829.

Nestas circumstancias, achando-me diariamente embaraçado no estudo e ensino da
nossa legislação palria modernissima, e querendo evitar o perigo de tomar e citar
como vigentes algumas disposições já revogadas ou alteradas, - perigo tão frequente,
quão grande é a volubilidade da nossa legislação - emprehendi, para meu uso
particular, um pequeno e abreviado trabalho, que, reduzindo a alphabeto as disposições
mais geraes das leis publicadas no Brasil, me indicasse a materias em succincto quadro
e, conjunctamente com os dous referidos Indices, me habilitasse para conheeer o estado
de toda a nossa legislação com suas multiplicadas variações.

Virão alguns de meus amigos o meu trabalho, que era apenas um ensaio, e encare
cendo a utilidade que ao publico delIe resultaria, si eu o completasse e publicasse,
anim:irão-me e decidirão-me a tentar esta obra, ampliando-a de modo que compre
hendes e com minuciosidade e possivel exactidão o resumo de toda a legislação Pl'O

mulgada desde 1.808 até os ultimos tempos.
o entretanto vio a luz nesta Côrte um Repertorio ordfolnado por um Sr. advogado

Bt'asilei1'o; mas como apenas abrangeu a legislação publicada -desde o anno' de ·1.830
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até o de 18lt1., e, além de não preencber as lacunas dos anteriores, lhe notei tambem 
omissões, me não demoveu i so do meu prol oito.

Não tendo tido á minha di po ição os archivo publicos, e t ndo-m vi to limitado
:1S Collecções de leis que ba impressas e ás publicaçõe periodica , e Iudices cbronolo
nicos, todos mais ou menos imperfeitos, - não podia deixar de r entir- e di to o meu
trabalho, aliás por sna natur 'za Lão arido, fa tidio o e difficil; per uado-m por m
que não muito lhe faltará para ficar completo; e d ejando approxima-lo i não
leva-lo a este estado, não me pouparei a novas inv sLigaçõe-, c aguardo a indicaçõe
que hajão de ter a bondade de me forn 'c r as pes oa er ada na matfJria (clljo au
xilio imploro, e sinceramente agradf'c rei), para em um uppl mento g ral e flnal que
acompanhará esta obra preencher as faltas, e corrigir a inexactidõc que por ventura
houver. Espero pois que seja ella olhada com benevol ncia, e po a ao m nos s r pro
veitosa aos que principião a cultivar o c tudo do Dir ito Patrio.

Cumpre-mc notar que, não sendo o fim dos Rep rLol'ios mais do qu -indicar a
materias-restringi tanto quanto era pos iv I os extractos da di po i,õ para não
tornar a obra sobremodo e inutilmente exten a, attenta a multiplicidad infinita do
regulamentos, avisos, portarias e ordens que hão sido expedido, e no quae muitas
vezes se achão reprodllzidas as me mas idéa , e porque, si fize- e e- -(' xtracLo
tendo em vi ta que di pen as em de xaminar nas collecções a integras da di po
sicõcs serião elles na maioria do ca os qua i tão xtenso orno ta; e as im faria, ,
ant s uma nova compila ,ão do que um R pertorio, m qu. entretanto on f'guis
l)oupar inteiramente aos escrupulosos recorr r ás col! cçõ ,não ó para verificarem a

xactidão dos extracto , como tambem muitas veze para fixar m a m lho r intelli
gencia das leis pelas propria palavra do t xlo; - Lar fa esta in vitavel, porque tal é a
redacção de parte das dispo ições de no sas I i e regulamentos, que o tornão u
ceptiveis de diversas intelligencias, e tem dado orig m a uma multidão e pantosa de
avisos &c. explicativos, alguns até contradictorios entre i.

Para economisar tempo e trabalho a quem con ultar e ta obra, parei com miou-
ciosidade os difIerentes objectos tratados em cada lei, &c. coll cando-o m artigo
disLinctos; mas, para que a obra e não torna se por i so demasiadamente volumo a,
fiz no mesmo corpo della remissões de uns arLigos para outros I t das as v 7. que e
tornarião meras r<'producções; não tendo seguido o meLhodo de organisar tabel!as
remi sivas no fim dos volumes, por me parec r mais complicado.

Cumprehenc1i neste Indice todas as disposiçõ s que tem sido promulgadas desde
1808, embora algumas se achem revogadas ou alteradas, porque o m.u plano não foi
- apresentar só e unicamente o quadro da legislação actualmente vigente-: quiz
('. tabelécer o fio de toda a legislação promulgada desde aquella epocha at hoj', o
que me pan'ceu de incontestavcl utilidade, não só para a sua hi toria, visto que a
tei 20 Outubro 1823 adoptou para o Imperio a legdação pela qual at' ntão o Era ii
se regia, como porqu muitas vezes ha necessidade de examinarem-se dispo i,õ s já
não subsistentes, para se regularem casos occorridos nos tempos em que estavão m
vigor, além de que talvez ainda hajão de ser muitas dellas instauradas, o que a respeito
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de não poucas já tem acontecido. E devo advertir que, tendo no summario de todas
essas disposjçÕf'~ , seguido a ordem chronologica, fui notando ao passo que as referia,
as que as revogárão ou alterárão, as quaes posteriormente expuz.

_ ão sllpprimi as disposiçõ8s que farão relativas a casos particulares, po:que poderáõ
servir de argumento para casos identicos.

Incluí todos os Assentos da Casa da Supplicação de Lisboa tomados desde o anno
de 1808 até á epocha fixada pela Lei citada de 1.823, porque muitos delL~s tem sido
recebidos entre nós.

Além dos Repertorios referidos e de diversos opusculos que revi, consultei o Indice
Chronologico de João Pedro Ribeiro, de 1808 a 1.81.7; o Mappa Chronologico, os addi
tamentos e extractos 1.. o. e 2. o. de leis, de Manoel Borges Carneiro, desde 1.808 a 1.81.7 ;
o Repertorio militar do Brigadeiro Raymundo José da Cunha Mattos; os Diccionarios
J uridico de Joaquim José Caetano Pereira e Souza, e J uridico-Commercial de José Fer
reira Borges; as Collecções de leis do Ouro Preto, de 1808 até 18ÚO,-de Antonio
Delgado da Silva, de 180S a 1820, - da Typographia Nacional, de 1808 até o presente,
-do Sr. conselheiro José Paulo de Figueiroa I abuco e Araujo, de 1808 a 1.831,- e os
J O1'1laes do Commercio" COI'reios e Gazelas Olficiaes. Devo advertir que sempre citei nos
extractos as collec > õe5 de que os tirei, menos as do Ouro Preto e Typographia racio
nal, aqu'ella nos annos de 1808 a 1837 e esta' nos de 1838 em diante, por serem as que
mais geralmente se possuem.

Para poupar trabalho a quem houver de consultar as disposições que se aehão nas
diver as publicações 1eriodicas avulsas a que me refirí no corpo da obra, fiz c1ellas
uma collecção que está no prélo e que brevemente sahirá á luz.

Cada um dos volumes que se publicar seri! acompanhado de um supplemento provi
sodo que o completará até á data de sua publicação, e os irei refundindo successiva
mente até que, publicado O ultimo volume da obra, haverá um só supplemento geral,
que inutili ará todos os parciaes.

Fui sollicito em evitar erros nas citações; e applicando-me a que o manuscripto
fosse correctissimo digo desta obra o mesmo que da sua disse o desembargador Manuel
Fernandes Thomaz, - que estou plenamente convencido que ella é neste sentido tão
exacta quanto o póde ser ordinariamente um impresso deste genero.

• Não se põde esperar que uma obra desta nahlreza seja para se
fazer de um jacto, como uma peça que tenha molde em que
já muitos erros se hajão emendado antes de chegar ao ponto
de perfeição.• (M. F. THO)lAZ, - Rcpcrl., Pref., pago 17J[[.)

Rio de Janeiro, 1.6 de Junho de 1847.

Dr. F. M. DA S. FUR.TADO DE MENDONÇA.
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.~BA TECI E TO

BALROAÇ O. Sobre o modo coroo se avalia o
julga a avaria ou damno proced ntes d'ella.

id. Porto 7 J unlto 1811, §S 1.1 e 12.
(B. Cameiro. Extr.)

'BA DONO da propriedade dos objectos segu
rados. - Vid. Seguros.

- de "enero na alfandE'gas. - ido Alfandegas.

- de terrenos, como ha lugar. - ido Ten·cnos.

- de boa de dcrunctos e au ente. - ido Be1ls
de dc:{urictos e auseutes.

embarcarões lJlercant>~ em paiz eslran
eiro. - ido Embarcações mel·canles.

de embarcações, oa ancoragem. - Vid.
Ancoragem.

BA TEClrt1E TÚ da tropa. - Vid. Exercito.

ABELHA

- de navio u gu 1'1'0. - ido Embul'caçilCl d~

guerra.

ABATIME TO de hondeira8 e landut·le.-
id, Contincncia.

m vencimenlo . - ido lJescontos.

- filo em divida', - Vid. llebalc.

ABDICAÇ O da Corôo POI'lurrueza pelo SI'. D.
r dro J.' do .Brasil I.· de Porlugal cm
ua filha ara. D. brio da Glol'ia. D CI'.

3 Maio 1826 e 3 MUl'~O i 28, - ( CoU.
Planclw7'. )

- da orôa do Brasil p lo r. D. P dro I. o m
seu Filho o Sr. D, P dro n. o Dccl'. 7
Abril :1831.

BELHA . Foi O governo aul ri ado para c fI

ceder privilegio exc1u ivo por dez aonos
afim de serem imporladas da Europa OH

i

..
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ABUSO

Cosla da frica para o municipio da Côrte,
e Provincia do Rio de Janeiro. Res. n.O 72,
:12 Julho 1839.

ABERT RA de fazendas nas alfandegas. - Vid.
Alfandegas.

de e lradas. - ido Estradas.

de teslamentos. - Vid. Testamentos.

- d carla particulares. - Vid. C01Teios Geraes.

da as embléa geral legislativa. - Vid. Assem
bléa geral legislativa.

- d assembJéa provinciaes. - Vid. Assembléas
provmcLaes.

ABOLET IE TOS. Sobre elles vejão-se Regul.
OD zembro 1808; Edit. 21 Junho, Porto

25 elembro, Av. 16 ov mbro 1. 11.; Provo
2[, F ercil'o, Edit. 1á Dezembro 1 12 (D.

amci"o. Exir. addit. 2.°) , que o prohi
birão nas cadeias. Av. 14 ovembro 1829.
(Rcpcr t. Cunho 1Ifato )

ABO ADORE ou fiadores para passaporte. 
ido Passapo,-tes.

- para o litulos de residencia d'eslrangeiros.
'id. Titulo de ,'esidencia.

B RD GE 1. r ão é permillicla ao navios pro
:timo á barra; salvo para e lançar pilolo.

dil. 4 Q\·embro:1:1. (B. Carnei1'O.
Exh·. )

.~BOR O. Quem o promove como é punido.
od, Crim., arts. :199, 200.

ABSOLUTISMO. Sobre os rumores de sua accIa
mação na Rahia providenciou.se. Port. 9
Junho 1827.

ABSOLVIÇÃO de crime não resulta da decla
ração de nullidade do processo. Av. 3
Outubro 1833.

d'instancia: da sentença que a profere dá-3e
aggravo de pelição e in trumento. Lei 3
Dezembro 18ft!, art. 120; ReguI. 15 Março
1842, art. 15, § 2.

- de um réo perante o jury accusado por ma
gislrado por imputar-lhe em periodico
crimes em razão de officio, declarou-se
não con lituir presumpção conlra ene para
ser responsabilisado. Av. 23 Janeiro 1844.
( Jomal , n.° 28.)

ABSTE çÃO de herança não é sujeita ao seUo.
Ord. 26 Abril 1844. (Jorn., n.O 116.)

AB SO de poder, quando é punivel. CodigCil
Crim., art. 2, § 3.

de auloridade, quando se julga commettido
com que penas é punido. Cad. Crim.,
ads. 137 a 152.

de confianca: no commettimento do crime
é circllr:ristancia aggravante. Cad. Crim.,
art. 16, § 10.

de poder nos empregados publicos quando
commettem crimes particulares é circums
tancia aggravante. Cod, Crim., art. 275.

na. avaliação das muletas, como ie corrige.
- ido Muletas.

- das autoridade5 ecclesiasticas: que recunO'
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A ADEMI!

contra elle se dê, e quem do me mo co
nheça judiciaria e adminislrativament.
Res. 21 Maio 1821, em vigor p ln Res.
20 Outubro 1823. art 2; Lei 22 Selembro
1828, art. 2, S6; Reg. n.· 10, 19 Feve
reiro 1 38; Lei n.· 2M, 23 ov mbro
1.8U, art 7, SS 4, 5; Regul. n.· 124, 5
Fevereiro 1842. art. 30.

ABUSO de autoridade em occaSlao de serviço,
on influencia do empl'ego müitar, não ex
ceptuados por lei que prive o delinquente
do fôro, é crime militar. Provo 20 Ou
lubro 1834.

quando o juiz de direilo commelle na inter
po ição da appellação no caso do 3rl. 449.
§ :1., do Regul. 31 Janeiro 1. 42, compete
ás relações responsabilisa-Io. Regul. cil.,
arL 45ft.

ACADEMIA da Belias-Arles na côrte. Teve es
talutos com o Decr. 30 Dezembro 1831..
(CoU. Typ. Nac. )

approvou-se a gralificação ao suu tilulo que
servir de secretario, e o ordenado 30 pro
fessor de oSleologia. Res. n.· 2, 18 Junho
1833, art. 1.

- approvarao-se o peso e qualidade da me
dalhas para premio , e a rÓI'ma 00 di
plomas de approvação no fim do curso.
Re. n.· 2, 18 .Junho 1833, art. 2.

sobre ella não póde a as embléa provincial
legislar. Lei n.· 16, 12 Agosto 1834,

rl. 10, S 2.

seus empregados ão gerae . Lei n,· 16, 12
go to 1834, art. 10, 7.

- a eu porteiro elevou-se o ordenado. Res.
n.· 70, 9 Oulubro 1835.

ACADEMIA das Bellns- rt S. Foi approvnda a
uspen ão d' fr'qu n ia por um m '1., ti 

crctnda p la C01\I;" gn ilO .ontrn nlgun 
ludaules deouedienlt'8.-A". 2' Mni 1 :\7.

- foi aJLerada a lassificaçno u sua ad ir b

regulada a fól'O)u da n01\1 ,e;no ao. pr C· 
sore sub lilulos, ublji linel os mosmo
ordenados. fies. n." 1l•• t {) .Julho I, :\7.

con ignarã - e funelo' 1)ara ('o01pr d I 1'\('

no 1'1' nleil'os ao eu 'dili io. Lei n.· (10.
20 Oulubro 183" Ol'\. 2, 27;; '\
n.· 1til. 2{; Sel mbro 1. hO. flrl. 1\1.

AC DE HA dos guardas-marinhas. Suas aula
Carilo arr3njadas na cnsa da hOlll,p.<1ari;1
do Mosteiro d S. n olo 110 ]\io de Jan ,iro.
Av. 5 Muio 1 O . (CoU. ao.)

aulorisou-so a nom ação de um ~ual'du Jlarr
o sou serviço inl rior. o LI dl'liplJsa colll
varredores, dando-s varias ol/lr'as provi
d ncias sohl'e tnm1>or c sC'rL'alh .iro. A\.
2 Maio 1 08. (Coil. (lh. )

levou- se o ordenarlo ti sen sccretario. J) Cl.

31 Maio 1808. (CoU. Naú.)

oncedeu-se rd nado igual a um lcnte: 110
nem'io, Ol'el. 30 S lembro 180 . (Call.
Nab.)

como nella se proc de nos c ,unes de pilotos,
Ord. 3 Janeiro 180 . (Coll. Naú.)

providencia se der;) sohre reclllísito n(~c s
arios para malricuJllll dos llllllllno ,

regular o andamento do (lstabclf'cim 'nlo.
OiT. 25 F voreiro 1800. (CoU. ao. )

- havendo- e creado um mIre d' s rl'ima, co
mo não appar cesse ordem qu o aulori-

~.
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ACADEMIA

asse, foi extinclo. Av. 30 Dezembro 1 30.
(liepel't. Cttnh. Mat.)

ACADEMIA

anleriores. Decrs. 22 Oulubro 18:~3, e 23
F evel'eiro 1835.

AC DEMIA dos Guardas-marinhas. Seu exer
cicios no Rio de Janeiro fórão delermi
nado'. Av. 8 brço 1.831. (Repert. Cunho
Uat. )

o prm'imenlo de suas cadeira pela Rell;encia
em minoridade do Sr. D. Pedro II. o con
tinuou a fazer-se como d'antes. Lei 14
Junho 1831, art. 18.

~CllS empregado conlinuál'ào a perceber o
v ncimenlos que linhão além do soldo e
maioria. Lei 15 Jovembro 1 1, arl. 5.

liil'110 supprimidos os vencimenlos dos
"uarelas-marinha de menor idade, e o
ordenado do lenle subslilulo de desenho;
e o governo autorisado para reforma-la. Lei
1;- . m'cmbro 1 31., arl. 7.

- I ullindo-'e á academia mililar derão- e-lhe
,. lululos, m '" irludc da Lei 15 Tovernhro
1,31. nrt. 7. Dccr. 9 Março 1 32.

. , pendula, hrooomeLros, livros e maiS
objeclo da ecrelaria da antiga academia
do ~uarda -marinhas pas árão para a aca
uemia mililar: seus apparelhos mandál'ão-

entre~ar: sens lenles fôrão nomeadoi.
I\\'. 16 Março 1,32. (RepeTl. Cunho Mat.)

loi o "'OVCl'no aulorisndo para ele'ar o orde
nado d I nl calhedralicos a 600' r ..
do' Jenles ub lilulo a 300 000, e do
ccrelario a . 50 000, alvo os soldos.

L i 1. 0 Oulubro 1 33, art. 47.

Jl1 \ irlude da aulori-açáo concedida pela Lei
;- r' vembro 1 31 art. 7, foi separada

J academia militar, e revogado o Decr.
Março 1 32., ficou re<rendo· e pelas leis

ACADEMIA uos Guarda -marinhas. Nomeou-s
commissão de exame sobre conveniencia
de reforma. Decr. 19 ovembro 1 33.

mandou-se regular pelos estalulos anleriores
á reforma de 9 de Marco de 1832. Decr.
19 Dezembro 1833. .

seu cirurglao além do soldo lem malO1'l3.
Av. 13 Maio 1834. (Repc'l't. Cunho Mat.)
Supprimido pela Lei n. 70, 22 Oulubro
1836, art. 5, § 4.

sobre eUa não póde a assembléa provincial
legislar. Lei n. o 16, 12 Agoslo 18~lt.

art. 10, S 2.

seus empregados são geraes. Lei n. o 1. ,12
Agosto 183á, art. 10, § 7.

ao cus guardas-marinhas se concedeu a
gralificação mensal de 5.tt>000 réis. Av.
22 Setembro 1 34. (Repert. Cunho ;}faI.)
Suspensa por Av. 19 Fevereiro 1.835.

seu i. o tenenle, mestre de apparelho, além
do soldo vence comedoria. Av. 24 Se
lembro 1834. (Repf:rt. Cunho Mal.)

fôrão ele.ados os ordenados dos lenles calhe
draticos :I 1:200.tf>000 1'5., e do subsLÍ
tu los a 800 000 rs., salvo os soldos,
e não podendo accumuJar gratificações al
"'uma de quaesquer commi sões, tendo
porém opção. Ue . n. O 3, 2!t Outubro
1 35, arls. 1, 2, 3.

seu bihliothecario, secrelario, guardas e
mais empre"'ados "encem o ordenados
marcado nos estalulos de 9 Março 1 32.
Re5. n. o 3, 2ll Outubro 1 35 ad. 4.
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AC,\DEMI.\. dos Guardas-marinha'. eu com-
mandante e director vence o soldo da pa
tente, maioria e comedol'ias singelas. Res.
2 .Julho lS3G. (Repcrt. Cunh. Mat. ) ; L i
n.· 70, 22 Outubro 1. ~6, arl. 5, § lJ.

- suas lições d'esgrima Ol'uenoll- c que tive·
sem logar duas vezes na emana. Av. 1
Agosto 1836.

ordenou-s , acel'ca dos emolumenlos de
:5un secreLal'Ía , a observancia dos cslaluto'
de 9 Março 1832, arLs. 75, 76. Av. 9
Agosto 1 36.

ordenou-se que os a pil'anLes duranle as
ferins conlinuassem as lições d' sgrima,
e embarca sem para bordejar no porto
duas ve7. por semana. v. 2 ovem
bro 1. 36.

foi lt'ansfel'ida para bordo de um navio de
gllcl'ra. e derão-se a resllcito outras pro
videncias, re tabelecendo-sc no que 'e lhe
nflo oppo7.es em, os c talulos do 1.. o cle Abril
dc j 796. Decr. n.· 27, 31 Janeiro 1 39.
Av. 1. Fevcreiro 1839. (.f01'11. J n. o 41.)

explicações e derão sobre os requisitos ne
ces al'ios para maLricula, e outras provi
dencias. Av. 18 Fevereiro 1839. (Jom.
11.· (12.)

mandou-se estabelecer nel1a o observatorio
da marinha, exci tando- se o Doer. de G
de Julho de 179 . Decr. n.· 53 o lustr.
9 Outubro 1 40.

S l' 1.' C '1lmandante. Iodas as vezes qu
pela secretaria da marinha lhe for m en
viado requ rimcnlos para informações,
deve lança-Ias no \'erso dos mesmo!. Av.
6 Oulubro 1 [do (Jom" n. O 265.)

.-\L DE nA

ACADE 11 do Guarda -marinha ... 1'11 'ap ll'IU,

a bOl'do da n.\0 P dro 11.·. Um c Iliz I'
li 'sa nos dl)mingo dias. andos dr'

guarda c di PCIISUUO. atisfazr.llt1o lodo~

os encargo como o apcllil '5 d'al'matla
a hordo dos navios li, ~II l'l'a, \'. Ahril
1 ~2. (J01'll. J n.· 1U.)

foi r vogado o ar1. 15 do D CI', 11." '7. Jl'
:n de .Jaueiro d 1839. OI'dcnoll- r qlu'
não fos cm d'ora em diante admillitlo a
nova matricula os studant s que li, I'S. CIII

sido reprovado', Decr. II.· 2G ). 20 FI1\ 
reiro 18l13.

nelIa se impoem mulela' em cu, o!õ til' j n
obs rvancia de 'ta lutos. ( u pl'Oel udo
continua a SCI' um arliRo da I' ccila W'I·.d.
Lei n.· 31i, 21 Outubro 1843. arl. 2!).
, 35.

- podem novam nle mall'Ículul'-se n lIu 05 Ilis
ci( ulos internos (lU !tOlH' relU p 'ruido o
anno com juslificada causu. Av. n.· H5. 25
1 o\emhro 1 4'.

ord nOIl- e qu seu] nto d'artil1lol'io II i·
nosso os principios de ph)'Sica c chimiclI
applicac10s ii filbl"Ícaçilo tia polvorll c arli
ficios d'urlilh ria. o ás machinas de vapOl',
c bem assim a sua lheoria. Dccl·. n.· :l40 •
25 Janeiro 1 llll.

ACADE tIA (Imperial) de Medi in•. Consigna
rão-se fundos para . ua lI1'llIulençiio. Lei
n.· 16ll, 2(;. elombro 18(10, {1l·1. 2, '2M;
Lei n. O 317, 21 Outubro 1 43. art. 2

30.

ACADE nA fililar. Cr oU-'O pal'a um cur o
omplelo de malhernalic:ls. no Rio de

Janeiro. L i h Dezembro :1810.

- licença e com que antag 05 se concel! "
para frequenta-la, Av. :13 Agoslo 1 :1".
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ACA.DEMIA

DEMIA lilitar. Ampliárão seus estalutos.
Av. 2 Dezembro 181 • (Coll. Plancllcr.)

- seu alurnnos ã di pensado' do sC1'\'iço 01'

dinario d..os corpos em que lem praça,
durante as lições. moslrando frequencia e
apro eitamcnto. Porto 6 Julho 1823, 15
Maio i 24. (Repet·t. Cunll. Mato Verbo
All,lmno. )

seu alullJllos ào di pensados do emprego
dc ag nles dos Conselhos adminisll'alivos
dos corpo. Port. 10 Fevereiro 1824.. (Re
perto Cunh. Mat. Verbo ALumrlOs.)

u alumno de artiluaria monlada da Côrte
v50 á, paradas geraes, se forem chamados
pelo Cornmandanle. Porto 28 Março 182lJ.
(Repcl'f. ,unho Mat. Verbo Alumnos.)

upprimio-sc o ordenado do seu meslre de
arma. Lei 15 Dezembro 1830, arl. 19 § 6.

o I rOl'imenlo de suas cadeira pela Regencia
na minoridade do Sr. D. Pedro I1.0 conti
nuou como d'antes. Lei 14. Junho 1831,
.11'1. 1· .

~ i (\ "'o\'erno autorisado para reformar no
• slema dos estudo para as differentes

arma do e. ercilo, dando conla á As
~ mbl a Geral. Lei 1.5 ovembro 1. 31.,
:lrt. 15, 2.

I' labeI 'eu-se o figurino do veslido de seu
lumno', D cr. 3 Fevereiro 1 32 (Repcrt.
unho Mat.); Decr.... Fevereiro 1 34..

em iI'I d da aulori ação concedida pela
Li 1.5 ',embro 31, art. 15, S 2,
foi }' formada, reurundo- e á academia
o, Guarda '-marinhas. Deer. c Eslat. 9
ar\o i 32.

ACADEMIA

ACADEMIA Mililar. Foi o governo autorisado
para elevar os ordenados dos lentes calhe
draLicos a (i00.ti>réis, e os dos subslitutos
a 300./b000 rs. salvos o soldos, e o do
Secretario a 350.ti>000 rs. na mesma fõrma.
Lei n. o 58, 8 Oulubro 1833, art. 4.'7.

em virtude da aulori ação da Lei de 15 de
Novembl'o de 1 31, art. 15. § 2, foi se
parada da dos Guardas-marinhas. Decr. e
Eslat. 22 Outubro 1833, poslos em exe
cocão por Decr. 2 Janeiro 1834.. (Repert.
Ctt·nft. Alat.)

- a seu commandante se remetlem as Leis e
Decrelos publicados. Av. Janeiro 1834.
(Repert. CUllh. llfat.)

Tornou-se nominal o vencimenlo concedido
aos seus lenles. Av. 16 Janeiro 1834. (Re
perto Cunho Mat.)

seu hibliolhecario archivisla ajuda o secre
tario na escripluração quando o comman
danle o julgar necessario. Av. 12 Fevereiro
1834.. (R(·pert. Cunho Mat.)

obre ella não podem as assembléas provin
ciaes legislar. Lei n.· 16,12 Agosto 1834.,
art. 10, S 2.

seus empregados são geraes. Lei n.· '16, 12
Agoslo 1834., art. 10, § 7.

os officiaes nelJa empregados "encem a gra
tificação addicional eslabelecida na Lei
n. o 37, 1 Oulubro 1.834. Av, 11 Outubro
1 34.. - Ce sou com aRes. n. o 260, 1
Dezembro 184.1, art. 6.

derão-se esclarecimenlos sobre a maneira
de conferir premios c medalbas, c orga
nisação de proposlas tios alumnos em con
formidade do Av. 2 Janeiro 1835. Av.
4 Fevereiro 1 35.
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ACADEMIA DE I

- derào- c-lhes o' Eslatulo de 7 Al)oslo 1. 32.

Sociaes.ACAD f 11 dc Sciencias Juridica
- ido Cursos Juridicos.

e labol cêrão-se doze pco li s para os aJIlUl
nos da aClld mia, que lhes s I'ião pogas

orno soldo I amcia s mililnl'Cls, devendo
ello com pI'ovar os Slla CIualidades li runt
o (,irurgiüo mór do cl·cilo. J) CI'. 10 D •
zembro 1. 20. (II 'PCI'L, CIIIIII. AIat.)

AC DE 11 M clico-Cirurgicn . • us nlumno·
qu se prOIHl7. Dl a ervir como ajuclnnt 's
de cirurgiào-mól' i cr ln compl lndo
o curso de nnntomi .h ori e prnti 11.

gozilo da gradua ão e u:ão o uniform ~

de alferes, venc m os soldo. fi ado ao,
ajudante. D cr. 1. Ollluhro 00. ( uU.
Delg.)

- A do Rio de Janeiro foi creada p -lo Aviso d
'1 de Março de 1. L3. (Repcti. CU1I1I. M'Ii.)

- seus E talulos. DccI'. '1 Abril 1. 1:\. (B. Cu/'
7/ci/'o. b'xt1'.)

- aos cirurgiões ajudantes de que lrala o DI'cl.
1.8 Outubro :1800 mandou-se abonai' ()
soldo de 0.1 fere de tropa de linha. D cr. "

ombro 1818, 16 Dez mbro 1820. (UI'
pc/'t. Cunh. Alai. .cru. Altml1los.)

ACADEMlA nacionae. lias não são obrigado
a fazer exames prcporatorios lHJra matri
cnlar- e os ha huI' is do CoJ /)gio P ·(lt·o

cgundo, s «(110 8e liver m examinado
m (Jualqu r ueHas. Res. U.· 200, ao S,.

lcmbro :1 lI3.

- pas .árão a d nominar-se - Escolas d Medi.
cml!. - ido Bscola,ç de Medicina.

ACADEMIA Militar. Desligando-se da dos Guar
das-marinhas, revogados os eslatutos de 22
de Outubro de 1833, mandárão-se pôr em
vigor os de 9 de Março d 1832, cI'canelo- e
o seu director. Decr. 23 Fevereiro 1 35.

pas ou a denominar-se - E cola Militar. 
Vid. Escola Militar.

declarou-se a maneira por que nella se po
deria passar cel,tidões de cerlos actos. Av.
9 Dezembro 1.836.

ordeoou- e á sua coogl'egaçào que propo
zessc melhorameo tos, e quaes, no seu
regimen. Av. 10 Outubro 1 37.

eu bibliotbecario, secretario, guarda ~

mais empregados vencem os orJ nndo
marcadas nos E tal. de 9 Marco 1 32.
Res. n.· 3, 211 Outubro 1835, ·al'l. 4.

elevarão-se os ordenados de eus lentes
cathedraticos e substitutos, alvos os sol
dos, e não podendo accumular gratifica
ções algumas de quaesquer commissõe ,
tendo porém opção. Res. n.· 83, 24 Oulu
bro 1835, arls. 1, 2, 3; Av. 5 Maio 1 36.

deu- e ao seu secretario a graduação ue ca
pilão, e a gralificação de 360 000 I'eis
por anno, não pod odo accumular o sol
do. Res. o.· 22, 10 Agoslo 1.83 .

ACADEMIA eslrangeiras. Os diplomas scieoti
ficos e lillerarios por ella pas, ados, que
,el1o pagão. Ord. o.· 29, 6 Abril; Ord.
11.· 69, 26 Ago to 1344.

- nella se impoem mulctas por inobservaocia
dos Estatutos, cujo prodnclo eotra na
receita gcral. Lei o.· 60,20 Outubro 183 ,
3rt. 9. S 29.
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ACÇÃO

CAREACÃO. O militares
çárão a gosar d'este
1.7 Feverei ro 1.8H.

ACCÃO.
demandados seus viuvol ou ,-luva • e ó
civilmenle para salisfação. Cod. Crim.,
3rl. 262.

... CC: O crlmlDO a qunl é.
ar!. 1 c 2.

crime nas juntas de paz ficava perempta pelo
não comparecimento do auLor. Cod. do
Proc., art. 221. A Lei n. o 261, 3 De
zembro 1.841, art. 95, abolio taes juntas.

crime: os que d'ella decaem em qualquer
instancia ão condemnados nas cu tas,
excepto o Promotor. Codigo do Proc.,
ar!. 307.

crime ordenou-.e fltle :>e cumpri -se lilleral
mente o Av. cilado de 2 Janeiro :1 34,
a respeito de toàos os individuos que de-

crime para não ficar perempta, deve o
autor comparecer pe 'oalmente. Av. 2 Ja
neiro 1834, revogado pela Lei n.· 261, ..
Dezembro 1.841, ar!. 92; Reg;ul. n. o 120,
31 Janeiro 1842, art. 355. u

crime no jury fica perempla pelo não com
parecimento do aulor salvo o erime em
que leIO lognr a denuncia. Cod. do Proc. ,
art-. 24.0 e 2lJ1; Regul. n. o 120, 31. Ja
neiro ~l 42, art. 349.

crime póde ser reproduzida ha\'endo sido o
processo julgado nullo por suspeiç~o de
juiz, Cod. do Proc., art. 71; Lei n. o 261,
3 Dezembro 1841, arL. 95 e 97; Regul.
n:o 120, 31 Janeiro 1. 42, artli. 247 a 255.

ACÇÃO criminosa antes do Cod. Crim., mas o'eIle
não declarada, não sujeita a pena alguma
que já não esteja imposta por sentença
passada em julgado, e de que e não
conceda revista; exceptuadas porém as que
não sendo puramente criminaes, pelos re
gimentos e leis do processo, são punidas
com muleta ou outra pena. Cod. Crim. J

art. 310.

de s manhas póde o juiz de direito fazer
para emendar os erros e sanar nullidadcs
nos processos pendentes cujo conheci
mento final não compita aos juizes muni
cipaes, delegados e subdelegados, e que
ainda não esliverem suomettidos á decisão
do jur , e n'aquelles cujo definilivo jul
gamento compelir á referidas autoridades,
mas em que ainda não houver senlem:a.
ReguI. n. O 120, 31 Janeiro 1 ll2, art. 205,
em virlude da Lei n. o 261., 3 Dezembro
1 41, arl. 26, S 1.

popular d nlro de anno e dia póde intentar
(I olt'ndido ou qualquer do po,o conll'a
os juiz por ub mo. peita ou peculato.
,(ln'!. arl. 15í.

11m de rurlo nüo permillida entre conju
ge 3 c ndentes, descendentes Otl afin
no me mos "'rilos, n m por ella podem ser

no fõro commu.m. quanào tem logar. Cod.
do Proç • arl 96.

de lesl munhas podem os juizes municipaes
ordenar nos processGs de pronuncia ou
não pronuncia, dada pelo delegado e
'ubdelegados, que aquelles tenhl10 de sus
t ntar ou revogar. ReguI. n. o 120, 31 J a
neiro 1842, arl. 291, em virtude da Lei
n. o 261, :3 Dezembro 1.841, arl. 17, S 3.

cc O di tinela. Os cher s dos corpo devem
lançar rn liHo proprio ns acções dislinela
do~ officiacs, officiaes inferiorcs e cadele'
eu llbOl'dinado' quando em recompen a

ti"ol" ID al"ulU despacho. Av. 3 larço '1812.
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vessem comparecer. Av. 22 Setembro 1835
(Cod. do P7·OC. comment. pelo D7'. los. 0) ,
revogado pela Lei n. ° 261, 3 Dezembro
1841, art. 92; ReguI. n. o 120, 31 Janeiro
18ú2, art. 355.

AC(:Ao crime, a declaração de sua perempção
segundo o art. 2ú1 do Cod. do Proc., per
lence ao juiz de direito. Avs. 2 Abril e
7 Junho 1.836; Regul. n.O 120,31 Janeiro
18ú2, arts. 349, 350 e 355.

crime em que accusar o promotor publico,
nunca fica perempla pelo seu não compa
recimento. Av. n. ° 280, 9 Janeiro 18M..

ACCESSO nos corpos da 2.' linha. - ido JII i
licias.

- na 3. II linha. - ido Ol'ciella7lças.

nos COl'pOS da armada nacional. - Vid. /ll'
mada.

nas r partiçõ s de Faz nda civi' ou miliLar .'.
- Vid. nos loga7'es competentes.

de Officiaes G nera 5 do x r ilo l\1'llltlllil.

- ido EX()I·cito. Annada.

ACCIDENTE imprevislos o inevilav i auLori
savão os navios mpregauos TI ll'afi o d' s
cravos a locarem no Cabo do Boa Esp l'ançu
apesar da prohibiçüo. Av. 11 Dezcl1lbr'o
1 18. (Coll. Nab.)

civil é a competenle para em todos os casos
demandar e haver a satisfação. Codigo
Crim., art. 31; Cod. do Pr·oc., arLs. 233,
234, 269, § 5; Lei n.° 261, 3 Dezembro
18M., art. 68; Regul. n.° 120, 31 Janeiro
1842, art. 274.

crime em que casos e por que lapso de tempo
prescreve. - ido P7·escripção.

- nos corpos de 1. o linha.
os corpos 7·c.vpecti,}os.

id. B:JJ())'cito c

civil por satisfação, por que lapso de tempo
prescreve. - Vid. Prescl'ipçãÇJ.

popular por crime de responsabilidade conLra
empregados publicos. - Vid. Empregados.

derivada de coo tracLos de locação de servi
ços, é conhecida e julgada como. Lei 13
Setembro 1830; Lei n.O 108, 11 Outubro
1837; Regul. n.O 143,15 Março 1842,
art. 1, § 4.

civel para iodemnisação do cofre de uma
Lbesouraria de igoou- e em certa hypo-

• lhese contra quem e como devia ser' in
terposta. Ord. 30 Dezembro 1843. (.Iorn. ,
n. o ,18M.)

ACCIONISTAS para o Banco do Bl'nsil. - Vitl.
Banco do Bmsíl.

de diversa comp obias e sociedade'. - ido
nos respeclit'os loga1·es.

de companhia mercanles, sentlo mini lI'o
ou officiaes de justiça, far. Ilda ou "IJe/'ra,
podem dar'-se d susr ilns nas 'lusas p 'r
lencentes ás m smas companhia. Leí 25
Selembro 1 2 .

de bancos companlJias puhlicas p dem
ser os presidentes de Província, comrnan
daoLes d'ar'ma , magistrados vitalício ,
parochos, e officíae8 de Far.enda, não
exercendo fuocçócs de dir ctor, Duminislra
dor ou agenle. Cod. CrilO. , art. 148, ( 2.
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ACC 'SACÃO,

CLA IAC o do Senbor D. João, Rei do Reino
Unid~ de POl'lugal, Brasil e Algarves, teve
10~ar a 6 Fevereiro 1818. Av. 3 Fevereiro
i 18. (CoU. Aab.)

de S. M. o Imperador o Senhor D. Pedro II.°
teve logar a 7 Abril 1 31.

ACCU:SACÃO,

Decr. 22 orembro 1823, e mandado ob
servar por Decr. 11 Setembro 1826, e
subslituido pela Lei 20 Setembro 1830,
que o foi pelo Cod. Crim. , art. 312; Cod.
do Proc., arts. 252, 271 a 274.; Lei
n. ° 261, 3 Dezembro 18M. art. 67; Re
gul. n.O 120, 31 Janeiro 184.2, art. 385.

CÇOES de compnnhia . - fid. Companhias.

- d Qciedades. - Yici. Soci~dadcs.

- cl banco:. - Vici. Bancos.

- d fabrica. - \ ido Fabricas.

- d cmpr slimos. - Vid. Emp1·estimos.

U;CM LAÇÃÜ de dou 011leios em ul,l1a mesma
pc oa não c1e"e ler logar. Res. 22 Agoslo
i 17 ano xa á de 28 &laio 1821. (GoU.
Ir(lb.)

.\CC JC- . Em audicncia c.lCY faz rd lodas
as l;olificaçõcs in~ rlocutorias, s IllC'ncas
para l rcm yalidad .•Uv. 22 J ao iro 1 ' lO,
. :~3.

- parliculnr ficou snh-n á parle orrentlida apesar
do r rdão concedido quanlo â ju liça
publica pelos DD. 15 o\'embro 1817 c
6 F \ reiro 181 '. (CoU. lrab.)

'rim onlra o 'Cl'nae c mais officiae
d ju liçn, como e quem podia IH'opór.
.\h. I ,} unho 18-3.

- por abu o d. liberJad.e de imprensa. como
d \ 'I' 11 iln. Porl. 23 Julho J 13. unndo

nele -e deve intcnlnr. Proj. Lei 2 Ou-
tubro :.3 3rt. 32 e ., approvado por

ACCUSAÇÁO de crime que não pertence á ca
mara dos deputados incumbe ao procura
dor da cOl'ôa e soberania nacional. Const.,
aI t. 48, aIlerado.

cios minislros, secrelarios, e conselheiros de
Eslado. C. Lei 15 Outubro 1.827; Cod. do
Proc., art. 326.

criminal clere intervir em todos os processos
crimes, dando-se logar á defesa e prova,
em o que se não póde proferir sentença.

C. Lei 23 Setembro 1828, 3rt. 1.

- POI' parle da ju liça, em que casos 'progride,
ape aI' do p rdão do oITendido. Cod. Crim. ,
art. 67.

- por adulterio e concubinato. a quem, e
como é pel'millida. Cad. Crim., arls. 252
e 153.

de rurlo cnlre que pessoas não lem Ioga 1'.

Cod. Cl'im., art. 262.

pOI' parle da jusliça, em que crimes conti
nuou a ler logar. Cod. Crim.• art. 31.2..
alterado pelo Cod. do Proc. , arts. 37, S1 ;
73 e 335; Regol. n.O 120, 31 Janeiro 184.2,
art. 222.

- a ella fica sujeilo o réo pronunciado. Cad.
do Proc., art. 165, S 1; Regu\. n. o 120,
31 Janeiro 1842, art. 293, § 1.



( 11. )

ACCU AÇÃO

CCUSAÇÃO dos empregados publicas, não pri
\'ilegiados, nos crimes d re pon abilidade
tem lagar peranle o juiz de dir ilo. Cad.
do Proc., ::lrt.171; Lei n.O 261, 3 D z m
bro1 41,arL25,§§1e5;R gul.n.o120,
;)1 Janeiro 1 42, arl. 200, § 1.

dos membros do supremo lribunal de jus
liça, das relações, dos empregado do
carpo diplomalico, e presidenles de 1'1'0

"ineia, é feila peranl o supl'emo tribu
nal. Cad. do Proc. , arl . 155, § 1, e 324;
ConsL, al'L 164, § 2; Lei 18 Selembro
1828; Regul. n. o 120, 31 Janeiro 18/12,
arl. 240.

dos commandanles milii:ares e JUizes de di
reilo , nos cI'imes de r sponsabiliJac.Je ,
pClde ler lagar peranle a R lação, ou au
loridade judiciaria que residir no lagar.
Cad. do Proc., alto 155. § 2; TI "'u1. 3
,faneiro 1833, ado 9, § 1; Regul. n.O 120,
31 Janei 1'0 1842, art. 240.

nos é.rimes de re pon abilidade do empre
gados mililares perlence ao seu fôro. Cad.
do Proc., art. 1.55, § 3; Regu!. n. ° 120,
31 Janeiro 1 42, art. 240.

elos empregados ccc1esiaslicos, nos crimes de
re ponsabilidade para imposição sómcnle
das pena espil'ituaes decreladas pelos Ca
nanes, perlence ao seu rÓI'o. Cad. elo Proc.,
art. 155, § 4; negu!. 0.° 120, 3'l Janeil'o
1 42, arl. 240.

fica p rempta na junla de paz pelo não
comparecimento do aulor. Cad. do Proc.)
ar~. 221. As junla de paz estão abolida.
Lei n. ° 2ôl, 3 Dezembro 1.841, art. 95.

~e não dá conlra o delinquenle ausenle róra
d~ Imperio, ou em Jogar não sabido, no
cnmes que não admillem fiança. Cad. do
Proc. , arl. 233.

ACC AçAo l1ilo " 11 nnilLic1a ao qu i.'oMI Ilu
jury, quando nüo ompare I' á h, mnc1a.
Cad. do PI'OC., ad. '!J L; Lei n.· :. 't, "
D 'I. mbro 1 ht, arl. 9' ; I gllJ. n. o 120.
"1 J ali iro 18!l:!, al'l. . I~l.

- nos crimes lU que lem logar n clellulI 'iu.
ainda ql1 o, ulol' nií ompol'eça. é SI'"
guida p lo promolor publi '0. Codi"o do
Pro ., arl. 2li L; L ,i n. ° 2()1 :\ 1)t'7,f'Ill

bro 1 ll1, arl. 92; Hcgul. n.O l' O. :II
,Taneiro HIll' , aI'!. 3l19.

- u de 'Inraçiío de L('r lo~ar f'OI'llHU'-S' Jlc'l'tllIl,'
o jlll')' c f iln na sr.nl '11(:n do lllCSlllO 1(111'

cl cidil' achai' mal 'ria. CocJigo d PI'OC .•

arl. 25' , r vog, elo pC'la L i n." '<}1. a
D l,cmhro iR/sI. ar!. 05.

- o libello para lla d \'(} seI' ol)l'c,'C'lllucJo dentl'lJ
d 2h LI l·as. Cod. cio Pl'Cle. , ud . 2. li c 255 ;
Lei n. O 2 H, ;~ ])ez mlll'o 1 lli, (lI'1. 5la;
fi ,.u1. n.O 120 : I ,Tan ,iro J la • tlrls. :\:~7

a :3[10.

no JUI' : ti c1arar qu 050 púcll' ulLimul'- (' IIU

ln ma essao, pC'l'len .(' UO 1llC'S1J10 jUl' ,l'
como. od. do Proc., arl. 25c>.

niio póde I r novam nlo JogaI' pC'lo ln 'SlIW

cl'im d qu jú liver hu ic10 lIiJsulvic:üo.
Cad. do PI'OC. , ad. a27.

seus preparaLorios c forma de 1"'oCC'sso no
jury. - Vic1. lu?:>"

para lC'l' Jogar, nua púclc o róo (lI'hi lr'ar'ia
menle 'scolh r foro, renunciandu os (Ju .
a I i lhe faculta. orr. 10 Ouluuro 18:3J.

deve o pt'omolor publico illL rpór, mquanlo
o cl·ime não Ji UI' P I'colplo quando II

primeiro P,.oc s~o rei!' d lal'ado lIullo, {J

(Iue não imporLa ab ·olvição. Av. 3 Outu
bro 1833.
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ACCUSACÃO.
CC SAÇ o deve o promotor publico inlerpôr

contra os empregados publicas quando se
mostrarem omissos e negligentes. Av. 12
Novembro 1833. •

fica percmpla se o autor pe soalmenle não
comparece. Av. 2 Janeiro 183ft, alterado
pela Lei n.· 261, 3 Dezembro 1 [J1., art. 92.

seu libello deve ser apresentado no praso
marcado pelo Cad. do Proc., podendo o
jur conceder maior para a d fesa. Av. 7
Janeiro 183ll.

criminal de 'u bditos Bra iI iras em paiz e 
lrang iro: quando corra ii. revelia pod m
campal' c r n' lia o consules r speclivos
como d rcn 01' officiosos. D cr. iú Abril
1 ~ú, arl. 77.

Il que cas c0mpiLa ao romolor se acha
i.llul'cad 10 Cod. do Froc., arls. 37, 73,
n. 279.329 e 335; Av. 10 Julho 1834.

- a 2 hOI'u para o1ferecimenlo do libello
conlão do momento da deci ão do jury,
sob p na de lançamento, á vi La do
. rL. 1 4 • 2"5 do Cod. do Proc. Av. 25

!rO Lo 1 'li, allerado pela Lei n.· 261,
;) 1) lembro 1 41, al'L. 5ú.

julg, perempla quando se não apresenta
o libclJo cm lempo nem ao promotor
pelteoc. Lama-la a i, segundo o art. 25á
do od, do Pro. Av. 25 Ag. 1834.

m rime de responsabilidade e promovida
p lo lJl'omoLor publico quando não houver
pal'l . Av. 1 Oulubro 1 Sá,

lleve fazer-se ou no jury do rlomicilio, ou
n do d liclo, conforme o Cad. do Proc. ,
:wL. "2 -7, (Iual o quei.'oso e colher, ~e

gundo o ad. 16, 3 do me mo Co-

digo. Av. 4 Março 1835, modificado pela
Lei n.· 261, 3 Dezembro 18U, art. 93.

ACCUSAÇÃO fica em que casos suspensa em
quanto não comparecer o 1'60 ausente. Av.
12 Agoslo 1835.

ou defesa não podem as partes fazer por
procuradol'. Av. citado 12 Agosto 1835,
alterado pela Lei n.· 251, 3 Dezembro
1841, art. 92.

declarou-se que ficava perempla nas junLa
de paz não comparecendo o aulor pe
soalmeoLe, fosse quem fosse. Av. 22 Se
lembro 1835. As juntas de Paz farão abo
lidas. Lei n.· 261, 3 Dezembro 1841,
art. 95 e 96.

perante o jury do delicto tem lagar qoando a
jurisdic 'ão se tornar preventa pela formacão
da culpa n'esse fôro. Av. 9 Março 1836:

lem lagar o[erecer-se ou no fàro do delicto,
ou no do clomicillo. Circo 10 Março 1836.

- a declaraçrlO de sua perempção nos lermo
do Cad. do Pt'Oc., al't. 2ld, deve ser feita
pelo juiz de dil'eitu. Av. 2 Abril 1 36; AI.
7 Junho 1836.

não de,oe ser admittida ao queixoso qoando
. não tireI' comparecido a chamada, offi

ciando o pl'omotor á revelia na rórma da
lei. Jov. 2 bril 1 36; Lei n.· 261, 3
Dezembro 1 4.1, art. 9:2.

de réo de morte ou crimes gl'3VeS, que esli
"erem au enle 00 occullos, ou não tiverem
sido noLificados, para ler lo"'ar o que s
dere observar. AI'. 2 Abril 1836.
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ACC ACÃO.
ACC SAÇ - O incumbe ao promotor pub1 ico por

parle de estranaeiros miserar is, que p r
si não possão perseguir o olTen 01'. Av. -4
Dezembro 1836.

regulou-se a fórma de pl'oces o cm div I'SOS

crimes. Decr. 18 Março 1837, revogado
por Decr. 2á Selembro 1837.

por crime de liberdade d'imprensa, declarou
se como previamenLe se devia pl'oceder na
denuncia. Av. 14 Março:1 37.

de juiz de paz desobedi nte incumb " pro
molor publico. Av. 25 Abril 1 37.

não prosegu conlra o riJo ausente nos crimes
inafJançaveis. Av. L, D zembro 1 37.

de procurador coo Liluido por parle, póde
ter logar quando commeLter deliclo, não
porém a suspensà da suas funcções. Av.
n. o 15, 16 Janeiro 1838.

não. pótle o, pr~moLor publico .intenlar J quando
for o ofIendldo com o dellclo. Av. 1l.0 15,
16 Janeiro 1. 3 .

fica su pensa emquanlo não c mpareccl' o
ausenle, seguodo o Cod. do Proc.• ad. 233.
Av. 0.° 108, 16 Oulubro 183 .

- d réos a1iaoçaveis au enLes fóra d Imp rio,
ou em logar não sabido, como ler~ logar.
Ar. n. O 171, 30 SeLembro l83S).

não fica percmpla pelo nflO comparecimenl
do promolor nos crimes 01 que elle fOr
parte ou o dever ser. v. D. o 2 O, 9 Ja
neiro 1 41.

- o não c mpare im nlo a lia pernll\' ti JUI'

gu b"a a fianca, niio s('I)(lo om li (lHe.".
L i n.O 2GJ, ; n zcmbro Hill I al'L. fi' •
< 1; 1\""1. n.O 1. 0, ;~I .Jalll'iro·( LI '2 ,
ads. 31L, 1., e 312.

l m logar no jury li 1'('I'c1in cio 1'1"0, qllando
(I" IJI'ar II fianc:'" <' omo. Ll'i n.O 2 1 • ;\
DC'z<'mbro lH!lJ. (lrl. úa; nl'SuJ. n." l' O
31 Janeil'o '181t2, al'L. '1LI.

... Ilcão a lia sllj iLos p ranLc o ju,' o· d'o!;
pronunciados nos crim s illdi iclu,Il'~ P 'ICI~

ch fc ti po1ici(l, jlliz s lUunicip s, pelu.
ti ,I gado subd 1 gados, lw flUO slla~

5 nleo as ido coniil'Jl);H1fls p 'Ios juiz '5
muoicipa ,L i n. ° 1 J 3 ))('1. 'rnbr 1H111.
arL. 5~; H.('~ul. n." 120 J 31 ,Tan il'o 1, li' •
(U'L, 2lJ3, 1.

POI' ada susLentação UI'1J1l no JlII' ,r por fll'·

rasoados. 'lu salarios vrn ' o prom lOI

publi o. L i n.· 2G I, ;~ DI'1 1TI111'o 1 1t1.
ar!. 23; n 'fíul. n, o 120, : 1 .Jan 'iro 1Hll' •
arL. l172, 2' 3.

do d linquenl S(ldi ioso ou rch 'Ide, ond(,
ri ve ler lo"al'. L i n. o 2(H. n J)1'1.l"IIII)I'C1

II!, al'l. 03; fieglll. n. O 120, ;H ,Tan 'i"(I
i 42, a,'l. 2LI3 2/1[,.

de mililar 5 cnvohido ln & dirijo oU I' 'I.wl·
liã ,onde, • oDJOcni l'eila.'L,j n. O 2(1,
:~ D z mbl'o 18l!1, (lI'L. 1 O; I\l'gll!. n. 0120,
31 Janeiro 18'12, arl. _llG.



AÇOUGUES
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ACTOS

ACCúSAÇÁO de réo preso, que fallecer, deve
ser julgada extincta pelo juiz da culpa, á.
vista da certidão junta ao processo. Regul.
n.· 120, 31 Janeiro 1842, ad. 162.

declarou-se que as excusas de que trata o
art. 220 do Cod. do Proc. , a que se relere
o art. 2ld., devem ser attendiuas, ainda
quando apresentadas por procuradol" Av.
n.· 43, 18 Abril 1842.

é menos regular a admissão tl'ella feita pOl'
particular, com exclusão do promotor, nos
crimes POl' elle denunciados, quando os
processos já. estão em andamento. j\ v. n.·
72, 8 Julho 1842.

dos memhros da assembléa geral legislativa
nos crimes individuaes tem logar como nos
de responsabilidade, segundo o Cad. do
Proc., art. 170; Res. n.· 284, 1.lJ. Junho
18M.

para conhecer se lerá lagar por parte da jus
tiça póde o juiz da formação da culpa ouvil'
o promotor, e este requerer ser ouvido.
Av. 2B Setembro 18ft3. (Jorn., n.· 280.)

ACCUSADOR. - Vid. Attt01'.

ACCUSADOS. - Vic1. Réos.

ACCUSAR. - Vid. Accusação.

ACHADA de cousa alheia perdida, em mão de
terceiro, quando se julga furto, e Como é
punida. Cod. Crim. , art. 260.

ACORDÃOS. - Vid. Sentenças.

AÇO GUES. - Vid. Carnes,

AÇOUTES. Sofl're o escravo que incorrer em
penas que não sejão a de morte ou galés.
Cad. Crim., arl'. 60; e como. Av. 3 Fe··
vereiro 1836.

não elevem ser dados nos escravos em maior
numero que o de cincoenta por dia. Cod.
Crim., arl. 60; e com que intervallos. Av.
1.1 Agosto 1836 (re[crindo-se ao de 5 No
vembro 1831, que não vem nas ColLccções).

soll'rem os escravos que fizerem insUL'reição,
nào seudo os cabeças. Cod. C\'lm. , art. 113.

sofl'l'em os escra,os que oflenc1erem ou ferirem
physica e levemente seus senhores, feito
res, &c. Lei n." 4, 10 J uoho 1835, art. 1.

- não podem os juizes de paz mandar dar em
escravo algum sem o haverem processado,
com audiencia 'de seu senhor. Av. 10 J unlio
1837, revogado por Av. 3 Outubro 1837.

ACQUISIÇÃO. - Vid. Adquisiçcio.

ACTO Addicional it Constituição do Impcrio.
Vid. Constituiçcio.

ACTOS ou exames nos diversos estabelecimento'
scienlificos. - Vid. nos l'especúvos logm'es.

de ultima vontade em cadas de consciencia,
que força tem, e como elevem ser conside
rados. Hes. 26 Julho 1813. (CoU. Nab.)

possessorios seguidos e não interrompidos,
it visla de todos dão conjecturas e pre
sumpções que provão o domínio, necr. 20
Julho 181.6. (CoU. Nab.)

l'ntificou-se um dispen ando-se a fa1La que
linhn das solemnidades necessarias. Decl'.
3 Janeil'o 1821. (CoU. Nab.)
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ACTOS

ACTOS dos prepostos c assnJariaJos obrigão
seus preponentes ou insLitore. Res. 5
Abril 1821. (CoU. Naú.)

ADMJNISTRAçÃO

.lonwl do Comme1'cio sua publica .ão. Av.
13 AgosLo 1841. (J01'/!., n.· 207.)

pI'aticados pejos juizes almotacés depois da
creação das camaras municiraes e juizes
de paz não são 1l1llJOS. Lei :26 Agoslo 1830,
art. 4.

exteriores, quando consti tllem o crime de [cn-
Laliva. Cod. CI'im., arl. 2, § 2. .

do governo, podem ser censurados cm ter
mos, posloque vigorosos, decen te e co
medidos. Cod. Crim.• arl. g, § LI.

religiosos; recorrer a allLol'idade estrangeira
para impett'ar autorisação para sua pratica,
sem licença do goveroo, é um crime, e
como punido. Cod. Crim. , art. 81.

exLeriores são necessarios para se julO'ar a
existencia da conspiraçãu. Cod. Crim.,
art. 108.

de juiz incompeLentemente nomeado, que va
lor devem merecer. Av. 5 Dezembro 1837.

's poderes legislativo e executivo geral, por
que maneil'a devem sel' numerados, impres
sos e distribuidos. Der.r. 27 Junho 1833;
Decr. n.· 1, 1 Janeiro 1838; Decr. n.· 252,
28 Novembro 1842; Decl'. n.· 3Li6, 30
Março 1844., ad. 12, § 18.

illegitimos são os de qualqucl' empl'egatlo,
que conlinuar no exercicio do emprego
durante a sessão da assembléa provincial,
de que róI' membl'o. Av. n.· 276, 18 De
zembro 184.0.

do governo. COOlmllnicon-se á Lypographia
nacional hayel'-se conLraclado com a do

ACTOS puramente ecelc iaslicos não ficão inler
dietos ao pal'ocho pronunciado no f6ro civil
por crime d' responsabilidade purament
cilil. Av. 10 Maio 1845. (J01'n., n.· 128.)

que () juiz deva pralicar para a l'aLiücação das
queixas e denuncifls se achão consignadas
li;) Lei n.· 261,3 Dezembro 1841, art. 50;
Regul. 11.· 120,31 Janeil'o 184.2, arLs. 290
a :29:2. Av. 13 Maio 184.5. (./orno "n.· 128.)

AÇuDES. Mandou-se d:lr graLificação, qual, e
por qll maneira, aos fazendeiros da pro
,incia do Cem'á, que os construíssem, e
como, cm suas fazendas, 0\1 á margem das
estradas. TIes. 25 Agosto 1832.

ADDIAMENTO da assembléa geral lc~islaLiva. 
Vid. Assembléa geJ'al.

das assembléas legi laLivas provinciaes. - Vid.
A ssembleas legislativas p1'0t inciaes.

- de causa crimes. - ViJ. Causas.

ADIÇÃO de herança, quando é sujeiLa á Laxa
do sello. Ord. 26 Abril 184.L,. (Jorno ,
11.· 116.)

ADJUDICAÇÃO de bens. - ido Bens.

ADMlNIS1'RA~:ÃO diamanLioa. - Vid. Junta da
administ7'açuo diamantino.

de diversas rendas. - Vid. Mesas de diversas
7'cndas.

de bens de dcfunclos e ausentes. - Vid. Bens
ele defimctos c ausentes.



ADMINISTRAÇÃO
, ,
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ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO de morgados e capellas. 
. Vid. 17inculos, Capellas.

de justiça. - Vid. Justiça.

- de bens de Indios. - Vid. lndias.

- de obras publicas. - Vid. Obms publicas.

passada, seu exame. - Vid. Camam dos De
putados.

da fabrica de polvora. - Vid. Fabrica de pol
VOTa.

- do deposito publico da côrte. - Vid. Deposito.

do passeio publico do Rio de Janeiro. - Vid.
Passeio publico.

da typographia nacional. - Vid. Typogmpltia
nacional.

- de correios. - Vid. COT7'eios geraes.

das rendas publicas. -' Vid. as respectivas
rendas.

criminal.d~ pri~eira inst.an,cia. -.vid. Chefes
de PolICia, J Ulzes de Dwelto, JltLZeS 111unici
paes, Delegados, Subdelegados.

criminal de segunda instancia. - Vid. Juizes
de Direito, Relações.

ADMlNISTRAÇÃO civil de segunda inslancia. 
Vid. Relações.

da casa de correcção da côrte. - "id. Casa d
cOT7'ecção.

das rendas do municipio neulro. - Vid. Re
eebed07'ia do municipio.

dos diúmos. - Vid. os 7'espectivos dizimas.

- de casas nobres. - Vid. Casas.

- de bens nacionaes. - Vid. Bens nacionaes,

de registos. - Vid. Registos.

da liquidação da companhia geral de Pernam
buco. - Vid. Companhias.

de bens de casaes. - Vid. Bens.

do vinculo do Jaguára. - Vid. 17inculo.

oe contractos de rendas publicas. - Vid. os
7'espectivos objectos.

de legados. - Vid. Legados.

da illuminação publica, - Vid. llluminação.

de bens de estrangeiro fallecido no Imperio, 
Vid. Bens.

de fazenda. - Vid. nas competentes 7·epal'tiçõcs.

civil de primeira instancia. - Vicio Juizes de
- Di7'eito, Juizes Municipaes. - publica. - Vicio Gove7'no, Pode7·es.



ADQUISIÇ10

ADMI ISTRAÇÃO publica: quaes são, e como
punidos os crimes contra eUa. - Vid.
Crimes.

ADVERTIR

ADQllISIÇÃO de bens pelas camaras munlCl
paes. - ido Camams M unicipaes.

de Jiversos estabelecimentos publicos. - Vid.
os respectivos estabelecimentos.

de bens por testamento ou ab int slato. 
Vid. Bens.

ADMINISTRADORES diversos. - Vid. Admi
nist1'ação.

por admini lrador dos bens ob sua guarda,
quando é nuUa ou punivel. - Vicio Admi
nistradores.

são punidos, e como, quando commeLLem
distracções, e quaes dos bens entregues á
sua guarda. Cod. Crim. , arts. 146 e 1lJ7.

de baucos e companhias publicas não podem
ser os presidentes de provincia, comman
dantes d'armas, magistrados viialicios, pa
rochos, e officiaes de Fazenda. Cod. Crim.,
art. 1ftS, § 2.

judiciaes: Suas contas sao re\'istas ou tornadas
pelos juizes de direito das comarcas Ilas
correiçães, quando o não tiverem sido pelos
juizes do civel ou municipaes. Lei n. o 261,
3 Dezembro 1841., art. 119; Regu!. n. o 143,
:15 Março :1842, arts. 3 e 36.

ADORAÇÃO. - Vid. Continencias.

ADULTERIO. Quando se julga commeLtido,
como é accusado, por e contra quem, e
como punido. Cod. Crim. , arts. 250 a 253.

ADVERTIR primeira e segunda vez P?dia o rege
dor conforme a Ord. , liv. 1, tIt. 1., S45.
e os governadores nos s us gov rnos aos
magistrados quando não cump~issem o
seu deveres. - Carta nego 5 Jan Iro :18H.
(CoU. Nab.)

excedcr a prudente faculdade a respeito cons
titue um crime, e como punivel. Cod.
Crim., art. 144.

ADMOESTAÇÃO para dissolução de ajuntamento
illicito: quando, como, e por quem deve
SeI' Jeita, - Vicio Ajuntamentos illicitos.

póde o inspector geral do thesouro publico
nacional os empregados de todas as admi
nislrações, rccebedorias e pagadorias das
rendas publicas, em que casos. L i ú Ou
tubro 1831, art. 12, § 4.

ADOPÇÕES. Compete aos juizes de primeira ins
tancia confirma-las. Lei 22 Setembro :1828,
:1rt. 2, § 1; Regu!. n. o :1fJ3, :15 Março 1842,
art. 2, §§ 5 e 6.

podem os inspectores das the ourarias os em·
pregados de todas as adminisLrações, rece
bedorias e pagadorias das rendas publicas
da provincia, em que caso. Lei 4 Outubro
1831, art. 53, S 3.

- póde o superior no subalternos quando da
omissão ou prevaricação se não seguir pro
vavelmente prcjuiso publico ou pal'ticul3r,
independente de proce o, e sómenle pela
verdade sabida. Cod. do Proc., arl. 339.

ADQUISIÇÃO de bens pelas corporações de
mão-morta. - Vid. Amortisação.

quanlo pagão uas cadas de novos e velhos
direitos. - Vid. Novos e velhos direitos.



ADVOGADO
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ADVOGADO

ADVERTIR: não podem os inspectores de thesou
rarias aos procuradores fiscaes, porque são
membros componente!? das mesmas, e não
subalternos dos inspectores. postoque tenhão
de n'elles reconhecer a qualidade de chefe,
por bem da ordem. e interesse do serviço;
e porque tendo suas attribuições marcadas
na lei, só por ena, debaixo de sua responsa
bilidade, se devem dirigir. Ordem'n. 0285,
22 Janeiro 1841..

ADVOGADO -devia ser o Procurador dos feitos
da Fazenda Publica; C. R. 29 Maio 1.809;
annexaáProv. 4Junho1823; Prov.1.0Ju
nho 1.822; 2ft Julho 1823. (CoU. Nab.)

- em que circumstancias, e conforme o Av. 6 No
vembro 1806, podia ser nomeado auditor de
tropas. Provo 1.2 Junho 1813. (CoU. Nab.)

qlle servia de Provedor da Corôa e Fazenda de
Piauhy, foi aposentado passando o cargo a
ser servido pelo Juiz de Fóra; Alv. 5 Outu
bro 181.8. (CoU. Nab.)

_ lelrado podia na falta do Juiz de Fóra ser no
meaclo Procurador da Corôa e Fazenda.
Provo 7 Setembro 181.9; Provo 20 Setembro
1826. (CoU. Nab. )

não deve ser admittido nos auditorio~ sem
Provisao, e haver pago os novos direitos.
-PI'OV. 1.0 Fevereiro 1t120. (CoU. Nab.)

_ recebendo o patrocinio de causas não se póde
excusar senão por legitimas motivos, decla
rados na Lei, e j mados. Ass. 27 Mnrço 1821..
- Vid. Lei 20 Outub,'o 1.823, aI'l. 1.

foi inàefirida uma repl'esenlação em que se
pedia que não podesse er suspenso ou
condemnado pelos Dezembargadores, se
lião no ca o de notaria prevaricação. Provo
p Agosto 1821.. (CoU. Nab.)

ADVOGADO: nos requerimentos e allegações
aos Magistrados deve guardar-lhes respeito
usando de termos comedidos, sob as penas
da lei, e de não serem acceitas e juntas aos
autos as ditas petições e allegações. --Provo
20 Outubro 1821.. (CoU. Nab.)

qual gozava ou não do privilegio de aposen
tadoria passiva hoje exlincto. -Provo 7 De
zembro 1821. (CoU, Nab.)

provisão para sel-o concedia o Dezembargo do
Paço. - Provis. 1. Abril, 18 Maio e 6
Agosto 1822. (CoU. Nab.)

preso por desobediencia e injuria a ministro
foi mandado, e porque. soltar. PI'OV. li
Setembro 1823. (CoU. Nab.)

da Casa Doada. Ordenou-se a cessacão de seU'
ordenado. Provo 9 Março 1824. (CoU.
Nab.)

- foi pelo regedor mandado estranhar se'lera
mente por falta de resp_eito e decoro cm
requerimento contra accordão de Casa da
Supplicação. Porto 14 Abril 1.824, e Av.
15 Janeiro 181á, annexo. (CoU. Nab.)

podem livremenle nomear os subdilos Dina
maI\quezes, residentes no Imperio, a quem
julgarem mais convenienle para tralar df'
suas causas, Trnt. 26 Abril 1828 , art. 8; e
tambem os do Estados-Unidos da Aruerica.
Trat. 1.2 Dezembro 1828, art. 1.2; o que é
applicavel aos das demais nações.

- nas peLições de aggravos, artigos, razões, colas
e allegações; quando e referir a folhai do
autos deve cita-Jas. Provo f Março 1.830.

não formado. Para exercer funccões deve, e
como, obter licença do presidente da Re
lação do districLo. Lei 22 Setembro 1828,
art. 2, § 7; ReguI. 3 Janeiro 1830, art. 9.
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ADVOGADO

ADVOGADO de profissão J pode ser nomeado
promotor publico, e quapdo. Lei 20 Se
lembro 1830, art. 16; Lei n. o 261, 3 De
zembro 1841, art. 22; Regui. n. o 120, 31
Janeiro 18lt2. art. 216.

- no jury. Qllaes são suas obrigações. Lei 20
Setembro 1830, art. 30; Cad. do Proc.,
arts. 261 a 265; Regul. n. 0120, 31 Janeiro
1842, ad. 358.

que escrever calumnias ou injurias em aIlega
çúes ou cotas de aulas, como é punido.
Cod. Crim. , art. 241.

perlence á lista da reserva na guarda nacional.
Lei 18 Agosto 1831, art. 18, § 1; Res. 25
Outubro 1832, art. 8, § 4.

podia por delegação do procurador da fazenda
celebrar conciliações com os devedores fis
caes. Deer. 18 Agoslo 1831, art5. 5 e 6,
modificado pela Di ·pos. Provo , art. 6, e Lei
n. O 242,29 Nov. 1841, arts. 5,6,16,
§§ 1 e 2.

- não é admillido a denunciar o cliente. Cad.
do Froc. , art. 75, § 3.

- não formado, quanlo paga de sua provisão.
Regul. 25 Janeiro 1832, tabella; Lei n. 060,
20 Oulubl'o 1838, § 10, labena; Lei n. 0243,
ao N0vembro 1841, § 5, labella.

no jury. Seu debate é regulado pelo juiz de
direito. Cad. do Proc., 3rt. fJ6, § 5; ReguI.
n.· 120, 31 Janeiro 1842, art. 200, § 8.

011 procurador, será sel1'lpt'e ás parles per
miltido chamar os qne quizerem. Cad. do
Proc., arl. 322.

as direitos de seus provimentos, quando não
f@rmado, pertencem ás provincias em que

ADVOGADO

se acharem as Relações cujos presidente'
os concederem. Av. i8 Julho 1833; Av. 22
Junho 1837.

ADVOGADO que alacar o jury deve ser proces
sado e punido pelo juiz de direito, na
fôrma dos al'ts. 241 do Cad. Crim., e 46,
§ 4, do Cad. do Proc. Av. 16 Junho 1834.

pôde ser constrangido a defender no jUl') ,
sob pena de desobec1iencia, no termo
dos al'ts. 203 e 204 do Cad. do Proc. Av.
21 Novembro 1835.

- não pôde ser o c crivão do juiz de paz, nos
termos da Ol'c!pn. liv. 1., lil. 4 , § 24. Ay.
~1 Novembro 1. 35.

- não formado. Ordenou-se que se não concedes
sem mais provisões, e que se não reformas
sem as já concedidas. Av. 25 Ago to 1.836.

seus escriplorios que imposto pagão con
forme o Alv. 20 Outubro 1812, § 2; Lei
n. o 70, 22 Outubro 1836, art. 9, § 4;
Lei n. o is17, 21. Oulubro 1843, arl. 10;
Decr. n. o 361, 15 Junho 1844, art. 2.

- declarou-se que o Regimento de seus salarios
de 1.0 Outubro 17M, procedia ácerca do
processos que enLrão no jury, e como.
Av. 15 Fevereiro 1837.

que não enlrega o aulos nos lermos não
pôde ser preso, sim mulctado e responsa
Lilisado, segundo o Av. 8 Agosto 1836
cilada no Av. 18 Fevereiro 1837.

que não lem li lula do officio, nem é como
tal reconhecido, não está sujeito ao im
po to de escriplorio. Ord. 10 Oulubro
1837; Av. 3Selembro1840 (Cor1" Ofr;,
n.· 56 Ord. n.· 296, 1 Abril 1841.
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ADVOGADO

ADYOGADO: suas funcções não podem ser exer
cidas pelos simples solliciladores. Av. 20
Oulubro 1.837.

as parles ou procuradores o não fação,
excepto os para certidões. ReguI. n.0143,
15 Março 1.842, art. 12.

não pode simultaneamente ser no mesmo ter
mo o juiz municipal. Av. 5 Dezembro 1837.

declaraçfio se deu para execução do arl. 241
do Cod. do Proc., quando as calumnias e
injurias escriptas nos autos forem contra a
pessoa do juiz. Av. n. O 127, 10 Dezembro
1.838.

serve (le alldilOl" nos conselhos de guerra por
cl'imes capi13es, Da forma da Provo 22 Ou
tubl'O 1.824. Av. D. o 26l~, 24Novembro 1840.

ADVOGA'DO: da sua absolvição de penas e mul
etas em que lenha incorrido, nos casos da
lei, compele lIgg1'a,"0 de petição ou instru

mento. ReguI. n. o 143, 15 Março 1842,
art. 15, S11.

deve assignar com o nome inteiro os requeri
mentos de aggravo de petição e inslrumento,
e bem assim as respostas ou contestações
dos de instrumento. Regul. n. o 1.43, 15
Março 1.842, 3t't. 25.

- não é como tal admitLido nos auditorios o que
apresentaI' titulo de nova nomeação e pro
nmento sem mostrar haver pago o imposto.
Ord. n. O 283, 16 Janeiro 1841.

nas audiencias dos chefes de policia, delega
dos, suhdelegados, juizes mUDicipaes, juizes
do civel é orphãos tem assento a direita
dos Juizes. ReguI. n. O 120, 31 Janeiro 1842,
arl. 195.

- deve assignar os escl'iptos pelos quaes as
partes l'ecusarem juiz. ReguI. n. o 120, 31.
Janeiro 1842, art. 250.

é condemnac1o Das respectivas muletas quan
do assignar petições de aggravos interpos
tos de despachos e sentenças não com
prehendidas no arL 15 do ReguI. n. o

1.43, 15 Março 1842. Regul. citado,
ad. 26.

é preferido, quando hahil, para ser nomea
do juiz municipal pelas camaras ; mas sua
escolha não é pal'a elias obt'igativa havendo
individuos mais habeis, posto que não ado
vogados. Av. 9 Setembro 1841. (Jorn.,
n. o 234), revogado pela Lei n. o 261, 3
Dezembro 1841., art. 13.

deve assignar as defesas dos denunciados de
crime de con trabando. ReguI. n. o 120, ;H
Janeiro 1842, art. 390.

- foi n enmara municipal da côrte autorisada a
nomear de partido, com 800.ztJ000 annuaes.
Porto () Junho 1842. (J07'n. , n. O 160.)

só se considera sujeito ao imposto do cscrip
torio desde o dia em que começar a ter
exercicio. Av. 10 Março 1.843. (lorn.,
n. O 85.)

pode servir de procurador fiscal intel'ino de
thesouraria. Ord. n. o 11.3, 23 Setembro
1842; Ord. n. o 103, 21. Dezembro 1843.

quando h'ansgredir os regimentos e regras do
processo compete aos juizes municipaes,
de orphãos, e de direito civel e crime fazer
observar as leis em vigor relativas ás penas
e muletas que em taes casos lhe devem ser
impostas. ReguI. n. o 143, 15 Março 1842,
arl. 11.

- deve assignar todos os requerimentos quando
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ADVOGADO: os Estatutos do Instituto de sua
ordem forão approvados com a clausula de
ser tambem sujeito a approvação o Regi
mento interno. Av. 7 Agosto 18lJ.3. Foi ins
tallado o Instituto na sala do Collegio de
Pedro II. Av. 31 Agosto 18lJ.3.

AFFEICÃO•

~cral legislativa. ConsLiLuição, art. 15,
§ 17.

AFERIÇÃO: pertence ás camaras municipaes, e
como. Lei 1 Outubro 1.828, art. 66, § lO.

- o padrão das medidas de continencia ou ca
pacidade, em toda a provincia de Pernam
buco, ordenou-se que fosse o da Capital do
Imperio. - Res. 7 Agosto 1832.

os bilhetes d'ella não se devem registar,
pois nenhuma lei o autorisa. OfI. 1..o, 5
Janeiro 1829. (Collec. Planch.)

AFFEIÇÃO para restituição do equivalente da
cousa que na existe, não deve exceder a

o padrão das medidas da Capital do Imperio
mandou-se observar na provincia de S.
Paulo, e sob que penas. nes. 7 Dezembro
1830.

AFERIDOR. - Vid. Aferição.

- nomeou-se uma commissão para apresentar
um systema de pesos e medidas. Decr. 8
Janeiro 1833.

- tornou-se extensivo ao aferidor de balanças e
pesos da cidade da Bahia, o regimento de
sala rios que percebe o aferidor dos da Ca
pital do Imperio. Res. 25 Agosto 1832.

- o padrão dos pesos e medidas da capital do
Maranhão mandou-se et:tender a toda a
provincia, e sob que penas aos infracto
res. Res. 16 Junho 1832.

- tornou-se estensiva á provincia da Parahyba
do Norle aRes. 1.6 Junho 1832, relativa
á de S. Paulo. Res. 3 Outubro 1832.

deve assigoar as petições para suspeitar Des
embargadores; e quando não procedão as
suspeições perde a caução depositada.
D. n. o 39lJ. de 23 Novembro 18M, arts. 1,6.

á disposição do seu Instituto na côrte se man
dou pÔl' uma das salas da escola militar.
Av. 1 Março 18lJ.5. (Jorn., n. o 96.)

AFERIÇÃO de pesos e medidas, por que tempo
devia ser feita conforme a Orden., liv. 1,
tit. 18, § 28. Provo 23 Julho 181lJ.. (CoU.
Nab.)

do Conselho d'Estado como se apresentará
vestido. nos dias de festividade nacional e
no exercicio de seu officio, em os audito
rias e tribunaes. - D. n. o 393, 23 0

vembro 18lJ.lJ., art. 1.

não póde simultaneamr.nte ser o Juiz. Av.
n. o 62, 28 AgosLo 18lJ.3.

- fixar o padrão para ella pertence á assembléa

- membro do Inslituto da Côrte e filiaes nas
funcções publicas de festividade nacional, e
no exercicio do seu officio , em os auditorios
e tribunaes usará de vestimenta especial e
qual. -D. n. O 393 de 23 ovembro 18álJ.,
art. 1.

- membro do Instituto da Côrte, filiaes e do
Conselho d'Estado no exercicio do seu offi
cio tem assento dentro das cancellas dos
Tribunaes. - D. n. o 393 de 23 Novembro
18lJ.lJ., art. 2.



AFIANCADO.
somma do preço ordinario da mesma cousa.
Cod. Cám., art. 25.

AFFEIÇÃO: em que casos constitue prevaricado
res os empregados publicos. - Cod. Crim.
art. 129.

AFFLICÇÃO. É circumstancia aggravlmLe da pu
nição augmenLal-a com o crime ao já affiiclo.
Cod. Cl'im., art. 17, S 5.

AFIANÇADO ou preso póde livremente ser CI··

lado para feito civel. Tem 60 dia para
defesa, além da dilação ordinaria. Quando
não compal'ece a defender-se, dá-se-lbe
curador. Tem opção entre o fôro da prisão,
fianca ou domicilio, no acto da conci
liação. Lei H Setembro 1830..

demorar o sen processo, além dos prasos le
gaes, ou faltar aos actos de seu livra
mento, a que penas sujeita o juiz. Cod.
Crim., art. 181.

que sendo requerido não reforça a fiança, é
recolhido á cadeia. Cod. do Proc., art. 110;
ReguI. n. O 120,31 Janeiro 18lt.z, art. 310.

deve sei' chamado pelo escrivão do jury, logo
que este se ache formado. Cod. do Proe. ,
art. 240; Regul. n. o 120, 31 Janeiro 1.842,
arts. 3l1.8, 351, 352. - Vid. Lei n. o 261, 3
Dezembro 1.841, art. 95.

- a elle deve o escrivão do jury enLregar, pelo
menos Ires dias antes do julgamento, a
<::opia do libello, documentos e rol de tes
temunhas. Cod. do Proc., art. 255, ReguI.
n.· 1.20, 31 Janeiro 1.8lt.2, art. 339, 3lt.1., 3lt.2.

ao que uma vez quebrou a fiança se não con
cede outra. Lei n.· 261., 3 Dezembro 184.:l,
art. 38, S 3; Regul. n. O 1.20, 31 Janeiro
i8lJ.2, art. 301.

AFI S

AFIANÇADO anLes de obter contramandado, ou
mandado de soltura, assigna termo, e co
mo, de comparecer perante o jury. Lei
n. o 261., 3 Dezembro 18M, art. 39; ReguI.
n.· 120,31. Janeiro 18lt.2. art. 302, con
forme ao art. 1.03 do Cod. do Proc.

é preso se foo-e depois de ter sido condem
nado. Lei n. o 261, 3 Dezembro 1.84.1.,
art. !lO, S 2; ReguI. n.· 1.20, 31. Janeiro
1842, art. 308, § 2.

que não apresentar fiador que substitua o que
quer desislir, denll'O de que praso será
pre o. Lei n. o 261, 3 Dezembro 1.84.1,
art. lt.1.; Regul. n. o 120, 31 Janeiro 1842,
arl. 310, S 2.

em que casos quebra a fiança e é recolhido
li prisão. Lei n.· 261, 3 Dezembro i8lt.l,
art. 42; ReguI. n. o 120, 31 J aneiro 184~,

art. 31.1.

quebrando a fiança, que pel'da soffre. Lei
n. o 261., 3 Dezembro 18li1, arls. á3 e LJ4;
Regu!. n.· 120, 31 Janeiro 18lt.:2, al'ls. 31.h
e 315.

que sendo condemnado não li\'er meios para
a salis(açào da parte e cuslas , por quem,
e como, será substiLuido. Lei n.· 261, 3
Dezembro t8á1, art. 45; Regu!. n.· 120.
31 Janeiro 18lt.2, art. 31.7.

AFI S. Declarou-se que o D. 13 Agosto 1700 os
não consideraI/a no numero das pessoas em
que podem ler vigor as renuncias de ser
vicos remuneraveis. Res. 12 Selembro 1.817
R~s. 14 Outubro 1826. (CoU. Nab.)

enlre os que o forem nos mesmos grá05 não
se dá acção de furto. Cod. Crim., art. 262.
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AFORAMENTOS

AFINS nos mesmos gráos podem servir substi
tuitivamenle na guarda nacional. Lei 1.8
Agosto 1.831., art. 26.

são inhibidos de servir juntos no mesmo con
selho de jurados. Cod. do Proc., art. 277;
ReguI. n. o 1.20, 3f Janeiro 184.2, art. 357.

AFORAMENTOS. Sobre a natureza, condicões e
fôrma do contracto vejão-se Res. 30 'Julho
1.81.3; Provo 26 Fevereiro 181.8; Res. 1.1
Julho 1.820 (CoU. Nab.)

de cousa já :Jforada constilue o crime de
stellionato, e como é punido. Cod. Crim.
art. 264., S 2.

de terras adjacentes ou incluídas na Fazenda
da Lagoa de Freitas na Côrte. - Vid, Fa
brica da Polvom.

de terrenos dados para creação de villa, cuja
a1caidaria se concedeu. - Vid. Villas.

de terras particulares para edificacão de casas.
- Vid. Casas. •

- de terrenos perlencentes a Indios. - Vid.
°ndios.

- de porções do Campo de S. Chrislovão na
Côrte. - Vid. Campo.

de bens de Concelhos. - Vid. Camaras Mu
nlclpaes.

de bens nacionaes. - Vid. Proprios nacionaes.

- de terrenos de marinhas. - Vid. Marinlias.

AFRICANOS

AFORAME TOS de bens de corporações de mão
morta. - ido Am01·tisação.

- de terreno artificial por atlerro do mar.
Vid. Camaras M unicipaes.

de cousa propria já alheada ou aforada. - Vid.
EsteUionato.

de terrenos para armazens e trapiches. - Vid.
Tmpicltes, A1'mazens.

de baldios. - Vid. Baldios.

- incluidos na fazenda de Santa Cruz no Rio de
Janeiro. - Vid. Fazenda de Santa Cruz.

ue terrenos desmembrados de sesmarins. 
Vid. Sesma1·ias.

de t~rrenospara o hospital dos Lazaros. - Vid.
Hospital.

de bens de vinculos. - Vid. Vinculas.

- de lerras de commendas. - Vid. 01·dens.

de paúelS. - Vid. Paúes.

de terras para palrimonio de villa novamenle
creada. - Vid. Camaras IIIunicipaes.

de terras da colonia de Nova Friburgo. -lido
Colonos.

AFRICA OS. Para terminar, e como, seu trafico
concluio-se com Inglaterra a Conv. 23

ovembro 1826; Trat. 1.7 Agosto 1827 •
art. 1.2.



AFRICANOS

AFRICA OS barbaros não são comprehendidos
na lei sobre contractos de servicos. Lei 13
Selembro 1830, art. 7. •

- livres. Na Bahia ordenou-se que não podessem
sahir das povoações ou fazendas, em que
fossem domiciliarios, por qualquer motivo,
sem passaporte do juiz criminal ou de paz
do logar, com certos e determinados requi- .
sitos, e sob cedas penas aos infractores.
Res. lú Dezembro 1830, arts. 3 e Ú.

- introduzidos no Brasil por contrabando: man
dou-se-Ihes conceder a liberdade, e pro
cessar os infradores segundo o Cod. Crim.
art 179, e com a muleta de 200ot'bOOO. Porlo
21 Maio 1831.

- introduzidos por contrabando fiéãolivres, ex-
. ceptuados : 1. o os matriculados em embar

cações de paiz que admiUa escravos. 2. 0 os
que fugirem do territorio em embarcação
estrangeira, os quaes serão entregues a seus
senhores. Lei 7 Novembro 1831, arts. 1 e 2.

- livres: para execução da Lei de 7 Novembro
1831 , se deu o Regul. 12 Abril 1832 , man
dando arrematar seus serviços, e como. Av.
e Inst. 29 Outubro 183ú, alteradas pelas
Instr. 19 Novembro 1835, e novamente
additadas pelo Av. 15 Setembro 1836.

uevem ser reenviados para d'onde tiverem
vindo, ou para logar d'Africa m~is com
modo, emquanto se não obtiver das auto
ridades Africanas dar-lhes asilo conforme
a Lei 7 Novembro 1831, art. 2. Av. 12 Fe
vereiro 1833.

que se «chão na casa de correcção do Rio de
Janeiro; seu administrador, quando elles
fallecem, o participa ao respectivo juiz de
direito. Ay. 20 Junho 183ú.

- mandarão-se por emquanto empregar na lia-

AFRICANOS

hia alguns apprehendidos, com as cautelas
da Lei 7 ovembro 1831, e Regul. 12 Abril
1832, nas obras publicas, como detel'mina
o Alv. 26 Janeiro 1818, que se considera
com vigor n'este ponto, não quanto á arre
matação de seus serviços. Av. 27 Agosto
183ú, que teve applicação identica em
Minas. Av. 23 Setembro 183ú.

- suspeitos da revolta na Bahia mandárão-se
deportar do Imperio. Av. !.J Março 1835.

declarou-se que o arte 118 do Cod. do Proc.
não lhes é applicavel. Av. 18 Março 1835.

alguns mandárão-se distribuir pelo juiz ae
orphãos de Campos. Av. 2:3 J 11lho 11)35.

- livres que fallecem na casa de correcç~lo se não
sepulLão sem averiguação da autoridade po
licial competente. Av. li. Setembro 1835.

- a requerimento de alguns arrematantes de
seus servicos forão diminuidos os salarios,
ficando ig~alados os preços dos acLuaes ar
rematantes. Av. 17 Setembro 1835.

ordenou-se ao juiz d'orphãos da cc?rte que
desse providencias pal'a recolheI' ao cofre
o preço das arrematações de seus serviços
até que houvesse cofre privativo. Av. 5
Março 1836.

creou-se no Rio de Janeiro COfl'C privativo
paI'a seus salarios, com o respectivo li\'l'o
(Ie recei la, tllesoureiro e escrivão vencendo
das arremaLações 2 1./2 p. 0/0, prestando
aql1elles contas de 3 em 3 annos. Av. 7
Março 1836. São hoje arrecadados pela
Recebedol'ia do municipio na côrte. Ord.
31 Julho 18úO. (Con'. Olf., n. O 31.)

que tões sobre sua liberdade não se decidem
no jury. mas no foro civel. Av. 8 Março
1836.



AFRICANOS livres encontrados nas embarcaçõe,
costeiras sem passaporte ordenou-se que
fossem remeltidos an chefe de policia para
lhes dar deslino. Av. 22 Abril 1837.
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AFRICANOS

AFIUCA! OS Erres: foi permittida a arrematação
de seus serviços para fôra da capital da pro
"incia do Rio de Janeiro, segundo os §§ 1
e 12 das Instrucções que accompanhárão o
Decl'. 19 Novembro 1835, devendo dedu
zir-se as desp-ezas feitas com elles, das
mulctas pela Lei 7 Novembro 1831 im
postas aos infractores, e elo da arremalação
dos serviços na fôrma do § 9 das ditas Ins
trucções. Av. 17 Março 1836.

no crime de sua imporlação ordenou-se que
a sentenca da commissão mixta Brasileil'a e
Ingleza f~sse remettida ao promotor publico
para se seguirem os termos, não sendo ne
cessario outro corpo de deliclo. Av. 5 Se
tembro 1834; Av. 9 Abril 1836.

endo por doenle rejeilados pelos arrema
tantes de seus servicos, mandão-se remet
ter para as casas d~ correcção, ou de mi
sericordia, quando as molestias sejão con
tagiosas. Av. 26 Abril 1836.

que com licença do governo vão do municipio
da côrte para o da cidade de Nictheroy são
postos sob a inspecção do seu curador ge
ral, visto bavêl-o. Avs. 27 Maio e 31 De
zembro 1836.

apprehendidos no municipio da côrte remet
terão-se para a casa de correcção. Avs. 15
Dezembro 1836 e 16 Abril 1841.. (C01'reio
Off., 11.· 83.)

- aulorisou-se a lransferencia de alguns na fôrma
das Instl'Ucções 29 Ou lubro 1834. Av. 31
Dezembro 1836.

ordenou-se que os dispensados ({as obras pu·
~licas do ministerio do imperio na côrle
fossem entregues não á casa de correcção,
mas ao juiz de orphãos. An. 17 e 20 Abril
1837.

AFRICANO

cujo serviço tives em sido arremalados,
quando recolhidos ao calabouço, ordenou
se que pagassem unicamente as comedo
rias e curativo o respectivos arrematante ;
devendo laes despesas, quando ainda não
tiverem sido arrematados os serviços, de
d uzir-se da somma que por elles se costuma
pagar adianlada. Av. 4 Dezembro 1.837.

apprehendidos e dero ilados na casa de cor
recçã0 da côrte ordenou- e que pagas em
1401's. diarios. Av. n.· 6, 1.1 Janeiro 1. 3 .

sobre .arrematacão de seus servicos se derão
providencias.' Avs. 22 Abril 1.839 (JOl'n. ,

n. o 95), e 14 Fevereiro 18ftO (Jom.,
11.· 71).

dislribuidos pelas obras publicas nenhum sa
lario vencem. Avs. 24. Abril e 6 Maio 1840
(Con'. O(f., n.· 102).

para arrecadação de seus salarios derão - se
Inslruccões 2 Julho 1840, em POl'I. n. o 237,
8 Julh~ 1840.

sens salarios na côrle são arrecadados pela
recebedoria do municipio, conforme as
Instrucções supra ciladas. Ol'd. 31 Julho
18ftO (Corr. Of[., n.· 31).

foi prohibida a sua admissão como trabalha
dores na fabrica de fiar e tecer algodão na
Côrte. Res. n.· 347, 30 Novembro 1841.,
ar!. 2, § 2.

seu contrabando continua a ser julgado na
fÓl'ma do processo commum. Lei n.· 261,
3 Dezembro 184.1., art. 17, § 1; Reg. n."
120, 31 Jao.eil'o 1842, ar!. 211, § 1.
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AGENTES

AFRICANOS livres: ainda que vão em compa
nhia de seus amos são obrigados a apre
sentar passaporle, salvos certos casos. Reg.
n. o 120, 31 Janeiro 18ú.2, arts. 68 e 70,
em virtude da Lei n. o 261, 3 Dezembro
lSú.1, arl. 12.

as visilas das embarcações suspeitas de os
haver importado, na fórma do Decr. 12
Abril 1832, passárão a ser feitas pelos
respectivos subdelegados. Reg. n. 0120, 31
Janeiro 18ú.2, art. li88, em virtude da Lei
n. o 261, 3 Dezembro 18~1, art. 91.

a bem d'clles incumbe ao seu curador geral
prover, quando appareção e estejão no seu
districto, que é a côrte, seja qual fôr o
municipio do Imperio em que tenhão sido
escriptos, ou em que se bajão arrematado
seus serviços. Av. 26 Março 18ú.2 (Jom.,
n. o 85).

o exame do cadaver dos fallecidos , feito con
forme o art. li. das Instr. 29 Oulubro 183~,

incumbe cUDllllativamenle aos subdelega
dos do chefe de policia e juizes de paz. Av.
26 Março 18lt2 (J0171., n. o 85).

-. declarou-se á recebedoria do municipio, que
seu curador geral devia ser abonado da
porcenlagem que vencia, não se achando
comprehendido na Porl. 15 Maio 18ú.3.
Ord. 17 Junho 18ú.3 (Suppl. ao Jom.,
n. O 176).

a's estações navaes do Imperio devem obstar
ao seu trafico. Decr. n. O 326, 2 Outubro
18ú.3, art. 3.

seus salarios são um artigo da receita geral
do Imperio. Lei n. o 317, 21 Outubro 18ú.3,
art. 25, S49.

ao seu curador geral arhitrou-se a quantia de
1:000t/t> rs., e ao escrivão 200:fj), rs., pelos

actos que praticarem [óra da recebedoria
do municipio. Lei n. O 317, 21 Outubro
1843, art. 7, § 19.

AFRICANOS livres: a seu curador geral orde
nou-se o pagamento da quantia arbitrada,
e desde qu:mdo. Ord. 1ft Novembro 1843
(Jom. , n. O 310).

serventes do hospital militar da côrte, achan
do-se doentes são n'elle tratados, mas em
logal' separado dos enfermos militares. Av.
20 Fevel'eiro IBM (Jom., n. o 75).

communicou-se a cessacão da Convencão com
Inglaterra de 28 J ulb~ 1817 sobre 'seu tra
fico il1icito, e a compctencia das justiças
ordinarias do paiz para laes processos. Circo
15 Março ~l8ú.5 (Jom., n. o 76).

contra o acto do ~arlamento Britannico, que
sujeitou os navios Brasileiros, que fizessem
o trafico, ao alto tribunal do Almirantado
e a qualquer tribunal do Vice-almirantado,
proteslou o governo Brasileiro. P1'Otest. .22
Outubro 184.5. (Jom., n. O 295.)

AFRONTAS. - Vid. Injurias.

AGENCIA da arrecadação do imposto do gado
no municipio do Rio de Janeiro. - Vid.
Carnes.

AGENCIAS do correio geral. -- Vid. Correios
gCl·aes.

das mezas de rendas. - Vid. Mezas.

AGENTES da recebedoria do municipio da corte.
- Vid. Recebedoria.

de conselhos administrativos de corpos. - Vid.
Conselhos administl·atiuos.
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AGGRAVOS

AGENTES consulares. - Vid. COllsullS.

diplomaLicos. - Vid. MinistTos Diplomaticos.

do PoJei'. - Vid. Podcl'.

- da autoridade publica. - Vid. Aut01'idadcs.

AGGRAVAÇÃO de penas. de qu~ circunstancias
resulta. - Vid. Ci1'cunstallcias aggTavantes.

AGGRA VISTAS. Desembargadol'es. - Vid. Casa
da Supplicação.

AGGRAVOS ordinarios das Relações do Maranhão
e Bahia, determinou-se que fossem deci
didos na Casa da Supplicação do Brasil.
Alv. 1.0 Maio 1808, §§ 2 e 3, revogado
pelo Alr. 6 Maio 1809. Não subsistem. Disp.
Prol'. , art. 19.

inLerposLos dos juizes de primeira instancia,
ordenou-se que seu conhecimento cumula
tivamenLe pel'tencesse aos ouvidores das
comarcas e ás Relações dos districLos. Alv.
20 Outubro 1809; hoje ás Relações e juizes
de direilo. Disp. Provo , arls. 14 e 18; Lei
n. o 2M, 3 Dezembro 1841, art. 121; Reg.
n. o, 143" 1.5 Março 1842, art. 8.

de' peLição, ordinarios, e de instrumen to. De
rào-se regras para acauLelar o augmenlo de
casos ele commissào em feiLos de tencões,
demol'as no despacbo, e peri C70 no segredo
da justiça. Ass. 26 Março 1811. Os a~gra

vos ordinarios esLão extincLos. Disp. PI·OV. ,

al't. 19. A tenções abolidas. Disp. Prov, ,
art. 18; Lei 1.8 SeLembro 1828, art. 12;
Reg. 3 Janeiro 1833, arts. 29 e 55. Os
aggravos de peLição e instrumenLo são de
cididos pejas Relações segundo o Reg. 3
Janeiro 1833, art. 32 e se~uinte; e pelos
juizes de direi to. Lei n. o 261, 3 Dezembro
i 841, arLs. 120, 121 e 122; Reg. n. o 143,
1.5 Mnrço 1842, arts. 8, 28 e 29.

.'

AGGM OS de ordenação não guardada, con
cedião-se, de que sentenças, c como, e
erão embal'gaveis. As. 16 Junho 1812.
Hoje nào são admis 'iveis em caso algum.
Reg. D. o 143, 15 Março 1842, nrt. 17.

em beneficio dos expostos da Misericordia da
côrLe, ordenou-se que na Casa da Su ppli
cação do Brasil se cobrassem de cada peti
ção aggravo, 400 réis, e a terça parte de
accrescentamento em assignaluras e braça
gen , e quaes de certos juizes. Carla nego
14 Dezembro 1815. (CoU. Nab.)

de injusLa pronuncia se podião inlerpôr cio
despacho do corr gedor do crime, que a
confil'mava, ainda que proferido por accor
dão em Relacão. Ass. 18 Fevereiro 1815;
citado no de 13.Tulbo 181.6, que faz a limi
tação no crime de morLe. Sem vigor. Cod.
do Proc., arts. 285 e 292; Disp. Prov., ad. 18;
Lei n. 0261, 3 Dezembro 18ú1, cap. 10 e 11;
nego n. O 120, 31 Janeiro 1842, art. 437.

ordi narios das Ilhas dos Açores, Madeira e
Porto SanLo, quaes ficál'ão pertencendo á
Casa da Supplicação do Brasil. Alv. 5 Julho
1816. Sem applicação hoje, em virLude da
Independencia.

de sentcnças proferidas em primeira instan
cia pelos juizes dos feitos da fazenda das
provincias se interpun!lão para o da côrte,
e como. Carta Ret;. Inst. 10 Abl'iL 1.817.
(CoU. Nab.) lIoje para as nelações. Lei
n. 0242, 29 Novembro 1841, art. 3; Ordem
n. o 6, 1.2 Janeiro 1842, ado 4.

ordinarios, em que casos se devião admiLlÍr
no traslado. Provo 21 Junbo 18U). (CoU.
Nab.) Sem vigor. Disp. Prov., art. 1,9.

de ordenação não guardada e outros devem
ser assignados pelos consLituidos advogados
da Casa. Ass. 27 Março 1.021. Scm vigor
á visLa da Lei 20 OuLubro 1823, arL 1.

4.
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AGGRAVOS

AGGRAVOS inlerpostos dos juizes de primeira
insbmcia para as Relações não eslão sujeitos
á dizima ela Chancellaria. Res. 9 Abril
1821. (CoU. Nab.).

AGGRAVOS

dia, mas subindo fora dos dez dias seguin
tes á sua interposição por terem findado
em dia que não era de conferencia. Acord.
5 Julho 1825. (Cotl. Nab.) Alterado.

ordinal'ios não tem lagar cabeado a causa na
alçada do juiz. Provo 6 Agosto 1821. (CoU.
lVab.) Este aggravo não existe. Disp. Prov.,
art. 19.

oa prisão injustamenle decretada e davão
para a Relação. Provo 8 Agosto 1821.
(CoU. Nab.) Sem vigor. Cad. do Proc.,
arts. 285 e 292. Lei n. o 261, 3 Dezembro
1841, caps. 10 e 11; Reg. n. O 120, 31
Janeiro 1842, art. 437.

- a elies responderáõ os JUIZCS como é de seu
dever. Provo 12 Abril 1822, (CoU. Nab.)

expedidos da fazenda nacional sobre bens
d'esta ou suas rendas, a que escrivão se
rião dislribuidos declarou-se. Alv. 3 Se
tembro 1823.

de petição c outros: n'elles devem os jui7.es
declarar circumstanciada e especificada
mente as razões e fundamenlos de suas
decisões, conforme a Ord. : liv. 3, tit. 66,
§ 7. Port. 31. Mal'ço 1824. (CoU. Nab.)

sobre o destino que se deveria dar a certos
autos d'elIes por occasião de suspeicão,
providenciou·se. Provo 10 Novembro 1824.
(CoU. Nab.)

de ordenação não guardada assentou-se não
se deverem admittil' dos acordãos proferi
dos em meza de aggravos, se~undo a Ord. ,
liv. 1., tit. 6, §§ 8 e 16. A~ord. 26 Feve
reiro 1.825. (Gotl. Nab.) Sem vigor. Reg.
n. O 143, 15 Março 1842, art. 17.

de petição: decidia-se si se tomaria d'elles
conhecimenlo sendo interposlos no decen-

AGGRAVOS de petição: declarou-se que a parte
que embarga o acordão proferido em casos
d'elles deve pedir vista, formar os embargos
e fazer com que subão denh'o dos dez
dias seguinles á publicação do acordão em
bargado. Acord. 5 Julho 1825. (CoU. Nab.)
Allerado.

de petição: os dez dias concedidos pela Ord.,
liv. 3, tit. 20, ~ 46, e Ass. 20 Agosto
1.662, para apresentai' os au to no juizo
superiol', devem contar-se do termo do
aggravo, e não da ratificação. Acord. 5
Julho 1825. (CoU. Nab.) Alterado.

sobre o cumprimento negado pelo vigal'io ca
pitular da Bahia á decisão de um proferido
no juizo da corôa. Port. 30 Agoslo 1825.
(CoU. Nab.) ;

no aula do processo tinha lagar dos despa
chos iIlegaes do juiz relator para as juntas
de justiça nas causas crimes. Lei 23 Setem
bro 1828., art. 2. Sem ,·igor.

e mais recUl'SOS que pertencião ii Relaç50 da
Bahia, durante a occupação pelas tropa;;
Portuguezas, ordenou-se que se interpo
zessem para a Casa da Supplicação do Rio
de Janeil'o. Decr. 29 Novembro 1829.

nas suas petições os advogados devem, quando
citarem folhas dos autos, declarar o seu
numero, sob pena de não serem acceilas.
Provo do Regedor, 1. Março 1830.

de petição ou inslrumenlo se não adlIÚltem
dos despachos do juiz de direito sobre 01'

ganisação do processo crime. Lei 20 Setem
bro 1830, art. 69; Cad. do Proc., arls.
285 e 292; Lei n. o 261., 3 Dezembro 1841. ,
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AGGRAVO

caps. 10 e 11; Reg. n. O 120, 31 Janeiro
18á2, art. 437.

AGGRAVOS de petição e instrumento [ol'ão re
duzidos aos no auto do processo, d'clles
conhecendo os juizes de direito, sendo in
terpostos dos antigos juizes municipaes, e a
Relação quando d'aqueHes. Disp. Prov.,
art. 14; Instr. 13 Dezembro 1832, art. 42.
Reg. 3 Janeiro 1833, arts. 92, 95. Hoj e só
as Relações.

ordinarios se não admittcm, sim revista,
das sentenças proferidas pelas Relações.
Disp. Provo , art. 19.

de injusla pronuncia pendentes na occasJao
da promulgação do Cod. do Proc. mandá
rão-se remetter aos juizes de paz das cabe
ças dos termos com os respectivos feilos.
Iostr. 13 Dezembro 1.832, art. 39.

1;10 auto do processo são decididos, e como,
pelas Relações. Reg. 3 Janeiro 1833, arts.
9, § 4, e 41 a á6; Reg. n. O H, 17 Fevereil'o
1838, art. 2; Reg. n. o lá3, 15 Março 1842,
art. 8, § 1.

no aulo do processo em causa civel, em que
se désse de suspeito o juiz de direito, e que
tivesse de ser julgada a final pelo juiz mu
nicipal antigo, clevião ser por este conhe
cidos, se d'elle se não tivesse aggravado;
no caso contrario cumpria-lhe dar-se de
suspeito e requerer a providencia do art.
33 do Cod. do Proc. Av. 12 Agosto 1835,
revogado pela Lei n. o 261, 3 Dezembro
1841., art. Há, § 1; Reg. n. o 1M, 15 Março
1842, art. 8, § 1.

àe petição e instrumento forão instaurados,
ficando em vigor a legislação anterior, que
não fór opposta a esla lei. Lei n. o 261, 3
Dezembro 1841, art. 120.

AGGRAVOS de petição e instrumento: pertence
eu conhecimento ás Relações, e em que

circumstancias aos juizes de direito. Lei
n. o 261, 3 Dezembro 1841, art. 121; Re~.

n. o 143, 15 Março 1842 arts. 8, §§ 2
·e 3, e 9.

de petição e inslrumento. em que caso' tcm
logar. cm virtude da Lei n. 0261., 3 Dezem
hl'o 1841, art. 120; Reg. n. 0143, 15 Março
1842, arts. 15 e 16.

de ordenação não guardada não se admitlem
em caso algum. ReO". n. o 143, 15 Mar<~o

1842, art. 17.

no auto do proce so, em que casos não el'ào
admittidos. Reg. n. o 1á3, 15 Março 1, 42,
art. 18.

de pelição, como se interpoem, proe ssão ,
apresentão. e julgão. Lei n. o 261, 3 De
zembro 1841, arts. 120, 121 e 122; Reg.
n. o 1.43, 15 Março 1842, arts. 19 a 22,
25 a 29; Decr. n. O 276,24 Março 1843,
aI't. 7.

de inslrumento, como se inlel'poem, pro
cessão, apresentão, e julgão. Lei n. O 261,
:3 Dezembro 1841, arts. 120,121 e122; Reg.
11. 0 143,15 Mal'ço 1842, arts. 2;; a 20;
Decr. n. o 276, 'lá Março 18M, art. 7.

sua interposição exclue o proteslo de se co
nhecer do caso por appellação, quandu não

'eja de aggravo. Re ..·. n. o 1ú3, 15 Marr:
1 42, arl. 27.

conlinnão a SP. preparados com a import n
cia das assignaluras, braçagens e mais
contribuições estabelecidas, para se apre
sentarem ás Relações, recaindo em prejuízo
das partes o retardamen to por [alta do pre
pam. Reg. n, o lú3, 15 Março 1.8112, art :37.



AGGREGADOS

( 30 )

AGRICULTURA

AGGRA VOS explicação se deu sobre tomar-se
ou não conhecimento de um interposto de
despacho por que se deliberou partilha.
Av. n. o 27, 10 Junho 1843.

de petição ou instrumento no caso de recusar
o juiz admittir na causa a opposição de
terceiro, tem sempre lagar. Av. 13 No
"embro 1843 (JO1'n., n. o 306).

se não dá de outro al/:gravo. A". 30 Janeiro
1845 (Jorn., n. o 32).

- de petição e instrumento tem, e como, lo~ar

das decisões dos Juizes do Civel de primeira
Instnncia que pronunciarem desappropria
ção; e quando tem provimento, Res. n. O

353, 12 Julho 1845, art. 11, § 5.

das justiças ecclesiasticas que a Lei 17 Maio
1821 considerou de petição.- Vid. Recw'so.

AGGREGADOS. Officiaes militares. - Vid. Offi
CLaes.

ás grandes fazendas por cedo partido, ren
da, ou foro, se mandou que fossem em
Minns Geraes os individuos para la envia
dos que necessilassem prolecção e auxilio.
CaÍ'ta Reg. 22 Dezembro 1810.

sobre concessões de terras d'Indios áquelles
feitas no Rio Grande do Norte. Provo 20
Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

ás fazendas no Maranhão. e seus proprieta
rios, e homens poderosos, por quem, como,
c sob que penas são vigiados. nes. 11 De·
zembro 1830, arts. 4, 5 e 6.

cm Minas Geraes; ordenou - se que d elles
se lizesse arrolamento. e como. Res. 17
Julho 1832.

AGGRESSÃO da parte do ofIendido aUenúa a
punição do delinquente. Cod. Crim., art.
18, § G.

AGIO nas moedas. - Vid. Moeda.

AGRACIAÇAO de penas. - Vid. Penas.

AGRICULTURA. Ordenou-se que não fossem
recrutados os homens estabelecidos com
fazendas el'ella e outros. Av. 18 Janeiro
1809.

seu melhoramento recommendou-se na co·
marca de S. João das Duas Barras por occa
sião de sua creação. Provo 26 Junho 1809.
(CoU. Nab.)

- em proveito d'ella nas Ilhas da l\bc1eira, Porto
Santo, Açores, Cabo Verde, S. Thomé e
Pl'incipe deriio-se providencias. Carta Reg.
20 Julho 1810; Carta Reg. 18 Setembro
1810 (CoU. lYab.); Alv. 18 Selembro 1811.

cadeira de Botanica e Agricultura foi crf~ada

na côrte, com que fim. Decr. 9 Dezembro
1814. lColl. Nab.)

- forão isentos de direilos e pensões por 10 , 20
e ~O aonos os que cultivassem terrenos na
Extremadura de Portugal, e principalmente
junto ao Téjo. Alv. 11 Abril 1815 , enten
dido pOl' Provo 12 Fevereiro 1817; Porto
8 Novembro 1819. (Coll. Delg.)

- sociedade de ngricullura, commercio P. nave
gação do Rio Doce foi approvada. Provo e
Estal. 15 Dezembro 1819. (CoU. Nab.)

objectos a ella relalil"os, a que secrelaria d'es
tado pertencem. Lei 18 Agosto 1821, art. 2,
em vigor pela Lei ~o Outubro 1823, art. 2.
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AGUARDENTES

AGRICULTURA nenhum genero de cultura pôde
ser prohihido uma vez que se não opponba
aos costumes publicos, segurança e saude
dos cidadãos. Conslit., ad. li9, § 24.

- promovêl-a pertence nas provincias ás cama
ras municipaes, e aos presidentes, e como.
Lei 1 Outubro 1828, art. 66, § 10; Av.
23 Novembro 1830; Lei 20 Outubl'o 1823,
art. 24, § 1; Lei n. O 38, 3 Outubro 1834.,
arts. 5, 11 e 12.

- para seu melhoramento se mandárão comprar
machinas e confiar-se ii Sociedade Auxilia
dora da Industria Nacional. 011'. 2. o, 29
Janeiro 1829.

theorica e pratica. Creou-se d'ella uma escola
na fazenda nacional da Lagôa de Rodrigo
de Freitas, que havia tido em vista a Lei
n. o 66, 12 Outubro 1833, art. 4; Reg.
n. o 15, 1 Abril 1834.

AGUADA. Providencias para se fazer no rio Com
prido. Olf. 16 Janeiro 1809. (Coll. Cons.
Nabuc.)

providencias sobre cobcerto das pIpas para
ella no arsenal derão-se. OIT. 25 Janeiro
1809. (Coll. Nab.)

AGUADEIROS. Forão declarados isentos do re
crutamento. Av. 5 Março 181.1.

AGUARDENTES. Sobre cobrança de subsidio,
que deveria competir a um arrematante,
duvida solveu-se. Res. 3 Julho 1809. (Coll.
Nab.)

regulou-se a administração e arrecadação do
rendimento do subsidio da da terra. Decr.
e Inst. 17 Agosto 1.809. (Coll. Nab.)

AGUARDENTES, vinagres e licores para e fabri
carem ou venderem se devia tirar licença
em execução dos Avs. 21 Agosto 1809 (B.
Carn., addit. 1.0), 23 Junho 1815; Edil.
26 Janeiro 1818.

duvidas se re olvêrão sobre a competencia de
cobranca de rendimento de seu subsidio
por cerLo tempo. Res. 27 Abril 1810. (Goll.
Nab.)

sohre a adminish'ação e arr.ecadação de i:tiJ
reis em cada pipa, na provincia da Babia.
Provo e Av. 6 Abril 1811. (Gatt. lVab.)

- mandou-se provisoriamente estancar a sua
venda na Cayenna e Guiana, e como. Provo
10 Outubro 1811. (Gatt. Nab.)

- sobre fôrma da arrematação de seu subsidio,
pOL' falta de lançadores, provi·denciou-se.
Res. 12 Dezembro 181.1. (Goll. Nab.)

- o subsidio lilterario mandou-se estabelecer
na Bahia. Provo 24 Novembro 1812. (Gatt.
Nab.)

contracto d'ellas foi concedido em patrimonio
á camara da vilIa de Santo Antonio do Jar
dim em Minas. Provo 6 Fevereiro 1817.
(Gatt. Nab.)

contribuição sobre cada pipa provisoriamente
se estabeleceu, e para que Jim, na villa da
Fortaleza no Ceará. Provo 6 Dezembro 1817.
(Goll. Nab.)

de consumo no BI'asil, quaes os direitos que
passárão a pagar. Alvs. 25 Abril 1818, e
30 Maio 1820, § 7.

- o donativo volnntario de 80 réis por canada na
provincia da Bahia, em falta de lançador
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AGUARDENTES

mandou- e adminislrar por conta da Fa
zenda. Pro\'. 9 Agosto 181.9. (Catt. Nab.)

AGUARDENTES

nexar, em a provincia de Santa Catharinn.
Av. 29 Dezembro 1.81.3, annexo á Provo
citada tl Janeiro 1823. (CoU. Nab.)

AG ARDE TES, sobre pagamento de direitos
de enlrada de um carregamento d'clla não
desembarcado em porto em que a embar
cacão locou, declal'acão se deu. Res. 23
!'o'vembro 1819. (Cail. Nab.)

obre indevida arrecadação de propin:t a ar
rematan le de scu subsidio no Espirilo San lo,
providenciou-se. Provo 19 Julho 1821.
(CaU. Nab.)

declaracão se deu sobrc arrecadacào do im
posto' de 8:tfJ000 l'éis por pipa de 180 me
didas, delermina'do pelo Alv. 30 Maio 1820.
Provo 21 Agosto 1821. (CaU. Nab.)

providencia se derão sobre a arremalação e
arrecadacão das rendas de seu subsidio.
Re . 4 F~vereiro 1.822. (CaU. Nab.)

obre a conlribuição de 1001's. por canada
na villa de Campo Maior. no Ceará, para
con tl'Uccão da casa da camara e cadeia.
Pro,. 31 Agoslo 1822. (Cott. Nab.)

ordenou-se a que repadição, e como orga
nisada sel'ia pertencente a arrecadação do
seu subsidio lilterario, e o imposto de 4:tfJ
rs. paI' pipa no Rio de JaneÍl'o. Res. 11
Dezembro 1.')22. (Catt. Nab.)

- o direilo de 3:tfJ600 rs. em Pl} a mandou-se
abolir na provincia de Sanla Cnlharina,
substiluindo os 3:tfJ600 l's. d' subsidio,

00 rs. de policia, 4.'jj) c 8:t!> 1'5. de con
sumo. Prov.· 8 Janeiro 1823.

sobre os 1:tb rs. de cada pipa como parte
do equivalenle tio contracto do tabaco, e
1. .jj>600 rs. de subsidio que se mandou ano

AGUARDE[ TES, sobre cxtincção do imposto (~e
20 rs. em medida na villa de Snnto Anto01o
de Sá. creado para conclusão da casa da
camara e cadein. Re. 14 Janeiro 1. 23..
(CaU. Nab.)

a que iI'upostos são sujei las , e como arreca
dadas. Instr. á Fevereiro 1823, art. 3,
31 e seguintes.

ordenou-se em conformidade do Decr. 4 Fe
vereiro 1823 que o administrador do snb
sidio entregasse todos os linos e papeis á·
meza do consulado. PorL 16 Maio 1823.
(CaU. Nab.)

sobre a proposta de cobrar-se 1.0 p. %. em
JoO'ar de 5 de dizimo em Santa CalLarma.
R~. 23 Maio 1823. (CaU. Nab.)

ordenou-se que o contractador do equivalente
do contracto do tabaco e subsidio litterario
na côrle dirigisse á administração de diver
sas rendas ns respectivas guias. Port. 9 J u
nho 1823. (CoU. IVab.)

ordenou-se que os 1:jj) rs. do cofre da poli
cia na côl'le fossem cobrados na meza de
diversas rendas e entregues mensnlmente
ao thesoureil'o da policia. Port. 30 J uJho

'1823. (CaU. Nab.)

ordenou-o e que a camara de Cabo Frio em
conformidade do Decr. 4 Fevereiro 1.823,
§ 16, propozesse a l'espectil'a commissão.
Porto 23 Agosto 1823. (CoU. 11 ab.)

- foi indefirida a pretenção da villa de Monle
mór o Novo, no Ceará, sobre conlraeto
exclusivo de sua venda por arrematação,
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e imposição de 80 rs. em canada das que
entrassem, e para que. Provo 23 Dezembro
1823. (CoU. Nab.)

AGUARDE(TES, ordenou-se á camara do Rio
de Janeiro que antes de eonceder licenças
para lojas em que se vendessem, exigisse
documento de haverem sido pagos os im
po~tos na meza de diversas rendas. Port.
4 Junho 1824. (CoU. Nab.)

ordenou-se que o pagamento do novo imposto
das 'casas que as vendessem fosse paga pelo
anno redondo. Res. 18 Novembro, e Porto
4 Dezembro 182!J. (CoU. Nab.)

- providencias se derão sobre extravios dos seus
impostos no Rio de Janeiro. Res. 18 De
zembro 182!J. (CoU. Nab.)

- sobre as casas que devião pagar o imposto
para as lerem á ven~a. Res. 8 Março 1825.
(CoU. Nab.)

foi indeferida u.ma pretenção de encampação
de contracto em Pernambuco. e porque.
Res. 7 Junho 1825. (CDU. Nab.)

recommendou-se a arrecadação do imposto
de 8;jj) rs. de consumo em Pernambuco,
por equivalente dos supprimidos. Provo 15
Julho 1825. (CoU. Nab.)

- indeferida foi a prelenção dos engenheiros da
villa de Campos de pagarem no Rio de Ja
neiro a collecta do disimo , e porque. Res.
30 Janeiro 1826. (CoU. Nab.)

sobre cobrança do subsidio de 1.tt>600 rs.
por pipa de consumo e entrada. e 1;jj) rs.
de entrada na provincia da Bahia. Res. 9
Novembro 1826. (CoU. Nab.)

AGUARDENTES, sobre restituicão de dinheiros
pagos por export~ção do' Rio de Janeiro
para o Maranhão. Res. 18 Novembro 1 26.
(CDU. Nab.)

sobl'C seu despacho na meza do consulado.
Instruccões addicionaes 22 Dezembro 1826.
(CoU. jVab.)

os recebedores de seus impostos forão isentos
do servico de 2.· linha. Res. 5 J uJho 1827.
(CoU. Nab.)

sobre impossibilidade de nova arrematação
de contracto em nullidade da antecedente.
Res. 26 lovembro 1827. (CoU. Nab. )

- sobre admissão a pagamento em prestações do
preço da arrematação do novo imposto de
8;jj) rs. em pipa na provincia das Alagoas.
Res. 12 Fevereiro 1828. (Coll. Nab.)

- no Rio de Janeiro o ancoradouro das embar
cações que a conduzirem, onde deve er.
Ports. 12 e 19 Novembro 1829. ( Colt.
Nab.)

no Rio de Janeiro são recolhidas no trapiche
da Ordem. 2 Ports. 12, e 2 19 Q\'embro
1829. (CoU. Nab.)

sobre a cobrança do imposto de 80 rs. em
canada de consumo na cidade da ictol'ia.
Res. 1 Março 1830. (CoU. Nab.)

sobre arrecadação do imposto de 8;jj) 1'5. em
pipa, e sua aLTematação na provincia do
Pará. Res. 1 Março 1830. (CoU. Nab.)

sobre arrematação dos contractos de 8;jj) 1's.
em pipa, e 80 1's. por canada na província.
da Bahia. Res. 15 Maio 1830. (CoU. Nab.).

5
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AGUARDE lTES, sobre arrendamento do seu
subsidio na provincia de Pernambuco. Res.
2á Dezembro 1830. (CoU. Nab.)

como se despachão nas mezas de diversas ren
das. Decr. 3 Março 1831, art. 5.

de producção brasileira. Todos os impostos
sobre sua fabricação, de quaesquer deno
minações, forão abolidos, e em seu logar
eslabelecidos os 2 p. % de exportação, e 20
p. % de consumo. Lei 15 Novembro 1831,
art. 51, § 13; para cuja execução se deu o
Reg. 2ô Janeiro 1832, arls. 1., 2,5 a 1.0,
12. mandado observar por Av. 8 Março
1. 3:2. (LlJ ano Collect.)

approvou-se a decisão da junta da fazenda do
Pará isentando alguns negociantes dos 8:t/J
rs. de eXllorlação, em conformidade do S7
do Alv. 30 Maio 1820. Ord. 1.9 Maio 1.832.
(il1ano Collect.)

declarou-se que seu imposlo não podia ser
arrematado ·por um só individuo, mas por
administração. Port. 29 Maio; Av. 1ü De
zembro 1832.

declarou-se que seus dizimos estavão substi
tuidos pelos 2 p. "lo de exportação, e 20
p. "lo de consumo. Ord. 30 Agoslo 1832.

na Babia: o impost'o de 20 p. "lo de consumo
foi elevado, e para que, a 60 p. %, Lei 24
Outubro 1832, art. 76, revoga'do pela Lei
n. o 93, 31. Ou lubro 1835, art. 8.

o regulamento para arrecadação dos 20 p. % de
consumo em Santa Calharina foi approvado,
declarando-se abolido o dizimo pela Lei 15

ovembro 1.831, art. 51, § 13; Ord. 15
_ ovcmbro 1 32.

na administl'ação da arrecadação dos imposlos
de 2 e 20 p. "lo não deve haver mO!J.opolio.
Ord. 20 Fevel'eiro 1833.

AGUARDENTES, para arrecadação dos 20 p. o/u
de consumo nas mesas de diversas rendas,
deu-se o R.eg. 26 Março 1833. art. 2. 23,
44, 51 S2, 53.

ordenou-se que a cobrança dos direi los de
consumo se regulasse pelas pautas sema~

naes, segundo o Reg. 26 Março 1833. Circo
á Maio 1833.

seu imposto de 2 e 20 p. % de consumo pas
sou apertencer á receita provincial, meno&
no municipio da côrte. Lei n. o 58, 8 Ou
tubro 1833, art. 31, 35; Lei n. 040, 3 Ou
tubro 1.834, art. 36 e 39, e como e por que
repartição arrecadado na Côrte. ReF;s. 6
Dezembro 1834, art. 1, § 23; 16 Novembro
1835; 30 Maio 1836, ad. 7ü, § 1, 104,
106 § 7; Ord. 24 Selembro 1836.

compradas a individuo que pagou o imposto,
não tornão a ser collecladas. Circo 2 On
lubro 1834.

explicações se derão ao art. ü4, SS 1 e 6 do
Heg. 26 Março 1833, sobre seu imposto.
Ord. 4 Agosto 1835.

despachadas para porlos do Imp~rio, que im
posto pagão, &c. Orel. 12 Agosto 1835.

declarou-se que segundo o Reg. 26 Março
1833, art. á4, § 10, pertencia em S. Pedro
do Sul a arrecadação do imposto as mes~s

de diversas rendas, não á alfandega. Ord.
16 Setembro 1835.

a apprehensão de suas pipás tem logar quando
5ão encontradas sem despacho, ou com ene,
mas de data anterior, devendo os vigias
pôr-lhe o vislo. Ord. 24 Fevereiro 1836.

seu despacho de exportação como é feito na»
mesas de diversas rendas. Reg. 30 Maio
1836, arl. 73, § 2, 151 a 175.
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AGUARDEI TES, despnchantes d'ellas para a
provincia do Rio de Janeiro prestão fiança,
como, e qual. Ord. 28 Julho 1836.

as guias dOas que se despachal'elll sem ser por
exportação, devem contióuar a passar-se
conforme o art. 104 do Reg. 30 Maio 1836.
Ord. 26 Outubro 1837.

para a1'l'ecadação do imposto de 20 p. % de
consumo no municipio do Rio de Janeiro
deu-se Regul. 14. Março 1837, art.10; Ord.
n. o 65, 18 Abril 1838.'

- o imposto de 20 p. % de consumo mandou
se, no municipio da côrte, substituir pelo
de Patente, e como lançado. Lei n. o 243,
30 Novembro 1841, arts. 12 a 15, para
cuja execução se deu o Reg. n. o lá9, 8
Abril 1842, substituido pelo n. o 415, 12
Junho 1845.

declarou-se que o trapiche da Ordem na côrte,
conforme o art. 21 do Reg. n. o 149, 8 Abril
18á2, era o seu deposito. Ord. n. o 66, 7
Junho 1842.

determinou-se a fórma por que se devia cal
cular o seu preço conforme o art. 11 do
Reg. n. o 149, 8 Abril 1842. Ord. n. o 63,
6 Junho 1842.

approvou-se a proposta do administrador da
recebedoria sobre a escripturação do livro
de enlrada e sahida no trapiche da Ordem,
sendo formado pela dita repartição. Ord. _
14 Junho 1842 (Jom., n. O 170).

ordenou-se que no Maranhão se não cobras
sem os 20 p. % de consumo, em virlude de
lei provincial, por atacar os impostos geraes.
Ord. n. o 87, 2 Agosto 1842; e 9 Setembre
1842 (Jorn., n. O 2á9.)

AGUARDENTES, foi revogado o art. 13 da Lei
n. O 243, 30 10vembro 1841, que fixou o
maximo da patente, te com que ampliação.
Lei n. o 317, 21. Outubro 1843, art. 30.

o imposto de patente cujo maximo foi abo
lido, ordenou-se, como, e por que tem po,
se cobr<lria no municipio da côrte. Ord.
26 Fevereil'o 1844 (Jorn., n. o 63).

ordenou-se que se não concedessem licenças
ás casas sujeilas ao imposto de palente,
sem apresentação d'esta e da re pecLiva
quitação, conforme o art. 15 da Lei n. o

2lJ.3, 30 Novembro 184.1, e art. 20 do Reg.
D. o 149, 8 Abril 1842. Ord. 12 Janeiro
1844 (Jom., n. O 19); Ord. 21 Janeiro 18115
(Suppl. ao Jom., 11. 0 51.).

os deposilos por seu despacho feitos no
con ulado da côrte, devem ser pagos em
conformidade do art. 39, § 2 do Reg. 30
Maio 1836, embora perlenção a annos an
leriores. Ord. n. O 42, 12 Abril 1845.

- providencias se derão sobre fiscalisação de
sua entrada e sahida no municipio da
côrte e província do Rio de Janeir@, e
ácerca das relações exigidas pelo Reg.
n. o 1á9, 8 Abril 1842. Ord. n. o 48, 1.0
Maio 1845.

- seus direitos d'importação quando estrangeiras.
Vid. Bebidas espi1'ituosas.

AGUARDENTES. Taxa de 40 réis por canada
de consumo foi creada para a camara mu
nicipal do município da côrte. Lei n. o 98,
31. Outubro 1835, art. 19.

- a arrecadação da taxa de 40 réis por canada,
de que trata a Lei supra, ordenou-se que
fosse feita pelo inspector da alfandega. Ord.
25 Novembro 1835.

5.
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AG ARDENTES, providencias se derão sobre a
medição e gráo de prm'a d'ellas, para me
lhor arrecadação do imposto. Ord. 25 De
zembro 1835.

- foi llutorisada a camara municipal da côrte
para substiluir o iluposto de 40 reis por
canada pelo de patente, e como lançado.
Lei n.O 243, 30 Novembro 1841, art. 16,
para cuja execução Reg. 12 Julho 1842
(J01'11., n. ° 200).

a arrecadação do imposto de 40 reis por ca
nada passon a ser feila pela recebedoria.
Lei n.O 317, 21 Outubro 1843, art. 47,
pal'a cuja execução' Ord. 14 Nov. 18li3
(Jonl., n.O 310).

ordenou-se que a arrecadação do imposto de
40 rei pOI' canada em divida até o fim de
1843 fosse feita pela camara municipa1.
Oed. 12 Janeiro 184.4 (Jm'n., n.O 19).

AGUAS abertas juslificão a entrada sem licença
do Inspeclor d'Alfandega em embarcações
visiladas mas não descarregadas. Reg. 22
.J unho 1836, art. 145, § 3.

AG AS das Caldas da Rainha. Concedeu-se, e a
quem, privilegio exclusivo para vende-las
na côrte. Decr. 7 Março 1820. (CoU. Nab.)

da Caldas da Campanha da Princeza em
Mina Geraes: del'ão-se providencias, e
quaes, para que se não perdessem. Ports. 6
'elemhro e 24 Oulubro 1825. (CoU. Nab.)

AGuA para as cadeias perlence às camaras mu
nicipae fornecer. Decr. 28 Novembro 1833,
art. 5.

AG LAS para os corpos de guarda, fortalezas,
quarteis, e mais estabelecimentos a cargo
do mini lerio da guerra; as despezas para
seu abono são pagas pelas thesourarias e

pagadorias. Decr. e lnstr. n. ° 263, 1.0 J a~

neiro 1843, art. 56.

AG -AS a officiaes de corpos é absolulamenle
prohibido abonarem as thesourarias e pa
gadorias. Decr. e Insh'. 10.Janeiro 1843,
art. 56.

AG -AS de chafariz: as ferias do ~ncanamento

das do rio Maracaná, como se mandárão
pagar no Rio de Janeiro. Decr. 29 Outubro
1808. (CoU. Nab.)

do chafariz das Marrecas na côrte: foi conee·
dido .um annel ao laboralorio chimico de
um particular. Decr. 19 Novembro 1812.
(CoU. Nab.)

-- providenciou-se sobre a conservação das ne
cessarias á extincta fabrica da polvora da
Lagôa de Rodrigo de Freitas na côrte. Res.
2 Oulubro 18'13 (CoU. Nab.); Lei n.O 66,
12 Outubro 1.833, art. 4.

da Carioca no Rio de Janeiro: em seu bene
ficio se coularão todos os terrenos do allo
da serra em roda das nascenles, e ao longo
do aqueducto até o moero de Santa The
reza no espaço de 3 braças de cada lado.
Decr. 9 Agoslo 181í.

sobre incorporação feita aos proprios nacio
naes de lerrenos doados contiguos ao en
canamento das da Carioca na CÔI'lc. Av.
13 ,Tulho 1818. (CoU. Nab.)

pertencentes ao aqueducto do Maracanãa no
Rio de Janeiro: a seu respeito se derão
·providencias. Decl'. 17 Agosto 1818.

- providencias se derão para obslar o extravio
das destinadas aos chafarizes da côrte. Ports.
24 Novembro 1824; 10 Maio, e 17 Agosto
1825. (CoU. Nab.)

sobre seu fornecimento ao jardim do Passeio
Publico da côrte. Port. 11 Maio 1825. (CoU.
j) ab.)
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AGUAS sobre seu fornecimento ao hospital dos
!azaros na côrle. Port. 2 Junho 1.825. (CDU.
Nab.)

AGUAS

Maracanãa na côrte. Res. 15 Janeiro 1830.
(CDU. Nab.)

sohre conslrucção de uma fonte para abas
tecimento da capital de Pel'nambuco. Porto
28 Setembro 1/:)25. (CDU. Nab.)

á sua abundancia e limpesa provião os com
missarios da intendencia geral da policia.
Inslr. 4 Novembro 1825, art. 16; hoje as
Camaras Municípaes. Lei 1 Outubro 1828,
art. 66, § 1.

da Carioca: para as obras de seu aqueducto
nomeou-se inspector. O/r. 19 Janeiro 1828.
(Coll. Planch.)

- do chafariz da Carioca, em que quantidade
sel'ião concedidas, em occasião de sêcca, aos
estabelecimentos publicos e quarteis, re
gulou-se. Porto 1.5 Fevereiro 1828. (CoU.
lVab. )

- do Campo d'Acclamação, no Rio de Janeiro:
providencias se derão sobre sua falta. Av.
14 Julho 1828 (Coll. Nab.); 0[. 1.0, 22
Julho 1828. (CoU. Planck.)

as obras que tiverem por objecto abrir aque
ductos podem ser desempenhadas por em
presarios, e corno. Lei 29 Agosto 1828.

a conservação e reparo de suas fontes, ague
duetos, chafarizes, póços e tanques incumbe
ás Camaras Municipaes. Lei 1 Outubro
~828, art. 66, § 1,

sobre extravios das do Maracanãa na côrte,
providenciou-se. Av. 7 ovembl'o 1828.
(CoU. Nab.)

- sobre pagamento de canos brocados manda
dos vir da Europa para encanamento das do

AG UAS J foi o governo autorisado , e como, para
mandar abrir fontes arte ianas. Res.11. No
vembro 1831. Sua despeza passou a ser
provincial. Lei n. O ltO, 3 Outubro 1834,
art. 2, § 3.

construccão de um chafariz na cidade de Porlo
Alegre', foi autorisada. Res. 7 Agosto 1832.

do chafariz da Carioca no Rio de Janeiro :
para guarda de .seu encanamento geral e
da coutada, derão-se as Inslrucções 12
Agosto 1833.

VIgIar na conservação dos diversos encana
mentos, chafarizes e fontes, e como, per
tence na côrte ii. administracão das obras
publicas. Decr. 1. Dezembro 1836, arts. 3,
§ 7; 19, 20, substituído pelo Reg. n. o 44,
12 Março 1840, arts. 4, §§ 5, 7, 27; 5,
§ 2; 13, §§ 2, 3, 4; 15, substituido pelo
Reg. n. O 302,2 Junho 1.843, art. 5, §§ 5;
6,7,26; 6, § 2; 13, §§ 2,3,4 6; 15.

para con lrucção de chafariz em Mata-porcos
na côrLe, consignárãu~se fundos. Lei n. 060,
20 Outubro ·1838, art. 2, § 27.

como se procede nas ipfracçúes conlra seus
aquecluctos. Av. 1.3 Abril 1.839. (Jor'n. ,
,no o 93.)

direitos de importação se determinou que não
pagavão os canos e mais gene1'0 vindos de
fóra do Imperio para conslrucção de novos
aqueductos, projectados pela companhia
de Bebiribe na capital de Pernambuco.
Lei n. O 2lJ.3, 30 ovembro 18~1, art. 26.

para concessão d'ellas a particulares no mu
nicipio da côrte deu-se o Reg. n. o 39, 15
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Janeiro 1840. alterado pelo Decr. n. o 295,
17 Maio 1843.

AGUAS: providencias se derão sobre sua extrema
deficiencia na côrte. 7 AL 19 Novembro
1844. (Jom., n. O 315.) ,

- para o novo encanamento das do Maracanãa na
côrte, consignárão-se fundos. Lei n. o 369,
18 Setembro 1845, art. 2, § 33.

AGUAS em canaes ou levadas farão reguladas no
Brasil pelos Alvs. 27 Novembro 1804, e 4
Março 1809.

AGUAS empregadas na agricultura: as contendas
sobre seu uso são decididas pelos Juizes de
Paz. Lei 15 Outubro 1827, art. 5, § 14;
Lei n. O 261, 3 Dezembro 18!J1., art. 91.

nas sociedades de mineracão ordenou-se a
observancia dos Regime~tos das terras e
aguas mineraes, com as mais leis e ordens
em vigor. Av. 23 Julho 1831.

gratificação se marcou a quem fizesse, e como,
açudes, na provincia do Ceará, para re
presaI-as. Res. 25 Agosto 1832.

- sobre seu uso para mineração em Minas Ge
raas, llrovidenciou-se. Res. 25 Outubro
,1832, arts. 22, 23.

uso, e como, deBas. na provincia de S. Paulo
foi pcrmittido, á companhia para construc
ção de estt'ada de [erro, organisada por
Aguiar Viuva Filhos e C.· Res. n. o 64, 29
Outubro 1:838, art. 10.

GUAS immundas: sobre lagares de seus des
pejos providencião as camaras municipaes.
Lei 1 Outubro 1828, art. 66, § 2.

AG UAS medicinaes proprias para curar chagas,
&c., enviadas da fTeguezi a de S. Sebastião,
em Minas Geraes , mandárão-se analysar.
Av. 8 Outubro 1816.

do Cubatão: a seu respeito se derão provi
dencias, e quaes. Decr. 18 Março 1818.

AGULHETA para desembaraçar o ouvido da'es
pingarda. - Vid. Armamento.

AJUDA de custo a deputados geraes e provinciaes.
Vid. Deputados.

- a empregados de Fazenda. - Vid. Empre
gados.

- a empregados a titulo de moles tia. - Vid.
Empregados.

- aos Commandantes d'armas. --:- Vid. Com-
mandantes d'a1·mas. '

- a praças de prelo - Vid. P1·aças.

aos empregados do corpo diplomatico. - Vid.
Ministros Diplomaticos.

aos diverso? outros empregados que d'elIa go
zão. - VId. nos logm'es competentes.

AJUDANTE do almirante general da marinha. 
Vid. Ajudante geneml e de 07"dens.

do auditor das tropas da côrte. - Vid. Audi·
t01' gC1'al das tropas.

AJUDANTE de campo de S. M. o Imperador.
Farão creados dous por Decr. ,5 Outubro
1822. (Repert. Cunho Mat., verb.'Ajudante.)
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AJ lJDANTE, os commandantes das armas das
provincias não podem considerar como taes
os oRiciaes que forem nomeados ás suas
ordens. Provo 20 Julho 1825, sobre Res.
26 Maio antecedente. (Repert. Cunho Mat.,
verbo Ajudante.)

de campo de S. M.·o Imperador foi nomea
do um. Decr. 1. 0

, 25 Março 1823. (CoU.
Planch.)

de campo de S. M. o Imperador, vence além
. do soldo, etape, e cavalgaduras corres

pondentes á sua patente, uma gratificação
mensal de 100.)7)000 réis até brigadeiro;
e em patente superior a da immediata
commandando divisão. Decrs. 25 Marco
1825, Obs. 2.·; modificado por Decr. 28
dita, art. 2; Decr. n. O 263,10 Janeiro
1.843, art. 20, Tab. 6.·

ou de ordens se não podem denominar, mas
officiaes ás ordens, os empregados no ser
viço e expediente dos quarteis generaes; e
forão prohibiuos, pondo-se em execução
o art. 6 da Lei 24 Novembro 1830. Av. 9
Maio 1831. (Repe?·t. Cunho Mat., verbo Aju
dante.)

- forào extinctos em 7 Maio 1831.. (Repel·t. Cunho
Mat.)

- Vide sobre e1les Decrs. 9 Abril 1808, 19 Se
tembro 18'l2, 30 Janeiro 1815, 24 Junho
1818, 25 Janeiro 1827, 25 Abril 1831 (ci
tados unicamente no Reper't. Cunho !IIato ,
.uppl. \'el'b. Ajudante.)

em campanha ~em uma besta de bagagem.
Decr. n. O 263, 10 Janeiro 1843, Tab.'6.'

AJuDA lTE de cirurgião mór. - Vid. Cirurgião.

- de cirurgião. - Vid. Ci?'U~·gião.

AJUDANTE de commandante militar de Campos
e Macahé: sobre eUe, Pori. 23 Junho 1824.
(Repert. Cunh. Mat.• verbo Ajudante.)

- do commandante do Rio Pardo e Rio Grande:
sobre concessão de cavalgaduras. Res. 29
Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

da Ilha Grande foi supprimido. Av. 24 Abril
1831. (Repe?'t. Cunho Mat., verbo Ajudante.)

AJUDANTE de corpá de 1.' linha sae da classe
dos cadetes e sargentos, e tem a P?tente de
alferes. Decr. 4 Outubro 1822, publicado
em Provo 11 do mesmo mez. (Repel't. Cunho
Mat., verbo Ajudante.)

entra na generalidade dos accessos, segundo
deixa entender, não tratando explicitamente
d'estes officiaes , o Decr. 4 Dezembro 1822,
a que não parece oppôr-se o de 28 Março
1825.

- marcou-se-lhe soldo. Decr. 21 Janeiro 1823.

- e quartel-mestre de corpos, que vencimentos
e cavalgaduras tem. Decrs. 25 Março 1825,
art. 7; 28 dilo. art. 10; n. O 263,10 Ja
neiro 1843, Tab. 4.'

o plano de organisação foi omisso a respeito
das sllas graduações. Plano 5 Maio 1831.

o alfere ou 2. o tenente, que como tal servir,
tem, além do oldo da patente e gratifica
ção addicional, em tempo de paz 4.)7)000
réis de gratificação de exercício e lima ração
de forragem, e no de guerra 10.)7)000 réis
de terça parte e uma ração de elapo.. Decr.
n. o 263, 10 Janeiro 1843, Tab. n. o 4.

AJUDANTE nos corpos de 2.' linha. - Vid. Ati·
licias.
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AJUDANTE

AJUDANTE nos corpos de 3. a linha. - Vid. 01'-'
denanças.

q'escrivão. - Vid. Escrivães.

de fortalesas. - Vid. Fortalezas.

AJUDANTE general da Marinha foi creado por
Decr. 31 Março 1810. (Catt. Nab.)

AJUDANTE general do governo das armas da
côde e provincia do Rio de Janeiro foi
creado por Decr. 24. Junho 1818; Decr.
13 Maio 1822, annexo á Porto 11. Marco
1828. (CoU. Nab.) .

regulárão-se suas gratificação, etape, forra
gens e obrigações, e as de seus deputado
e assistentes. Decr. 20 Fevereiro 1824. (CoU.
N ab.); Decrs. 25 Março 1.825, arts. 4., 6;
28 dito, arts. 4., 5; n, o 263, 1.0 Janeiro
184.3, art. 21., Tab. 6.·

- general creado no Brasil para o expediente do
quartel general da côrte logo que S. M.
veio para o Brasil, foi extincto pelo Decr. 4.
Abril 1.831.. (RepeTt. Cunho 1Jt[at" verbo
Ajudante.)

- a eus deputados suspendeu-se o exerclClO.
Decr. 25 Abril 1.831.. (RepeTt. Cunho 11{at.,
verbo Gmtificação.)

em campanha tem duas bestas de bagagem,
e o official encarregado no seu departa
mento uma. Decr. n. O 263, 10.Janeiro 1.843,
Tab.6.

que continencia lhe e devida. Prov. n. o 8,
1.5 Fevereiro 184.3, § 30 e seguintes.

AJUD~ . TE do Inspector do- arsenal de marinha.
VId. Arsenal de marinha.

AJUDANTE do inspector do arsenal do exercito.
- Vid. A?'senal da exercito.

do inspector de artilheria. - Vid. Artilhe?'ia.

do inspector geral da marinha, passando as
funcções de inspeotor de marinha a ser
exercidas pelo ministro e secretario d'estado
dos negocios da marinha, em virtude do
Decr. 3 Novembro 181.2; havendo sido
creados dous ajudantes em Portugal, con
siderou-se supprimido um pela abonação
de ,'encimento feita ao que existia na'Lei
15 Novembro 1831. - Vid. 8 Junho 1833
(apenas citado no Repert. Cunh. lIlat., uppl.
verbo Ajudante.

AJUDANTE- de intendente de marinha. - Vid.
Intendencias de ma?,inha.

AJUDANTE de ordens do almirante general da
armada. Dous se creárão por Decr. 31
Março 1.810. (Coll. Nab.) - Vid. Ajudante
do inspecto?' geml dc mm'inha.

AJUDANTE de ordens dos commandantes de di
visão navaes, que vencimentos percebe. AV.

n. o 21, 18 Fevereiro 184.5.

AJUDANTE de ol'dens dos commando d'armas:
regulou-se seu numero. Porto 9 J aneir o
1.812. (B, Ca1'nei?'O, Extract.)

na côrte ordenou-se que o general tivesse
quatro, • sendo dous annexos ao governo e
dous á pessoa, com que gratificações,
etapes, forragens e patentes; e nomeados

. sob proposta. Decr. 20 Fevereiro 1.824..
(Catt. Nab.)

aos tres do governador d'armas do Rio Grande
do Sul sa declarou serem devidas cavalga
duras. Res. 29·Janeiro 1825. (CoU. Nab.)
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AJUDANTE

AJ-DANTE: não pode ser considerado como de
campo. Provo 20 Julho 1825, sobre Res.
26 Maio anLecedente. (Repe1·t. Cunho Mat.,
verbo Ajudante.)

quando DOS quarteis generaes não existem
ajudantes d'ordens ou ofliciaes emprega
dos pelo governo, podem os commandan
tes d'armas nomear interinamente um,
que tenha as qualidades para isso neces
sarias, vencendo n'este caso a gratiJica-

, ção e forragem que lhe competir pela sua
patente: quando estes ofliciaea servirem
interinamenLe em lagar dos ajudantes de
ol'dens, enfermos, ou de outro modo des
empregados do serviço, passão as gralifi
cações e forragens que lhes competem para
os ofliciaes que interinamente servem em
seu logar. Av. 1 Março 1826. - Vid. Porto
8 Maio 1824. (Repert. Cunho Mat., verbo
Ajudante.)

do governador das armas do Maranhão orde
nou-se que repozesse as etapes, cavalga
duras e gratificações indevidamente rece
bidas. Prov.14Fevereiro 1827. (CoU. Nab.)

do commandante d'armas do Ceará: sobre
pagamento pedido de atrasados vencimen
tos. Provo 26 Fevereiro 1827. (Coll.-Nab.)

se não pode denominar, mas sim oflicial
ás ordens, o empregado no serviço e ex
pediente do qual'tel general. Forão pro
hibidos, pondo-se em execução a Lei 24
Novembro 1830, art. 6. Av. 9 Maio 18M.
(RepeTt. Cunho Mat., verbo Ajudante.)

declarou-se que, segundo as ordens expedidas
em 18 Dezembro 1828 e 13 Janeiro 1829,
só podem haver dous com soldos e compe
tentes gratificações e forragens. Av.4 Março
1834.

que vencimentos e em campanha, que beslas
de bagagem lhe compelem. Decr. n.· 263,
10 Janeiro 1843, art. 20, Tab. 6.'

AJUDANTE: lem graLificações e forragens. Ord.
26 Abril 1843. (10m., n.· 121.)

não póde ser, nem perceber vencimentos co
mo tal, o oflicia! que rôr secretario do
mesmo commando de armas. Av. 1.3 Outu
bro 1843. (Jom., n.· 315.)

sendo oflicial reformado, que vencimentos
tem. Av. 18 Outubro 1843. (Jom. , n.· 316.)

na côrte póde rondar e visitar as guardas.
Ord. do dia 18 Outubro 1843. (Jorn.,
n.· 279.)

são unicamente dous. Ord. 29 Maio 1844.
(Jorn., n.· 150.)

ordenou-se que em todos os commandos só
houvesse um. Circo n.· 33, 4 Junho 1844.

AJUDANTE de ordens no commando de districto
não é admissivel. Port. 23 Junho 1834.

AJUDANTE de ordens de governo d'armas.
Vid. Ajudante de ordens de commando d'ar
mas.

AJUDANTE de ordens de governo de provincia,
em quan to não é effectivo, mas interino,
percebe unicamente o soldo sem mais van
tagem alguma. Av. 13 Março 1,813.

de Minas declarou-se que só venceria o soldo
da patente e as vantagens do exercicio.
Carl. Reg. 15 Dezembro 1819.

Nãe tem o presidente de província. Port. 25
Setembro 1824. ~Coll. Nab.)

fi
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AJUDAr"TE: indemnlsacão ao cofre se ordenou
que fosse feito do 'indevido pagamento aos
da provincia do Pará, competindo-lhes só
gratificações pelo art.15 do Reg. 21Fevereiro
181G. Prov.19 Agosbo 1826. (CoU. lYab.)

mandou-se abonar soldo a um capitão de 2."
linha, como tal empregado no Pará. Av. 27
Julho 1832. (Repert. Cunho Mat., verbo
Soldo n. O 96.)

para o expediente militar do presidente de
provincia, que fôr tambem commandante
d'armas, tem os mesmos vencimentos que
os d'este. Avs. 30 Março e 8 Abril 1836.

declarou-se não haver Lei que ordenasse que
officiaes mililares fossem como taes empre
gados junclo dos presidentes de provincia.
Av. 14 Dezembro 1836.

orden.ou-se que, aos presidentes sendo só
pel'missiveis por ordem do governo. se de
via eliminar a gralificação e cavalgadura a
um abonada. Av. 14 Novembro 1837.

concedido ao presidente de provincia não vence
etape, nem gratificação. Avs. ns. 338, 339
e 340, de 3. li. e 6 Dezembro 1841, deda
l-ados por Avs. ns. 52, 13 Maio, o 55 de
6 Junho 1842.

nno tem gratificação addicional, nem de 2. a

classe, porque não é serviço do exercií:o o
em que eslá empregado. Av. 17 Dezembro
1&41. (Jorn., n. O 328.)

não 1em gralificação, nem forragens, que
competem aos dos commandos (l'armas.
Ord. 26 Abril 1843. (Jom., n. o 121.)

AJUDANTE de ordens do minish'o e secretario
d'estado dos negocias da marinha: suppri
mirão-se seus vencimentos. Lei 15 Novem-

1ro 1831, art. 5, revogo pela Lei n. o 369,'
18 Setembro 1845, art. l!3.

AJUDANTE de ordens de officiaes generaes. Os
generaes e ou Lros officiaes maiores lem,
dmante suas com missões , um official ás
ordens, e um secretal'io á semelhança do
que se determinou em Portugal pela Porto
9 J:meiro 1.812. (B. Ca1'neil'o, Extr.)

- a certos brigadeiros designados se concedeu
um só. Porl. 4. Fevereiro 1814. (B. Cm'
neil'o, Extl'.)

do chefe de divisão, que comedorias vence.
Res. s 10 Dezembro 1836, e 28 Janeil'()
1837.

AJUDANTE de ordens de presidente de provin
cia. - Vid. Ajudante d'01,dens d governo.

AJUDANTE de ordens de quartel general do
exercito. - Vid. Ajudante de 07-dcns dp com
mando d'annas.

do quartel general da marinha. Mandou-se
lhes abonar, e como, as despezas com
seges e cavalgaduras para o serviço. Ord.
12 Maio 1809. (CoU. Nab.)

- do quarlel general da marinha na côrle. Farão
nomeados i.res por Decr. 31 Março 1,810.
(CoU. Nab.) - Vid. Ajudante do inspectaI'
gel'al de marinha.

AJUDANTE cio palrão mór. - Vid. Patrão mór.

AJUDANTE ele pessoa. Dous forão fixados ao
general das al'mas da c' rLe. Decr. 20 Fe
vereiro 182LJ. (CoU. Nab.)

de pessoa. Aos officiaes generaes, que com
mandassem as armas nas províncias, per·'
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AJUNCTAME TOS

miUio-se um, segundo aRes. 3 Abril
1813; observando a Lei 2l~ Novembro 1830,
art. 6. - Av. 9 Maio 1831.. (Repert. Cunho
Mat., verbo Ajudante.)

AJUDANTE do piloto moI'. - Vid. Piloto mór.

AJUDANTE do porleiro. - Vid. as 1'(spectivas l'e
pa7·tiçães.

AJUDANTE de praça do Maranhão. Foi creado.
Decr. 25 Julho 1820. (Repert. Cunho Afat.,
verbo Ajudante.)

AJUDANTE de serventuario de officio. - Vid.
OfTicios.

AJUNCTAMENTOS de que se possão ori.ginar
desordens, quer de dia, quer de nOIte, e
de quaesquer individuos, compelia aos ex
tinctos com~issarios de policia cohibir e
prevenir. Instl'. 4 Novembro 1825, arts.
1 a 5; hoje aos juizes de paz. Le'i 15· Ou
tubro 1.827, al't. 5; § 3; Lei n. o 201, 3
Dezembro 18hl, ad. 91; Reg. n. o 120, 31
Janeiro 18l~2, arLs. 2, § 5; 65.

para tI'atar ou decidir negocios não compre
hendidos no seu regimenlo, e guaes, são
pl'ohibidos ás Camal'as Municipaes. Lei 1
Outuhro 1828, art. 78.

de povo desarmaJo, em Ql'dem, para repre
sentar injustiças, \'exações e máos proce
dimentos dos empl'egados publicos, não se
considera sedição. Cad. Crim., ar!. 112.

illieilos como são punidos. Cod. Crim., art.
285 a 294.

lumultuosos em 1831 na côrte: providencias.
Avs. 1, 2, 27 Abril; 12 Repr. 20; Av. 21,
22; Ed. e dons Avs. 23 Julho; 20, 2l~ e 29
Novembro 1831. (CoU. lYab.)

AJUNCTAMENTOS insulluosos feilos ao encar
regado de negocios de França em 1831 na
côrle: providencias, A\. 9 Maio 1831. (CoU.
Nab. )

e uso de armas fora do servico milita'; man
dou-se instaul'ar a obsel'v~nci< dos Alvs.
14 Fevereiro 1772, § 1., e 26 Novembro
1801, § 1. para sua punição. Circo 6 Junho
1831.

elevárão-se as penas eslabelecidas no Cad.
Crim. Lei 6 Junho 1831, arts. 1 e 2.

- illiciLos : como Laes se ordenou fos em consi
'deradas e punidas as reuniões dos guardas
municipaes na côde, para repre entar e
deliberar. Lei 14 Junho 1831, al't. 12.

recommendou:"se que se não consentissem '
nas lmmediacães da cadeia na cÔl'le. Av.
2~ Agosto 1.83'l. (Coll. lVab.)

sobre os que liverão lagar no Theah'o de
S. Pedro na côrte, em a noite de 28 Se
tembro 1831.. Relat. 28; Av. 29, 30 Se
tembro; Olf. 1, Av. 6 Outubro I H, 15
Novembro 1801. (CoU. lYab.)

como é punido o guarda municipal que se
senil' das armas para os fazer uu ajudar.
Decl'. 22 Outubro 1831, art. 15.

alé que numero de pessoas, e em que cil'
cumsLancias são permittidos, e como os
devem as ronelas observar. Decr. 29 . 0

vembro 1831, arts. 4 e 5.

aos chefes de policia, delegados, subdelesa
dos e juizes mnnicipaes incumhe obstar
nos seus districtos, de dia. ou de noite,
havendo por taes os especificados no Cou.
Crim., ad. 285, e art. 2 da Lei 6 Junho
1831, eslejão ou não armados os individuas
reunidos, procedendo segundo o Co~. Crim.,

6.



ALABARDAS

( 44 )

ALÇADAS

arts. 282 a 284; Decr. 29 Marco 1833,
art. 2; Lei n. o 261, 3 Dezemb;o 1841,
arts. 4, S 3; 5, 17, S 2; Re~. n. O 120,
31 Janeiro 1842, arts. 58, S 7; 59, 62,
S 1; 63, § 1; 64,129,130,185, S 8.

AJUSTE entre Portugal e Inglaterra· para remo
ver difliculdades á execucão do Tratado i 9
Fevereiro 1810 - 18 De~embro 1812. (B.
Carnei1'o, Extr. 1. o)

entre Portugal e França para renovação das
. relações diplomaticas e commerciaes 1.l~

Julho 1815, mandado executal' por Porto
16 Setembro 1815. (Coll. Delg.)

de umas com outras provincias do Imperio:
projectos sobre elIes não se podião propor,
nem discutir nos conselhos geraes. Cons
tituição, art. 83; nem hoje nas assem
bléas provinciaes. Lei n. o 13, 12 Agosto
1834, art. 9.

attentados criminosos contra elles praticados,
e por que fórma, pelos ministros e secre
tarias d'estado, como são punidos. Lei 15
Outubro 1827, arl. 1, SS 1 a 3. Cad.
Crim., art. 308, S 1.

precedencia sua para commettimento do cri
me aggrava-o. Cad. Crim. , art. 16. § 17.

os consules Brasileiros em paizes eslrangeiros
devem ter a maior vigilancia em que se
observem os privilegias, isenções e direitos
accordados aos subdilos do Imperio. Reg.
14 Abril 1834, art. 26.

ALABARDAS. São contrabando de guerra. Trat.
com Inglaterra, 19 Fevereiro 1810. ar!.
28; com a Franca, 6 Junho 1826. art. 21;
com Lubeck, Bremen e Hamburgo. 17
Novembro 1827, art. 10; com Dinamarca,
26 Outubro 1828, ad. 10; com os Esta
dos-Unidos da America, 12 Dezembro

1828, art. 16, § 1; com Portugal, 19
Maio 1836, art. 16.

ALAMBIQUES: quando se considerá!} bens de
raiz. Res. 16 Fevereiro 1818. (CDU. Nab.)

casas delles como são colIectadas pelo imposto
de 20 p. % sobre o consumo de aguar
dentes. - Vid. Agua1'dentes.

ALAMPADA. Aulorisou-se o governo para con·
ceder ii igreja matriz da freguezia de S.
José da FOl,taleza. da provincia do Ceará,
o uso de uma de prata, que fôra dos ex
tinctos Jesuitas. Res. n. O 30, 20 Agosto
1838.

ALBERGARIAS. Suas contas tomão ou reveem
os juizes de direito em correição, na fórma
da Ordeno liv. 1. til. 62, e Alvs.13 Janeiro
1615, 23 Maio 1775, e 18 Outubro 1806,
S 9; Reg. n. o 143, 15 Março 1842, art.
36, em virtude da Lei n. o 261, 3 Dezembro
18á1, arts. 25, § 4; e 26.

ALCADAS. A da Relacão do Maranhão e Per-
o nambuco era de '4:000:t/> rs. nos bens de

raiz, 6:000:t/> rs. nos moveis. Alvs. 1.3
Maio 1812, S 3; 6 Fevereiro 1821; dero
gados. - Vid. Disp. P1'OV., arl. 15.

.- farão augmentadas com duas terças partes
mais as fixadas nos Alvs. 26 Janeiro 1696,
e 13 Maio 1813, declarados por Alv. 16
Setembro 1814.

tinha sempre a casa da supplicação do Brasil,
qualquer ql1e fosse a quantia. Res. 5 De
zembro 1.812, annexa á Po.rt. 1.6 Agost~

1823. lColl. Nab.)

- crimes. Para sentenciar os criminosos da rebel
lião de Pernambuco em 1817 , foi nomeada
e teve instl'ucções. Carta Reg. 6, e Provo
26 Agosto 1817. (CDU. Nab.)
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ALCADAS.
ALÇADAS: foi inde6rida uma representação em

que se pedio a reducção da da Relação do
Maranhão. Provo 6 Agosto 1821. (CDU. Nab.)

- : fixou-se a do ouvidor d'alfandega da cidade
da Bahia, mandando-se obsel'var o Alv. 26
Junho 1696. Provo 5 Julho 1824. (CDU.
Nab.)

- de ministros para sentenciar criminosos forão
abolidas. Const., art. 179, S18.

- a dos juizes de paz nas causas civeis é· de
16.)1)000 réis. Lei 15 Outubro 1827, art.
5, S 2-Reg. n. O 1á3, 15 Março 18á2,
arls. 1., S2; e 34.

- a das camaras municipaes é de 8 a 30 dias
de prisão, e 30 a 60.)1) rs. de muleta. Lei
1 Outubro 1828, art. 72.

dos juizes de paz. Quando os termos de con
ciliação a excederem são executados pelas
justiças orrunarias. Res. 20 Setembro 1829,
art. 5.

- a dos juizes de paz, Das causas de almotace
ria, é de 16.)1)000 réis. Lei 26 Agosto 1830;
Reg. 3 Janeiro 1833, ad. 9, S 7; Reg.
n.· 143, 15 Março 184.2, arts. 1, S 3;
2, S 3; e 35.

- a dos juizes de paz no crime foi fixada no
Cad. do Proc. , art. 12, S 7. Circo 16
Março 1.836; Av. n. o 73, 12 Maio 1838,
alterada pela Lei n. o 261, 3 Dezembro
1841, art. 91.

sobre a dos jni7.es de paz no crime, declarou
se que a disposição do art. 12, S 7 do Cad.
do Prac., era uma verdadeira e rig'orosa
fixação, e que não se podia repular am
pliada pela outra do art. 206, que se
deve entender subordinada á regra geral

d'este S, para deverem os JUizes de paz.
procedei' nos tel'mos do art. 228 em lodos
os crimes cujas penas excederem as desi
gnadas no supracitado art. 1.2, § 7. Av.
1.8 Outubro 1834, alterado pela Lei n. o

261, 3 Dezembl'o 1841., art. 91.

ALÇADAS dos juizes civeis julgou-se duvidoso vi
gorisarem á vista do arl. 15 da Disp. Prov.,
apezar do art. 5, § 2 da Leis 15 Outubro
1827, e 18 Setembro 1828, art. 6. Av. 8
Fevereiro 1837; Av. n. O 9, 11 Janeiro
1838. Sem vigor pela Lei D. o 261, 3 De
zembro 1841, arts. 114 e 123; Reg. n. o

143, 15 Março 18l~2, arts. 34 e 35.

dos juizes dos feitos da fazenàa de 1.· in tan
cia é de 100.)1) rs. Lei n. o 242, 29 ovem
bro 1841, arts. 13,14; Ord. D.· 6,12
Janeiro 1.842, art. 7.

a dos juizes municipaes no civel é de 32~000

reis nos bens de raiz, e 6á .)1)000 réis nos
moveis, Lei n. o 261, 3 Dezembro 1841,
art. 114, § 1.; Reg. n. o 143, 15 Março
1.842, art. 3l1.

a dos juizes de orphãos no civel e igual á dos
juizes municipaes DO civel. Lei n. o 261, 3
Dezembro 1841, art. 117; Reg. n. o 1á3,
15 Março 1842, art. 3á.

a das Relações nas causas civeis é de 150.)1)000
réis em bens de raiz, e 300.]1J000 rei nos
moveis. Lei n. o 261, 3 Dezembro 1841,
art. 123; Reg. n.· 143, 1~ Março 1842,
art. 34.

dos chefes de policia, delegados, subdelega
dos e juizes municipaes no crime é deter
minada pela Lei n. o 261., 3 Dezembro
18t!1, arts. 4,5 e 17; Reg. 0. 0 120,31
Janeiro 18á2, afts. 58, 62, 63 e 6h.

declarou-se que todas as vezes que os juizes
de paz julgarem denlro da sua alçad~,
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ALDEAMENTO

devem executar as suas sentenças, embora
as cus las sejão muilo superiores ao prin
cipal. Av. no O 94, 14 Oulubro 18ú4.

'ALCAIDARIA-MOR da cidade da Bahia. Foi a
quem, e com que condições, concedida.
Porto 12 Novembro 1813; Apost. 5 Setem
bro 1814. (Coil. Nab.)

da villa de J aguaripe na Bahia, foi a quem
concedida. Porto 8 Abril 1814. ( CoU.
Nab.)

de uma villa foi concedida com a conclicão
de o agrÇlciado a crear, e como. Decrs.· 22
Abril 181(j; 14 Junho 1817. (CoU.Nabo)

da villa de Taguahy no Rio de Janeiro foi,
e a quem, concedida. Decr. 22 Janeiro
1820. (Colt. 1\ ab.)

- a quem compclião s as confil·mações. Res.
11 Julho 1820. (CoU. lVab.)

ALCAIDES. - vid. Olficiaes de Jusliça.

ALCANCES de l'ecebedores e thezoureiros são um
artigo da recei ta publ~ca. Lei n. o 317, 21
Oulubro 1843, art. 25, § 41.

de administradores do conlracto dos escravos.
- Vid. EscTavos.

cios recebedores. lhcsoureiros, col1ectores e
mais exactores de impostos. - Vid. Deve
dores.

das Camaras Municipaes e seus Procuradores.
- Vido Call1ams 1I1unicipaes.

- de diversos empregado,. - Vide Devedo7·es.

ALCA.TRÃO em embarcacões de guerra. - Vid.
Embarcações de gud-ra.

para obras publicas pro\'inciaes. - Vid. Obms
publicas.

- sobre o exlrahido do pinheiro brasileiro em
Coriliba, Pernambuco e Parahyba, e sua
utilidade nas embarcações ele guerra. Vid.
Emba1'Cações de glle7Ta.

- nas A.lfandegas. - Vid. Alfandegas.

- nos armazens elo arsenal de marinha. - Vid.
A7'senal de ma7·inha.

- foi declarado contrabando de guerra pel<9
Tratado com Inglaterra, 17 Agosto 1827,
art. 15.

ALDEAMENTO dos lodios Puris e Xamixunas.
Approvárão-se as Instr. para os seus direc
tores. Carta Reg. 28 Julho 1809.

dos Inclios, CaneHa Fioa, no Maranhão. Des
pezas para tal filJ? forão autorisadas. Provo
3 Janeiro 18J 6. (Coil. Nab.)

dos Indios Coroados. Para elle foi d~da em
sesmaria a altlêa de Valenca. Decr. 26 Marco,
e Provs. 8 Julho 1819. (CoU. Nab.) .

d(,S Indios Accroaz no Maranhão providen
. cias se derão para renlisar-se. Provo 3
Agoslo 1819. (Coll. Nab.)

de Indios cm diversos Jogares de Minas Gerae5:
providencias se derão para promovê -lo.
Av. 12 Setembro 1820.

foi nomeado cirur:"ião para direcção dos In
dias, e sua aldcação em diversos Jogares
de Minas Geraes. Provo 16 Setembro 1820.
(CoU. Nab.)
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ALDEAMENTO dos Indios da aldêa de S. Fidelis.
O~deDou-se que fosse respeitada a demal'
Gação de limi tes em vidude do Alv. 9 M[lrço
181.4. Provo 20 Março 1823, annexa á Parlo
29 Novembro 1824. (CDU. Nab.)

dos Indios das margens da Aragaya e Tocan
tins em Goyaz. Para sua consecução orde
nou-se ao bispo capellão mór escolhesse
dous missionarios. Porto 14 Abril 1.823,
annexa á Porto 22 Setembro 1829. (CDU.
II, ab.)

dos Indios Bolocudos rIo Rio Doce na provin
cia do Espirita Sancto. Sobre elle pl'ovi
denciou-se. Porto 28 Janeiro 1.824; Decr.
e Porto da mesma da la; Porto 20 Setembro
do ~esmo. (CDU. Nab.)

de Indios do Rio Doce. Para elle se nomeou
cirurgião, e com (Iue vencimen los e obri
gações. Parlo 5 Maio 1.824. (CDU. Nab.)

de Indios do Rio Doce. Despesas com sua ci
vilisação se autorisárão. Provo 13 Agoslo
1.824. (CoU. N ab. )

de Indios. Tornou-se exlensivo a Minas o Re
gulamento para o Rio Doce no Espirilo
~ancto. Porto 3 Dezembro 1824.

de diversas nações de Indios em Minas Ge
l'aes. Recommendou-se o seu progresso.
Porto 2 Maio 1.825. (CDU. Nab.)

de Iudios da fl'eguezia de Santa Anna do
Rio das Velhas em Minas. Sobre o paro
cho competente por occasião de desmem
bração de freguezias, decidia-se. Res. 5
Maio 1825. (CDU. Nab.)

de S. Pedro de Alcanlara do Rio Doce no
Espirilo Sanlo. Autorisou-se estabelecimen
to de individuas com negocio. Porto 13
J ulho 1~25. (CDU. Nab.)

ALDEAME TO de Alalaia em S. Paulo. Provi
dencias por occasião da aggrcssão commel

. lida pelos Indios Cayerés conLra os Cam és
e Votorons farão approvadas. Porl. 26
Agoslo 1.825. (CDU. Nab.)

de Indios da Agua-azeda em Sergipe mandou
se remover pnra a villa de Thomar. Pol'I.
29 AgosLo 1825. (CDU. Nab.)

de Indios Naknemeks em Minas, appl'OYOl1-sc.
Porto 22 Setembro 1825. (CDU. Nab.)

dos Indios do Rio Doce. Tell e manclou-s
interinamenLe observar o Reg. 28 Janeiro
1824. Porto 4 Novembro 1825. (CDU. Nab.)

dos Indios da Colonia de S. Miguel de Je
quilinhonha na Bahia. Ordenou-se suppri
menta para compra de fornecimentos que
necessitasse. Provo 8 Novembro 1825. (CDU.
Nab.)

- de Iadios elo Rio Gra nde do Narte. Sobre
usurpação de suas [erras, de que se quei
xárão. Provo 20 ez.embro 1. 26. (CDU.
Nab.)

de Iadios da Vereda. Sobre <Iuxilio a elle:;
prestado por um partic lar, quando aban
donarão o seu domicilio por mulesLias que
o infeslarão. Av. 1 Março 1827. (CDU.
Nab.)

dos Indios da viDa da Atalaia. Sobre queixas
por usurpação de [erras a elles feita
vexações por occasião de recru amento,
providenciou-se. Porls. 20. o"em1>ro 1828.
(Colt. Nab.)

dos Indios Bugl'es cm Lages, mandou-se
promover. Porto _2 Setembro 1829. (CoU.
Nab.)
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ALDEAMENTO dos Indios das margens do Ara
gaya e Tocatios. Approvárão-se as medidas
empregadas para o promover. Porto 22 Se
tembro 1829. (CoU. Nab.)

de Indios na Lagôa dos Tigres em Goyaz. Foi
mandado fundar, e por que modo. Res.
6 Julho 1832.

do Sallo Augusto. Forão-lhe concedidos pn
vilegios, e quaes; determinando - se que
iguaes condições se dessem a respeito de
quaesqller outros estabelecimentos que ti
vessem lagar nas margens do Rio Arinos,
no lre as provincias do Pará e Malto-Grosso.
Res. n. ° 4, 18 Junho 1833.

- regulamento se deu ás missões de catechese
e civilisacão dos Indios. Decr. n.O 426,
24 Julho 1845; Circ.l1 Agosto 1845 (Jom.,
n.O 220).

ordenou-se, e por que, aos presidentes das
províncias, chefe de policia, e juiz de 01'

pbãos da côrte indagassem sobre o trato
que era dado aos Indios existentes em casas
de' parliculares, e se querião continuar as
sim, ou recolhel'-se ao lagar d'onde houve
rem sahido. 2 Avs. e OIT. 2 Selembro 1845.
(Jom., ri. ° 247.)

ALDEIAS erectas villas. - Vid. f/illas.

ALEIJÀO.· Quem commelle oITensa physica de
que eUe resulte, como é punido. Cud.
Crim., art. 272.

ALFAI ·\S de Igreja. - Vid. Ig1'eja.

ALFA DEGAS do Brasil. N'ellas se mandárão
admiltir todos e quaesquer generos, fazen
das e mercadorias transporLadas em navios
estrangeiros ou nacionaes; pagando direi
tos, e quaes, de imporLação e exportação.
Carla Reg. 28 J aneil'o 1808.

ALFANDEGAS: guardas para bordo dos navio~

passárão a ser enviados por ellas na sua
entrada. Av. 10 Junho 1808. (CoU. Nab.)

do Brasil. Que direitos de entrada se ordenou
que n'ellas pagassem as mercadorias e fa
zendas proprias dos nacionaes, carregadas ~

em embarcações a elles perLencentes; e
quaes de baldeação. Decr. 11 Junho 1808.

- ao thezoureiro da alfandega grande do Rio
. de Janeiro fixou-se o ordenado, e com

que condição. Decr. 13 Julho 1808. (CoU.
Nab.)

Da do Rio de Janeiro se mandárão fazer obras
para augmenta-Ia. Av. 16 Julho 1808.
(CoU. lVab.)

despezas com o expediente da do Rio de Ja
neiro se mandárão, e como, satisfazer a
seu tbezoureiro. Decr. 19 Julho 1808.
(CDU. Nab.)

autorisou - se o desconLo dos bilhetes sobre
seus assignantes, com o premio de 1/2 p. 0/"
ao mez. Decr. 5 Se Lembro 180S. (Cott.
Nab. )

n'ellas se ordenou que não fossem admittidos
livros a despacho sem passe da Meza. Nolic.
6 Outubro 1808. (Coil. lVab.)

ordenou-se á da Bahia que pelo seu lhezou
reiro mandasse fazer a arrecadação dos
direitos de 400 reis por arroba de tabaco
que sahisse da alfandega para consumo.
Provo 24 Noyembro 1808. (CDU. Nab.)

~a côrte. Ordenou-se que o conselho da fa
zenda passasse provimenlo a um guarda
do numero. Av. 24 Dezembro 1808. an
nexa á Res. 21 Outubro 1828. (CDU. lVab.)
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ALFANDEGAS: da côrte. Ordenou-se que nella
não se cobrassem direitos dos generos para
fornecimento da esquadra Britannica. Av.
18 Março 1809, annexo á Porto 16 Agosto
1823. (CDU. Nab.)

da côrte. Recommendou-se que se não per
mitlisse descarga a uma lancha que' não
trazia guia; exceptuados os casos em que
o dono prestar fiança. Ord.. 7 Junho 1809.
(CDU. Nab.)

de Pernambuco. Deu-se regulamento ás suas
capatazias. Reg. 3 Agosto 1809, approvado
pela Provo 23 Maio 1812, annexo á Res.
13 Abril 1826. (CDU. Nab.)

da côrte. Sobre os artigos accordados com
o consul Inglez para melhor arrumação de
fazendas. Res. 1 Setembro 1809. (Cott.
Nab.)

da côrte. Ordenou-se que não desse despa
cho de sahida a qualquer embarcação en
trada com sal, sem deixar no armazem
da administração metade do dilo genero.
Av. 27 Outubro 1809. (CoU. Nab.)

da côrte. Sobre o methodo com que devem
ser feitas as certidões de todos os seus
rendimentos e ajustamento de contas. Provo
18 Novembro 1809. (CDU. Nab.)

da côrte. Autorisou-se seu thesoureiro a co
brar 2 p. 0/. do que arrecadar dos negros
novos entrados no porlo. Av. 5 Janeiro
181.0. (CoU. Nab.)

como n'ellas faria o exame das boticas e dro
gas o juiz commissario do physico mór,
ordenou-se. Alv. 22 Janeiro 181.0, art. 14.

do Brasil quando Reino Unido. Sobre con
fecção de pauta para despacho de merca-

dorias inglezas, e seus direitos respectivos.
Trat. 19 Fevereiro 1810, arts. 15 e 16.

ALFANDEGAS do Brasil quando Reino Unido.
Assignanles d'ellas permittio-se que fossem
os subditos Britannicos, bem como os Por
tuguezes das Britannicas. Trat. 19 Feve
reil'o 1810, art. 18.

do Brasil quando Reino Unido. Estipulou-se
que os paquetes inglezes fossem sujeitos ás
visitas dos officiaes e guardas d'eHas. Tral.
19 Fevereiro 1.810, art. 5.

commetteu-se á mesa do despacho maritimo
a arrecadação dos 1./1>000 réis por dia de
ancoragem. Decr. 1.5 Março 181.0. (CoU.
Nab.)

declarou-se qaaes os generos dependentes de
despacho por estiva na do Rio de Janeiro.
Decr. 12 Abril 1.810.

resolveu-se sobre despacho de fazendas na
vegadas conforme o indulto concedido á
Casa da India de Lisboa pelo Alv. 25 No
vembro 1800, e Decr. 17 Dezembro 1806.
Res. 17 Abril 1810. (CoU. Nab.)

concedeu-se isencão de direitos ás mercado
rias da China,' &.c. , vindas para o Brasil.
Decr. 13 Maio 1.810, declarado por Carta
Reg. 30 do mesmo. .

da côrte. Seu eSCl'lvao da guarda-costa teve
augmento de ordenado. Res. 21 Maio 1810.
(CDU. Nab.)

do Brasil. As mercadorias n'ellas entradas,
e que pagárão os respectivos direitos, quaes
pagarião , e como, sendo reexportadas para
Portugal, determinou-se. Decr. 7 Agoito
i810.

7
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ALFANDEGAS: denegou-se perdão de 1/2 di
reitos a um navegador do commercio, que
por ter emprehendido viagem a S. Pe
tersburgo o pedia fundado nos Tratados
1787 e 1-799, e por que. Res. 13 Agosto
1810. (CDU. Nab.)

providenciou - se sobre as pro\'lsoes de pas
saportes, de matriculas, e de isenção de
direitos de alfandega, que devem passar-se
sem bilhetes de novos direitos, e sem faze
rem transito pela Chaocellaria mór do Bra
sil. Ass. da Junta do Commercio do Brasil,
18 Agosto 1810, confirmado pela Res. Re
gia 15 Maio 1811. (B. CQ7'nei1'o, EXt1'.)

- pal'a a da cidade do Funchal foi creado o ofli
cio de guarda mór. Alv. 22 Agosto 1810.

da côrte. Sobre o pagamento de emolumen
tos de capas e taras a (aval' do escrivão
da mesa da abertura e porteiro, fez-se
d.eclaração. Res. 7 Setembro 1810. (CoU.
Nab.)

o logar de juiz da da cidade de Ponta Delgada
foi desannexado do de juiz de fóra. Alv. 2
Novembro 1810.

do Maranhão. Incumbia-se a visita das em
barcações entradas ao seu guarda mÓI', e
fixou-se o ordenado de seu administrador.
Decr. 20 Dezembro 1810. (CoU. Nab.)

da Bahia. Mandou-se fazer n'ella o despacho
por estiva, conforme o Decl·. 11.Janeiro
1.751, e fixarão-se ordenados a diversos
empregados. Decr. 30 Janeiro, e Provo 31
Março 1811. (CoU. Nab.)

providencias se derão sobre àias de despacho
na da côrte, e sua (órma por despachan
tes. Decr. 27 Maio 1.811. (CDU. Na.b.)

ALFANDEGAS: do Maranhão. N'ella se mandou
crear mesa para o despacho por estiva.
Decr. 13 e Provo 29 Maio 1811. (Coll. Nab.)

da cGrte. Ao feitor dos pretos serventes e
trabalhadores augmenlou-se o salario. Res.
17 Junho 1811. (CDU. N ab.)

prescreveu-se o expediente a que dcvião ser
sujeitos os navios vindos de portos estran
geiros para serem admittidos a despacho.
Alv. 20 Junho 1811; Pari. 11 Junho 1812.
(B. Carnei1'o, Ext1'.)

ordenou-se nas do Brasil a cobrança das quan
lias destinadas para soccorro dos povos in
vadidos, pela Carta Reg, 26 Julho 1811.
Porto 18. e Av. 26 Janeil'o 1812. (B. Ca1'
1wi1'O , E Xt1'. )

da côrte. Sobre os adigos accordados entre
o consul Britannico e o juiz a respeito de
despacho e arl'llmação de mercadorias.
Res. 28 Setembro 1811. (CDU. Nab.)

da côrte. Ordenou-se que tivesse 60 guardas.
Av. 1 Outubro 1811., annexo á Res. 21.
Outubro 1828. (CDU. Nab.)

do Rio Grande de S. Pedro. N'ella creou-se,
e com que ordenado, o logar de feitor da
meza da abertura por Decr. 21 Outubro
1811; Provo 9 Novembro 181.1. (Coll.
Nab.)

do Brasil. Providenciou-se acerca do abus"
de rebater ou pôr novo se110 nas merca
dorias despachadas e que já o trouxessem.
Provs. 14 e 22 Novembro 1811. (CoM..
Nab.)

do Rio Grande de S. Pedro do Sul. Creou-se
n'ella, e com que ordenado, o logar de
feitor da mesa da abertura do consulado.
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Decr. 9, e Pro\'. 23 Dezembro 18i1. (Colt.
lYaô. )

ALFANDEGAS: de Porto Alegre. Greou-se n'ella,
e com que ordenado, o logar de feilor da
mesa da balam'a. Prov. 11. Dezembro 1811.
(CoLL. Nab.) .

da viUa do Rio Grande. Fixou-sp. o ol'denado
do lhesoureiro do consulado. PI'OV. 11
Dezembro 1811. (CoU. Nab.)

de Porto Alegre. Fixou-se o ordenado de seu
lhesoureiro. Provo 11. Dezembro 1811.
(Colt. Nab.)

do Rio Grande. Creou-se, e com que orde
nado, o lagar de feitor do consulado. Provo
13 Dezembro 1811.. (Colt. Nab.)

da côrte. Sobre a alTecadação dos subsidias
grande e pequeno das pipas de vinho,
conforme a Lei 26 Oulubro 1765, § 18.
Res. i13 Fevereiro 1812. (CoU. Nab.)

providencias se derão para o regular anda
menLo da do Rio de Janeiro. Provo 20
Março 1812. (CoU. Nab.)

de Cabo Vel'de. Ordenou-se que se fizessem
os despachos pelas facluras, c não pela
pauta do consulado de Lisboa. PI'OV. 13
Abril 1812. (CoU. Nab.)

do Maranhão. Sobre a obrigação do seu the
zoureiro receber os novos direitos dos affi
cios, cartas de seguro, e sellos dos papeis
de graça e mercê. e do escrivão as escri
pturar. Prav. 13 Abril 1812. (CoU. Nab.)

- prolidencias se derão sobre as irregularida
des e malversações praticada~ na do Mara
nhão. Res. 20 Maio 1812. (Colt. Nab.)

ALFANDEGAS: eslabeJecêrão-se os direitos que
devião pagar os generos de commercio, que
tendo dado en Lrada nos armazens. sahirem
para reexportação; e providenciou-se sobre
a demora das mercadorias nos ditos arma
zens, e di[f\renças enLre ellas e as cargas
respectivas, &c. Alv. 26 Maio 1812, decla
rado por Av. 13 Março 1813. (CoU. DeLg.)

da côrte. Sobre a conce são de successão vi
talicia dos officios de sellador e meirillho
do mar. Res. 28 Agosto 1812. (Colt. Nab.)

providenciou-se acerca da importação da pol
vara estt'angeira por contl'abando; recom
mendando-se a execucão do Alvs. 13 Ju·
lho e 1 Outubro 1778, c Decr. 9 Junho
1754. Provo 7 OuLubro 181.2. (CoU. Nab.)

determinou-se como n'ellas se avaliarião os
genel'os inglezes não conteúdos nas pautas.
Porto 19 e Edil. 31 Outubro 1812. (B.
Caf'neiro> E xtr.)

do Brasil. Suspenso o Alv. 20 Junho 181.1
pelo de 22 Setembro 1.812, ordenon- se
como se despacharião as mercadorias es
trangeiras com os cockets. Av. 7 Novembro
1812, annexo á Rei. 16 Agosto 1823.
(Colt. iYab.)

de Pernambuco. Declarou-se C011'10, e. com
que desconto, devel'Ía a juncta da fazenda
fazeI' pagamentos com ossens bilhetes. Provo
9 Novembro 1812. (Colt. iYab.)

- da côrte. Sobre tomadia de saccas de café
extraviadas aos direitos da sahidas a litulo
de irem para o armazem de fornecimento
da esquadra Britannica. Res. 5 Dezembl'o
1812, annexo á Porto 16 Agosto 1823.
(CoLt. iYab.)

do Reino. Mandou-se n'ellas executar o ajuste
feito com a Grãa-Bretanha para remover

7.
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difficuldades do Tratado de 19 Fevereiro
1810. Ajuste 18 Dezembro 1812; Porto 9
Novembro 1.81.3; (CoU. Delg.) 2 Avs. 27
Abril 1813 , annexos á Res. 16 Agosto 1.823 ;
Provo 10 Junho 1813. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS: da côrLe. Sobre despacho n'ella
feito de polvora estrangeira salva de nau
(ragio, e autorisação· para venda a particu
lares. Res. 19 Dezembro 1812. (CoU. Nab.)

-, da côrLe. Ordenou-se que fosse suspensa a
execução do Alv. 26 Maio 1812 quanto aos
direitos de baldeação de mercadorias in
glezas - Nota 1.1. - Avs. 1.6 e 30 Junho
1813, com a Porto 24 Setembro 1823;
Provo 8 Julho 1.813. (CoU. Nab.)

de Pernambuco. Ol'denou -se a sahida dos
inquilinos que habitavão POI' cima do edi
ficio em que ella se achava. Provo 9 Agosto
1813. (CoU. Nab.)

da côrte. Mandou-se executar o Reg. que se
lhe deu. Av. 30, e Instr. 31 Agosto; Av.
9 Setembro 181.3, annexos á Res. 16 Agosto
1823. (CoU. Nab.)

ordenou-se o cumprimento da Convenção
com Inglaterra sobre a execução de alguns
arts. do Trat. 19 de Fevereiro 1.810, rela
tivos a direitos. Port. 9 Novembro 1813.
(CoU. Delg.)

- sobre arrematacão do contracto dos 800 rs.
de cada escl'~vo, cobrados como equiva- .
lente do contracto do tabaco. Porto 29
Novembro 1.813, annexa á Provo 8 Janeiro
1.823. (CoU. Nab.)

da côrte. Ordenou-se que em observancia do
Av. 7 Janeiro 1809 os fardos despachados
só (ossem abertos nas cabeceiras para o
exame e sello. Res.· 9 Março 181.4, e 3{
Outubro 1829. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS: da côrte. Reintegração se orde
nou, e porque, de um seu guarda do nu
mero. Av. 23 Janeiro 1815, annexo á Res.
21 Outubro 1.828. (CoU. Nab.)

sobre i~enção pedida para que na de San los
não pagassem os meios direitos de impor
tação os chapéos de Braga e mais generos
de fabricas nacionaes. Res. ó Abril, e Provo
2 Maio 1815. (CoU. lYab.)

de Pernambuco. Advertir e suspender se man
dou, e porque faltas, seu administradol' e
outros empregados. Provo 18 Agosto 1815.
(CoU. Nab.)

- da côrle. Ordenou-se que probibisse o des
pacho do azeite de peixe, por se achar
administrado pela fazenda publica. Avs. 8
Abril 1816, e 12 Marco 1818, annexos á
Res. 1.1 Outubro 1825'. (CoU. Nab.)

providencias se derão sobre o meio de deso
hrigas de fianças a despachos de escravos,
desde 1.789 a 1814. Res. 17 Julho 1.816.
(CoU. Nab.)

- da côrte. Forão isentos da contribuicão de
30 rs. por alqueire de trigo os negociantes,
que o não quizessem recolher aos arma
zens para elle destinados. PorL 31 Julho
1.81.6, annexa á Port. 3 Abril 1823. (CoU.
Nab.)

- da côrte. Foi provido o logar de medidor,
creado por Decr. 29 Junho 1.81.0; bem
como o havia sido o da Bahia por Deer. 28
Janeiro 181.1. Decr. 29 Agosto 1816. (CoU.
Nab.)

declarou-se que os estrangeiros não naturali·
sados, ainda servindo de consules e viee
consules, não podião pretender gosar n'el
las da reducção de direitos de entrada
estabelecida pelo Deer. 1.1 Julho 1.808. Av.
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3 Dezembro 1816, :lnnexo :Ia Decr. 20
Novembro 1822. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS : do algodão de Pel'nambuco orde
nou-se a admissão de um seu prensario e
despachante a assignante, e com que obri
gações. Provo 6 Fevereiro 1817. (CoU. Nab.)

da Bahia. Declarou-se que aos ouvidores d'el
l:ls, e não ás mesas de inspecção, compe
tia o conhecimento e decisão das causas
de soldadas e fretes, e por que leis. Provo
1.3 Fevereiro 1817. (CoU. Nab.)

- da côrte. Fixarão-se os deveres de seu medidor.
Av. e Obrigs. 11 Março 1817, annexas á
Provo 17 Junho 1820. (CoU. Nab.)

do Maranhão. Ordenou-se-lhe que segundo a
da côrle, praticasse nos leilões das merca
dorias inglezas, principalmen te das avaria·
das. Provo 29 Abril 1817. (CoU. Nab.)

derão-se instrucções para a escripturação dos
diversos direitos n'ellas arrecadados. Provo
e Instr. 7 Agosto 1817. (CoU. Nab.)

da Paranahyba em Piauhy mandou-se esta
belecer. Decr. 22 Agosto 181.7. (CoU. Nab. )

ordenou-se que n'eUas se não désse despacho
por haldeação ou reexportação ás fazendas
de commercio de escravos, para Africa,
sem haverem pago os direitos de consumo.
Decr. 5 Novembro 181.7. (CoU. Nab.)

de Angola. O logar de seu juiz foi reunido
ao de ouvidor. Alv. 6 Fevereiro 181.8.

da côrte. Ordenou-se que désse, não obstante
o Av. 8 Abril 1.81.6, despacho de azeite de
peixe, a um individuo que o requereu. Av.
12 Março 1.818, annexo á Res. 11 Outubro
1.825. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS: de San los. Augmentou-sc o 01'

denado de sen lhesolll'eiro. Decr. 14. Março
1818. (CoU. Nab.)

da Bahia. Determinou-se 'que, por extravios
de fazendas podião os prejudicados instau
rar acção contra os officiaes responsaveis
por ellas. Res. 24. Abl'il 1.81.8. - Vid. Res.
5 Abril 1.821; Porto 1.~ Fev'erei"o 1823;
Provo 16 Outub,'o 1.826; Ras. 29 Julho 1.828.
(CoU. Nab.)

mandou-se estabelecer nova pauta par:l paga
mento dos direitos, sem isenção alguma,
salvo as concedidas por lei. Alv. 25 Abril
1.81.8, ampliado> e como, por Alv. 30 Maio
e Provo 22 Junho 1.820.

da côrte. Sobre Do arrematacão do contraclo
da renda do imposto de 4.00 rs. em arroba
de tabaco de rolo. Res. e Conds. 15 Maio
1819. (CoU. Nab.)

da côrte. Crearão-se mais dous escrivães da
mesa grande .. Decr. 19 Maio 1.81.8.

da côrte. Crearão-se mais dous feitores dd
pateo. Decr. 7 Julho 1.81.8.

da côrte. Ordenou-se que se observasse a
pralica, acerca dos generos que, segundo
o Alv. 25 Abril passado, não pagavão di
reito. de entrada, mas só o de guarda
costa. Av. 1.7 Agosto 1.818. (CoU. Nab.)

de Pernambuco e Bahia. Creou-se mais um
escrivão da mesa grande. Decr. 22 Setem
bro 1.81.8.

de Pernambuco. Sobre isenção de apresentar
cartas de guia, para isenção de direi los
de fazendas e generos, que viessem sella
dos e accompanhados de despacho do con·
sulado de Lisboa e Porto. Res. 21 Outubro
1.818. (CoU. Nab.)
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ALFA DEGAS: do tabaco da Babi8. Concedeu-se,
e porque, a sobrevivencia do officio deguarda
mór. Res. 27 Outubro 1818. (Colt. Nab.)

declarou-se o' form ulario dos altestados que
os capitães de navios francezes, &c., de
verião apresentar. Avs. 21 Novembro 1818,
c 15 Junho 1819. (CoU. Delg.)

providenciou-se a respeito da pretendida iseo-'
ção de aprescntação de cartas de guias,
exigidas para se despacharem livres de
direitos de entrada as mercadorias impor
tadas de ou h'os portos do reino - unido.
Provo 14 Janeiro 1819.

da côl'le. Dispensou-se a um particular opa..
gamento de direitos de fazendas despacha
das. Decr. 15 Janeil'o 1819. (CML. Nab,)

da Bahia. Determinou-se que o despacho
por facturas só se .fizesse quando as mer
cadorias não estivessem na pauta, segundo
se observava na da côrte. PrOfS. 1 Fe>e
reil'O 1819, e 7 Janeiro 1820. (Colt. Nab.)

d3 Rahia. Estabeleceu-se regra a respeito da
conducta que devião ter os officiaes da
mesa da estiva para com os negociantes
Inglezes. Provo ~W Jl,Inho 1819.

pro~~denciou-se sobre ,os soccorros que deve
nao prcst,al' aos naVIOS naufragados; e bem
assim quanto á arrecadação dos salvados
e dil'eitos que em certos casos paO'arião:
não- sendo prohibidos. segundo o/:) Av. 8
Feverei.ro 1772. Port. 3 Julho 1819. (CoU.
Delg. )

da c?l'le. Ordenou-se que não pagassem di.
reüos de enlrada os escravos ladinos im
portados .rara uso domestico, e não para
commerclO. Res. 6 Agosto 181.9. (CoU.
Nab.)

ALFANDEGAS: da Rahia. Augmenlou-se o orde
nado de seu thesoureiro. Pl'OV. 15 Setembro
1819. (CoU. Nab.)

de Moçambique. O logar de juiz d'ella foi
desannexado do de ouvidor da comarca,
e unido ao de juiz de fóra. Pl'OV. 16 Se
tembro 1.'>19. (CoU. Nab,)

de Pernambuco. Declarou-se ser contra o
Alv. 4 Fevereiro 1811, § 34, o despacho
feito de fazendas de Bengala retidas por nã()o
haverem sido despachadas em algumas das
alfandegas alem do Cabo de Boa Esperança.
Provo 22 Set. 1819. (CoU. Nab.)

ordenou-se que onde as houvesse, lhes com
petia admittir os navios nacionaes ou es
tl'angeiros para o pagamento dos direitos
de importação e exportação do algodão
para a Emopa. Prov. 27 Setembl'o 1.819.
(CoU. Nab.)

declarou-se que n'ellas não pagavão direitos
os generos destinados para consumo das
tripulações dos navios, e os sobrecellentes
necessarios. Porto 29 Out. 1.819. (Côa.
Delg.)

declararão-se os formularias de que deverião
usar os consules nacionaes nos portos es
trangeiros para legalisação das cargas dos
navios. POl'l. 20 Novembro 1.819. (Coil.
Delg. )

de Santos. Sobre cobranca de direitos ele
enlradtt de carregament~ feilo em S. Se
bastião, para seguir para Lisboa, de ge
nel'OS livres de exportação e nào descarre
gados para consumo. Res. 23 Novembro
1819. (CoU. Nab.)

do Espirito Sanc·to. Craou-se pro"isoriamenle
e regulotl-se a sua marcha, obrigações e
Gmoltlment~s. Decr. 10 e Provo e Av. 29
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Janeiro 1820. Res. 21 Outubro 1821.
(CoU. Nab.)

ALFANDEGAS: do Rio Grande do Norte: creou
se. Decr. 3 Fevereiro 1820.

de Santos. Dcclarou-se que os impedimen
tos do juiz devião ser suppridos pelo escri
vão da mesa grande e não pelo S\dminis
irador , e porque. Provo 8 Fevereil'o 1820.
(CoU. Nab.)

- 'declarou-se em ampliação do Alv. 13 Novem
hro 1806, que o praso das franquias po
dia ser prorogado por mais de um ti'imes
tl'C, segundo o DecI'. 9 Setembro 1747.
Res. 24 Fevereiro 1820. (CoU. Nab.)

ordenou-se a maneira porque n'eBas sc ge
verião despacbar os navios que nos res
pectivos portos déssem entrada por fran
qu1a. Provo 13 Março 1820.

- de Pernambuco. Ordenárão-sc providencias,
e quaes, em beneficio do commercio do
algodão, e relativamente á mesa d'inspec
ção. Cart. Reg. 16 Março 1820. (CoU. Nab.)

de Pernambuco. Creou-se e proveu-se o logar
de ajudante do escrivão da mesa da estiva.
Provo 20 Ahl,i11820. (CoU. Nab.)

- obviou-se ás fraudes que se poderião com
meHer na in troduccão de fazendas france
zas com o indulto d~ manufactura ingleza.
Porto 21 Abril 1820. (Coil. Delg.)

ordenou-se que nas de Portugal se désse des
pacho a quaesquer fazendas que fossem do
Brasil, e tivessem sido despacbadas, vindo
no fato das pessoas que as conduzi sem,
não sendo para commercio. Av. 6 Junho
1.$~0. (Coll. Delg.)

ALFANDEGAS: da Bahia. Declarou-se não ler
logar, contra o Alv. ~5 Abril 1818 , a impor
tação livre de vinho da companbia do Alto
Douro; e que os 2 p. % sobrc a moeda se
cobrassem, quando exportada para o es
trangeiro. Provo 6 Junho 1820. (CoU. lVab.)

declarou-se, que não podendo apoiar- e no
Alv. 26 Maio 1812 a baldeacão de merca
dorias, cuja importação fos'se prohibida,
se procederia, como, com as embarcaçõe
arribadas por força maior. Ed. 10 Junho
1820. (CoU. Nab.)

de Pernambuco. Determinárão-se as ohriga
cões de seus medidor e administradOl'. Provo
17 Junho 1820. (CoU. Nab.)

de Angola. Sobre o regimento que lhe havia
sido dado pelo governador e capitão gene
ral, e creação de uma em Benguela. Res.
19 Junho 1820. (CoU. iVab.)

- sobre prelenção dos contractadores do labaco,
acerca da isenção do novo direito de 2 p. 0/.
de consulado no exportado por sua conta.
Res. 7 Julho 1820. (CoU. Nab.)

da côrle e diversas provincias. Sobre a arrc
mataçtlO de capatasias, e redacção de suas
condições. Res. 24 Julho 1820 (CoU. Nab.);
Pl'OV. 26 Agosto 1820; Provo 15, Alv. e
Concls. 25 Novembro 1820; Res.· 29 Maio,
3 Julho, 10 Setembro, 25 Outubro 1821,
16 Dezembro 1824,6 Abril, e Provo 9 De
zembro 1826; Res. 7 Dezembro 1827; Porl.
6 Agosto, Res.· 18 Selembro 1828, 31 Ou
tubro 1829, 15 Janeiro 1830 (CoU. Nab.)
Provo 1ô Junho 1831 (CoU. O. p,".), 5
Setembro c Res. 25 No\'embro 1831. (CoU.

rabo )

providenciou-se acerca do despacho Je gcne
ros que não tivessem valor de ignado na
pauta. Deer. 25 Setembro 1820.
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ALFANDEGAS: da côrLe. Recommendllu-se em
certo despacho lesivo por certas circums
tancias, a execução do art. 4. 0 do ajuste de
12 Dezembro 1812, mandado executar pelo
Decr. 25 SeLembro 1820. Porto 30 Outubro
1820. (CoU. Nab.)

da Bama. Para melhoramento na arrecadacão
dos direitos se nomeou um outro admi~is
trador, subsistindo tamL'em o que se achava
servindo. Provo 13 Novembro 1820, an
nexa á Provo 22 Ju~ho 1821. (CoU. Nab.)

da Bahia. Determinou-se que na arrematação
das capatasias entrava o serviço do guin
daste. Provo 15 Novembro 1820. (CoU.
Nab.)

da côrte. Declarou-se dever-se dar despacho
a carregamento de vinhos nacionaes. que
cm navio nacional fôra de porto portuguez,
conduzido para Inglaterra, e d'ahi para o
Brasil. Res. 11 Dezembro 1820. (Coil. Nab.)

do Maranhão. Sobre a pretenção de ser um
negociante re,levado da maioria de direitos
de vinhos n'ella despachados pela tarifa
antiga, sobre fiança, a qual maioria se lhe
exigira na occasião qo efléclivo pagamento
dos ditos dir'eitos. Res. 11 Dezembro 1820.
(CoU. Nab.)

da côrte. Foi indeferida uma pretenção de
reslituicão de fazendas Lomadas como exlra
viadas ~ direitos por [alta de sello; e por
que. Res. 5 Fevel'eiro 1821. (CoU. Nab.)

da côrte. Suas rendas se olferecêrão para hy
polheca especial de emprestimn de seis mi
lhões de crusados mandado conlrahir nas
praças da Europa. e c&mo. Decr. 28 Mat'ço
1821. (CoU. Nab.)

da cOI'te. Sobre indernnisaçao pedi.da, de ái
versos volumes desapparecidos dearmazens,
c sobre quem seria responsavel por taes

damnos, se a fazenda publica, se 05 offi
ciaes, e quaes os meios de os pedir e haver.
Res. 5 Abril 1-821; Parlo 13 Felfereiro 1823;
Res. 29 Julho 1828. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS: de portos seccos e registos. Sus·
pendeu-se o' direito do sal na enLrada e
passagem por ellas. Decr. 29 Abril 1821."
ampliado aos portos das capil;mias mariti
mas. Decr. 1.1 Maio 1821, dedal'ado por
Provo 10 Janeiro 1822; Res. 16 Dezembro
1824; Provo 5 Fevereiro 1825. (Coll. Nab.)

de Pernambuco. Concedeu-se, confo'rme o
Decr. 19 Maio 1818, a sobrevivencia do
afficio de escrivão da mesa grande. Res.· 7
Maio 1821, 2 Janeiro 1.829. (CoU. Nab.)

de Parla Alegre no Rio Grande do Sul. A seus
empregados forão elevados os ordenados.
Res. 1.7 Setembre 1821. (CoU. Nab.)

da côrte. Mandou-se sobr'estar na execução
do Decr. das côrtes portuguezas 28 Março
1821., que revogando o § 1. do Alv. 25
Abril 1.81.8, mandou observar os caps. 1.25
e 126 do foral que estabelecêrão os lealda
mentos algumas isenções de dil'eitos em ge
neros mandados vir para gasto e uso parti
cular. Res. 27 Setembro 1821. (CoU. Nab.)

da côrte. Sohre admissão a despacho de fa
zendas importadas de Bengala em navio
nacional com destino para Moçambique,
e por causa de monção navegadas para o
Rio de Janeiro. não obstante o § 34 do Alv.
4 Fevereiro 1.811. Res. 1. Outubro 1.821.
(Coil. 11'ab.)

da côrte. Sobl'e effectividade de serviço de
guardas nomeados para taes lagares consi
derados vagos pela ausencia dos emprega
dos. Res., 10 Outubro 1.821. (CoU. Nab.)

ordenou-se que em todas tivessem despacho
para consumo as fazendas da Asia , e quaes-
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quer, sem dependencia ele vil'em despacha
das por Gôa, Dia, e Damão, ou qualquer
além do Cabo de Boa Esperança; revogado
o S 34 do Alv. 4. Fevereiro 1811. Lei da
Const. Porto de 28 Dezembro 1821, em
vigor pela Lei 20 Outubro 1823, art. 2;
allerada pela Lei 27 Novembro 1827.

ALFANDEGAS: ordenou-se que não se execu
tando o Decr. das côrtes portuguezas de 16
Julho 1821, que marcon 30 p. %, se con
tinuassem a cobrar 2l~ p. % ele direitos dos
lanificios inglezes. Res. 21 Janeiro 1822.
(CDU. Nab.)

do Rio Grande do Sul. EstabelecêrflO-se or
denados aos seus empregados. Alv. 23 Ja
neiro 1822. (CDU. Nab.)

ela côrte. Nomeou-se o administrador da re
partição do mar para servir de sellador.
Decr. 29 Abril 1822.

do algodão de Pernambuco. Ao seu juiz ele
vou-se o ordenado. PI'OY. 11 Julho 1822.
(CDU. Nab.)

da curte. Providencias se derão sobre as fac
turas, que por se acharem fraudulentas
el'ào compradas pelos officiaes, por conta
do governo portuguez, com a addição de 10
p. %. Port. 14 Agosto 1822. (CDU. Nab.)

da côrte. Ordenou-se que se observasse o
Alvará 14 Outubro 1751 da maneira até
então pralicada, e segundo o formularia
cios tennos de fiança dos escravos que sa
hissem barra l'Ól'a. Res. 28 Setembro 1822.
(CDU. j'fab.)

da curte. Ordenou-se que o interprete pas
sa se da mesa separada para a mesa grande
da abel'll1l'a. Port. 5 Outubro 1822. (CDU.
Nab.)

ALFANDEGAS: da côrle. Sobre restituiçãO, pe
dida pelo proprietario, dos al'mazeus que
havendo sido dos contractadores do sal,
tinhflO sido applicados ao deposito do t6
gos. Res. 9 Outubro 1822. (CDU. Nab.)

ela Bahia. Ol'denou-se que os generos n'elia
despachados tornassem a pagar nos mais
portos os competentes direitos durante a
occupação pelas tropas ele Portugal. Decr.
12 Novembro, dispensado por Port. 21 De
zembro 1822; Provo 12 Abril 1828. (CDU.
Nab.)

da côrte. Ordenou-se que an tes de dar de 
pacho ás embarcações para portos estran
geiros, communicasse os nomes, meslre,
e destino. Porto 18 Novembl'o 1822. (CDU.
Nab.)

da côrte. Se os negociantes eslrangeiros de
yião ter inlel'1'erencia na confecção da pauta.
Ports. 22 Novembro, e 4. Dezembro 1822.
(CoU. Nab.)

da côrte. Ordenou-se que seu inleqlrele se
limitasse á trnduccão dos Cockets, não se
intromeltendo na liscalisação dos direitos,
que a outros compete. POJ't. 29 'ovembl'o
1822; Res. 16 Agosto 1823. (CDU. Nab.)

da cól'le. Declarou-se que a falta de JegaJisa
çóes ou despachos dos consules porLugHe
zes não devia servil' de esLorvo, e porque,
aos navios que ao Brasil viessem commer
ciar; suspenso o § 9 do Alv. 30 Maio 1.820.
Porto 8 Dezembro 1822, revogada por Provo
18 Maio 1826. (CDU. Nab.)

ela côrle. Conforme o Trat. 28 Julho 1817,
e Alv. 26 Janeiro 1818, declarou-se quaes
os eSCl'avos que se não deverião despachar.
por se considel'arcm imporlados por con
lrabando. Res. 13 Dezembro 1822. (CDU.
Nab.)

8
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ALFANDEGAS: da côrte. Por occaslao do se
questro das propriedades portuguezas, or
denou-se como se procederia a respeito das
mercadorias existentes na mesma alfandega.
Porto 20 Dezembro 1822. (CoU. iVab.)

ordenou -se que os generos portuguezes pa
gassem 24- p. % de direito de importação,
e como regulados nos molhados. Decr. 30
Dezembro 1822; Provo 2 Abril 1823. (CoU.
iYab.)

da côrle. Aos seus juiz e administrador re
commendou-se a arrecadação dos direitos
e aluguel, que pagão no trapiche do trigo
as embarcações nacionaes e estrangeiras.
Parlo 10 Janeiro 1823. (CoU. Nab.)

da côrte. Vaga de guarda de numero foi, e
como, preenchida. Res. 8 Fevereiro 1823.
(CoU. Nab.)

da côrte. Indemnisação se ordenou, e como,
pelos administradores e porteiro, de gene
ros desencaminhados. Porto 13 Fevereiro
1823. (CoU. Nab.)

da côrte. Ordenou-se, que concedesse a uma
embal'cação estrangeira despacho para os
Ilhéos e Camamú na Bahia. Port. 20 Fe
vereiro 1823. (CoU. Nab.)

da côrte: por encampação do contracto, or
denou-se que fossem admitlidas a despacho
as cartas de jogar, sendo carimhadas, e
como, para verificaçiio do contrabando.
Porto 5 Março, modificada por Porto 2
Maio 1823. (Coll. Nab.)

da côrte: declarou-se que o monopolio da
ursela cessando com a Independencia, seu
commercio devia ser livre. ParI. 22 Marco
1823. (CoU. iVab.) .

ALFANDEGAS: da côrte: prohibio-se que se
lançasse fogo do ar nas suas visinhanças.
Porto 23 Abril 1823, annexa á Port. 30
Agosto 1825. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre o que se entenderia por man
las grandes ou pequenas para despacho.
Porto 2 Maio 1823. (CoU. iYab.)

da côrte: sobre apprehensões de mercado
rias, por não conferirem com o bilhete
do despacho em qualidade e igualdade,
ordenou-se que se ohservasse o cap. 4-5
do foral. Porto 6 Maio 1823. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se despacho livre de pe
trechos de guerra vindos em navio ingIez,
para uso do exercito. Porto 6 Maio 1823.
(CoU. Nab.)

da corte: a mesa do consulado foi d'ella se
parada e sujeita á administração de diver
sas rendas, subordinada ao lhesouro na
cional. Porto 7 Maio 1823. (CoU. Nab.)

da côrte: excluirão-se certos assignantes, por
não lerem de ha muito rela cães commer
ciaes; ordenou-se que outro's déssem fia
dores, e oulros os subslituissem, por não
o deverem ser officiaes de fazenda. Port.
9 Maio, modificada pelas de !l Junho, e
1.2 Dezembro 1823. (CoU. Nab.)

da côrle: declarou-se que se extinguissem,
por illegae , os despachantes privalivos.
POI't. 9 Maio 1823. (CoU. Nab.)

da corte: sobre os emolumentos do eSCl'lvao
da mesa da balança, e provimentos das
certidões. Port. 14 Maio 1823. (Coil. Nab.)

da côrte: ordenou-se que seus assignantes
podião tambem sê··lo da mesa do consu·
lado; e que no mesmo Iogar em que esti-
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vesse o seu cofre devia tambem estar o do
consulado. Ports. 2ft Maio 1823. (CoU.
Nab.)

ALFA DEGAS: da côrte: providencias, o quaes ,
se ordenarão para obviar os extravios das
embarcações que entrassem para descarre
gar. Porto 28 Maio 1823. (CoU. Nab.)

da cÔI'te: ordenou-se que as mercadorias ar
mazenadas, e por que tempo, pagassem,
segundo o § 5 do Alv. 26 Maio 1812, di
reitos de reexportação e armazenagem, e
consumo outras, conforme o Alv. 18 No
vembro 1813. Ports. 2 Junho, e 14 Julho
1.823; Res. 8 Julho 1824. (CoU. Nab. )

da côrte: ordenou-se que pelo perigo que
ameaça vão , fossem retiradas pelo dono bar
ricas de caparrosa exisLentes em armazem
da mesma. Porto 9 Junho 1823. (CoU.
Nab.)

- da côrte: ordenou-se admissão a descarga de
mercadorias deslinadas ao porto do Rio de
Janeiro, apesar da falta de manifestos le
gaes. Porto 17 Junho 1823. (CoU. Nab.)

- da côrte: ordenou-se que se encontrassem
em despachos direitos pagos condicional
mente, por já o haverem sido em Lisboa.
Porto 21 Junho 1823. (CoU. Nab.)

da càrle: providencias se derão, e quaes,
sobre os abusos introduzidos no despacho
da mesa da estiva. Porto 8 Julho 1823.
(CoU. Nab.)

da cô.rte: ordenou-se, que as embarcações
deVlão n'eHa dar entrada impreterivelmente
dentro de 24 horas. Port. 9 Julho 1823.
(CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que se cobrassem os
direitos pela avaliação da pauta, e não exis
Lindo, por novo arbitramento. Porto 15
Julho 1823. (Colt. Nab. )

ALFANDEGAS: da côrte: approvou-se mando.'
dai' despacho livre de fiança ás embarca
ções que navegassem para a Bahia, e por
que. Porto 23 Julho 1823. (CoU. Nab.)

determinou-se que onde as não houvesse não
serião permitlidos os desembarques de ge
neros: e como se arrecadarião.os direitos,
e se farião os desembarques nos casos de
força maior. Provo 29 Julho 1823. (CoU.
Nab.)

da côrte: n'ella se mandarão guardar, e li
vres de direitos, volumes e generos vindos
de Brest em navio de guerra Ít'ancez para
sustento das suas tripulações de guena.
Port. 16 Agosto 1823. (CoU. Nab.)

da côrte: providencias para a arrecadação
dos direitos da aguardente a cargo da mesa
do consulado, derão-se. Porto 23 Agosto
1823. (CoU. Nab.)

da côrte: provêrão-se os impedimentos do
interprete, substituto e alguns guardas, au
sentes por moles tia. Port. 13 Setembro
1823. (CoU. Nab.)

da côrte: a requerimento do consul Britan
nico, determinou-se, que se continuasse
a fazer o despacho segundo a praxe ante
rior á Porto 28 Maio uILimo; e as Lraduc
ções dos cockets; e qnaes os officiaes con
siderados fiscalisadores. Port. ~l~ Setembro
1823. (CoU. Nab.)

da côl'le: o escrivão da mesa da esliva foi
dispemado das rondas. PorL 14 Outubro
1823. (CoU. Nab.)

da càrle: sobre restituição pedida de maio
ria de direitos de 24 p.•{., pngos conforme
o Decr. 30 Dezembro 1822, á vis la da Porto
4 Marco 1823. Res. 18 Outubro 1823.
(Coll. Nab.)

8.
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ALFANDEGAS: da côde: sobre restituicão do
dobro de direitos por ert'u no manifesto,
em que alins o pe o dos volumes conferia,
mas não o seu numero. Porto 3i Outubro
1823. (CoU. Nab.)

da cÔl'te: o fiador do contracto das capata
sias deve ter bens sufficienles, e livres de
hypothecns por dividas. Res. 29 Novembro
1 23. (CDU. Nab.)

de Pel'nambuco: sobre provimento do logar
de administrador, provisol'iamente extincto
até decisno da assembléa legislativa. Res.
2 Dezembro 1823. (CoU. Nab.)

da côrle: sobre despacho de embarcações
vindns de logares d'onde se não costuma
tTazer manifestos. PorL 3 Dezembro 1823.
(CoU. 1"\ ab.)

da côrte: sobre encontro de direitos de es
cravos importados de IJorlos prohibidos,
com despacho da Bahia, .ou outra qualquer
provincia do Imperio, ou em embarcações
sem despncbo, uma vez que não fossem
atacados o Trat. 28 Julho 1817, e Alv. 26
Janeiro 1818, quP, exclulrão do trafico o
norte do Equador. Res. 13 Dezembro 1823.
(CDU. Nab.)

- do Rio Grande e Parlo Alegre: providenciou-se
o impedimento do seu juiz, que fôra no
meado presidente da provincia. Provo 15
Dezembro 1823. (CDU. Nab.)

<la côrte: ordenou-se que, com as informa
çües da mesa ele diversas rendas, enviasse
annualmente ao thesouro um mappa de
impOl'lação e exportação. Port. 19 Janeiro
182ú. (CoU. Nab.)

da côrle: ordenou-se que désse despacho a
mercadorias da India importadas em navio
e h'angeiro, e porque. fies.' GMarço e 12

·Maio 1 2ú. (CDU. iVab. )

ALFA DEGAS·: da Bahia: sobre a confirmacão
do provimento do officio de adminigtrad~r,
reputado vago por que motivo. Res. 1. Abril
182t.. (CoU. Nab.)

do Rio Grande do Node: sobre sua compe·
tencia para arrecadação de eITeitos salvados

. de embarcação naufragada; e illegal inge
rencia do governador e capitão general, e
do ouvidor a respeilo. Pl'OV. 28 Abril 182ú..
(CDU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que os livros de seu
thesoureiro fossem para tomada de contas,
por fallecimento, enviados ao thesouro
nacional, e providenciou-se sobre a es
cripturação do serventuario interino. Port.
5 Maio 182ú. (CoU. Nab.)

da Bahia: sobre reintegl'ação no officio de
administrador da mesa da estiva, de que
fôra o serventuario, e porque expulso,
sendo outro provido. Res. 15 Maio 182li.
(CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que fossem despacha
dos livres os instrumentos de livreiro-en
cadernador a um particular, uma vez que
não importados para commercio. Port. 17
Maio 182li. (CDU. Nab. )

da côrte: ordenou-se que mensalmente en
"iasse á Secretaria da fazenda lista nomi
nal dos empregados, que houvessem sem
causa faltado, ou retil'ado-se róm de tem
po. PorL 28 Maio 182ft. (CDU. Nab.)

da côrle: augmento de vencimento diario se
concedeu <lOS seus guardas, empre~ados

no trnpiche do trigo. Porto 5 Junho 182ú.
(CoU. Nab.)

da Babia: ordenou-se a observnncia das or
dens relativas á taxa dos direitos cobraveig
no despacho de imporlaçflo dos vinhos
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Trnncezes. p.rov. 9 Junho 1-824. (CoU.
Nab.)

ALFANDEGAS

tos, que tinha o proprietario, mas só desde
o seu fallecimento, para evitar duplicata.
Res. 18 Setembro 1824. (CaU. Nab.)

.i\.LFANDEGAS : da côrte: negou-se a isenção de
direitos de importnção e de sello, pedida
])elo proprietario da fabrica d'estamparia
de Andarahy. Hes. 12 Junho 1824. (CoU.
Nab.)

da Bahia: fixou-se a alçada de seu ouvidor,
sendo o provedor s,egundo o cap. 101 do
foral, Alvs. 13 MaIO 1813, 16 Setembro
1814, 26 ,Junho 1696) § 5; Provo 5 Julho
1824. (CaU. Nab.)

da côrt~: sobre provimento do lagar de the.
sourelro, vago por fallecimento. Res. 28
Agosto l82l~. (CIlU. N ab.)

da côrLe ~ sobre le\'antamento pedido de fianca
de fazendas e.nviadas ~e Lisboa em pag;
menta de maIOr quantia a subdito Brasi
leiro, no tempo da guerra da Independen
cia. Res. 9 Setembro 182lJ. (Coil. Nab.)

- da Bahia: augmento de vencimentos se con
cedeu aos seus gnardas, empregados nas
Coxias. Provo 9 Setembro 1824. (Cail.
Nab. )

declarou-se como a ellas competia \'ender em
hasta publica os navios e fazenclas, &c., que
por sentença do almirantado forão seques
tradas ou condemnadas, e se achavão guar
dadas em seus armazens. Res. 11 Setembro,
e Provo 1-0ulubro 1824. (Cail. Nab.)

- da côrte: aos seus guardas e abridor da esliva
se concedeu vencimento a titulo de !!'rati·
ftcação. POI't. 16 Selembro 1824. ('CoU.
1\ ab. )

da côrle: ordenou-se que ao thesoureiro in
terino se pagassem os mesmos vencimen-

ALFANDEGAS: da côrte: ordenou-se que re
mettesse dIariamente á intendencia da po
licia \'elação das embarcações estrangeiras .
que estivessem a sahir. Port. 4 Outubro •
1824. (CaU. Nab.)

de Santos: o cargo de juiz d'eUa foi unido
ao de Fóra. Decl" 12 Outubro 1824. (CoU.
Nab.)

da côrte: ordenou-se que seu adminislrador
da repartição do mar, removido para o
officio de sellador, para conLinuar a vencer
ordenado, devia de novo encartar-se e pa
gar os novos direitos. Res. 26 Outubro 1824.
(CaU. Nab.)

da côrte: ao administrador da mesa da estiva
ordeno~-se, que para receber ordenaclo
devia previamenle pagar novos direitos.
Res. 26 Outubro 1824. (CoU. Nab.)

da Bahia: ordenou-se, que o seu juiz repo
zesse o ordenado recebido, illegalmente
concedido pela Junela da fazenda. Provo
12 Novembro 1824. revogada em parte
pela Provo 27 Setembro 1825. (CaU. Nab.)

da côrte: a seu porteiro concedeu-se além
do ordenado que tinha, gratiIJcação, e
qual. Decr. 17 Novembro 1824. (Cail.
Nab.)

da côrte: ordeno.u-se restituiQão de novos
direitos, pagos pelo seu meirinho, corres
pondentes a interpolados. Res. 18 Novem
bro i8~4. (CaU. Naú,)

- da Bahin: ordenou-se que continuasse a ser
vir o cargo de administrador da mesa da
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estiva o empregado nomeado pela juncta
da fazenda, pela expulsão do proprietario,
pagos os respectivos novos direitos. Res.
2 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

ALI"ANDEGAS : da côrte: que generos se devião
entender por sobrecellentes e restos de via
gens de embarcações, declarou-se. Res. 2
Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre a serventia vitalicia do ofli
cio de feitor da marinha e administrador
do guindaste, cujo direito havia sido tras
}lassado, por escriptura approvada, reti
rando-se o provisionado antes de um anno
rle o servir, e sendo nomeado outro vitali
ciamenle. Res. 9 Dezembro 1824. (CoU.
Nab.J

- pal'a obstar extravios nas arrecadações, quando
en trassem e descarregassem embarcações,
se derão instruccões em aPart. 10 Dezem
bro 1824, alter~da em pade pela Pari. 29
Janeiro 1.829. (Coll. Nab.)

do Rio Grande: approvou-se a construcção
de novo edificio para ella, por meio do
empI'estimo gratuito orrerecido. Provo e
Porto 11 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que quando faltassem
fazendas. na conferencia dos manifestos
com a descarga, se não desembaraçasse
a embarcação, procedendo-se segundo o
cap. 19 do foral da alfandega de Lisboa.

'Res. 1.6 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

de Montevideo: ordenoo-se, por occasião da
nomeação do commandante do Resguardo,
a separação do emprego de administrador
d'aquella que era annexa. PorL 4 Março
1825. (CoU. Nab.)

da côrte: nomeárão-se, e com que ordena
dos, ajudantes interinos da escripturação
das suas diversas mesas. Decr. 22 Março
1825. (Colt. Nab.) ,

ALFANDEGAS: da côrle: sobre a arrematação
das suas capatasias, feita com audiencia de
pessoas não negociantes, e sem a dos que
o erão. Res. 6 Abril 1.825. (Coll. Nab.)

da côrte: elevárão-se os vencimentos elos tra
balhadores da casa do seBo. PorL 9 Abril
1.825. (CoU. Nab.)

da côrte: seus guardas, que desamparão os
navios em que estão, devem não só sei'
despedidos, mas processados. Porto 20 Abril
1825. (CoU. Nab.)

da côrte: na casa do se110 se mandárão ad
mitlir soldados refol'lnados. Port. 6 Maio
1825. (CoU. Nab.)

do algodão de Pel'nambuco: foi mandado
rein tegrar, e porque, o fiel do registo do
embarque. regressando o que o servia para
escrivão do embarque. Provo 17 Maio 1825.
(CoU. Nab.)

de Pernambuco: ordenou-;-se a reintegração
do porteiro, e porque. Res. 28 Maio 1.825.
(CoU. Nab.)

da côrte: mandou-se instaurar a cobranca
do emolumento de 320 rs. por sacca de
trigo, a titulo de capa. Porto 30 Maio 1.825.
(Colt. Nab.)

da côrte: denegou-se, e porque, encontro
de direitos por outros pagos, em razão de
não conferir o manifesto com a carga, POI'
ser esta menor que a declarada o'aqueHe.
Res. 31 Maio 1825. (CoU. Nab.)

de Porto Alegre: concedeu-se a um seu feitor
mais 40:tb rs. , a titulo de ajuda de custo ..
Res. 22 Junho 1825. (CoU. Nab.)



ALFANDEGAS

( 63 )

ALFANDEGAS

ALFANDEGAS: da Bahia: ao seu guarda mór,
e porque, foi concedido nomear serventua
rio. Res. 22 Junho 1825. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que nos despachos se
paguem logo os direitos, quando não ex
cederem de 100ott> rs. Porto ·13 Julho 1825.
(Coll. Nab. )

da côrte: mandou-se observar a lei que manda
pagar direitos dobrados pelas mercadorias,
que sendo declaradas no manifesto se não
descanegão para a alfandega. Porto 13 Ju
lho 1825. (CoU. Nab.)

ela côrte: sobre os prcjuisos resultantes aos
direitos de guarda costa, lasareto, e mesa
de despacho maritimo, de se despacharem
na mesma alfandega e secretaria da mari
nha, como lanchas, algumas sumacas. Port.
18 Julho 1825. (CoU. Nab.)

- de Pernambuco: procedimento, e qual, se
ordenou, para obstar aos extravios e abu
sos n'ena dominantes. PorL 18 Julho 1825.
(Coil. Nab.)

da côrte: a muitos dos seus empregados se
concedêrão, alem dos orrlenados, gratifi
cações, e ·quaes. Decr. 21 Julho 1825.
(CDU. Nab.)

da côrte: sobre isenção sob fianças de di
reitos de entrada de generos, vindos para
esta côrte da Bahia, onde hal'ião pago já
direitos, não apresentando o impetrante
guia em fórma para levantamento. Res. 28
,Julho 1825. (CDU. Nab.)

da côrte: sobre prestação ordenada por Av.
15 Fevereiro 1.816 á viuva e filho do ad
ministrador da estiva, fa1lecido. Res. lJ.
Agosto 1825. (CDU. Nab.)

ALFANDEGAS: da côrle: a consulagem sobre
petrechos de guerra, importados por conla
do Estado, deve ser regulada pela pauta e
não por factura. Res.· 5 Agosto e 29 No
vembro1825. (CoU. Nab.)

da côrte: petição (em remuneração de ser
viços e substituição de officio na Bahia,
em que o pretendente não podia habitar) ,
dos empregos de escrivão da entrada da
estiva, ou escrivão adjuncto de alguma
das mesas, ou ajudante do guarda mór da
da côrte, foi indeferida. Res. 6 Agosto 1825.
(CDU. Nab.)

da côrte: foi creado e pt'ovido o officio de
escrivão das entradas da mesa da estiva,
e com que vencimentos. Decr. 12 Agosto
18-25. (CDU. Nab.)

de Pernambuco: foi ncgada, e porque, a
reintegração de seu medidor e interprete.
Res. 18 Agosto 1825. (CDU. Nab. )

de Pernambuco: do officio de sellador foi
concedida a serventia por 10 annos a quem
e com que condições. Decrs. 20 e 26 Agosto
1825. (Coil. Nab.)

da Bahia: creou-se e proveu-sc o lagar de
interprete e guarda-livros. Decr. 29 Agosto,
e Res. 3 Setembro 1825. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que nas embarcações
a ella atracadas se não consentisse fogo,
permittindo-se que fizessem a comida para
as tripulações nas casinhas do arsenal de
marinha. Port. 30 Agosto 1825. (Coil. Nab.)

da côrte: ordenou-se a entrega, pagando os
respectivos direitos, á typograpbia nacio
nal das encommendas por ena feitas. Porls.
5 Setembro 1825, 13 Janeiro 1826. (CaU.
Nab.)



AU·'ANDEGAS

( 64 )

ALFANDEGAS

ALFANDEGAS: do Rio Grande do Sul: sobre
levantamento pedido de sequestro feito pela
fiança prestada por destino de porto que
uma embarcação devia ter, mas não seguiu.
Res. 15 Setembro 1.825. (CDU. Nab.)

da côrte: cleclarou-se que pelo Alv. 4. F4lve
reiro 1.81.1., § 28, só nos navios nacionaes
é permittida a importação no imperio de
mercadorias da Asia; sobre o vigor de tal
privilegio, Res. S 1 Outubro 1.825,19 Agosto
1826. (CDU. Nab.)

da côrte: os pah'ões e remeiros do primeiro
c segundo escaleI' tiverão' augmento de ven
cimentos dia rios. Porto 6 Outubro 1825.
(CoU. Nab.)

da côrte: sobre o exclusivo dos ndministra
dores e consocios da pescnria Qas baleias
estar ou não em vigor, depois da Cart.
Reg. 28 Janeiro 180ti, existindo todavia os
Av. 8 Abril 1816, e Alv. 24. Abril 1801.
Res. 11 Outubro 1.825. (CDU. Nab.) .

dCl Rio Grande do Norte: por não haver
pau La, ordenou-se que os direitos dos es
cravos importados, fossem os mesmos que
se pagav'flo na da côrte. Provo 11 Outubro
1.825. (CDU. Nab.)

dí! cÔl'te: declarou-se não ter lagar, e por
que, a necessidade de dividir o officio de
escrivão da descarga, segundo pretendia
um individuo que requeria a metade. Res.
20 Oulubro 1825.. (CDU. Nab.)

do algodão de Pernamnu'co: deLermiaotl-se
que o officio de escrivão da receita fosse
dado ao mais digno pretendente, e sem
pensão, por ser o ordenado lenue, salvo
se tivesse emolumentos de que se podesse'
deduzir. Provo 10 Dezembro 1.825.. (CDU.
lYab.)

ALFANDEGAS: de Pernambuco: ordenou-se á
J llncta da fazenda que nomeasse proviso
riamemte um itltel~prete, e com que orde
nado. Pro.v., 19 Dezembro 1825. (CDU. Nab.. )

da Bahia: sobre serventia do officio de feito'l~

da mesa da abedura, que havia sido da
da, e porque, a novo nomeado. Res. 29
Dezembro 1825. (CDU. Nab.)

de Montevidéo: suieito á sua administração
foi o deposito creado para mel'cadorias.
bl'itannicas e mais nações amigas. Decr.
9 Janeiro 1.826 (CDU. O. P1·.) , e lustro da
mesma data. (CDU. Nab.)

do Pará: approvou o ordenado arbitraelo ao
seu sellador. Provo 1.3 JD.nei~'o 1826. (CDU.
Nab.)

ela côrte: permittio-se penhorar n'ella fazen
das para pagamento de fretes devidos, de
positaI-as fóra, avaliaI-as e levaI-as apraça.
Res. 30 Janeiro 1826. (CoU. iYab.)

da côrte: no thesoureiro dn pagadoria ua
marinha foi incumbido agenciar os des
contos dos seus bilhetes, para fazer paga
mentos. Decr. 31 Janeiro 1.826., § 5. (CDU.
Nab. )

da corte:' o pagamento de direitos dos gene
ros, para diversas repartições do Estndo,
é feito com bilhetes cm nome dos thesou
reiros respectivos, como se pra,tica com os
assignanLes das mesmas alfandegas. Porto
23 Fevereiro 1.82:6. (CoU. Nab.)

da côrte: providencias se ordenárão a h.em
da regularidade e hrevielade do despacho"
quanto a capatasias, e horas, de despacho•.
Porto 1.7 Março 1826. (Coil. Nav.)
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ALFANDEGAS da côrte: sobre pagamento de di
reitos de sahida além dos de entrada. exi
gidos de escravos importados de Angola,
onde já os havião tambem pa~o. Res. 8
Abril 1826. (Cott. Nab.)

da côrte: para obter isenção de direitos ~e

sal, importado de Pernambuco co~ .gUla
de haver alli pago os competentes dIrellos,
fundamentada no Decr. 13 Maio 1821, exi
gio-se o uso dos meios ordinarios. Res. 8
Abril 1826. (Gatt. Nab.)

- do algodão de Pernambuco: foi negado o
estabelecimento, com certas condições.
de companhia de trabalhadores para seu
serviço. Res. 13 Abril 1826. (Cott. Nab.)

da côrte: providencias sobre a introdllcção
de fazendas inglezas. e como taes despa
cbadas, mas que tinhão a apparencia de
ser da Asia, derão-se na pauta. Res. 19
Abril 1826. (Cott. Nab.)

da côrte: sobre exoneração da fiança pres
tada a direitos de sal reexportado para
Montevidéo. Res. 19 Abril 1826. (Goll.
Nab.)

da côrte: providencias se derão para melllCJr
expediente diario. Port. 19 Abril 1826,
alterada por Provo 3 Janeiro 1827. (Goll.
Nab.)

ordenou-se que ellas e os consulados de sa
hida nacionaes déssem os necessarios do
cumentos por onde constasse nas de Por
tugal serem os generos do Brasil, a fim
de gosarem do exclusivo. Provo 22, Porto
24. Abr,il 1826. (Gatt. Nab. )

- de algodão de Pernambuco: sobre provimento
J}edido do oflicio de 2. o escrivão da mesa
grande da de fazendas, cujo proprietario
nunca se havia encartado, caq.ucando as-

SIm a mercê. Res. 2 Maio 1826. (Coll.
Nab. )

ALFANDEGAS da côrte: ordenou-se que se con
tinuasse a observar a Porto 22 Dezembro
1824., pagando-se dos escravos transpor
tados da Africa Oriental os mesmos direitos
de sabida e entrada dos de Angola, ou ou
tros portos da Africa Occidenlal; e porque.
Res. 3 Maio 1826. (Gatt. Nab.)

da côrte: ordenou-se que seus assignantes
não podessem despachar em seu nome
fazendas que não fossem de sua conta. Res.
27 Maio 1826. (Gatt. Nab.)

da côrte: sobre restiluição de direi los pagos
de uma amarra de sobrecellente, remet
teu-se a petição aos meios ordinarrios. Res.·
27 Maio 1826, e 20 Fevereiro 1827. (Coll.
Nab.)

do Imperio e Francezas: as mercadorias res
pectivas accordou-se que pagarião os di
reitos de importação regulados na pauta
para a nação mais favorecida, e na falta
por avaliação sujeita, e como, á impugna
ção. Trat. 6 Junho 1826, ads. 14., 15,
16; Inglezas, Trat. 17 Agosto 1827, arts.
19, 20, 21; Cidades Anseaticas, Trat.
17 Novembro 1827, art. 7; Austriacas :
Trat. 29 Novembro 1827 , arts. 2, 6, 7 e 8.
Prussianas, . Trat. 9 Abril 1828, art. 8;
Dinamarquezas, Trat. 26 Outubro 1828,
arts. 2, h; Eslados-Unidos, Trat. 12 De
zembro 1828, arts. 4., 5; Paizes Baixos,
Trat. 20 Dezembro 1828, arls. 8, H; Por
tuguezas, Trat. 19 Maio 1836, arts. 8. 10,
11. - Vid. Trat. 29 Agosto 1825, art.10.

do Imperio e Francezas: contra as avaliações
de sua paula podem representar os respec
tivos consules. Trat. 6 Junbo 1826, art. 17;
Inglezas, Trat. 17 Agosto 1827, art. fÇl;
Cidades Anseaticas, Trat. 17 ovembro
1827, art. 9; Dinamarquezas, Trat. 26
Oulubro 1828. art. 4; Portuguezas, Trat.•
19 Maio 1836, art. 14.

9
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ALFA lDEGAS do Imperio e Francezas: os res
pectivos subditos podem, e como, ser as
signantes d'eHas. Trat. 6 Junho 1826, art.
18; lnglezas, Trat. 17 Agosto 1827, art. 27;
das Cidades Anseaticas, Trat. 17 Novembro
1827, art. 11; Austriacas, Trat. 29 Novem
bro 1827. art. 14; Prussianas, Trat. 9 Abril
1828, art. 8; Dinamarquez3s, Trato 260u
lubro 1828, art. 8; Portuguezas, Trat. 19
Maio 1836, art. 17.

do Imperio e Francezas: todos os generos
exportados para ellas serão acompanhados
de atLestados originaes, e como passados,
unidos ao manifesto. Trato 6 Junho 1826,
art. 19; Inglezas, Trat. 17 Agoslo 1827,
art. 23; das Cidades AnseaLicas. Trat. 17

ovembro 1827, art. 6; Austriacas, Trat.
29 Novembro 1827, art. 9; Prussianas,
Trat. 9 Abril 1828, art. 10; DinamarqUf-~zas,

Tr3t. 26 Outubro 1828, art. 2; dos Paizes
Baixos, Trat. 20 Dezembro 1828, art. 10;
Porluguezas, Trat. 19 Maio 1836, art. 18.

do Imperio e Francezas: os generos despa
chados por baldeação ou reexportação que
direitos pagão. Trat. 6 Junho 1826, art. 20;
Inglezas, Trat. 17 Agosto 1827, arts. 22,
25; Austriacas, Trat. 29 Novembro 1827,
art. 10; P!'ussianas. Trat. 9 Abril 1.828.
art. 9; dos Estados-Unidos, Tra t. 12 De
zembro 1828, art. 4.

da côl'le: em observancia do Trat. com a
França, de 6 Junho 1826, ordenou-se que
ás fazendas que tivessem ahido de cerla
data em diante se desse despacho de entra
da para consumo com direitos de 15 p. %,

Porto 26 Junho 1826. (CoU. Nab.)

de Pernambuco: ordenou-se pagamento, e
qual, a seu administrador, ausente com
licença em Portugal, no tempo da decla
ração da lndependencia do Brasil, e cujo
lagar havia sido no entretanto provido. Res.
27 Junho 1826. (Cott. Nab.)

ALFANDEGAS de Pernambuco: ordenou-se,
que do rape estrangeiro cobrasse 1../'t>20~ rs.
de direi los pela pauta ordenados. Res. 1
Julho 1826. (Cott. Nab.)

da côrle: foi indeferida, e porque. petição
de enconlro de direitos de tTigo, em com
pensação de porção do mesmo genero, que
se dizia perdido pela humidade do armazem
do Estado, em que havia sido recolhido.
Res. 1 Julho 1826. (CoU. Nab.)

de Monlevideo : recommendou-se á junela
da fazenda a maior vigiJancia em evitar ex
h'avios de direitos, ainda dos objeclos para
(') p;overno. Provo 10 Julho 1826. (CoU.
lVab. )

da Bahia: sobre a eITectividade da sobrevi
vencia da serventia do officio de feitor da
mesa da abel'tura, pelo fallecimento do
agraciado primeiro proprietario. Res. 18
Julho 1826. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre provimento do lagar de in
terprete, que tinha' dous pretendentes,
um dos quaes se propunha accumular tam
bem o que já tinha de guarda-livros da
mesma alfandega. Res. 18 Julho 1826.
(Cott. Nab.)

do Maranhão e Espirita Sancto: recomrnen
dações se fizerão para evitar a projectada
introduccão de moeda falsa. Provo 28.Tulho
1826. A;. 10 Outubro 1826. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre a execucão do Trat. 6 Junho
1826. art. 14, com ~ França, a respeito
da deducção por avaliação dos direitos
dos seus vinhos importados no Brasil, por
se não acharem na Tab. 30 Dezembro
1822. Res. 16 Agosto 1826. (CoU. Nab.)

de fazendas, ou algodão de Pernambuco:
sobre provimento de .escrivão da ementa
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da pI'imeira, ou guarda mór da segunda,
em remuneraçüo de serviços prestados.
Res. 16 Agosto 1816. (Gott. Nab.)

ALFANDEGAS da cÔI'te: declarou-se que seu
pOI'teiro podia sei' simulLaneamente pro
prietario d'aquelle cargo, e exercer o de
inquiridor. Res. 19 Agosto 1826. (Goll.
Nab.)

da côrte; declarou-se, para evitar fl'a udes ,
que para as mercadorias francezas gosa
rem das vantagens do Trat. 6 Junho 1826,
serião exigidos dos que as despachassem
titulas do consules, que provassem a na
cionalidade. Provo 23 Agosto 1826. (Goll.
Nab.)

- de Pernambuco: sobre sua mudança para
o convento dos Congregados. Provo 4 Ou
tubro 182(). (Goll. Nab.)

do Maranhão: ordenou-se que fossem admit
tidas a despacho as embarcações vindas
dos dominios d'Asia com mercadorias por
tuguezas, pagando 15 e 24. p. % confol'me
forem ou nào de sua pl'oducção e manu
factUl'a. Provo 4 Outubro '1 26. (Gott.
Nab.)

do Pará: sobre reintegração pretendida no
lagar de administrador, de que fôra o im
petrante, e porque demittido. Res. 7 Ou
tubro 1826. (Gott. Nab.)

- da Bahia : indemnisação de fazendas abertas
e roubadas, ordenou-se que pelos prejudi
cados devia ser exigida do escrivão da des
carga. Provo 16 Outubro 1826. (Goll. Nab.)

- .da eôrte: sobre petição de pagar o excesso
de 600 rs. de direitos de cada pipa de
aguardente, por ter pago 1:tiJ rs. por en
trada na Bahia, d'onde havia sido impor
tada; á vista dos §§ 3, 36 e 37 das Instr.
4 Fevereiro 1823. Res. 9 Novembro 1826.
(Goll. Nab.)

ALFANDEGAS da côrte: reclamação de direitos
de 8 p. % de fazendas de consumo, se jul
gou contraria ao § 6 do Alv. 26 Maio 1812,
que sujeita os donos dos generos aos direitos
de reexpodação, aluguer do armazem, e
de conSUlDO, dadas as precisas circums
tancias. Res. 9 ovembro1826. (Coll. Nab.)

da côde: ordenou-se que os cockels para os
despachos não podião ser suppridos, quan
do faltem, por cerlidões, signaes ou inter
pretações; devendo - se observar os Alv .
25 Ahril 1818, § 13, e 30 Maio 1820.
§ 9. Res. 18 Novembro 1826. (Goll. Nab.)

da Babia: mandou-se adminislrar pela juncta
da fazenda a renda das capalazias. Provo 9
Dezembro 1826. (Gott. Nab.)

de Pernambuco: para obstar a tirada de fa
zendas por alLo, ordenou-se a fiel obser
vancia do disposto no Alv. 3 Fev. 1810,
e Inslt'. 10 Dezembro 182'4. Provo 2G Ja
neiro 1827. (Gott. Nab.)

do Maranhão : sobre o provimenlo de um
logar da mesa grande, cuja propriedade
por um, e serventia vitalicia por outros in
dividuos, erão pedidos, e porque. Iles.'
31 Janeiro e 31 Julho 1827. (Gott. Nab.)

do Ceará: o logar de juiz à'ella foi annexo ao
de juiz de fóra, e pelo Alv. 2!J. Junho 1810
e Provo 13 Abril 1824 se eslabeleceu quem
devia subsliluir os seus impedimen tos. Provo
3 e Res. 20 Fevereiro 1827. (Goll. iYab.)

do Maranhão: sobre pagamento, pedido pe
. los administrador e feitor da mesa da eSliva,

dos ordenados que deixárão de pel'ceber>
duranle o tempo que esliverão .demiUidos
dos empregos. nes. 20 Fevereiro 1827.
(Gott. Nab.)

de Pernambuco: ordenou-se á jUDcta da fa
zenda, que se abstivesse de pagar a tropa

9.
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com seus bilhetes. Provo 23 Fevereiro 1827.
(CoU. Nab.)

ALFANDEGAS de Pernambuco: declarou-se·lhe
que os guardas, que vencessem ordenados
legalmente estabelecidos, devião servil' por
provisões annuaes, e pagar, bem como todos
os demais empregados que não fÔl'em pro
prietarios ou servenluarios vitalicios, os
competentes novos direitos: que proce
desse, e como, na liquidação e ajustamento
de contas, e na cobrança e fiscalisação das
rendas. Provo 8 Março 1.827. (CoU. Nab.)

do Pará : como procederia na cobranca da
ancoragem declarou-se. Provo 1.6 Março
1827. (CoU. Nab.)

da nahia: seu thesoUl'eiro foi aposentado,
com reserva a respeito dos vencimentos,
que se submettêl'ão a consulta no conselho
da fazenela. Decr. 5 Abril 1827. (CoU.
Nab.) Concedeu-se-Ihe só o ordenado por
inteiro. Res. 7 Julho 1.827. (CoU. cit.)

!lobre "aposentadorias de empregados de di
versas e em geral. - Vid. Res.· 5 Abril,
1.3 Junho, 7 Julho, 4 J)ezemb"o 1.827;
P,'ou. 12 Feverei?'o 1828; Res. 1.' e 2.'
de 1 Mm'ço 1830 (CoU. Nab.); Reg. 26
Junho 1836, m't. 31. (CoU. Planch.); Res.
6.' de 26 de Junho 1837.

da Bahia: declarou-se que os logares de
guardas do numero erão amoviveis, e de
pendentes de provimento annual, requerido
pela juncta de fazenda. Res. 6 Abril 1.827.
(CoU. N ab.)

de Porto Alep;l'e ; decidia-se que o juiz de
fóra não el'a substituto do d'aquella, por
que; a seu pl'oprietario se havia concedido
poder nomear serventuario nos impedi
mentos. Res. 6 Abril 1827. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS de Pernambuco: aposentadoria
foi, e como, concedida ao ex-serventuario
vitalicio de juiz da balança, lagar que fôra
supprimido, e por quem. Res. 1.3 JunhO'
1827. (Cott. Nab.)

da Bahia: ordenou-se que os commandantes
dos correios maritimos, quando entrassem
no porto, lhe enviassem re~ação, e como
organisada, da carga que trouxessem. Av.
1.8 Junho 1827. (CoU. Nab.)

da côrte: deu-se gratificação a seus guardas,
quando rondassem. Res. 5 Julho 1827.
(Cott. Nab.)

da Bahia: sobre ordenada restituição ao
proprietario do officio de administrador
da estiva, de que fôra despojado sem sen
tença. Res.· 5 Julho 1827, e 28 Agosto
1828. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que ao seu interprete
se pagassem as traducções francezas que
conviesse ao bem do servico se fizessem.
Res. 7 Julho 1.827. (CoU. ·Nab.)

da côrte: havendo-se m"andado passar pro
visão de guarda do numero, cujo logar
estava provido annualmente, determinou
se que continuasse a servir o primeiro in
dividuo empregado. Res. 30 Julho 1827.
(CoU. Nab.)

da côrte: concedeu-se dispensa do excesso
de 48 a 1.80 rs. de direitos de entrada
por arroba de carne salgada do Rio Grande,
conlt'actada para os armazens da marinha
na côrte. Res. 31. Julho 1.827. (CoU. Nab.)

- da côrte: ordenou-se, em observancia" do
Trat. c·om Portugal de 29 Agosto 1825,
que os consules Brasileiros enviassem attes
tados de nacionalidade das mercadorias
portuguezas, para não pagarem 24 p. ./•.
Res. 6 Agosto 1827. (CoU. Nab.)
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ALFANDEGAS de Pernambuco: iode.lirio-se, e
pOI'que, o pedido de restituição do premio
de 1. p. %, concedido pelo Av. 5 Fevereiro
181.7 ao thesomeiro, sobre o imposto arre
cadado de 800 rs. para a po1)cia, em cada
escra\'o importado d'Afl'ica. Res. 6 Agosto
1827. (CoU. Nab.)

da Bahia: sobre reclamação da propriedade
do officio de seJIador, conferida por ser
Yiços, estando exercido por individuo que
Lambem a pedia pelo mesmo moLivo. Res.
8 Agosto 1.827. (CDU. Nab.) Indemnisação
pela extincção em virtude da Lei 6 Outubro
1828. Res. 16 Junho 1.830. (CoU. cit.)

do Imperio e Inglezas: como devem proceder
com os n~vios e cargas naufragadas per
tencentes ás respectivas nações; cobrando
só direitos quando fôrem despachadas para
consumo. Trat. 2. 0 de 1.9 Fevereiro 1.81.0,
art. 29; Trat. 1.7 Agosto 1.827,' art. 18.
Prussianas, Trat. 9 Abril 1828 , art. 9. Di
namarquezas, Trat. 26 Outubro 1.828.
arts. 2 e 9. Dos Estados-Unidos, Trat. 1.2
Dezembro 1.828, art. 10. Portuguezas, Trat.
19 Maio 1.836, art. 1.9. Francezas, Trat.
o Junho 1.826, art. 23.

do lmperio: seus assignantes que despacba
rem fazendas sob fiança a direitos pagão
de premio 1/2 p. % ao mez da quantia
dos bilhetes, que serão, e como, pagos
no thesouro. Lei 23 Outubro 1.827. - Vid.
Lei 1.5 Novemb1'o 1831., a1't. 52.

da côrte: ordenou-se que continuasse a co
brar direitos de entrada dos caHllos do
Rio Grande do Sul, fundando-se no S 1
do Alv. 25 Abril 1.81.8. Res. 26 Novembro
1827. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que se cobrassem 40
rs. de direiLo do sal brasileiro, obrigando
se os despachantes por fiança a pagarem
80 rs. por alqueire, se a assembléa legis
lativa não o diminuisse; e quanto ao es-

trangeiro, que se cobrassem 15 p. %,

conforme os Tratados, apesar do Alv. 25
Abril 1.81.8 , § 5. Res. 26 Novembro 1827.
(CDU. Nab.)

ALFANDEGAS do Imperio: n'ellas se mandárão
admiltir a despacho as mercadorias da Asia
importadas por subditos e em navios estran·
geiros, pagando 15 p. % ele direitos de
entrada. Lei 27 Novembro 1.827.

da côrte: varios guardas empregados nas
conducções e descarga tiverão augmento
de vencimentos. Res. 29 Novembro 1.827.
(CDU. Nab.)

da côrte: sobre a petição dos emolumentos
do officio de porteiro, com obrigação de
ceder á fazenda a terça parte, havendo o
Decr. 22 Março 1.823 determinado, que
fossem todos os emolumenlos do dito offi
cio considerados como rendas nacionaes.
Res. 29 Novembro 1827. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que pagassem, e por
que, 24 p. % mercadorias apresadas em
navio Inglez pela esquadra Brasileira em
Montevidéo, e depositadas, que lorão de
pois julgadas má presa, e d'ellas em parte
requerido o despacho. Res. 29 Novembro
1827. (CoU. Nab.)

da côrte: aposentadoria com vencimento que
linha, se concedeu a um guarda do pateo,
dependente da approvação da assembléa
geral legislativa. Res. 4. Dezembro 1827.
(CDU. Nab.)

da côrte: pretenção de despachar com 15
p. % mercadorias da Asia importadas em
vaso estrangeiro, por oppôr-se ao S 28 do
Alv. h Fevereiro 1811, foi remettida á
assembléa geral legislativa. Res. 4. Dezem
bro 1.827. (CDU. Nab.)
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ALFANDEGAS da CÔI'te : petição de encontro de
direitos, novamente paF;os, de ferragens
vindas em retorno de Angola, foi remeUida
á assembléa geral legislaliva. Res. 4 De
zembro 1827. (CoU. lYab.)

ALFANDEGAS

da Lei 11 Outubro 1827. art. 4, podia
o juiz nomear para tal Ioga r o adminis
trado!' ou oub'a pessoa idonea. Provo 4
Janeiro 1828. (Cvll. Nab.)

da côrte: propinas do lucto por S. M. a I.
se mandárão salisfazer, como e em quanto,
conforme o cap. 46 do Alv. 29 Dezembro
1753. Res. 4 Dezembro 1827. (CoU.Nab.)

da côrte: sobre pagamenlo pedido pelos
conlracladores das capalazias de obras que
fizerüo com autoridade publica a bem do
serviço. Res. 7 Dezembro 1827. (CoU.
JYab. )

da côrte: declaracão se fez ácerca da Porto
4 Março 1823,' e Tral. com Porlugal de
29 Agosto 1825, art. 10, sobre os direitos
de 15 p. % de consumo de mercadorias
portuguezas, ficando os de baldeação e
reexportação como d'anles. Res. 10 De
zembro 1827. (CoU. Nab.)

da côrte: declarou-se não haver, e porque,
logar restituição de direitos de importação
de 24 p. %, segundo a Tab. 30 Dezem
bl'o 1822, embora depois a Porl. 22 Sel.
1826 os abatesse a 15. Res. 10 Dezembro
1827. (CoU. Nab. )

de Sanctos: confirmou-se ao juiz de fóra a
serventia simultanea de juiz da alfandega.
Res. 14 Dezembro 1.827. (CoU. Nab.)

da Bahia: ao seu ex-administrador se man
dou paO"ur o resto do ordenado que se lhe
devia até o dia em que fôra demitlido.
Res. 17 Dezembro 1827. (Coll. Nab.)

de Pernambuco: consultando-se se na falta
ou impedimenlo do escrivão da mesa gran
de, quando esce servisse de juiz, entraria
o administrador, declarou-se que íl vista

ALFANDEGAS da Bahia: declaroú-se que.o im
posto chamado donalivo nada tinba de
commum com os 15 e 24 p. % de impor
tacão, e se devia continuar a cobrnr até
R~s. da assemblea gerallegis1ativa. Provo 5
Janeiro 1828. (CoU. Nab.)

da côrte: ordenou-se que se cobrassem os
15 p. % dos direitos das fazendas fran
cezas importadas em navios da mesma na
ção, preenchendo-se as formalidades legaes
quanto aos despachos d'elles, e prescin
dindo de quem fossem os cODsignatarios.
Av. 17 Janeiro 1828. (Coll. Nab.)

do Pará: á mulher de seu escrivão da mesa
grande denegou-se, e porque, pensão que
pedio por doze annos. Res. 1 Fevereiro
1828. (l:oll. Nab.)

da côrte: providencias se c1eriio sobre a ser·
,'idão existente entre a estiva e o trapiche
dos trigos. PorLs. 11 Fe\'\)reiro e 12 i\'Iarço
1828. (CoU. Nab.)

de Pernambuco: desapprovou-se a aposen
tadoria elada ao escrivão da mesa de estiva.
e porque. Provo 12 Fevel'eiro 1_828. (CoU.
Nab.)

do Espirito Sanclo: declarou-se como Leria
ue5pacho a polvora estrangeira, e com que
direitos. Provo 13 Fevereiro 1828. (CoU.
Nab.)

- da côrte: commlssao se nomeou para, c
como, observaI' o eI1'cito das providencias
dadas sobre seu expediente em Port. 3
Janeiro d'este anDO. Por lo 13 Fevereiro
1828. (CoU. Nab.)



ALFANDEGAS

( 71 )

ALFANDEGAS

ALFANDEGAS da côrte: ordenou-se que não
désse despacho, nem por escala, a navios
estrangeiros para portos nacionaes quc não ,
tivessem alfandegas. Av. 22 Fevereiro 1828.
(CoU. Nab.)

da côrte: para seu expediente se derão pro
videncias em virlude do exame pela com
missão nomenda em Porto 13 Fevcreiro.
Av. 25 Fevereiro 1828 (CoU. Nab.); Ports.
3 Janeiro e 13 Fevcreiro 1829 (CoU.
Planch.); Provo 26 Fevereiro 1829. (CoU.
Nab:)

da côrte: providenciou-se quan to á permis
são aos proprietarios on consi~nalarios de
cargas francezas; detidas em Monlevidéo,
de prolongar-se o lempo fixado para con
servação d'ellas a bordo, e deposito na
alfandega, com isenção de direi los de en
trada. Provo 29 Fevereiro 1828. (CoU.
Nab.)

da côrte: determinou-se que para as mer
cadorias conduzidas em barcos estrangeiros
pertencentes POI' compra a Brasileiro pa
garem 15 p. O{o de entrada, devião aquelles
pagar mais 5 p. o{o, conforme o Alv. 16
Setembro 1774, aliás 24 p. %, Res. 10
Março i828. (CoU. Nab.)

da côrte: ao seu guarda-livros, e conferente
seu ajudanle, ordenou-se gralificação, e
por que trabalho. Av. 13 Março 1828.
(CoU. Nab.)

descontar seus bilhetes foi permiLtido á so
ciedade dos Seguros Mutuos Brasileiros.
Decr. Eslat. 29 Abril 1828, art. 31.

do Imperio: mandou-se formar uma nova
paulá geral para todas. Decr. 2 Maio 1828.
(CoU. Nab.)

ALFANDEGAS do Imperio: nomeando-se com
mi .são, ordenou- e a confecção de um novo
foral ou regulamenlo geral. Decr. 2 Maio
1828. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre anematacão d~ sellS direilos
se derão providencias, 'sujeitando-se o ne
gocio á decisão das Camaras. Porto 5 e Res.
22 Maio 1828. (CoU. Nab.)

da Bahia: determinou-se que não désse en
trada ás embarcacões sahidas de Gibraltar,
sem despacho d~ consulado. Provo 2 Ju
nho 1828. (CoU. Nab.)

da Bahia: sobre arrematação de seus meios
direitos, ordenada pela Lei 25 Outubro
1827. Res. 7, Provs. 12 Junho e 11 0

vembro 1828. (CoU. Nab.)

da côrte: os navios para serem por ena ad
mittidos sem demora, devem receber da
Provedoria da Saude documento mostrando
que lhe enlregárão a carta, que devem
exhibir. Port. 17 Junho 1.828. (CoU. Nab.)

da côrte: providenciou-se sobre de cargas
para embarcações pequenas, quando a es
cala das mesmas se demore. Port. 26 J u
nho 1828. (CoU. Nab.)

da côrte: foi denegada, e porque, reinte
gração no officio de meirinho. Res. 3 J u
lho 1828. (CDU. Nab.)

da côrte: sobre a Porto 12 Março 1823, que
ordenou que pelos bens dos adminislra
dores e porteiro fosse indemnisado o lhe
somo da importancia dos generos desen
caminhados pertencentes a um particular.
Res. 29 Julho 1828. (CDU. Nab.)

da côrte: recommendou-se a observancia
das condições da arrematação das ·capata
zias, e porque. Porlo 6 Agoslo 1828. (CDU.
Nab.)
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ALFANDEGAS da côrte : recommendou-se o
comparecimento dos seus empregados á
hora competente para o desempenho dos
seus deveres. Porto 6 Agosto 1828. (CoU.
Nab.)

de Pernambuco: providencias sobre a arre
matacão da metade dos seus rendimentos.
Prov: 6 Agosto 1828, e 2 e Conds. de 31
Janeiro 1.829. (CoU. Nab.)

da côrle: providencias a bem da ponte da
descarga se ordenárão. Av. 13 Agosto 1828.
(CoU. Nab.)

-. da côrte: livre e desembaracado se mandou
pôr o pateo e terreiro da' estiva. Av. 13
Agosto 1828. (CoU. Nab.)

ordenou-se como se cobraria n'ellas o im
posto do 5. 0 dos couros. Lei 30 Agosto
1828.

de Pernambuco: serventia vitalicia do officio
de thesoureiro da mesa do despacho do
assucar, vago por aposentadoria, foi, e
porque motivo, dada a um empregado,
que fôr;:t privado de outro logar. Res. 3
Setembro 1828. (CoU. Nab.)

do Imperio: concedeu-se autorisação para
arrematar-se, e como, metade de seus ren
dimentos. Lei 25 Outubro 1827. Calculo
llara sua base. Res. 28 Jaoeiro 1828. (CoU.
Nab.) Ordenou-se a execnção do art. 3,
base 4.· da Lei citada. Lei 22 Setembro
1829. - Vid. P1'OV. 5; Res. 22 Maio, Res.
7, P1'OV. 12 Junho, PTOV. 6 Agosto 1828
(CoU. Nab.); Res.' 1 OutubTO 1828 (CoU.
O. PT.) 11 Novemb'ro 1828; 2 e Conds.
31 JaneiTo 1829; Res.' 1l11al'ço, 22 Se
tembro, 2 e 24 JYovembTo 1,830 (CoU. Nab.);
Res. 7, Lei 15 DezembTo 1830, O1't. 34
(CoU. O. Pr.); Provo 17 OUtUb7'O 1831.
(CoU. Nab.)

ALFANDEGAS de Pernambuco: sobre a entrega
do trapiche e casa desoccupada ao rendeiro
d'elle, que a pedia; ou sendo ainda ne
cessario, a concessão da administração e
usu-fructo dos guindastes até preencher-se
o tempo do arrendamento. Res. 5 Novenk
bl'o 1827. (CoU. Nab.)

do Imperio: seus recebedores e thesoureir?s
não gozão da disposição do Alv. 31 MaIO
1751, cap. 5, para haverem 2 p. 010, a
titulo de deposito, das fazendas ,que o Alv.
18 Novembro 1803 manda vender em hasta
publica, competindo só 1 p. 010 ao presi
dente do leilão e officiaes da arrecadação.
Res. 13 Novembro 1827.

da côrte: dos seus bilhetes ou escriptos au
torisou-se desconto na praça, por inter
media do corretor da caixa d'amortisação.
Lei 14 Novembro 1827, art. 5.

d'o Imperio: ordenou-se que os livros para
biblioLhecas publicas não pagassem direi
tos. Res. 15 Novembro 1827.

da côrte: prestação de 60 contos de seus
rendimentos, foi applicada tambem men·
salmente a despeza dos juros c amortisa
ção das apolices da divida interna. Lei 15
Novembro 1827, art. 28.

da côrte: sobre os embaraços que encontrava
o expediente das capatazias e outros, pos
tos em arrematação, pela extincção d~

officio de corretor da fazenda. Res. 1.8
Setembro 1828. (CoU. Nab.)

do Imperio: revogando-se o Alv. 1. Jalho
1774., regulou-se a fórma da ?rrematação
do contracto da metade de seus rendimen
tos, segundo a Lei 25 Outubro 1827. Res.
1. Outubr0 1828.
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ALFANDEGAS do mo Grande do Sul: adminis
tração fiscal dependente d'ella, e como
regulada, se mandou estabelecer na po
voacão do Node. Provs. 3 Outubro 1828 e
1829. (CoU. Nab.)

de Porlo Alegre: declarou-se, que na falta
do seu Ouvidor devia servir o Juiz de Fóra ,
e não um rabula, ainda que serventuario do
logar de juiz d'alfandega. Provo 6 Outubro
1828. (CoU. Nab.)

do Impel'io : n'elIas foi extincto o logar de
sellador, e ordenou-se que o serviço fosse,
e como, arrematado em contracto, como
regulado. Lei 6 Outubro 1828, para cuja
execução Res. 5 5 Dezembro 1828, 31 Ou
tubro 1829, 15 Janeiro 1830, e 2 Julho
1831. (Cott. Nab.)

da côrte: ordenou-se que as mercadorias
portuguezas, segundo o art. 10 do Trat.
~9 Agosto 1825, devel'ião pagar d'entrada
15 e não 2á p. %, ainda que import.'ldas
em navios estrangeiros. Res. 7 Outubro
1828. (CoU. Nab.)

da côl'le : seus rendimentos mandárão-se hy
pothecar á amorlisação e juros de empres
timo. Lei 8 Onlubro 1828, art. 7.

da côl'le: sobre n autoridade competente
para, e como, pI'over os officios de guar
das. Res. 21 Outubro 1828. (CoU. Nab.)

da côl:le: sobre. petição de despacho livre,
conforme a lei, de machina para fabrica
de cardar lãa e algodão. Res. 12 I ovem
bro 1828. (CoU. Nab.)

de Pernambuco: determinou-se como se pas
sariào as guias das fazendas despachadas.
Provo 31 Janeiro 1829. (CoU. Nab.)

ALFAl DEGAS de Pernambuco: sobre passaO'em
do litulo de serventia vitalicia do officio ~e

escrivão da mesa da balanca a individuo
que se achava servindo-o. Res. 20 Feve
reiro 1829. (CoU. Nab.)

do Imperio: as encommendas vindas nos
paquetes nacionaes como são para eUa
enviadas e despachadas. Decr. de Reg. 5
Março 1829, arts. 13ft e 137.

do Imperio: os paquetes nacionaes de carre
gão n'ellas. Decr. e lnstr. 1lJ. Maio 1829,
S 1.

de Porto Alegre : permitlio-se renuncia do
officio de juiz (de que tinha o requerente
serventia vitalicia), conforme a C. de Lei
23 Novembro 1770, S 28. Res. 1lJ. Outu
bro 1829. (CoU. Nab·.)

da côrte: para execução da Provo :!O Março
1812, e occorrer ás irregularidades que
podessem haver nos despachos de generos
de estiva. Circo 30 Outubro 1829. (GoU,
Nab.)

da côrte: ao seu juiz ordenou-se que fizes'c
fundear defrontc do ,trapiehe da Ordem
as embarcações costeiras que trouxessem
aguardente da terra e assucar em sacco ;
dando-se mais oull'as_ diversas providencias.
Porls. 12 c 1.. e 2.' 1.9 ovembl'o 1829.
(CoU. Nab.)

da côrle: providencias para obstar aos con
tinuado deleixos e abuso pratiearlos por
seus guardas e outros empregado', e der~1O

cm Av. 20 Novembro 1829. (CoU. lVab.)

da code : gratificações se orJcoarão aos fcilo
res da Esl1va e Alfandega, e aos conferentes
da porta e seus ajudantes, devcndo eu:
officiaes quaesqucr revesar-se no SCl'vit:o.
Av. 23 ovembro 1829. (CoU. JYab.)

10
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ALFANDEGAS da côrte: sobre a antiguidade dos
escrivães da meza grande, .remelteu-se e
porque a discussão aos meios ordinarios.
Res. 15 Janeiro 1.830. (CoU. Nab.)

da côrte: sobre desde quando se devia contar
a 5. a parte do ordenado ao escrivão da
meza grande servindo em lagar do pro
prietario auzente. Res. 15 Janeiro 1.830.
(CoU. Nab.)

ue Pernambuco: sobre pensão, como tença
vitalicia, pedida em remuneração de ser
,-iças, pela viuva do escrivão da meza
~rande. Res. 1.5 Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

da côrte: obre sequestro por divida de bilhe
tes d'alfandega que um assignante dei
xára de pagar, ordenou-se observancia da
L. 22 Dezembro 1761. Res. 22 Janeiro
1.830. (CoU. Nab.)

da Bahia: ordenou-se a restituicão de em
pregados que havião sido, e p'orque, des·
tituidos e aposentados. 2 Res. s 1. Março 1.830.
(CoU. Nab.)

- pt'oyisoria do Aracati no Ceará: negou-se e
pOI'que aposentadoria a seu administrador.
Re . 1 Março 1.830. (Coll. Nab.)

das AJagoas: sobre a arrematação de metade
do· seus rendimentos segundo a L. 25
Outubro 1.827. Res. 1. Março 1.830. (CoU.
Nab.)

- da Parahyba: enviou-se-Ihe a pauta de ava·
liação dos genero de importação. Provo
15 .Tl1oho 1.830. (CoU. Nab.)

de Santo': foi extindo o officio de adminis
trador. Re . 26 Junho 1830. (Coll. Nab.)

ALFANDEGAS do Rio Grande do Norte: sobre
a arrematacão dos seus' meios direitos con
forme a P;ov. 5 Dezembro 1827 e L. 25
Outub~o do mesmo anno. Res. 22 Setembro
1830. (Coll. Nab.)

do Rio Grande do Sul e Porto Alegre: sobre
arrematacão dos seus meios direitos con
forme o ·D. 22 Setembro 1829. Res. 2á
Novembro 1830. (CoU. Nab.)

do Imperio: ordenou-se que a arrecadação
.de seus direitos, que se houvesse de fazer
em virtude do art. 34 da Lei do Orcamento,
não excedesse o tempo da Lei. R~s. 7 De
zembro 1.830.

do Imperio: ordenou-se a execução do D. 2
Março 1829, sobre a pauta das avaliações
dos generos d'importação. Porto Circo 1.3
Dezembro 1.830. (Col.l. Nab.)

da côrte: supprimirão-se as gratificações a
varias empl'egados. L. 15 Dezembro 1.830.
Art. 20, § 6.

do dizimo e algodão de Pernambuco exlingui
rão-se, refundindo-se em mezas de rendas.
L. 15 Dezembro :t830. Art. 24.

do Imperio: ordenou-se que ficassem em
vigor só até o .um de, Junho de 1.832 as
leis que mandarão arrematar metade dos
seus direitos; com certas declarações quanto
ás da Bahia e Rio de Janeil'o. L. 15 Dezem
bro 1830. Art. M.

da côrte: pela extincção oa meza do despacho
maritimo em virtude da L. 10 Setembro
1830, a fiança, que os capitães de navios
preslavão na alfandega, passou a ser lavra
da e tomada na meza de diversas rendas.
Rpg. e Inst s

• 8 Março 1831, art. 12.
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ALFANDEGAS do Imperio: a todas foi ampliada
a prohibição estabelecida pelo D. 3 Feve
reiro 1758, de perceberem os officiaes da
da côrte certos emolumentos. Res. S Junho
1831.

do Rio Grande do Sul: sobre arrematação
lesiva de suas capatazias, á vista da L. 25
Abril 1818, art. 14, e porque. Provo 16
Junho 1831. (CoU. iYab.)

sabre a inlelligencia do art. 1. 0 do Alv. 25
Abl'ii 1818, a respeito dos generos que
devião phgar direitos de entrada, excep tua
dos os trastes e fato de uso. Av. 20 Junho
1831. (CoU. Nab.)

- da côrte: ordenou-se que não cobrassem emo
lumentos, a titulo de capa, se não dos
volumes encapados, e que se denominassem
fardos. Av. 30 Junho 1831. (CoU. lVab.)

da càrte: sobre arrematação do contracto do
se110 conforme a L. ô Outubro 1828. Res.
2 Julho 1.'531. CCoU. íYab.)

da côrLe: ordenou-se ao arsenal do exercito,
que fornecesse armamento e municio para
as rondas e remeiros elos escaleres. Av. 19
Julho 1831. (CoU. Nab.)

de Pernambuco: pDovidencias para segurança
do seu cofre que hUI'ia sido roubado, de
rão-se e qaaes. Provo 13 Agosto e Ú Outubro
1831. (CoU. Nab.)

do llio Grande do NorLe: sobre os direitos
que devião ser restituidos, on cobrados, de
mercadorias salvadas de navio americano
naufragado. Prov. 22 Agosto 1831. (CoU.
lYaú. )

do Pará: ordenou-se, que se não cobrassem
n'ella emolumentos que se não achassem

estabelecidos pelas leis de ua creação, e
subsequentes. Provo 30 Ago to 1831. (CoU.
lVab. )

ALFANDEGAS da Bahia: ordenou-se que o 'eu
contracto das capatazias se arrematas e ó
por um anno, e como. Provo fi Selembro
1831. (CaU. Nab.)

da côrte: a seu juiz ordenou-se formasse
auto de existenciu de Africanos em cel'ta
embarcação, e o enviasse ao superinLen
dente dos contrabandos para progredir. ~

Av. fi Setembro 1831. (CoU. Nab.)

da côrle: foi acceilo o offerecimenlo de ser
viços dos seus officiaes, em defeza do
estabelecimento. Av. 5 Setembro 1831.
(CoU. Nab.)

da côrte: sobre chapa, e papel de sem bi
lhetes providencias se dêrão. Av. 6 Se
tembro 1831. (CoU. Nab.)

do Maranhão: sobre queixa por causa de
execução em bens, promovida contra fia
dor de seu ex-tbesoureiro. Res. 30 Setem
bro 1831. (Cott. JVab.)

da côrte: sobre pagamenlo <le direiLos do
valo!' intrinseco de obras de prata manu
facturada. Res. 30 Setembl'o 1831. (CoU.
Nab. )

de Pernambuco: declarou-se que, apesar
dos prolestos dos consules esll'angeiro
contra a execução da nova paula, nada
havia a providenciar. Provo 11. Oulubro
1 1>1. (CoU. Na,b.)

- da càrte: providencias e c.1êrão sobl'e o con
certo de seus cscaleres, e quartel, para a
respecLivas tr.ipula~ões. Av. 15 Oulubro
1831. (Coll. Nab.)

~O.
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ALFANDEGAS da Parabyba: sobre a arrematação
dos seus meios direitos, na conformidade
da L. 25 OuLubro 1827. art. 1.· Provo 17
Outubro 1831. (CaU. Nab.)

do Imperio: as dividas em consequencia de
contractos, e despachos de quaesquer
geneTos, fazendas e mercadorias, de que
se bajão de pagar direitos; como são co
bradas, segundo o D. 18 Agosto 1831,
art. 4. Instrucção 18 Outubro 1831,
art. 1., § 1.

de Santos: sobre procedimento com Afri
canos por ella apprehendidos. Av. 22
Outubro 1831. (CaU. Nab.)

da corle: declarou-se que os empregados,
que por escala do serviço municipal fal
tassem ás obrigações, devião ser abonados
dos seus vencimentos. Av. 29 Outubro
1831. (CaU. Nab.)

da côrte: providencias sobre concertos da
casa de despacho e abertura. Av.' 5 e 8
Novembro 1831. (CaU. Nab.)

do Imperio, e com especialidade a da côrte,
foi o governo auLorisado para reformar, e
como. Lei 15 Novembro 1831., ado 49.

do Imperio : ordenou-se que se ndmittissem
assignados nos despachos acima de 100.tb
rs. Lei 15 Novembro 1831, art. 52. Vici.
Lei n.· 98 de 31 Outubro 1835, aTt. 10.

da côrle : sobre arremalacão do conlracto das
capntazias, além do an~o marcado. Res. 25
Novembro 1831. (CaU. Nab.)

da côrte: mandou-se proceder contra certos
~uardas, como complices de suhstituição de
Africanos a bordo de navio em que se
achavão de vigia. 2 Av. 3 e 10 Dezembro
1831. (CaU. Nab.)

ALFANDEGAS da côrte: em virLude da Lei 15
Novembro 1831., art. 49, foi incumbido ao
juiz respectivo fixar o numero de gente,
armamento, e as mais providencias a bem
da guarda e vigia dos ancoTadouros no Rio
de Janeiro, art. 8 a 12, 14: quanto á en
trada no porto, franquia e visita, art. 17 ,
18 e 22. ancoradouro da descarga 26 a 29,
e varias outras disposições, art. 3i, 33 a
36, do D. Reg. 13 Dezembro 1831.

da côrte: restituicão de emolumentos ille
galmente percebidos pelo servenluario do
escrivão da abertura se ordenou, sob pena
de suspensão. Av. 17 Dezembro 18M..
(CaU. Nab.)

da côrte: procedimento e qual se ordenou
que tivesse com alguns Africanos appre
hendidos. Av. 19 Dezembro 1831. (Call.
Nab.)

do Imperio: prescreveo-se a fórma dos mn
nifestos, de que devem munir-se as em
barcacões mercantes. D. 20 Dezembro
1831. 'Substituida pelo D. 4 Dezembro 1832.

do Imperio: incumbia-se aos colleclores ge·
raes vigiaI' sobl'e a conducta o:fficial de seus
empregados, podendo, e como, fazer toma
dias. Reg. 8 Fevereiro 1832, nrt. 4, § 5 e 6.

nos lugares em que não houvesse visita da
policia, ordenou-se que o escaleI' da alfan
dega conduússe o juiz compeLente a bordo
dos navios que entrassem. D. 12 Abril 1832,
art. 2.

do Imperio : em virlude da Lei 15 Novembro
1831, art. 49, tiverão o Reg. 25 Abril 1832.
(CaU. Planch.) m<lOdado executar por Decr.
16 J olho 1832. (CaU. Typ. N ac.), e nddita
menlo 23 Agosto 1832. (CaU. Planch.) au
torisacla a execução pela Res. n.· b.7 de 3
Selembro. Decr. 25 Novembro. Ord. 3 De
zembro 1833, decbrados pelo Reg. 30 De
zembro 1833.
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ALFANDEGAS: casa, commoda para receber os
generos, que de~essem pagar direitos, au
torisou-se a junta da fazenda de Goyaz a
crear, em tempo opportuno, no logar que
se escolhesse para porto de embarque para
o Pará; no Lago dos Tigres. Res. 6 Julho
1832, art. 12.

declarou-se, que estava providenciado como
se procederia, quando se perdessem as se
gundas vias qne se passão para exportação
de mercadorias já despachadas. O. 20 Ou
tubro 1832.

ordenou-se que se lhes reunissem as mesas de
diversas rendas, mandadas crear pela Lei
15 Dezembro 1830, art. 24, e cujo ren
dimenlo fosse de pouca monta: e vice-versa.
Lei 24 Outubro 1.832, art. 26, para cuja
execução se derão os Reg.· 30 Dezembro
1833, alterados pelos Reg.' 20 Setembro
1834. (CoU. Typ. Nac.)

seus juizes, provedores, administradores ou
inspectores para receberem ,ordenados não
são, conforme o art. 103 da Lei 4 Outubro
1831, obrigados a apresentar aLtestados de
frequencia. D. 2 Março 1833 , art. un., S1.3.

da côrte: nos seus cofres se mandarão provi
soriamente guardar os rendimentos da ad
ministração de diversas rendas. Reg. 26
Março 1.833, art. 15.

os emolumentos de seu escrivão inandarão-se
arrecadar na administracão de diversas ren
das. Reg: 26 Março 1833, art. 23.

onde as houvesse, ordenou-se que se cobrasse
a contribuição da junta do commercio sobre
embarcações. Reg. 26 Março 1833, art. 48,
S 5.

da côrLe : os emolumentos para o cartorario
que é o escrivão da mesa grande, em quanto

viver, como se cobrão. Reg. 26 Março
1833, art. 48, § ii.

ALFANDEGAS: os manifestos de saidasão isentos
de ir á alfandega, bastando a nota do § 3
do art. M. Reg. 26 Março 1833, art. 49, § 7.

- visita d'ella á embarcação deve preceder o seu
carregamento. Reg. 26 Março 1833, art. 54.

de seus assignados que se110 se cobrará. Lei
n. o 59, 8 Outubro 1.833; para cuja execução
se derão as Instrucções 14 Novembro 1833,
art. 10. Ord.' 26, 28 Novembro 1834. Vid.
Reg. 30 Maio 1836, art. 105.

o despacho do sal mandou-se fazer, indepen
dente de abertura. O. ii Outubro 1833.

os manifestos de embarcações para descarga,
conforme o D. 20 Dezembro 1831, substi
tuido pelo de 4 Dezembro 1.832, quanto á
fôrma, não dizem respeito ás embarcações
vindas da Ilha de Maio. Porto 21 Outu
bro 1833.

as embarcações estrangeiras que descarrega
rem, devem para tal fim apresentar docu
mentos legalisados. Circo 21 Oatubro 1833.

da côrte: ficou subjeita ao Thesouro Publico
Nacional. O. 3 Dezembro 1833.

- providencias se derão sobre o despacho da
po1vora. Av.' 4 e 9 Dezembro 1833.

da côrLe: ordenou-se, que 6 dos 12 guardas
creados pelo D. 27 Novembro 1833, fossem
empregados com a denominação e venci
mentos de amanuenses. D. 17 Dezem
bro 1833.
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ALFANDEGAS: declnraçõcs sé fizerão ao Reg. 25
Abril 1832 : 1." que o ajudante do inspector
DOS impedimentos fosse substituido pelo
escri vão: 2." que se suspendesse a execução
dos artigos relativos a apprehensões feitas
pelos conferentes e feitores: 3." que as dis
posições do cap. 6 fossem substituid.as pela
doulrina do Decr. 4. Dezembro 1832 sohre
manifestos. Reg. 30 Dezemhro 1833.

da côrte: deu-se Regulamento para as suas
barcas de vigia dos ancoradouros. Reg. 30
Dezembro 1823.

declarou- e, quando se devem considerar sem
manifesto'as embarcações que o trouxerem,
mas não em fórma. Provo 16 Janeiro 1834..

- declarou-se quem era competente para formar
culpa aos delinquentes, nos casos de ap
prehensões, procedendo-se n'cHas, como.
Porto 6 Fevereiro 1834..

manifestos das cargas das embal'cações são
registados nas secretarias dos consulados
do Imperio em paizes estrangeiros. D. Reg.
U Abril 1.83ú, ado 23.

estrangeiras: os consuJes Brasileiros devem
instruir- e pel'feilamente das suas pautas e
tarifas. D. Reg. 1L~ Abril 1834., art. 29.
D. '273 de 25 Fevereiro 1843, art. 5, § 7.

esol.rangeil'as: as alterações das suas tarifas e
direitos devem os consules Brasileiros em
paizes estrangeiros communicar. D. Reg.
14. Abril 1834., art. 30. D. n. o 273 de 25
F vel'eü'o 18M, art. 5, § 7.

da côrte: logo que n'eJla se apresentnrem os
procuradores dos agentes diplomaticos,
legalmente autorisado~,recebem os artigos
que lhes vierem dirigidos, independente
de novas ordens. Porto 18 Abril 183á, 14
Ahril 18M,

ALFANDEGAS: declarou-se, quando devem ser
appt'ehelildidos, Gomo extraviados aos direi
tos de consumo, os generos descarregados
de embarcações estrangeiras; praticando-se
o mesmo com os subjeitos aos de saída para
fóra do Imperio. Porto 21 Junho 1834.

recommendol1-sc a observancia do ar!. 16 do
Reg. 25 1,.bl'il 1832 sobre fiscalisa'ção de
mercadorias estrangeiras navegadas em
emharcações de cahotagell1, e nacionaes, de
umas para outras províncias. Porto 21 Junho
1.834.. (M ano do GoUeet.)

declarou-se, que a Porto 6 Dezembro 1832,
conforme o D. 4 do mesmo mez, revo
gando o de 20 Dezembro 1831., se refere
ás muletas impostas ás embarcações até
essa data entradas sem manifestos em fór
ma. Circo 26 J unho 183l~.

declarou-se, que a antiguidade dos primeiros
escripturarios, que devem substituir o es
crivão, na fórma do art. 13 do Reg. , ava
lia-se pelo tempo de serviço de cada um
na dita repartição; sendo esle igual, pelo
prestado em qualquer outra, e finalmente
pela idade. Porto 10 Julho. Circo 1.7 De
zembl'o 1.83ú.

na entrada e descarga ele embarcações quaes
quer, nos logare5 em que não ha alrande
gas, co~o se procede. Circo 12 Selembro
1.834, 24. Fevereiro 1836.

organisarflO· se c como provisoriamente; alte
rados os Decrs. 30 Dezembro 1833. Reg. 20
Se tembro 183l~. (GoU. Typ. 1Yae.)

continuou até 30 Junho 1835 a autoL'Ísacào
dada ao governo para reformaI-as. Lei ~. o

liO de 3 Outubro 1834, art. 40; para cuja
execução revogado o nego 20 Setembro
1834. se deu o Reg. do Decr. 1.7 Novemhro
1834. (Golt. Planeh.); aI terado pelos Decrs.
19,,22, 26 Maio. (Coll. O. P7'.) Decr. 20
Junho 1835. (Golt. Typ. Nae.)
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ALFA. DEGAS do Maranhào: declararão-se os
vencimenLos do seu guarda mór, quando
doente, conforme o Alv. 29 Dezembro 1753,
cap. 16, § 6, mandado observar pelo Decr.
3 Outubro e PI'OV. h Novembro 1791, e
bem assim quem o substituiria. Ord. 20
Outubl'o 1834.

n'ellas não são obrigados a apresenLar mani
fesLos as embarcações que vierem da pesca,
visto o art. 97 do Reg. ; Porto 12, Circo 19
Novembro 183h.

deu-se-Ibe novo regulamen lo revogad o o de
20 Setembro 1834. D. 17 Novembro 1834.

. nego (CoU. Planclt.)

eus empregados não são os que devem tra
duzir os manifeslos, sim conferil-os. O.
18 Fevereiro 1835.

além da certidão. do ponto mensal dos seus
empregados, devem enviar ao thesouro em
todos os semestres e fim do anno finan
ceiro um resumo d'elle. Circo 25 Feve
reiro 1835.

providenciou-se sobre o meio de efI'ectuar-se
o pagamenlo dos ordenados de seus em
pregados, CJÚando o rendimento d'ellas não
chegasse para esse fim. O. 26 Fev. 1.835.

approvoll-se mandar dividir pelos apprehen
sores. o producLo ~as mer~adorias appre
hendldas, que não tivessem Sido reclamadas,
deduzido os respe(:Livos direilos, e prece
dendo editaes. Port. 3 Março 1.835.

ordenou-se que se despachassem os paineis
por factura, e porque. O. 25 Abril 1835.

quando n'ellas tem lagar a apprehensão
depois de feiLo e formado o aulo remelte-s~
ao juiz competente, podendo p'orém antes

de efl'echr .·-se, decidir o inspector na
fórma do a 21, § h do Reg. , si ella tem
ou não cabi ~nto: os objecLos conservão-se,
quando e como. 00. 28 Abril e 6 Ag. 1.835.

ALFANDEGAS : na das Alagoas mandarão-se
equiparar o numero e vencimentos do
empregados aos dos da cidade da Fortaleza.
D. 1.9 Maio 1835.

na de Santos creou-se mais um escriptllrario
revogado n'esta parte o D. 17 Novembro
183h. D. 22 Maio 1835.

do Rio Grande, S. José do Norte, e Porlo
Alegre: regulou-se o numero e vencimentos .
de seus empregados, e providenciou-se
quanto ao seu pagamento, recommendan
do-se obviar extravios. Decr. 22 Maio 1835.

na do Rio de Janeiro fixarão-se os ordenados
dos empregados, revogado o D. e Tab. 17
Novembro 1834, e ordenou-se que os
impedidos, a não ser por serviço publico,
gratuito ou de lei, não percebessem por
centagem; e que os vencimentos dos guaro
das c continuas se considerassem gratili
cações, e fossem percebidas na mesma
fórma. D. 26 Maio 1. 35.

- providencias se derão 1. 0 sobre substituição
dos feiLores e conferentes, segundo o Reg.
20 Setemhro 1834. art. 14, e D. 19 De
zembro do mesmo anno: 2. o sobre a de
seus ajudantes, amanuenses e guardas,
qne com aquelles servis em, e com o es
crivão da descarga e porteiro, e seus arma
zens, barcas e rondas: 3. o sobre delegações
dos feitores e conferentes nos "'uurdas: 4.·
obre a execução dos art . 115, 118, 119

do Reg., para a guarda de mercadorias se
não fazer 1'6ra da alfandega. e quando: 6.·
sobre a fiscalisação dos armazens fóra da
Alfandega, segundo aPart. 2 Junho 1835:
6.· sobre a fórma das conferencias de fóra
da alfandc"'a. OFd. 5 Junho 1835.
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ALFANDEGAS: os generos de estiva não saem
pela porta grande. Porto 11 Junho 1835.

- mandou-se observar em todas a tabella para
sua organisação, e vencimentos de seus
empregados. Decr. 20 Junho 1835. (CoU.
Typ. Nac.)

descargas fóra das horas do expp.diente, sem
motivo urgente e permissão do inspector.
e como, são prohibidas. Ord. 22 J uno 1835.

despacho livre n'ellas se ordenou da prata
usada pertencente á bagagem de passagei
ros vindos de portos do Imperio. Ol'd. 30
Junho 1835.

os generos d'estiva onde n'ellas se guardão.
Ord. 3 Julho 1835.

- na guarda dos armazens devem ser empre
gados os ex-fieis mais velhos e probos. O. 3
Julho 1835.

os titulas de seus empregados pagão sello da
mercê na fórma da Lei n. o 59, de 8 Outubro
1833. Ord. 31 Julho 1835.

- seus guardas não podem ser nomeados ins
pectores de quarteirão. Av. 12 Ag. 1835.

- n'ellas todos os caixões se devem abrir, e
examinar. Ord. 13 Agosto 1835.

sobre escripturação e remessa das muletas para
o thesouro. declarou-se que, exceptuada a
do art. 138 do Reg., não incumbia aos
apprehen ores e denunciantes, conforme
o art. 119 do Reg., e D. 17 Novembro 1834.
Port. 17 Agosto 1835.

ALFANDEGAS: seus empregados são geraes, e
por isso da nomeação do governo, vista a
Lei n. O 16 de 12 Agosto 1834. A. 10, S7.
Av. 28 Agosto 1835.

n'ellas tem preferencia para descarga as em
barcações vindas da lndia e Havre, com
fazendas seccas. O. 2 Setembro 1.835. Av.
4 Janeiro 1836.

seus despachantes que requisitos devem pos
suir, declarou-se. O. 3 Setembro 1835.

quando as conferencias das embarcações de
cabotagem não combinal'em com os mani
festos e cartas de guia, observa-se o Re~.

13 Setembro 1832 e 20 Setembro 183l~.

Ord. 12 Setembro 1835.

seus mappas como devem ser escripturado .
O. 17 Setembro 1.835.

- seu guarda-mót; tem obrigação de fiscalisar
as embarcações que estiverem em descarga.
apesar da creação dos ajudantes dos con
ferentes. Porto 12 Outubro 1835.

mandarão-se observar instrucções para as
medições stereometricas e areometricas.
Provo 12 Outubro 1835. (CoU. Typ. Nac.)

sua fiscalisação na côrte comprebende os
ancoradouros e todo o littoral. soure seus
direitos e os das mesas de diversas rendas.
Port. 13 Outllbl'O 1835.

no pagamento de direitos de importação e ex
portação, só se permittem assignad05 quan
do a importancia dos direitos de cada despa
cho rôr superiol' a 200:t/> 1'5. Lei n. o 98 de 31
Outubro 1835. art. 10. O. 26 Março 1836.
Reg. 30 Maio 1836, art. 103. (CoU. Planch.)
Vid. Lei 11. 0 243, de 30 Nov. 1841, arl. 22.
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ALFANDEGAS do Imperio: foi o governo auto
risada para reformar, e como. Lei n. o 98
de 31 Outubro 1835, art. 15, executada
pelo Reg. 22 Janeiro 1836. (CoU. Typ. N ac.
e PLanch.)

da CôrLe: providencias se derão, para não
deixar-se de noite ancorar saveiros em pro
xima distancia d'eUa. Ord. 21 Novembro
1835.

deLerminou-se como deverião os consules
Brasileiros remetter aos inspectores os ma
nifestos das embarcações. OIT. 16. Circo 18
Fevereiro 1836.

da Côrte: providencias se c1erão: 1. o sobre
empregados que não comparecessem: 2. o

sobre requerimentos &c. , de partes atten
cliveis: 3. o sobre n. o de trabalhadores neces
sario: 4. o sobre numero de guat'das e suas
classes, direitos e vencimentos, na f6rma
do Decr. 20 Junho 1835: 5. o sobre não ficar
a alfandega aberta s6 com o porteiro: 6. 0

sobre falia r-se mal do governo nas reparti
ções: 7. 0 sobre pessoas alheias a ella, e
que não fossem despachantes. Ord. 17 Feve
reiro. Porto 28 Março 1836.

seus émpregados, que são geraes á vista do
Reg. 25 Abril 1832 , e que nenhum direito
pagão pelo diploma, segundo o addiLamenLo
de 13 Setembro 1833, não estão subjeitos
a desconto em seus ordenados em virtude
de lei provincial. Av. 2 Março 1836.

mandou-se cessar o expedienLe da de Porto
Alegre, em quanto durasse a guerra, ficando
seus empregados addidos á do Rio Grande,
e S. José do Norte. D. 3. OIT. 5 Março 1836.

obre escripturação de seus assignados em ad
dições separadas. C. 21 Março 1836.

- seu assignados, quando se admittem nos
despachos de reexportação e Laldeação.

Provo 21.. Circo 30 Marco. 00. 16, 18 e 27
Abril 1836. .

ALFANDEGAS: suas muletas arrecadão-se e es
crip turão-se, como renda geral, em confor
midade da Lei de 24 OuLubro 1832, arL. 78,
§ 1. Lei n. o 58 de 8 Outubro 1833, ad. 31. ,
§ 1. Lei n. o 16 de 12 AgosLo 1834, art. 12.
Reg. 20 Setembt,o 1834, art. 218. Lei n. 040 •
de 3 Outubro 183ft, art. 36. Lei n. o 98 de
31 Outubro 1835, art. 11., § 18. O. 29
Março 1836.

as embarcações, que trouxerem colonos, para
gosar do beneficio da Lei n. o 98 de 31 Ou
tubro 1835, art. 18, concernente a anco
ragem, devem apresenLar logo que entra
rcm, relações dos mesmos colonos, ao
Guarda mór da alfandega. D. 18 Abril 1836,
art. 3. (Cott. O. pj'.) Reg. 30 Maio 1836,
art. 83, § 2. (Cott. PLanch.)

as licenças para casas alfandegadas não devem
exceder a um anno; e querendo os pt'O
prietarios continuar, subjeitar-se-hão, á
despen com o agente para íiscalisação.
Ord. 4 Maio 1836.

da Côrte: providcncias se derão : L o para exe
cução do Reg. 20 Setembro 183ft, ad. 111:
2. o para as descargas se fazerem na ponte:
3. o para que seus escaleres só içassem ga
lhardete para buscas, ou ser obedecidos:
Ú. o para que 56 se admiltisse a despacho a
porção de volumes que podessem salr sem
atropello: 5. o para examinar-se a cxi tencia
ou não de anteparos nos navios: 6. o para
observar·se si os caixõcs ha verião ou não
fundos falsos: 7. o para que os empregados
se revesa sem a miado: 8. o pat'a que os
guardas internos servissem por escala. Ord.
27 Maio 1836.

ordenou-se a execução da tabella para sua
organisação. D. 28 Maio 1836. (CoU. Typ.
JYac. )

ii
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ALFANDEGAS : ordenou-se que fossem compre
hendidos na disposição do additamento de
23 Agosto 1.832 ao Reg. 25 Abril do mesmo,
os empregados que tivessem tiLulo de pro
priedade. Decr. 30 Maio 1836. (Gall. Typ.
Nac.)

- na sua reorganisação, mandarão-se aproveitar
os empregados das mesas de diversas ren
das, que se extinguissem em certas pro
vincias. Heg. 30 Maio 1.836, art. 2. (Gall.
Planclt. )

onde as houvesse, forão abolidos os collec
tores e recebedores de rendas geraes. Reg.
30 Maio 1.836, art. 3.

onde existirem cm certas provincias, servem
de mesa de consulado e recebedoria de
rendas internas. Reg. 30 Maio 1836,
art. 5 e 6.

eus inspectores, em caso de necessidade,
envião para as mesas de consulado os guar
das precisos. Reg. 30 Maio 1836, art. 7.

seus guardas fazem vigia por parte das mes:\s
de consulado nos portos em que as houver.
Reg. 30 Maio 1.836, art. 10.

que servirem de mesas do consulado: o ste
reometra é tambem o arqueador, e em
falta os feitores conferentes ou um guarda.
Heg. 30 Maio 1836, art. 31.

- na casa forte de seu cofre se guardão os va
lores que estiverem a cargo das mesas de
consulado. Reg. 30 Maio 1.836, ad. 39, § 8.

os guardas, que servirem de agenLes cIo
trapiches, fiscalisaráõ as enLradas e saídas
de generos suhjeitos a direitos que se arre
cadarem por aquellas, cumprindo as ordens
de seus inspectores. Reg. 30 Maio 1836,
art. 45.

ALFANDEGAS: perto d'ellas o mais possivel
devem estar as mesas do consulado. Reg.
30 Maio 1836, art. 57.

- nas que forem ao mesmo tempo mesas de
consulado, as capatazias d'estas se arrema
taráõ ao mesmo contratante, ou serão ad
ministradas sob a direccão do administrador
das d'aquellas; nas alfa'ndegas que não tive
rem esse encargo, poderão ser arrematadas
por pessoas diversas. Reg. 30 Maio 1836,
art. 72.

do Maranhão: que rendas arrecada. Reg. 30
Maio 1836, art. 75.

do Imperio, e quaes arrecadão rendas que em
geral pertencem ás mesas de consulado e
recebedorias. Reg. 30 Maio 1836, art. 77,
78 e 80.

em que circumstancias podem servir de agen
cias de correio. Reg. 30 Maio 1.836, art. 79.

perante seus inspectores devem os mestres de
embarcações provar as arribadas. Reg. 30
Maio 1836, at't. 83, § 1.

seus empregados podem tomar as embarca
ções estrangelras que passarem a nacionaes,
quando a estimação para pagamento dos
15 p. % fôr lesiva ao imposto. Reg. 30 Maio
1836, art. 87.

do Rio Grande e Porto Alegre: de que espera
gosão seus assignantes no pagamento dos
20 p. % dos couros, e as da côrte no do
dizimo do assucar. Reg. 30 Maio 1836,
art. 102.

a admissão ou não de seus assignantes parli
cipa-se logo ás mesas de consulado, e por
qne. Reg. 30 Maio 1836, art. 103.
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ALFANDEGAS : seus despachos, bilhetes e conhe
cimentos quando devem ser previamente
sellados. Reg. 30 Maio 1836, art. 105.

que servirem de mesas de rendas; que livros
devem ter para a respectiva escripturação.
Reg. 30 Maio 1836, art. 108-113.

seus feitores arbitrão os preços para despacho
nas mesas de consulado quando não estive
rem na pauta. Reg. 30 Maio 1836, art. 117,
§ 4.

da Bahia e Pernambuco: fazem os mappas
dos generos estrangeiros importados com
carta de guia dos portos do Imperio para
consumo, tendo sido despachados em algu
ma das alfandegas do lmperio. Reg. 30 Maio
1836, art. 117, § 35.

- generos estrangeiros embarcados para portos
estrangeiros, são conferidos nas suas pon
tes. Reg. 30 Maio 1836, art. 176.

seu regulamento observa-se no despacho de
genel'os estrangeiros navegados por cabo
tagem. Reg. 30 Maio 1836, art. 187.

ALFANDEGAS

stereo-areometra, porteiro, ajudantes tios
empregados, guardas, continuas, correios,
vigias, e suas obrigações; 3. 0 art. 53 a 69,
das capatazias e fieis dos armazens; 4. o art.
70 a 87, do edificio, onde deve estar a alfan
dega, e do seu regimen interno e econo
mico; 5. 0 art. 88 a 1.14 dos direitos que
n'ellas se cobrão; (Vid. os respectivos di1·citos. )
6. 0 art. 115 a 12:1., da escripturação; 7. 0 art.
122 a 144, Regulamento dos portos, anco
radouros e sua guarda; 8. o art. 145 a 1.65,
dos commandantes de embarcações e dos
manifestos; 9. o art.1.66 a180, das descargas;
10. o art, 181. a 1.90, da entrada das merca·
dorias para as alfandegas e armazens alfan
degados; H. o art. 1.91 a 223 , do despacho
das mercadorias para consumo do paiz, e
do por factura; 1.2. o art. 224 a 235, da con
ferencia e saída das mercadorias; 1.3. o art.
236 a 250, dos despachos de reexportação,
haldeação e franquia; 14. o art. 251. a 263 ,
da avaliação das mercadoeias e da pauta;
15. o art. 264 a 271, dos assignantes; 16. o art.
272 a 283, dos consumos; 17. o art. 284 a
292, dos extravios, apprehensões e denun
cias; 18. o art. 293 a 305, da entrada e des
carga, onde não houvel' alfandega, e dos
naufragios; 1.9. o art. 306 a 31.8, do com
mercio de cabotagem de mercadorias estran
geiras; 20. o art. 319 a 320 disposições geraes.
Reg. 22 Junho 1836. (Cott. Typ. Nac. e
Planch. )

seu guarda mór distribue logo na visita da
entrada os barcos de cabotagem para des
carregarem nos trapiches e armazens alfan
degados. Reg. 30 Maio 1836, art. 1.96.

para alfandegar-se trapiche ou armazem deve
preceder, e como, licença do thesouro. Reg.
30 Maio 1836, art. 197; revogadú em parte
pela Lei n. o 164 de 26 Setembro 1840,
al:t. 24.

deu-se o regulamento aclual, que se divide em
20 capitulos, dos quaes trata o 1.o art. 1 a
31 das alfandegas e seus empregados e anti
guidades; 2. 0 art. 32 a 52, do inspector,
escrivão, escripturarios e amanuenses; the
'oureiro, guarda-mór e interprete; escrivão
da entrada e descarga; feitores, conferentes,

ALFA DEGAS: determinou-se como se proce
deria acerca dos generos estrangeiros acha
dos no mar tenitorial, e dos salvados de
naufragio, conforme o art. 1.58 a 164 do
Reg. 20 Setembro 1834. Ord. á Julho 1836.

- nos seus leilões serve o porteiro dos do corn
mercio, e lojas fallidas, coojuoctamente
com os continuos e correios, sem percebe
rem por isso vencimentos da fazenda nacio
nal. Ord. 1.6 J ulbo 1.836.

os seus empregados ultimamente nomeados
ordenou-se que não pagassem novos direi
tos, segundo o Reg. 25 Abril, e Addit. 23
Agosto 1832, art. 5. Ord. 28 Julho 1836.

u.
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ALFANDEGAS: só nos termos do ad. 87, § 2
e 3 do Reg. 20 Setembro 18M., ha logar
atracação e desembarque antes da vis1ta
das embarcações. Ord. 1á Setembro 1836.

- o Reg. 22 Junho 1836 foi mandado pôr em
execucão do dia 1. 0 de Janeiro 1837 em
diant~. Circo 14 Outubro 1836.

na execução do Reg. 22 Junho 1.836, orde
nou-se que se cobrassem os direitos em
notas ou cedulas. CCirc. 14 Outubro 1836.

foi o governo aulorisado para fazer em seus
bilhetes as consignações mensaes para a
caixa de amortisação, corntanto que se
vencessem antes dos pagamentos da mesma
cai.xa. Lei n. O 70 de 22 Outubro 1836,
art. 18. Porto 11 Janeil'o 1837.

nas do Rio de Janeiro ~ Bahia, Pernambuco
e Maranhão~ foi o governo autor.isado para
contractar por um a tres annos o serviço
das capatazias, c como. Lei n. o 70 de 22
Outubro 1836, art 19.

reducção, e qual, se fez na porcentagem a
seus empregados. Ord. 25 Oulubro 1836.

approvou-se conforme a Lei n. o 98 de 31 Ou
tubro 1835, art. 9, § 4, não se cobrar
sello dos assignados d'ellas em quanto não
fos~em ajuizados. Ord. 25 Outubro 1836.
Ord. 31 Janeiro. Circo 31 Março 1837.

ao art. 193 do Reg. 22 Junho 1836 se deu
explicação, sobre o despacho lirre de livros
e animaes. Circo 16 Novembro 1836.

permiLlio-se que aos inLeressados nas letras,
em caucão de direitos de consumo, nos
despach~s qe baldeação e reexportação,
quando annulados pela apresentação dos
documentos exigidos, se passassem caulelas
impressas. PorL. 26 Novembro 1836.

ALFANDEGAS: declarou-se que o arbitramento
só lem logar, quando não houver avaliação
na pauta, e que o feito em uma alfandega
não deve servir em outra. Porto 28 ovem
bro 1836.

declarou-se, que a intelligencia do art. 217
do Reg. 22 Junho'1836 era, que em quanto
existisse algum tratado estipulando 10 p. %
de indemnisação sobre o pl'eço da factura,
do mesmo favor gosarião lodas as nações.
A..... Dezembro 1836. (JO?'n. 277.)

ordenou-se á do Rio de Janeiro que enviasse
á administração do correio geral os pacotes,
maços de cartas, e gazetas vindas em navios
que entrassem no porto. Port. 3 Dezem
bro 1836.

declarou-se, como deverião despachar-se os
espelhos com molduras ou sem ellas, e os
pianos. Port. 3 Dezembro 1836.

aos guardas da da côrte permittio-se o uso de
capotes em occasião de máo tempo. Porto 3
Dezembro 1836.

ao art. 223 do Reg. 22 Junho 1836, sobre
despacho de armas" derão-se explicações,
conformes ao Cod. Crim. art. 298, e Lei 26
Outubro 1831, art. 3. Ord. 11 Jan. 1837.

segundo art. 266 do Reg. 22 Junho 1836, os
seus bilhetes são endossados pelos assignan
teso Ord. 11 Janeiro 1837.

ao ado 271 do Reg. 22 Junho 1836: seus
bilhetes devem ser rubricados segundo a
Porto 11 J anp.iro 1837 , e Lei n. o 70 de 22
Outubro 1836, art. 18; Ord. 9, Porto 10
Fevereiro 1837.

ao art. 146, § 6 e 156, sobre manifestos
ele mercadorias. Av. 10 Fevereiro 1837.
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ALFANDEGAS: conforme as Port. 7 e lO De
zembro 1836, sobre qualificação de merca
dorias pelo stereometra. Port. 11 Fevereiro
1837.

conforme o art. 33, § 13 do Reg. 22 Junho
1836, seu inspector póde recorrer ao the
souro, no caso ue inconveniente não pro
videnciado pelo mesmo Reg. Ord. 1.1. Feve
reiro 1837.

ao art. 173 do Reg. 22 Junho se derão expli
cações. Av. 13 Fevereiro 1837.

ao art. 30S do Reg. 22 Junho 1836, deu-se
explicação. Ord. 13 Fevereiro 1837. Reg.
n. O 7 de 19 Janeiro 1838, art. 12.

- ao art. 200 do Reg. 22 Junho 1836, con
forme os art. 193, 198 a 201, explicação.
Ord. 21 Fevereiro. Circo 31 Março 1837.

- ao art. 35, § 3 do Reg. 22 Junho 1836. Ord.
28 Fevereiro 1837, cit. em Ord. n. o 219 de
26 Maio 1840.

ao art. 13 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 15
Abril 1837.

- aos art. 265 e 267 do Reg. 22 Junho 1836.
Ord. 13 Maio 1837.

- ao art. 315 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 13
Maio 1837.

a avaliação dos generos da pauta, subjeitos
a arbitramento por avaria, faz-se com at
lenção ao valor porque terião de pagar direi
tos na sua perfeição. Porto 18 Maio 1837.

ao art. 245 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 7
Junho 1837.

ALFANDEGAS: ao art. 129 e 1M do Reg. 20 Se
tembro 1834. Ord. 1.1 Julho 1837.

- aos aris. 255, :258 e 260 do Reg. 22 Junho
1836. Ord. 27 Julho 1837.

ao art. 19 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 2
Agosto 1837.

a conferencia dos manifestos pelas listas da
descargas na do Rio de Janeiro continuou
a ser feita pelo escrivão da descarga, e seu
ajudante. Porto 8 Agosto 1837.

- aos arts. 93 do Reg. 20 Setembro 1834, e
156 do de 22 Junho 1836. Ord. 8 Agosto
1837. Reg. n. O 7 de 19 Jan. 1838, art. 1,
2, 3 e 7.

- ao art. 267 do Reg. 22 Junho 1836. Ord.
8 Agosto 1837.

ao art. 263 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 31
Agosto 1837.

- ao art. 23 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 17
Setembro 1837.

da Parahyba: para reparos de sua casa con
signarão-se fundos. Lei n. o 109 de 11. Ou
tubro 1837, art. 7, § 7.

do Imperio: as muletas por infracções de seu
Regulamento, e o premio de seus assignados
são artigos da receita geral. Lei n. o 109 d
11. Outubro 1837, art. 9, § 9.

declarou-se ser erro de imprensa o preço de
20:tf> rs., para deducção de direitos de 1,
devendo ser de 12 arcos de rabeca. Ord.
12 Outubro 1837.
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ALFANDEGAS: aos art. 8 e 319 do Reg. 22
Junho 1836. Ord. 7 Novembro 1837.

- aos art. 311 e 3i 2 do Reg. 22 Junho 1836,
de conformidade com o 153 do de 30 de
Maio do mesmo anno. Ord. 17 Novem
bro 1837.

ao art. 216 do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 21
Novembro 1837.

a arrematação de objectos abandonados pelos
direitos, que tiverem de pagar, como, e
({tlando tem logar. Ord. 21 Nov. 1837.

os bois, carneiros e porcos para consumo das
embarcações surtas oos portos são iseotos
de direitos. Porto 21 Novembro 1837.

os generos remettidos para provisiooar as em
barcações de guerra estrangeiras estaciooa
das oos portos do Imperio não pagão direi los
al.guns, sendo b~ldeados.debaixo da iospec
çao dos respectlvos officlaes da alfandega,
conforme a Port. 6 Agosto 1823. Av.' 30
Abril e 26 Agosto 1833. Port.· 30 Abril
7 Maio e 18 Dezembro 1835, 22 Dezembr~
1836. Av. 10 Outubro 1837. Port. 21 No
vembro 1837. Ord. 0.0 41 de 27 Fevereiro
1838. Lei 0.0 60 de 20 Outubro 1.838,
art. 15. Ord. n. o 252 de 16 Outubro 1840.

- n'e11as oão são subjeilas a direilos as baO'agens
dos ministros diplomaticos. Av. 28 Novem
bro 1837.

ao :rt. 2~ do Reg. 22 Junho 1836, e 24 do de
00 MalO 1836. Ord. 28 Novembro 1837.

ao art. 19 d? Reg. 22 Junho 1836. Ord. o. 01
de 9 JaneIro 1838.

ALFANDEGAS: ao art. 216 do Reg. 22 Junho
1836. Ord. n. o 2 de 9 Janeiro 1838. Reg.
0.0 7 de 19 Janeiro 1838, art. 9.

ao art. 115 § 19 do Reg. 22 Junho 1836.
Reg. n. o 7 de 19 Janeiro 1838, art. 13.

- aos arts. 180 e 185 do Reg. 22 Junho 1836.
Reg. 0.0 7 de 19 Jaoeiro 1838, art. 5 e 6.

- aos arts. 205 a 207 do Reg. 22 Juoho 1836.
Reg. O. o 7 de 19 Janeiro 1838, art. 8.

aos arts. 227 e 228 do Reg. 22 Junho 1836.
Reg. n. o 7 de 19 Janeiro 1838, art. 4.

aos arts. 240 e 243 do Reg. 22 Junho 1836.
Reg. 0. 0 7 de 19 Janeiro 1838, art. 10.
Ord. 0. 0122 de 21 Novembro 1838.

ao art. 267 do Reg. 22 Junho 1836. Reg. n.· 7
de 19 JaneirQ 1838, art. 11.

aos arts. 19, 20 e 21 do Reg. 22 Junho 1836.
Ord. o. o 22 de 25 Janeiro 1838.

ao art. 146 § 6 do Reg. 22 .Junho 1836.
Ord. n. o 37 de 17 de Fevereiro 1838.

ao art. 175 &c. , do Reg. 22 Junho 1836. Ord.
o. o 50 de 17 Março 1838.

ao art. 264 &c., do Reg. 22 Junho 1836. Ord.
n. o 51 de 21 Março 1838.

- seus bilhetes onde se estampão, &c. Reg n. o

14 de 23 Março 1838.

aos arts. 293 e seguintes do Reg. 22 Junho
1836. Ord. 0. 0 63 de !lI Abril 1838.
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ALFANDEGAS: como se devem distribuir as con
ferencias. Ord. n.' 72 de 9 Maio 1838.

ao art. 234 do Reg. 22 Junho 1836, e art. 2
do Reg. n.' 7 de 19 Janeiro 1838. Ord.
n.' 77 de 1. 5 Junho 1838.

- sobre os art. 172 e 178, e outros, do Reg. 30
Maio, e 311. do de 22 Junho 1836, a res
peito de manifestos e guias de mercadorias
destinadas de um para outros portos do
Imperio. Ord. n.' 123 de 21 Nov. 1838.

aos arts. 240 e 2lt3 do Reg. 22 Junho 1836,
sobre certidões para levantamento de cau
ção, por despacho de baldeação ou reex
portação. Ord. n.' 122 de 21 Nov. 1838.

ao art. 91, § 10 do Reg. 22 Junho 1836:
uniformisou-se o despacho livre dos sobre
cellen tes que as embarcações do commercio
trouxerem para o seu consumo no porto, e
torna-viagem. Reg. n.' 34 de 30 Março
1839. Vid. Reg. n.' 282 de 9 OLttub,'o 1844.

ordenou-se, como se faria o despacho de
bebidas espirituosas estrangeiras, cujos
direitos farão elevados a 50 p. '/. por vir
tude da Lei n.' 60 de 20 Outubro 1838,
art. 20. Dec. n.' 36 de 6 Maio 1839, cuja
execução foi regulada em Circo 28 Maio
1839. (Jorn. 121.) Vid. Dec. n.' 38 de 7
Janei1'o 1840.

aos art. 33, § 4, 205 e 287 do Reg. 22 Junho
1836. Ord. n.' 1.50 de 28 Junho 1839.

as lelras e bilhetes d'ellas que tiverem de
ajuizar-se, quando se demandão os deve
dores, devem sair do poder do thesoureiro,
e fazer-se a conveniente escriJ:'lturação. Ord.
n,' 179 de 2 Novembro 1839.

ao art. 287 do Reg, 22 Junho 1836. Ord.
n.' 182 d,e 22 Novembro 1839.

ALFANDEGAS: foi revogado o art. 2,' do Decr.
n.' 36 de 6 Maio 1839, e ordenou-se que
a pauta para percepção dos direitos sobre
os ,liquidas em geral, e a farinha de trigo
estrangeira fosse organisada na fórma do
Reg. 22 Junho 1836. Decr. n.' 38 de 7
Janeiro 1840.

devem, para despacho, exigir certificados de
origem das bebidas espirituosas. Circo n.'
193 de 13 Janeiro 1840.

- foi reduzido a 10 dias para todos os liquidas
contidos em cascos, o praso livre de 30,
concedido para os genel'os de estiva pelo
§ 3, art. 16 da Lei n.' 60 de 20 Outubro
1838. Lei n.' 108 de 26 Maio 18ltO, art. 19,
para cuja execução. Circo n.' 221 de 5
Junho 1840.

declarou-se que não ha substituição dos fei
tores pelos primeiros escriptnrarios, ou
quaesquer outros empregados d'ellas. Ord.
n.' 236 de 7 Julho 1840.

- ao art. 141. do Reg. 22 Junho 1836. Ord.
n.' 239 de 17 Julho 1840.

- da côrte e Pernambuco: seus empregados
tiverão reducção, e qual, na porcentagem.
Dec. n.' 51 de 1.8 Setembro 1840.

_ para construcção de seu edificio na villa das
Larangeiras. Lei n.' 1.64 de 26 Selo 1840,
art. 7, § 22.

foi revoO"ado o art. 197 do Reg. 30 Maio 1836o .
na parte sómente em que lmpoz aos tra-
piches e armazens que se houverem de
alfandegar o onus de contribuirem annual
mente com a somma correspondente ao
vencimento de um guarda-agente. Lei n.'
164 de 26 Setembro 1840, art. 24.
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ALFANDEGAS: declarou-se o modo porque se
devia proceder para a arrecadação dos di
rei tos, quando as fazendas excedessem na
largura as pollegadas marcadas na pauta.
Ord. n. o 249 de 3 OuLubro 1840.

aos arts. 221. e 222 do Reg. 22 Junho 1836,
sobre impugnações em despachos por fac
tura. Circo n. O 262 de 14 Novembro 1840.

aos arts. 101 e 107 da Lei 4 Outubro 1831 ,
21. do Reg. 30 Maio 1836, 19 do de 22
Junho 1836, sobre decisões dos inspectores.
Ord. n. o 277 de 1.8 Dezembro 1840.

aos arts. 25 e 36, § 6 do Reg. 22 Junho 1836.
Ord. n. o 290 de 6 Março 18M.

ao art. 292 do Reg. 22 Junho 1.836. Ord.
n. o 3 de 7 Agosto 1841.

ll'ellas se despacha por factura, conforme o
art. 215 do Reg. 22 Junho 1836, e Ord.
29 Outubro 1839, a fazenda não classifi
cada na pauta. Ord. 15 Setembro 18M.
(Jo1'n. n. O 237.)

- foi o governo autorisado para formar, e como,
sua tarifa. Lei n. o 243 de 30 Novembro 1841,
art. 10, § 1. Lei 317 de 21 Outubro 1843,
3rt. 45.

seu feitor conferente póde ser juiz de paz.
Av. 7 Dezembro 1841. (Jm·n. 328.) Ord.
ti Junho 1842. (Jom. 163.)

nos arts. 148 do Reg. 22 Junho 1836, sobre
declarações dos commandantes de embar
cações. 1.45, § 6, 146 a 151, 153, 154 a
161, 163 e 1.65, e sobre auLhenticacão de
manifestos e contrabandos de barra: Ord.
16 Dezembro 1841. (Jorn. n. O 4. ele 1842.)

ALFANDEGAS: mandou-se executar a oilava,
nona, decima e ultima parte da pauta. Circo
24 Dezembro 1.841.. (Jom. n. o 8 de 1842.)

seus assignados no pagamento de direitos de
importação passarão a ter logar, s6 quando
a importancia dos direitos de cada despacho
exceder de 300:tf> rs. Lei n. O 243 de 30 Nov.
1841., art. 22. Vid. Lei 369 de 18 Setemp1"o
1845, m't. 26.

da côrte: ordenou-se que recebesse como
moeda os bilhetes do thesouro. Ord. n. o 1.
de 5 Janeiro 1.842, arts. 3 e 4.

declarou-se que, segundo o art. 1.LJ2 do Reg.
22 Junho 1836, só paga muleta o comman
dante de embarcação que no mesmo dia em
que cal'rega não apresenta o recibo do com
mandante do ancoradouro. Ord. 7 Janeiro
1.8á2. (Jorn. n. O 19.)

- ao art. 287 do Reg. 22 Junho 1.836, sobre
recursos. Dec. n. O 1.17 de 18 Janeiro 1842.

- n'ellas se não admittem a despacho certas
machinas. Ord. 28 Janeiro 1842. (Jom. 35.)

declarou-se, que a Ord. 7 Dezembro 1841.,
respeita tambem aos guardas da alfandega
ou consulado, suspensos ou demitlidos na
Bahia, em consequencia da revoHa de 7
Novembro 1837, devendo repôr o que inde
vidamente receberão. Ord. 29 Jan. 1842.
(Jorno n. o 42.)

ao art. 31 do Reg. 22 Junho 1836, que a
porcentagem não enll'a na aposentadoria.
Ord. n. o 14 de 15 Fevereil'o 18ú2.

declarou-se que as disposições incluidas no
cap. 3 da Lei n. o 243 de 30 Novembro 18ld,
reclusindo alguns direitos, estão comprehen
didas no art. 35, para terem execução desde
a publicação da Lei. Ord. 25 Fevereiro
18ú2. (Jorn. 11. 0 6ú.)
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ALFANDEGAS: mandou-se substituir na pauta
a palavra - pé, - que por equivoco se
escreveo - palmo, - sobre que se fez o
calculo para preço dos páos de pinho.
Circo 28 Fevereiro 18á2. (JO1'n, 64.)

seu stereometra, e em falta os feitores nos
consulados e alfandegas, são encanegados
da arqueação. Ord. 9 Março 18ll2. (J01"11.
n. 083).

ao art. 135 do Reg. 22 Junho 1836, a res
peilo das mulclas a que podem ter direito
os empregados de vigia ou ronda. Ord.
n. o 38 de 12 Abril 18ll2.

que procedimento deve ter lagar aotes de
executar-se o art. 59 do Reg. 22 Junho
1836, sobre reclamações de arrematanle de
capalaú~s. Ord. 1lI Abri118ls2. (Jom. 111.)

é despeza urgenle, conforme o art. 48 da Lei
á Outubro 1831, a que tiver por fim o
reparo ou concerlo de armazens, cães,
pontes, guindastes, ou qualquel' parle de
seu edificio. Dec. n. o 158 de 7 Maio 18ll2,
arl. 1, § 11.

- uma s6 pessoa póde ser fiadol' de diversos
assignanles, sendo idonea, com responsa
bilidade do inspector, escri"flo e tllesou
reiro, conforme o art. 265 c 267 do Rpg.
22 Junho 1836. Ord. 23 Maio 1.842. (Jom.
n. O 156.)

- a seu inspector nüo compete propôr empre
gados. Ord. 10 Junho 18ll2. (Jom. 16ll.)

- seus bilhetes p6cle o banco commercial da
côrte descontar. Dec. n. O 187 de 23 Junho
18á2, art. M.

- não convém n'ellas provimentos provisoríos,
devendo communicar-se logo as vagas, para
se preencherem. Cil'c. 25 Junho 1842.
(Jorn. n. o 182.)

ALFANDEGAS : o art. 145, § 6 do Reg. 22 Junho
1836 foi alterado. Dec. n. o 203 de 22 J u
lho 18ll2.

- providencias sobre a vigia dos ancoradouros,
despachos de carne secca e sebo, e desem
barque de mercadol'ias no ancoradouro de
franquia. Ord. n. o 83 de 22 Julho 1842.

mandou-se nomear commissão para organisar
a nova tarifa para as alfandegas do Imperio.
Dec. n. O 205 de 28 Julho 1842.

ao art. 255 do Reg. 22 Junho 1836, augmento
de mais 5 p. % nos preços da pauta actual.
Circo n. o 92 de 5 Agosto 18ll2.

ao art. 145 do Reg. 22 Junho 1836, e pro
videnciando sobre as declarações, que se
devem fazer nos manifestos. Ord. n. o 93 de
5 Agoslo 1842.

- ao feitor da da Parahyba approvou-se a gra
tificação de 400;jj) rs., por encarregar-se
do cÓl'le do pao Brasil, conforme o Reg.
em Ord. n. O 5 de 11 Janeiro 1842. Ord.
10 Agosto 18ll2. (Jom. 221.) Ord. 21 Junho
1843. (Sllppl. ao Jorn. n. O 176.)

aos arts. 148, 155 e 156 do Reg. 22 Junho
1842, quaes as penas que devem ser im
postas aos commandantes de embarcações,
por trazerem mais ou menos mercadorias,
que as constan tes dos manifestos. Ord. n. o

108, 9 Setembro 1842.

declarou-se não lerem lagar proteslos judiciaes
para embaraçar a jurisdicção administraliva
d'ellas, permiLLidos os recarsos legaes; nem
se deverem cumprir avocalorias pelo juizo
municipal de apprehensões que áquellas
perlcnção. Ord. 16 Setembro 18ll2. (Jorn.
11. o 260.)

nas parlicipações deve o inspeclor conformar
se ao art. 287 do Rcp' 22 Junho 1836. Ord.
6 Outubro 1842. (Jom., n. O 276.)
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ALFANDEGAS : o seus guardas ~mb3rcados são
dispensados de serviço na guarda nacional.
Av. 30 Novembro 18ll2. (IO'l'n., n. O 339.)

- na da corte o empregado da escripluração
do livro de receita é dispensado da guarda
nacional, só durante o mez de serviço, que
será revesado entre os primeiros e segundos
escripturarios e amanuenses; fazendo - o
contar como no corpo. Ord. 9 Dezembro
1842. (J01'11., n. o 2 de 1843.)

ordenou-se ao inspector da do Rio de Janeiro,
que reprehendesse e demittisse vigias d'elIa,
e porque. OreI. 12 Dezembro 1842. (Iorn.,
n. o ;) de 1843.)

ao art. 148 do Reg. 22 Junho 1836, sobre
apprehensões de objectos não manifestados,
nem declarados no primeiro porlo; e pro
vimento de recurSO. Ord. 15 Dezembro
1842. (Iorn., n. O 5de 1843.)

a seu inspector compete quanto diz respeito
ã observancia do Reg. do porto, no que
}lertence afiscalisação de direitos. Ord. 13
Janeiro 1843. (Jorn., n. o 34.)

mandarão-se executar as alteracões á oitava
parte da pauta sobre globo~ e cupulas.
Circo 17 Janeiro 1843. (101'11., n. O 34.)

no seu escaleI' vae a visita da saude a bordo das
embarcações en lradas, quando o não tiver
proprio. Dec. n. o 268 de 29 Jan.1843, art. 7.

seus escaleres das barcas de vigia devem de
noite rondar as embarcações que estiverem
de quarentena. Dec. n. o 268 de 29 Janeiro
18l1.3 , art. 19.

só visitão as embarcações entradas, depois de
terem tido pratica pela saude e policia. Dec.
n. o 268 de 29 Janeiro 1843, arts. 33, 34 e 35.

ALFANDEGAS: a prohibição de despacho de
arligos hellicos na côrte a quaes se limilou.
Ord. 8 Fevereil'O 18li3. (Jorn., n.O 6ft)"
modificada por Ord. '1.7 Junho 18lló. (Sllpp/.
ao Jorn., n.0176.)

do Imperio: são obrigadas a prestai" á Secre·
taria do lmperio os esclarecimentos neces·
~arios ao conhecimento das exportações e
Importações entre os paizes estrangeiros e
o lmperio. Dec. n.O 273 de 25 Fevereiro
1843, art. 5, S 7. Dec. n. ° 346 de 30 Março
1844, ar!. 16~ S 7.

aos leilões de impugnações allsistem só os
empregados designados no Reg. Ord. 21
Março 18liS. (Jo1'n., n. o 85.)

não lhes compete apprehender madeiras cor·
tadas·sem licença, mas s6 objectos subtra
Lidos a direitos, administrativamente con
forme o Reg. Ord. 28 Março 1.843. (SlIppl.
ao Jorn., n.O 93.)

declarou-se que a Ord. 18 Abril comprehendia
lodas as embarcações que fizessem n'este
porto a sua ultima descarga, e recommen
dou-se a execução da cito OreI. , e das de 30
l\'1arço. Ord. 4 Maio 1.843. (Jonl. , n,0142.)

mandarão-se executar nas proYincias as alte
rações e addilamentos á pauta, approvados
por Porto 2 Circo 6 Maio 1.843. (JO1'n. ,

n.O 142.)

nomeou~se commissão para organisar a nova
pauta. conforme o art. 10, S1 da Lei n.·
243 de 30 Novembro 1841. Decr. n.O 294
de 17 Maio 1843.

do lmperio: forão tambem encnrl'eo-aeIas da
fiscalisacão de conduccão de cart~s extra
viadas a~s portes dos co~reios. Decr. n. ° 296
de 1.9 Maio 1843, art. 2. Decr. e Reg. 3\19
de 21 Dezembro 1844, art. 2H.
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ALFANDEGAS: marcarao-se novos uniformes
aos seus guarda-mór e ajudante. Ord. 7
Junho 18!l3. (lorn., n. o :166.)

ALFANDEGAS

rios, os segundos e amanuenses, que for
mão uma só classe, não havendo logar
substituicões. Ord. n. o 65, iá Setembro
1843. .

foi o governo autorisado para reformar o art.
252 do Reg. 22 Junho 1836, e os mais res
pectivos á formação das pautas. Res. n. 0283,
de 7 Junho 1843, art. ti.

seu inspec lOI' não póde ser nomeado secre
tario do governo da provincia. senão dei
xando vago o logal'. Ord. 10 Junho 1843.
(lo1·n. n.· i69.)

declarou-se que certa apprebensão de embar
cação devia ser, e porque, juJt,''ada pelo
juizo municipal. Ol'd. 30 Junho 18á3.
(J01'JJ.. n. O 182.)

na da cô,rte ordenou-se que cm cerws repa
ros só empregasse gente livre, despedindo
os escrav'os, salvo serventes. Ord. 27 Julho
1.843. (lorlt., 11. 0 220.)

os seus esc'ripturarios e amanuenses formão
uma cla,sse, oe por' is-so não tem logar as
substituiçõe-s. Or<il. n. o 55, 2 Ago-sio 1843.

- a dilferença de vencimenlo de escrivão que
serve de inspeetor ~ por ser esle deputado
provincial, é regulada pela Ord. 28 Feve
reiro :1837. Ord. :> Agosto 1843. (/o1·n.,
n. o 2.37.)

seu ,guarda. -escrip'tu-rario aposentado da ex
tincta juncla de fazenda. nào pôde accu
mular vencimentos. Ord. 9 Agosto 1843.
J orn., .:& 2M.)

commissão foi nomeada para inspeccionar e
fiscalisar a do l\la~:an,hão. Decr. 11.

0 320,
26 Agosto 1843.

- 'Os inspectores não podem chamar, pa/'a ser
vir de prilllelfos ou segundos escriptl1l'a-

ALFANDEGAS: aos arls. 311 e 312 do Reg. 22
Junho 1836, sobre direitos de consumo.
Circo 30 Setembro 1843. (J01'U. , U. o 280.)

- os palrões de seus escaleres não se conside
rão empregados publicos, porém sim me
ros trabalhadores, que não tem aposen
tadoria. Ord. n. o 70, 9 Outubro 184.3.

as barcas de ancoradouro da da côrte são
por ella pagas. Ord. 9 Outubro 18á3.
(/orn., 11. 0 282.)

declarou-se quaes os trabalhos que perten
cem ás suas capatazias. Ord. n. o 79, 16
Outubro 184.3.

seus despachantes pagão uma patente, qual,
e como lançada. Lei n. o 317, 21 Oulub'rp
1843. UI't. 20; para execução nego n. o 362,
16 Junho 1844. - Vid. Lei 11. 0 369, 18
Setembro 184.5, art. 27.

foi o governo alllorisado para usar, e comI',
daLei n.02á3, 30. ovembro 184.1., art.l0.
SI, elevando os seus direitos. Lei n. o 317 ,
21 Outubro 1843, art. !l5; suspensa pela
Lei n. O 34.6, 2á ~laio 18lJ5, art. 1, proro
gada pela Lei n. 0369 , 18 Selembro 1.845 ,
art. 29.

mandou-se nas Alagôas cessar a despeza com
o peso e cOllducção do algodão, sem ser
a do embarque, por iJlegill. Ord. 23 On·
tubro 1843. (JOTIl., n,O 300.)

a despeza com lmes para, eu corpo de guarda
não perlence ao minislro da guerra. A,.
28 Oulubro 18~3. (J01'11., 11. 0 31f:i.)
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ALFANDEGAS; correcção se ro:mdou fazer na
pauta, adigo - f6r1'o - &c. Ord. 31 Ou
tuhro 1843. 'Jorn., n.' 306.)

- commissão foi nomeada para inspeccionar e
fiscalisar a de Santos, n,a provincia de
S. Paulo. Decr. n.' 330, 1 Novembro 1.843.

ao art. 21.7 do Reg. 22 Junho 1.836; em
qnanto existit, algum tratado, deve dar-se
10 p. "/o sobre o valor das fazendas im
pugnadas. Ord. n. 087 , 4 Novembro 1843;
Ord. 6 D~zembro 1843. (Jorn., n.' 331..)

- o contrabando, não sendo in flagrante nos
termos do Reg. 22 J(lnho 1.836, está fÓl'a
do alcance das autoridades administl'ativas,
e pertence ás judiciarias. Ord. 14 Novem
bro 1843. (Jom., n. o 31.0.)

- lista dos despachantes da da côrte quando
deve a thesouraria remetter, para fixar-se
quanto devem pagar de patente. Ord. 1lt
Novembro 1843. (Jm·n., n. O 305.)

manclou-se cobrar o se110 de seus despachos
segundo o a,rt. 12, S 1., da, Tab. da Lei
n. O 317, 21. Outubro 1843. Circo 15 No
vembro 1843. (Jom., n.' 31.1.)

declarou-se, que era irt'egular a pra.tica de
mandar intimar ás pades as decisões dadas
em recursos interpostos de seu inspector
para () presidente da provincia, devendo
se, e como, proceder. Ord. 22 Novembro
1.843. (Jom., n.' 322.)

como, quem, e com que gratificação lhes
deve tomar contas. Ord. 24 Novembro 1843.
(Jom., n. o 325.)

como n'eBas se faria a escripturação das ren
das applicadas á amortisação do papel moe
da, e á caução de um semestre de juros
em Londres, ordenou-se. Ord. n. o 97, 30
Novembro 18M.

I
. ALFANDEGAS: seus guavdas destacados em re

gistos a qu\e gpatificação tem direito. Orei.
30 Novje,W.bro 1,843. (.fOn1., n.· 330.)

- no impedimento do ajudante do guarda mór,
nomeia o inspector, e com que vencimento.
Ot'd. 9 Dezembl10 1843. (J01'n., n.' 331.)

commissão se nomeou para inspeccionar e
llscalisar a· do Rio GI'ande do Sul. Decr-:
n. o 333, 22. Dezembro 1~43.

á commissão nomeada pelo Deer. n.' 333,
22 De7.embro 18lt3, se ordenou inspec
cionasse tambem e l.iscalisasse a do Pará.
Decr. n. o 334, 22 Dezembro, 1843..

sobre despacho de armas recommendou-se a
observancia da Ord. 18 Agosto 1842. Ord.
30 Dezembro 1843. (.fiam., n.' 5, 1.84.lJ.. )

á de Santa Catharina se declaro H , que o fiel
do thesoureil'o. não sendo dos empregados
de que trata o art. 21 do Reg. 22 Junho
18.:36, não tinha direito a vencimento do
ordenado do thesoureiro, do tempo em
que o substituio. Ord. 12 Janei,no 184.4.
(J01'11. J n. O 19.)

n'ellas se não despachão livres os objectos
encommendados par·u abras p,U1blic.as pro
vinciaes, só os para as do Estado, con
forme o at't. 91, S1, do Reg. 22 Junho
1836. Ord. 13 Janeiro 1844. (Jorn., n. 31.)

- o substituto de feitor licenciado com venci
mentos, tem só dir,eito à q;uinta parte
d'eBes, deduzida dos do li.cenciado depois
de 40 dias, conforme o Alv. 29 Dezembro
1753. Ord.15Janeir018lJ.4. (Jo1'n.,n.'31.)

ao art. 168 do Reg. 22 Junho 1836', apesar
de ser prohibida a descarga á noite, na
da côrte permittio-se. Ord. 30 Janeiro 1844
(Jorn., n. o 48); Ord. 7 Fevereiro 18M,
Vorn., n. O 49.)
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ALFANDEGAS: conforme o Reg. 22 Junho 1836,
os appreheosores não lem recurso, sim as
partes, a quem forem appl'ehendidas as
mercadorias. Ord. n. o1ll, 19 Fevereiro 1844.

ALFANDEGAS

embarcações, quando no logar onde se
fizesse não houvesse negociantes nacionaes,
que o assignassem. Ord. 23 Abril 1844.
(Jorn., n. o 113.)

providencias se derão sobre embarcações vin
das do estrangeiro com carregamentos
maiores, que os declarados nos manifes
tos, as quaes depois com fraude lornão a
sahir com maiores. Ord. 22 Fevereiro 1844..
(Jorn., n. o 58.)

em que casos nomêa o inspector seu lhesou
reiro, e não o presidente a quem incumbe.
Ord. 26 Fevereiro 1844. (Jorn., n. c 63.)

do julgado por seus inspeGtores nas appre
hensões que não excedão 100.tt> rs. não
podem as tbesourarias tumar conhecimento.
Ord. n. o 20, 29 Fevereiro 184ft.

det,erminou -se eomo se farião os descontos
d.as faltas de seus empregados. Ol.d. n. 021,
2 Março 18M.

- RI;ovidenciou-se á cerca da descarga de na
vios carregados de sal, e carvão de pedra.
Ord. 4 Março 18á4. (.10m., 71. o 66.)

sobre a fórma da cobrança do sello propor
cional de seus despachos para dentro do
1mperio., segundo a Lei n. o 317, 21 Ou
tubro 1843, art. 12, § 1.. Ord. n. O 24,
15 Março 1844.

- não são isentos seus empregados dos 5 p., %

de novos direitos, e quaes. Ord. 20 M.~rço
1844. (Jom., n. o 85.)

ordenou-se despacho livre de objectos de uso
de sec:etario de legação eslrangeira. Ord.
3 Abnl 1844. (Jom., n. o 102.)

declarou-se como se consideraria supprida
a [alta de authenticidade de manifesto de

ALFANDEGAS: como e que se110 n'ellas se arre·
cada de seus despachos para consumo,
baldeação, reexportação, ou para dentro
do Imperio , e das cartas de jogar, conforme
a Lei n. o 31.7, 21. Outubro 18M, art. 12;
nego n. O 355,26 Abril 184h , ;lrts. 11,36,
§§ 1, 2; 38, 39, § 2, n. O 1; ~'1, lJ3, 45,
47, 57, 58; add. pelo DecI'. n. o 41.8, 15
Junho 184-5. - Vicio Lei n. o 369, 18 Setem
bro 1845, m't. 1á.

seus in~pectores :ílxão a qU;lnlia que se deve
descontar na ancora~em dos navios che-'
gados aos portos do Imperio com oolonos.
Decr. n. O 356, 26 AJlril18hA, ;lrt. 5, alte
rado pelo Reg. n. O LJOi, 1 Fel'ereiro 1845.

os generos d'esli.va L'egulão-se pela TabelIa
n. 0'1, publicada com o Reg. 25 Ahril1832,
em vigor, porque o Reg. 22 .Junho 1836
não o allerou. Ord. 26 Abril 18h4. (Jorn.,
n. O 116.)

os empreg;ldos d'ellas recebem lorcenlagem
do imposlo do seJlo que arrec;ldarem. Ord.
27 Abril 18M. (Jom., n. o 12:2.)

declarou-se revogado o art. 8 da Port.· 22
Julho 1842, e prohibido o desembarque
de volumes no ancoradouro ele franquia,
sem ordem do thesouro. Porl. 29 Abril
1844. (Jorn., n. O H5.)

permittio despacho livre de objeclos perlen
centes ao secretario da lrga(;ão Britannica.
Av. 9 Maio 1.844. (Jm·n., n. O 142.)

seus inspeclores, quando informnrem reque
rimentos de empregados, pedindo graças,
devem faze-lo pOl' interrnedio do presidente,
para que este faça tambem as observações
que julgar a bem. Ot'd. 11 Maio 18LJ4.
(Jorn., n. o 1lJ2.)



ALFANDEGAS

( 94 )

ALFANDEGAS

ALFANDEG AS: soore direilo á porcentagem,
pelo c:lpataz e empregados, de quantia rou
bada da repartição, se derflO esclarecimen
tos. Ol'd. 31 Maio 18h4. (101"11., II.· 150.)

- prohibio-se n'ellas despacho de medalhas de
metal, imit.ando moeda, e mandou-se inu
lilisa-Ias. A,·. n.· 34, 7 Junho 18M.

seus inspeclores são os compelentes para im
pôr a multa da Lei n.· 317, 21 Outubro
1843, art. 27, ás embarcações em que se
fizer apprehensão dr. páo brasil; proceden
do como. Decr. n.· 363, 20 Junho 18114,
.arts. 1, :1.0 e 13.

despacho livre ordenou-se de lima sege para
um minislro diplomatico. Ord. 27 Junho
18M. (10m.. , n.· 181.) -

ao art. 141 do Reg. 22 Junho IBM fizerão-se
alterações, e qua-es. Deer. n." 36h, 30
Junho 1844.

seus guardas, servindo de agenles de trapi
ches, devem seI' subsliluidos alLernada
mente, de maneira que a todos toque o
serviço da repartição. Ord. 13 Julho 1844.
(Iorn., n." 20fl.)

prolesto não é basbmle para justificar arri
bada como exige a Ord. 28 Junho 1836.
Ord. 13 Julho 1844. (Jorn., n.· 204.)

mandou-se execular o Regulamento e tarifa
para todas as do Imperio. Deer. n.· 376,
12 Agoslo 1844.

- a seus empregados sómentc se coorão di rei los
novos e velhos da maior'ia do vencimento,
no caso de accesso ou melhoramento. Ord.
n.· 67, 16 Agosto 1.844.

ao 3rt. 175 do Reg. 30 Maio 1836; de muleta
imposla por sua infrólcção se reCOfl'e par"

,.'

o lhesouro. Ord. 26 IAgosto 1844. (JOI'tI.,
11.· 239.)

ALFANDEGAS: sobre arremalação de capatazias,
e suas formalidades, conforme Cartas Hegs.
28 Dezembro 1686 e 27 Abr~11799, art. 2;
Reg. 17 Outubro 1516, cap. 164; e art.
56 da Lei 4 Outuoro 1.831. Ord. 31. Agosto
1844. (.forn., n.· 2lI2.)

ao art. 1h5, S 9, do Reg. 22 .Junho 1836,
sobre apprehensão. Ord. 13 Setembro
1844. (Jom., n.· 255.)

para que os embrulbos de -corrcspondencias
e jornaes paea os ministros diplomaticos
fossem remeltidos ao correio anles do que
á alfandega. Av. 18 Setembro 1844. (Jol'n.,
n.· 259.)

aos seus inspeclores compete o conheciment'o
dos contrabandos apprehendidos in fta
gmnte. Ord. n.· 89, 3 Outubro 184[1.

--r para a do Rio de Janeiro estabelecêrão-se
guardas, fieis dos 3rmazens, e derão-se
lhes instrucções. Ord. n.· 91, 8 Outubro
1844.

o guarda mór de alfandega nnida á mesa de
rendas, não tem direito á porcentagem de
direilos arrecadados relativamente á mesa
qo consulado. Ord. 9 Outubro 18M.
(Jom., 11.· 287.)

- regulou-~e a maneira do despacho de sobre
salentes das embarcações, conforme o Dec.
30 Mar'ço 1839, c Reg. 22 Junho 1836,
ad. 91, S.1.0. Decr. n.· 382, 9 Outubro
1844.

dcmonstrnç:t1O se -exlgio das rendas para ellas
arreca,dadas des'de o anno fin:meeiro de
-3~ - -3'7 ;} 43 -44, e 'Como organisada.
Cll'C. 24 Outubro 1844. (J<J1·n., 11.· 296.)
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ALFANDEGAS : ao arl 171 do Reg. 30 Maio
t836; não se de\'e conceder licença pata
formar armal.ens sobl'e agua: 05 generos
enconh'ados sem despacho a bordo das em
harcações, ainda que innavegaveis, devem
ser apprehendidos. Ord. n. o 100, 29 Outu
bro 1844.

declarou-se, que o seu thesoureiro não coo
bra premio do deposito, porque o Reg.
22 Junho 1836 não é exp.'esso. Ord. ti
Novembro 1844. (Jom., '11. 0 311.)

ao art. 227 do Reg. 22 Junho 1836 expli
cação se deu. Ord. 0. 0 113, 14 Novem
bro 1844.

o expediente, que o Reg. maoda pagar como
mulcta, não está comprehendido nos direi
tos de consumo. Circo 0. 0 119, 20 No
vembro 18M.

determinou-se a maneira de se decidirem as
duvidas suscitadas eotre as partes e os em
pregados das alfandegas. Decr. D. o 391,
17 Novembro 1844.

declarou-se que com a execução da nova
pauta cessára a isenção de direitos dos
li\Tos. Ord. n. O 3, 13 Janeiro 1845.

- o imposto de patente de seus despachantes
deve cobrar-se por inteiro. Ord. 2'1 Ja
neiro 1845. (Suppl. ao Jurn., n. o 51.)

ao art. 28ft e seguintes do Reg. 22 Junho
1836, sobre apprehensão de polvora, e
repartição de seu producto. Ord. 31 Ja
neiro 1845. (Jorn., n.· 53.)

declarou-se a expressão trastes, do art. 4 do
Reg. n. o 376, 12 Agosto 1844. Ord. n. o 9,
ti Fevereiro 18fl5: Ord. 7 dito. (J01'TI"

n. O 56.

ALFANDEGAS: determinou-se como se farião os
despachos, substituidos os registos do Reg.
22 Junho 1.836, art. H5, §8. Ord. n. O 12,
7 Fevereiro 1845: alterada por Ord. n. o 45~

18 Abril 1845.

nas proximidades da da côrte probibio-se á
camnra municipal que permiLtisse alterro&.
Ord. n. o 18, 12 Fevereiro 1845.

dedarou-se que o art. 9 da Tarifa a101io o
1 1./2 p. 0/. de expediente das mercado
rias estran~eiras de porto a porto, que já
tivessem pãgo elireitos de consumo. Ords.
15 Fevereiro 1845. (Suppl. ao J07'1l., n.· 69.)

ao art. H5 do Reg. 22 Junho 1836 foi sub
lilituido, e como, o regislo dos despachos
de que ene trala. Ord. 15 Fevcrcil'ú 1845.
(Suppl. ao Jom. , n. O 69.)

declarou-se que o art. 19 da Tal'ifa abelio
o sello dos despachos na enll'ada e sabida
elas mel'cadorias; e quanlo aos escriplos,
o art. 9 fez alteração, e qual. Ord. 1ó
Fevereiro 1845. (Suppl. ao J om., 71. 0 69.)

os arts. 205, 206 e 207 do nego declarou-se
acharem-se alterados pelo Decr. n. o 391 •
17 Novembro 1844, sobre a Tarifa. Ord. 18
Fevereiro 1845. (Jom., n. O 75.)

é uma das estações de que traia o Decr. e
Reg. 21 Dezembro 184l~, art. 214, no
municipio da côrte. Ord. 27 Fevereiro
1.845. (JOTll., 11. 0 82.)

sobre mulctas por diITerença de carga do
manifesto, e falta das dl'rl:Il'açócs, con
forme o Decr. 2:! Julho 1 '42, e não ha
ver-se dado entrada no tempo comt>etente,
den-se decisão se~undo o Re~. 22 Junho
1836, ar~. 37, S 1: 145 SS 3, 4 ~ 6.
Ord. 27 Fevereir0 18L~5. (Jonl., 71.' 82. j
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ALFANDEG AS da côrLe : uniforme se deu a seus
vigias. Ord. 7 Março 18ll.5. (Jom. , n." 97.)

as fazendas abandonadas por seus donos nas
mesmas devem pagar por inteiro o direito
fixo na Tarifa; entendido assim o art. 18
do Reg. 12 Agosto 18lt.4, e a Ord. 21
Novembro 1837. Ord. n." 43, 12 Abril
1845.

determinou-se que as segundas vias de seus
despachos se guardassem. e como, ficando
alterada o Reg. 7 FevereiJro d'este anno.
Ord. n." 45, 18 Abril 1845, alterada pela
Ord. n. o 95, 26 Agosto 18ll.5.

á de Paranaguâ mandou-se pagar um ama
Duense, e advertir que devia dirigir as
suas representações á thesoural'ia e não
ao thesouro, salvo nos casos permittidos
pelo Regulamento. Ord. 28 Abril 18lt.5.
(Jom., !l." 121.)

declarou-se que não havia incompatibilidade
em ser um seu guarda simultaneamente
agente do mar do cOTreio. Av. 10 Maio
18lt.5. (Jom., !l.0 1M.)

- sobre recurso interposto por falta de mani
festo na arribada, conforme o art. 2ll.5 do
Reg. 2:2 Junho 18M. Ord. 10 Maio 1845.
(10m., !l." 1lt.8.)

-- para a nova classificação dos despachantes já
admittidos excusa-se a certidi"ro ele idade,
e folha corrida. Ord. n." 50, 20 Maia 18ll.5.

á de Sel'gipe se autonsou despeza com fac
tura de casa para rec.olher seus escalares,
e para comprar um; e advertio-se que seu
inspector devia enviar as suas requisições
e representações ás thesourarias, e não ao
thesouro. Ord. 23 'Maio 1845 (10m., n. o

:1.61); Ord. n. o 58, 5 J unLo 18lt.5; Ord.
29 Agosto 1845. (101"11" n." 2lt.9.)

ALFANDEGAS: aliviada foi uma embnrc~cão de
mulcta imposLa pela falta de manif~sto, e
porque. segundo o art. 151 do Reg. 22 J u
nho 1836. Ord. 31 Maio 18li5. (Suppl. ao
Jom., !l. 0176.)

do Ceará: sobre quem devia, e como, sub
stituir o inspector da lhesouraria mandado
pelo presidenle da provincia inspeccionar
aqlleIJa repartição. Ord. n." 57, 5 Junho
18ú5.

- mandou-se proceder segundo os arls. 59 e
263, § 4, á avaliação do genero e da
avaria em porção de polvora arruinada e
extraviada, sobre que h3via reelamação;
ordenando-se a execução do cap. 16 do
Heg. 22 Junho 18.36, relativo nos consu
mos. Ord. 5. Jtmho 1845. (Suppt. 40

10m., n. O 176. )

- recommendou-se a execução do Decr. 1.9
Maio 18lt.3, art. 2,. para evitar ° transito
de cnrtas sem porte.' Circo 5- Junha 1845.
(Sltppl. ao Jom., n.O 176.)

seus officiaes requerendo auxilío ii: fortaleza
de Villegaignon na côrte, deve-lhe ser pres
tado. Decr. e Reg. n." !lU A. I) Junho
1845, art. 38.

declarou-se.o modo de deduzir os 20 p. "/"
de que trata o m1. 9 do Decl'. n." 376,
12 Agosto 1844; e a porcentngem aos em
llregados. Ord. n. o 63, 16 Junho 18li5.

- as declarações de accrescimos e faltas devem
ser escriptas pelos commandantes nos pro
prios manifestos. Av. n." 6h, 16 Junho
18ll.5.

declarou-se que, segundo o art. 128 do Reg.
22 Junho 1.836, (), commandante dos. ano
coradouros e destacamento da vigia é o
guarda mais antigo dos dous que deve ter
cada barca. Ord. 16 Junho 18ú5. (Jo1'n.,
n." 181.)
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ALFA lDEGAS: ordenou-se restituição de 1/2 p. °/0
de expediente e 1/20 de sello de despacho
de generos esLrangeiros importados de pro
vincia a provincia, pagos depois de execu
tado o Decr. e Reg. 12 Agosto 18M.. Av.
1.6 Junho 184-5 (Jom., n.O 181); Av. 16
AgosLo 184-5 (J07·n., n. ° 230); Ord. 6 Se
tembro 1845 (JOT1l., n.O 257).

- a nomeação de porteiro interino pertence,
pelo art. 27 do Reg. 22 Junho 1836, ao
inspector, e não ao presidente de provin
cia. Ord. D. o 65, 1.8 Junho 1.84-5.

quando a visita d'ella chegar ás emharcações
entradas antes do agenLe do lDar do cor
reio, deve fazer sen li l' aos capitães e pas
sageil'os, segundo o art. 27, § 1, a ne
cessidade da entrega de cartas, dando-se
assim intelligencia ao art. 212 do DecI'.
e Reg. 21. Dezembro 1.8úú. Ord. 18 Junho
1845. (J07"1l., 11. 0 185.)

os generos vindos de paizes eSLrangeiros li·
mitrophes devem pagar os direiLos de con
sumo da nova Tarifa. Ord. D. o 69, 26
Junho 1845.

seu inspectai', que fôr tamhem thesoUl'eiro,
deve pl'e tal' fiança. Ord. 27 Junho 1845.
(J07'1I. , 11. ° 186.)

iJ. da côrte ordenou-se, que o expediente du
rasse aLé 3 horas, pl'olongalldo-o, quando
necessario, por ruais uma hora. Ord. 3
Julho 18L~5. (Jom., 11.° 195.)

seus guardas 50 dispensados das guardas e
rondas, não das parada , na guarda na
eiona1. AI'. 1.1 Julho 1845. (J07·n., 11. 0202.)

obre desconlo no ordenado, que se julgou
illegal, no pOI'Leiro da da Babia, por fal
lal' ao corLejo á efligie de S. M. o Impe
rador. Ord. 2 AgosLo 1845. (Suppl. ao
Jom. , 11. o 225.)

ALFANDEGAS: declarou·se ao inspeclor da uas
Alagôas, que pelos Regs. 30 Maio e 22 Ju
nho 1836, podia, e como, fazer en LI'ar nos
seus deveres os aclminish'aclores de lrapi
ches. Ord. 2 Agosto 18L15. (Suppl. ao
J07'I1., 11. 0 225.)

seu inspector pres~a juramenlo nas mãos do
inspecLor da lhesouraria. Ord. n. O 87, 9
Agosto 18lJ5.

seu inspecLor não deve remeUer alguem ás
justiças, sem ter feiLo o aulo que lhe or
dena o Reg. Ord. 1.3 AgosLo 1845. (/07"1l.
n. O 230.)

sobl'e iotelligencia da Ord. 1lJ Novembro
184-4-, ordenando resliluição de mulela,
provada a LI'oca de n°S. de certos volumes.
Ord. 13 AgosLo 18~5. (J01'/!., n. O 230.)

declarou-se que, apesar da Lei n. o 317, 21
OULubro 1843, art. 20, é conforme com
os arLs. 151 e 152 do Reg. 30 Maio 1836
que os despachanLes do consumo lirem pa
tentes de da all'andega, se quil.erem des
pachar para exportação. Ord. n. o 89, 16
Agoslo 1845.

ii da côrle e á the oUl'arias uas Províncias
declarou- e, que nos casos de consumo e
avaria, dr. que lrala o art. 18 do Reg. 12
Agoslo 1844-, se deduzão os direilos do
pl'eço da al'rematação, e pela porcenta
gem. Circo n. O 94., 23 AgosLo 184-5.

ao inspector da de Sergipe se appro\'ou a
suspens50 de "encimento, POI' se ler re
tirado sem licença; e se mandou não pa
gar o tempo d'eJla, ainda que a conseguisse.
Ord. 29 Agoslo 1845. (J 07'11., n. o 249.)

sohre apprehensão de c:môas com mercado
rias, por falla de pagamenLo de seJlo pro
por'cional, e inle1Jigencia dada ás Ords. li
Marco 1.84li, e 4- Fevereiro 1840; e :Jl'l'e
cad;çflO de dil'eilos prol'inciaes. Orei. 15
Selembl'o 1845. (Jom., n.O 2M.)

ia
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ALFANDEGAS: sohre recusa de despacho de ar
mamento de guerra na da côrte, fundada
no art. 223 do Reg. 22 Junho 1836. Av.
i8 Setembro 1845. (Jom., n. O 266.)

consignarão-se fundos para compra de qua
tro escunas, e despeza com o pessoal e
malerial, afim de evitar-se o contrabando
nas costas. Lei n. o 369, 18 Setembro 1845,
art. 7, S 10.

de Pernambuco: para conclusão da obra do
seu trapiche consignarão-se fundos. Lei
n. O369, 18 SetemlH'o 1845, art. 7, S27.

foi abolido o sello proporcional dos seus des
pachos. Lei n. o 369, 18 Setembro 1845,
art. 1ft.

foi elevada a 400:t/> rs. a importancia para
admissão de seus assi~llados, e como pa
gos. Lei n. o 369, 18 Setembro 1845,
art. 26.

regulou-se a classificação e quantia que de
verião pagar os seus despachantes pelas
patentes. Lei n. o 369, 18 Setembro 18115,
art. 27.

- fo·i o govel'no autol'isado para reforma de seus
Regulamentos. Lei n. o 369, 18 Setembro
1 115, art. 30. Com missão para ella no
meou-se. Decr. 20 Selembro 1.845. (Jom. ,
11. o 263.)

cm additamento á tarifa, mandou-se cobrar
5 p. % dos apparclhos de pesca denomi
nados Mac!ragues, para cel'ta companhia
na côrte. Ord. 29 Setembro 18ft5. (Jorno ,
12. 0 284.)

bu cas não se devem dar n'ellas por mera
denuncia, e sem venia. Av. 29 Setembro
1. [~5. (Jom., n. o 284.)

ALFANDEGAS: reslituição se ordenou de mulcla,
sem fundamento imposta. apesar dos arts.
150,151 e 1.58 do Reg. 22 Junho 1836. a
embarcação, que entrara sem certificados,
por vir de ilha deseria. Ord. 2 Outubro
1845 (Jorn., n. O 298); Ord. n. O1.11, 10
dito.

ordenou-se despacho livre da bagagem uo
encarregado de negocios da Belgica. Ord.
7 Oulubro 18115. (Jorn., n. O 298.)

devem n'ella abrir-se os massos de amostras,
para verificar-se se nada mais contém.
Av. 16 Outubro 1.845. (Jom., n. o 303.)

I'ecommendou-se a execução do cap. 18 do
Reg. 22 Junho 1.836, e lnstr. relativas de
1ll Outubro 1845. Ord. n,O 1.19, 25 Ou
tubro 18ft5.

n'ena se não despacha a farinha de man
dioca importada de outra provincia do 1m·
perio; nem paga 1/2 p. % de expediente,
segundo as Ports. 15 Maio 1.839, 10 No
vembro 1838. Port. n. o 120, 29 Outubro
1845.

Ol'denou-se que um segundo escrip lurario da
da Bahia só comecasse a vencer desde o
dia da posse. Ord. 11 Novembro 1845.
(Jorn., n. o 322.)

ordenou - se pagamento a um segundo es
criplural'Ío da da B:lhia, do tempo q.ue por
moles lia se demorara em ir lomar posse
de oulro emprego até o em que seu suc
cessor a tomou. por não haver duplicata.
Ord. 11 Novembro 1845. (10m., n. O 322.)

ordenou-se a execução do Reg. 30 Maio 1836,
art. 1.77, sobre carregarem grandes barcaças
e canôas em diversos portos, que não tem
as eslnções fiscaes, de que lrata o citado
Reg., arls. 5 e 6. Ord. 1.á Novembro 1845.
(JOTll., n. o 323.)
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ALFANDEGAS: ordenou-se á do Espirito Santo
o cumprimento da Ord. 9 Ji.llho, pela qual
se declarárrLO os vencimentos do tempo de
licenca ou commissão. Ord. 15 Novembro
18úõ~ (Jorn., n. ° 323.)

ordenou-se abonação de gratificação ao em
pregado, que foi interinamente servir de
inspector da do Aracaty, e pelo serviço
no emprego superior ao seu em graduação
e responsabilidade. Ord. 1.5 Novembro
1845. (Jorn., n. o 324.)

das machinas existen Les na da côrle, das
quaes parte pertencia á casa da moeda,
e outras havião sido abandonadas pelos
donos, ordenou-se destino; mandando-se
na [órma do Reg. arrematar as ultimas.
Ord. 1.8 Novembro 1845. (Jom., n. o 332.)

inlelligencia se declarou do Decr. 30 Junho
1.844, não comprehendendo as embarca
ções nacionaes, ou estrangeiras, en tradas
de porto do Imperio, com despacho ue
generos do paiz sómente, e com destino
de completar carregamento para fóra do
lmperio. Ord. 21. Outubro 1.8ú5. (Jom.,
n.O 337.)

Jeclarou-se serem bem exigidos, conforme
o art. õ do Decr. 12 Agosto 1844, 30
p. % de perolas despachadas; mas que se
devia fazer o seu despacho como o das
joias de ouro e prata, por estarem na
mesma razão. Ol·d. 26 Novembro 18115.
(Jom., n.O 337.)

as balanças d'ellas eslão sujeitas ':1 legislação
das aferições, sendo porém gratis esse ex·
pediente. Orei. 27 Nov. 18fJõ. (J01'I1.,

11.° 337.)

ordenou-se o despacho livre da bagagem do
secrelario da legação Brilannica. Ord. 10
Dezembl'o 1.8ú5 (Jom. , n. o 353); e ao dos
Bslados-llnidos o de objectos vindos para
seu nso. Ore!. da mesma data. (J01'11. cit.)

ALFANDEGAS: addições, e quaes, se mandárão
fazer á sua tarifa. Ord. 29 Dezembro 1811õ.
(Jom.• n. O U. 1866.)

sobre a creacão de uma na vilia de Aotonina
da provin~ia de S. Paulo. Av. 30 Dezem
bro 1845. (Jm'n., n. o 1.4, 1.866.)

- o agente de saude, que levar refrescos ou
auxilio aos navios em quarentena, deve ir
munido de ordem do provedor ou secre
tario, a qual sirva por uma só vez, afim
de a entregar ao guarda deslacado na barca
de vigia. Av. 10 Janeiro 1.8á6. (Jorn.,
n. O 18.)

ao art. 158 do Reg. 22 Junho 1836, sobre
mulcta incorrida por desistencia de fran
quia. Ord. 14 Janeiro 18á6. (J01'11. , n. o 31.)

sobre apprehcnsão de generos recolhidos a
armazcns não alfandegados na Bahia. Ord..
1á Janeiro 18116. (Jorn.• n. O 31..)

a respeito da mulcta de que trata o art. 227
do Reg. 22 Junho 1836. Ord. 15 Janeiro
18á6. (Jorn.• n. o 31.)

sobre cobrança do sello de importação de
cartas de jogar. Ord. 19 Janeiro 18á6.
(Jorn., n. o 33.)

sua correspondencia com o lhesouro não é
de necessidade que seja feita por ioterme
dio dos presidentes de provincia. Ord. 28
Janeiro 1811G. (Jorn., 71. 0 lI8.)

de Paranagua: ordenou-se que se não pa
gassem ordenados, nem fosse admillldo
a serviço sen inspector, sem prcstar. e
como, fianca. Ord. '28 Janeiro 18h6.
(Jorn., n. O 52.)

da cOI'le: ordenou-se que de uma compa
nhia equeslre s6 cohl'asse dos cavallos di·
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rei tos de reexportação e expediente; visto
haver levado corusigo os mesmos cavallos.
Ord. á Fevereiro 18!J6. (Jorn., n. O 62.)

ALFANDEGAS: declarou-se que a visita dos
guardas m6res aos barcos mercantes só tem
logar quando entrão e acahão a descarga;
e quaes suas obrigações na guarda dos por
tos, &c. Ord. 10 Fevereiro 1866. (Jorno ,
n. o 68.)

nas que não tem feitores conferentes, o exa
me do páo-brazil pertence a outros em
pregados, éonfOI'me o art. 9 do Reg. 22
Junho 1836. Ord. 11 Fevereiro 184.6.
(Jom. , n. o 68.)

os manifestos de que tra La o art. 33, § 6,
do Reg. 22 Junho 1836, e que ellas de
vem reter, são os da carga que vem do
estrangeiro, e não da que é tomada para
elIe. Ord. 12 Fevereiro 18M. (Jom.,
n. O 68. )

sobre muletas por apprehensão, &:c., con
forme o art. 177 do Cod. Crim., e arts.
292 e 295 do Reg. 22 Junho 1836, não
tendo applicação o Reg. 7 Dezembro 1796.
Ord. 9 Março 1866. (Jorn., n. o 83.)

declarou-se que o pagamento do imposto
da palente dos despachaldtes, conforme o
ad. 27 da Lei n. o 369, 18 Setembro 18á5,
deve tel' logar do 2. 0 quartel do corrente
anno financeil'O em diante. Ord. 18 Março·
18M. (Jom., n. o 103.)

ALFERES das aldêas dos Iudios. - Vid. Indios.

alunmus da Escola Militai'. - Vid. Escola
AIilita1'.

de ordenanças. - Vid. Or'denanças.

ele milicins. - Vid. !Jl ilicias.

ALFERES de 1.' linha do exercito: são iguaes cm
categoria aos segundos tenentes de artilhe
ria ou outras armas. Res. 13 Fevereiro
1815. (Repej·t. Cunho illat., verbo Alferes.)

que por idade ou molestias se impossibilita
rem inteiramente de servir. são reforma
dos, conforme o AIV. 23 Dezembro 1790:
contando mais de 35 annos de sel'viço po
dem obter a ultima reforma com posto de
accesso e soldo por inteiro. Decr. e Plano
11 Dezembro 1815, § 3.

seus filhos podem ser segundos cadeLes. Provo
á Fevereiro 1820.

seu soldo marcou-se. Decr. 7 Mal'co 1821..
- Vid. Dec1'S. 25 e 28 Março 1825.

a promoção a esle'posto ordenou-se que fosse
geral por armas. e quaes, em cada guar
nicão. Decr. e Instr. 4 Dezembro 1822,
§ '1.

por cada um que aprisionassem os cOl'sarios
Brasileiros aos Portuguezes, no tempo da
guerra da Independencia, prometlel1-se a
quantia de 600:t/J 1's. Decl'. e Regim. 30
Dezembro 1822, cap. 3, ad. 6.

aos sargentos que forem promovidos a aju
dantes e quarleis-mestres. com a patente
de alferes, marcou-se o soldo que devião
venceI', conforme o Decr. á Outubro 1822.
Decr. 21 Janeiro 1823.

tem gratificação quando com manda compa
nhia. Por!. 23 Janeiro 1823.

aggregados ou graduados (não contemplados
na Ues. 30 Outubro 18i9, privativa dos
olliciaes generaes), que con tarem mais de
flO annos de seniço; são reformados com
a effectividade do posta que tiverem, e
graduaçflO do immediato. Provo 26 Janeiro
182[1.
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ALFERES são, e como, promovidos a esle posto
os sargentos e cadetes. Porto 31 Janeiro
1824.

declarou-se que 05 segundos tenentes de com
missão em concurrencia com os guardas
marinha d'armada nacional se devião con
siderar mais antigos, sendo nomeados por
Port. da secretaria d'estado dos negocios
da marinha. Port. O Março 1825. (CoU.
Nab.)

os cadetes e sargentos para serem a este posto
promovidos a que exames devem submet
ter-se. Porl. 19 Março 182l~ (Repel't. Cunho
111at., verbo Alferes); Porls. 14 Fevereiro
(CoU. Nab.) , e Março 1.825.

commandando companhia, ou não comman
daDdo; no eslado maior d'e 1.' ou 2.' classe
tem de soldo 22:jj) rs.; gratw.cação men
sal 10:jj), 6:jj) e 4:jj), segundo o exercicio;
uma ração de etape e uma cavalgadura,
segundo o exercicio a que ella competir.
Decrs. 25 e 28 Março 1825, Tabellas.
Vid. Lei n. o 260, 1 Dezembl'o 1841, m't.
á, e Tab. ; DecT. n. 0263, 10 Janeiro 18li3,
e Tab. 1, 3, li, 6.

não póde perceber duas gratificações, mas
tem opção. Decrs. 25 Março 1825, Observo
§ 10; 28 dito, § 13. Lei D. O 260 de 1
Dezembro 1841, art. 5.

que com o 8ugmeDto feito nos soldos e gra
tificações, ficassem com maior quaDlia do
que a fixada na Tabella, ordeDou-se que
a conservassem até por patente ou exer
cicio iguala-la ou excede -la. Decrs. 25
Março 1825, Observ., § 11; 28 dilo,
§ 14.

graduação tal lem os guardas-marinhas, e
por isso vencem o mesmo soldo do Decr.
28 Março 1825, ampliado á armada pelo
Decr. 2 Abril 1825. Res. 30 JUDho 1825.
(CoU. Nab.) - Vici. Lei n. O 260, 1 Dezern
bTO 18M, Tab., ObseTv.

ALFERES: dous ordenou-se que houvesse em
cada uma das companhias de caçadores,
granadeil'os e cavallaria. Decr. 15 Setem
bro 1825.

- foi o governo autorisado para promover a
seu posto, segundo as leis em vigor, os
cadetes e sargentos. Lei 2li Novembro
1830, art. 11.

ou segundos tenenles: ordenou-se que fi
cassem habilitados para os postos que
vagassem os discipulos da academia mililar
e de marinha, só depois de approvados no
dous annos consecutivos do respectivo curo
so, tendo-se elles destinado a alguma das
armas. Decr. Estat. 9 Marco 1832, arts.
64 e 65; revogo Decr. 22 'Outubro 1833.

segundo tenente, ou guarda - marinha da
academia militar e de marinha, não são
promovidos a outro posto, sem haverem
completado o curso da arma u que se
des tinassem; excep lo os de cuvallaria e
infanteria. Decr. Estat. 9 Marco 1832, art.
66, revogo Decr. 22 Outubr; 1833.

segundos tenentes ou guardas-marinhas, que
obtivessem gráo peja academia militar e
de marinha, ordenou-se que tivessem pre
ferencia para certos postos. Decr. Estat.
9 Março 1832, art. 67, revogo Decr. 22
Outubro 1833.

ou segundo tenente em qualquer das tre
armas, quando podem ser promovidos, e
como, os discipulos ela academia militar.
Decr. 22 Outubro 1833, arts. 148 e 149.
- Vid. Escola militaI' da côrte.

suas patentes pagão se110. - Yid. SeUo.

gratificação addicional de metade elo soldo,
em quanto estivessem empregados, lhes
foi concedida. Res. n. o 37, 1 Outubro
1834, art. 1. - Vid, Lei n. o 260, 1 De
zemb1'o 18á1, art. !J, e T abeUa.
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ALFERES: ordenou-se que o mais moderno, ou
cadete, levasse a bandeira noz corpos do
exercito, e que n'estes em lempo de guerra,
cada companhia tivesse um alferes ou se
gunde tenente aggregado. Decr. n. o 30, 22
Fevereiro 1838, arts. 5, 6, 7 , 8, 13 e 14.

foi o governo autorisado a promover os in
dividuos que não forem da 1..' linha, em
remuneração de serviços relevantes pres
lados em defeza da ordem publica e da
integridade do Imperio. Res. n. o 23, 1.6
A~osto 1838, art. 1., S 2.

no arsenal de guerra da côrte se mandou
eslabelecer um collegio para os seus filhos
necessitados, com a denominação de
Collegio Militar do Imperador-, e como
regulado. Decr. e Estat. n. o 42, ii Março
1.840.

suas tenças são de 40:jj) ou 50:jj) 1'5. , segundo
forem de infanteria on cavallaria, não ten
dotença, pelo Ass. do conselho ultrama
rino de 28 Março 1.792, posto em vigor.
Res. n. o 181, 23 Junho 1841..

ou segundo tenente do exercito: tem o soldo
de 30:jj) rs., gratificação addicional de
10:jj), e ração de forragem, gratificação
de terça parte, e exercicio, como regu
ladas em tempo de paz ou guerra, e co
medorias de embarque. Lei n. o 260, 1.
Dezembro 1.8h1., art. 4, e Tab.; Decr.
n. o 263, 10 Janeiro 1.843, Tab. 1., 3,
4 e 7.

ou segundo tenente de artilheria da mari
nha lem as maiorias de embarque, que
percebião an tes d'esta Lei p. o 260, 1. De
l.embro 1.841, Tabella.

- e cavalleiros das ordens do Cruzeiro e Roza ,
que tem identica graduação: as sen lineHas
perfiJão-lhes as armas. Provo n. o 8, 1.5
Fevereiro 18lJ3, § 27.

ALFORRIA. -- Vid. Liberdade.

ALGARISMO. - Vid. Data.

ALGEMAS e correnles se põem nos recrutas
para segurança. Decr. 2 Novembro 1.835,
art. 2.

ALGODÃO importado d~ Brasil para Porlugal,
que direitos de enlrada pagava. Carl. Reg.
28 Julho 1.808. (CoU. Nab.)

ordenou-se que não se comprehendesse na
arrematação dos dizimos das rneunças, e
antes se administrasse como o dizimo do
assucar, adaptando-se o que fosse conve
niente do Edil. de 1807. Provo 7, e Av.
1.8 Fevereiro 1.809; Provo 19 Novembro
1810. (CoU. Nab.)

creou-se para as despezas da junta do com
mercio a imposição de 1001's. sobre cada
sacca. Ak 15 Julho 1809, declarado pOl'
Provs. 23 Outubro e 29 Novembro 18'17.
(CoU. Nab.)

autori ação se concedeu para erecção de uma
prensa junla á alfandega do mesmo, e com
({ue onus e vantagens, em Pernambuco.
Provs. 20 Julho 1809, e 2ô Fevereiro
1827. (Coil. Nab.)

ordenou-se na corte que os trapicheiros e
donos de arma7.ens não o deixassem sair,
sem ser-lhes appresenlado bilhete do the
zoureiro - escrivão mostrando pagas as con
tribuições do Alv. 1.5 Julho p. p. Porto
12 Agoslo 1809. (CoU. Nab.)

prorogação do praso estipulado da ~rremala

ção, a pretexto de augmenlo no Imposto.
que impossibilitava o contl'actador de pa
gar, negou-se, Provo 9 Dezembro 1.800.
(CoU. Nab.)
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ALGODÃO; para a mesa de inspecção de Per
nambuco nomeou-se administrador. Decr.
1.1 Janeiro 1811. (CoU. Nab.)

sobre queixa do juiz de fóra pI'ocurador da
fazenda do Maranhão, da qual fazião parte
os exLravios do algodão. Res. 20 Maio 1812.
(CoU. Nab.)

admissão de despachante de sua alfandega
em Pernambuco, concedeu-se, e com que
seguranças. Provo 6 Fevereiro 1817. (Colt.
Nab.)

alfandega e inspecção d'elle: mandou-se, e
porque, estabelecer na villa da Parnahyba
em Piauhy. Decr. 22 Agosto 1817. (CoU.
Nab.)

determinou-se que a mesa d'inspecção de
Pemambuco se denominasse - Alfandega
do Algodão -, e que seu admini.strador
exercitasse a jurisdicção de juiz, provi
denci.ando-se mais sobre a marcha do esta
belecimento, suas obrigações, &c. Decr. 11
Janeiro 1819. (Colt. lVab.)

gt'ati1Jca~ã.o se mandou dar ao juiz da ba
lança, Inspector do algodão em rama, da
villa da Fortaleza, no Ceará. Provo 11
Fevereiro 1819. (Coli. Nab.)

declarou-se á junta da fazenda das Alagôas,
que os 600 1'S. por arroba se devião s6
exigir do exportado para a Europa, e não
do que fosse para ser vendido na Bahia e
Pernambuco, onde se devia cobrar seme
~hante i~poslo no acto de exportação,
mdo por ISSO acompanhado de guias. Provs.
27 Selembl'o 1819, e 10 Junho 1823.
(CoU. Nab.)

creou-se na cidade do NaLal, no Rio Grande
do Norle, um~ casa de in pecção d'elle.
Decr. 3 Fevereiro 1820: sohre seu esLabe
lecimlmto, Res. 23 Maio 1823. (CoU. Nab.)

ALGODÃO: providencias se derão para o regular
andamento da sua alfandega e mesa d'ins
pecção em Pernambuco. Cart. Reg. 16
Março 1820. (Coli. Nab.)

determinou-se a fórma de percepção de seu
dizimo nas cidades e villas do Brasil. Decr.
16 Abril 1.821.

allgmenLou-se o ordenado do juiz e admi
nistrador da sua alfandega em Pernambuco.
Provo 11 Julho 1.822. (Colt. Nab.)

concedeu-se isenção de dizimo de porção d'
arrobas em rama remetLida de Minas Ge
raes, conforme a Cart. Reg. 14 Dezembro
1816. Porto 16 Maio 1823. (CoU. Nab.)

sobre restituição do oflicio de fiel do registo
do embarque da alfandega do algodão de
Pernambuco, que se achava servido pelo
escrivão do embarque da mesma. Provo 17
Maio 1825. (CoU. Nab.)

simplificou-se e facilitou-se, e como, a co
brança do seu dizimo. Decr. 31 Maio 1825.

providencias se derão para cobrança do seu
dizimo, de conformidade com o Decr. 3i
Maio 1825. Porto 6 Agosto 1825. (CoU.
Nab.)

_ aos devedores de seu dizimo naBahia tornárão
se extensivos os favores da Provo 26 Junho
1820. Provo 26 Setembro 1825. (CoU. Nab.)

sobre pedido do oflicio de escrivão da receila
da sua alfandega em Pernambuco, por
duas pessoas; ordenou-se que fosse dado
ao mais digno, e sem pensão, salvo se o
rendimento dos emolumentos fosse lal,
que d'elle se podésse deduzi-la. Provo 10
Dezembro 1825. (CoU. Nab.)
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ALGODÃO: negou-se, c porque, a um preten
dente, o esLobelecimento, e com que con
dições, de companhia de homens traba
lhadores para o serviço da suo aIrandega
em Pernambuco. Res. 13 Abril 1826. (CoU.
Nab.)

sobre petição de empregado, proprietario
dos oflicios exlinctos de guarda m6r e the
someiro da alfandega do algodão de Per
nambuco, para dar-se-lhe outro emprego
na alfandega de fazendas. Res. 2 Maio 1826.
(CoU. Nab.)

a dislincção entre ,o de fio curlo e comprido,
existente na pauta franceza, foi suppri
mida. Trat. 6 Junho 1826, art. 16.

ordenou-se que na mesa de inspecção do
Rio Grande do Norte se observassem as
Instrucções dadas à de Pernambuco, fi
cando sém effeito as que indevidamente
admitlira a junta da fazenda. Res. 30 Ju
lho 1827. (CoU. l1ab.)

forão extinctas as suas mesas de inspecção
passando a jurisdicção contenciosa para
as justiças ordinarias, e a arrecadação dos
impostos para as junlas de fazendas, dando
se destino a seus empregados. - Lei 5 No
vembro 1827 (CoU. O. P,·.); Res. 1 Março
1830. (CoU. Nab.)

em rama ou caroço: pro, idencias sobre arre
cadação do dizimo dos despachos de expor
tação pela mesa do consulado, se derão. e
quaes. Res. 26 Janeiro 1829. (CoU. Nab.)

- para a arrecadação do seu dizimo, conforme
o Decr. 16 Abril 1821. Provo 5 Junho
1829, sobre a qual se solvêrão duvidas.
Res. 1.5 Janeil'o 1830; Provo 1 Junho 1831.
(CoU. Nab.) .

exportado de qualquel' das pl'ovincias do Im
perio para fóra d'elle ficou pagando, e

como, de producção e exportação os mes
mos direitos que o exportado da do Rio
de Janeiro. Lei 4 Dczembl'o 1.830 (CoU. O.
Pr.); Provo 1 Junho 1831. (CoU. Nab.)

ALGODÃO: foi o goveJ'no autorisauo para reunir
às mesas de diversas rendas, que se man
dárão crear nas provincias, as alfandegas do
dizimo e algodão de Pernambuco e Mara
nhão, que se extinguirão. Lei 15 Dezem
bro 1830, art. 24. - Vid. Reg. 26 !IIm'ço
1833, infl'a.

acerca da Provo 5 Janeiro 1831, e Instruc
ções que a accompanhàrão, declarações se
fizerão à junta da fazenda de Pernambuco
sobre o calculo do seu dizimo. Proys. 1.
Junho e 20 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- seu dizimo e consulado declarou-se que ue
vião ser pagos na provincia que o expor
tasse, segundo o arl. 1 e 3 da Lei 4 De
zembro 1830. Provo 31 Agosto 1831..

sobre o concerLo da casa que servio de seu
trapiche em Pernambuco. Prol'. 4 Outubro
1831. (CoU. ]\iab. )

seu dizimo é arrecadado e escriplurado nas
mesas de diversas rendas das pI'ovincias.
marilimas, na forma dos Decrs. 16 Abril
1.821; 31. Maio, e Provs. 6 Agosto 1825 e
20 Agosto 1831, pagando 10 p. O{o sem
tara nem desconlo pelo beneficio e con
ducção, segundo a Lei !J Dezembro 1~30 ;
e despachando-se na forma do art. 39,
§ 1 d'este. - Reg. 26 Março 1833, arts. 23,
30, 40, § 6. - Vid. Reg. 30 Maio 1836,
aTts. 74, § 2; 151 a 173.

de cada sacca ou volume em l'ama ou caro
ço, se cobra nas mesas de dirersas rend<ls
100 reis de cOI1LI'ibuição ela junta do com
mercio, scgnnclo os AI vS. 15 Julho 1809,
4 Setembro 1810, 6 Julho 1811., e Ed. 29
Novembro 1817. Reg. 26 Março 1833, ad.
á5, S 2. - Vid. Lei li. o 98 > 31 OCI.tub,'o
1835, aTts. 8, 9,.-SG;H, S liO; e 12.
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ALGODÃO: quaes as obrigaçóes des proprietarios
e adminisll'adores de suas prensas. Reg. 26
Março 1833, arts. 50, 51, 52 e 53, sub
stituido pelo Reg. 30 Maio 1836, arts. 190
3. 197.

seu dizimo e conlribuição para a junta do
commercio pertencem á receita geral do
Imperio. Lei n.· 58, 8 Outubro 1833,
art. 31, § 10; Lei n.· 40, 3 Outubro 1834,
art. 36. - Vid. Lei n.· 98, 31 Outubro
1835, a1'ts. 8,9, § 6; 11, § l~O; e 12.

declarou-se que em Pernambuco, segundo
a Cart. Reg. 16 e Provo 18 Março 1820,
e itiV. 15 Julho 1809, § 1, apezar daLei
4 Dezembro 1830, art. 1, se devia con
tinuar a cobrar a conlribuicão estabele
cida a titulo de marca e pesada das saccas,
e a applicada á junta do commercio. Ord.
7 Fevereiro 183ú.

declarou-se que o art. 40, § 6 do Reg. 26
Março 1833, quanto á tara, se deveria
entender quando as saccas fossem de te
cido do mesmo genero. Circo 22 Março
1. 34.

declarou-se que o favor da Lei 4 Dezembro
1830, acerca do pagamento dos direitos,
era geral para todas as provincias. Ord.
:22 Maio 1835.

- a contribuição de 60 rs. em Pernambuco,
e 120 na Bahia por cada sacca exportada
foi abolida. Lei n.· 98 de 31 Outubro 1835,
"d. 8.

eu dizimo, &c., passou a ser receila provincial,
menos no municipio da côrte. Lei n.· 98
d~ 31 Outubro 1835, al'ts. 9, § 6; 11.,
§ l~O; 12. - Vid. Reg. 30 Maio 1836,
«l'tS. 74, § 2; 151 a 173.

ol,denou-se que seu dizimo fosse cobrado na
occasião do embarque, e como. Ord. 31
Oulubro 1835.

ALGODÃO: seu dizimo de exportação é, e como,
arrecadado pela mesa. do consulado no mu
nicipio da côrte. Reg. 30 Maio 1836, arls.
74, § 2; 1513.173.

de conformidade com o Reg. 30 Maio 1836,
art. 15á, declarou-se á lhesouraria dal;
Alagoas que a despeza com o seu peso e
embarque devia cessar. Ord. 23 Outubro
1843. (JO1'n. n.· 300.)

- declarou-se como se procederia em confe
rencia que deu a conhecer falta no peso
despachado, não sendo applicavel o art. 159
do Reg. 30 Maio 1836. Ord. 26 Abril184[~.

(Jol·n. n.· 116.)

ALGOZ: deve servir como tal, um réo senten·
ciado. Av. 31 Agosto 1837.

ALIENACÃO de bens de conselhos e camaras.
- 'Vid. Camams 1l1unicipaes.

de bens nacionaes. -:Vic1. Proprios Nacionaes.

de terrenos de marinha. - Vid. 1lfarinhas.

de bens de mão-;IDorta. - Vid. Amortisação.

de bens de defuntos e auzentes. - Vid. Bens
de defuntos e auzentes.

quando é criminosa. - Vid. Estellionato.

- de bens de orphãos. - Vid. Orphãos.

de bens de Indio. - Vid. lndios.

de embarcaçóes de guerra nacionaes. - Vid.
Embm'cações de guerra.

de bens vinculados. - Vid. Vinculos.
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ALIENAÇÃO de armalj:ões de balêas e suas per.
tenças. - Vid. A1'mações.

subrogação de bens que áquella não são
subjeitos. - Vid. Bens.

ALIMKITOS

que para o Brasil se havia transportado
em ralão de sociedade, que não chegou
a operar. Res. 27 Novembro 1817, annexa
á Porto 21 Dezembro 1822. (CoU. Nab.)

- revogação da que foi feita pelo marido.
Vid. Bens.

quaes forão permett~das ao banco co~mer

cial da côrle. - Vld. Banco Commel'ctal da
cÔ1'te.

ALIENADOS. - Vid. Loucos.

ALIJAMENTO: sobre elie, Reg. de avarias appro
vado pela Res. 30 Agosto 1820, arts. 8,
SS 2, 3; 9,11 a 15. (Fen'eim Borges,
TTact. de AvaTias.)

declaração d'elle devem, e como, fazer os ca
pitães de navios nas viagens. Decr. e De
claracões de 20 Dezembro 1831; Substi
tuido', Decr. h. Dezembro 1832, art. 5.
Reg. 22 Junho 1836, arts. 14.5, § 6; 148,
24.0, § 4.; a 24.2, explicado pela Ord. 16 De
zembro 1841 (J01'n. n. o 4. de 184.2); altera
dos quanto ao praso pelo Decr. n. o 203 de 22
Julho 184.2; additado pela Ord. n. o 93 de
5 Agosto 1842; Ord. n. O 108 de 9 Setembro
1842; explicada por Ord. 15 de Dezembro
184.2 (J01'11. n. o 5 de 18113 ) ; Ord. 27 Feve
reiro 184.5 (J01'11. n. o 82); Ord. n. o 64 de
16 Junho 18h..5.

ALIMENTOS: como taes são em direito e legis
lação palria considerados os ordenados dos
empregados publicos. Res.' 12 de Novem
bro 1811; 4. Setembro de 1813; 18 Se
tembro 1823; 18 Setembro 182h.; 3 Feve
reiro 1825; 8 e 13 Abril 1826. (CoU. Nab.)

se julgou serem, e como, e em que quan
tidade, devidos por socios em negociação
mercanlil, a um seu consocio de industria,

ALIMENTOS; altendendo-se á obrigação que li
nha um pai de presta-los á filha casada, não
a havendo ainda dotado, ordenou-se que
o juiz da causa arbitrasse summariamente
quanlia justa mensal para os provision~es,

e expensas litis, até se findarem pleItos
existen tes eD lre o sogro e o genro sobre o
que devia este receber d'aquelle, compel
lindo-o á entrega e satisfação mensal dos
ditos alimentos. Decr. 1 Dezembro 1817.
(CoU. Nab.)

- juiz privativ~ administrador, c~m.iurisdi.c<,;ão
de os arbItrar conforme a dll'eIto, fOI no
meado a certos bens. Decr. 11 Março 1819.
(Cott. Nab.)

- pensões se mandárão dar a0S que se achassem
compromettidos pelos serviços prestados
ao Brasil e Estado Cisplatino. Deer. 20
Julho 1822. (CoU. Nab.)

- como taes farão consideradas, para não so[
frerem o desconto determinado pelo Decr.
31 Outubro 1821, as pensões concedidas a
diversas pessoas para e lu darem nos pai~es

estrangeiros ou Da côrle. Porto 21 JaneIro
1823. (CoU. Nab.)

ordenou-se que o juiz arbitrasse a uma filha
separada da casa de seu pai, e depositada
na de parente ou eslranho, qualidade e
quantidade de alimentos devidos pelo pai,
com relação ao seu eslado, qualidades
e possibilidades, guardadas as regras de
dil'eito, até á conclusão da partilha e efrec
tiva entrega dos bens, salvos os recursos
oruinarios e competentes. Prol'. 24. Maio
1823. (CoU. Nab.)

como taes se considerarão as lencas na Res.
6 Novembro 1823. (CoU. Nab.)
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ALIMENTOS

ALIMENTOS: ordenou-se (Iue se concedessem
extrajudicialmente os necessarios para de
cente sustentação a um filho segundo, en
carregado por seu irmão da administração
dos bens de sua casa sequestrados; esta
belecendo-se que o devia alimentar corno
irmão e filho 2. 0 da casa administrada, e
por estar em seu serviço corno adminis
trador, a quem era devido honorario; sal·
vos os direitos do administrado; pois que
só vigorisavão com seu consentimento por
não haverem sido arbitrados pelos meios
legaes, e estavão subjeitos a impugnação.
Res. 23 Dezembro 1823. (Coil. Nab.)

ao Principe Imperial e aos demais principes,
desde que nascerem assigna a assembléa
geral legislativa : os d'estes cessão só quan
do sairem para fÓl'a do Imperio. Const.,
art. 109.

das princezas cessão com a entrega do dote
quando casal'em. Constit. al't. 112; Lei
n. o 166 de 29 Setembro 18ll0, art. 1.

dos principes que se casarem e forem resi
dir 1'6ra do Imperio, cessão com a entrega
de uma quantia determinada pela assem
bléa geral legislativa. Const. art. 113.

do Principe Imperial, principes e princezas
são pagos pelo thesouro, e entregues ao
mordomo nomeado pelo Imperador. Consto
art. 114.

sua natureza tinhão as propinas pagas pelos
arrematantes de contractos aos empregados
da juncta da fazenda, á vista da Provo 15
Julho 1726 ; Res. 23 Setembro 1824. (Coil.
Nab.)

quanlia para elles se mandou abonar á viuva
de um individuo executado no Ceará. Porto
29 Julho 1825. (Coil. ]Vab.)

sobre a natureza perpetua ou lemporaria da
prestação alimentaria concedida á viuva
do administrador da estiva da alfandega

da côrte, cujo officio em propl'iedade ha
via sido dado a seu filho com aqueHe onus.
Res. 4 Agosto 1825. (Coil. Nab. )

ALIMENTOS aos officiaes de patente presos de
estado em fortalezas, ordenou-se que fosse
abonada a diaria de 400 rs. , como, e por
onde paga. Porto 30 Setembro de 1825.
(CDU. Nab.)

do Principe Imperial fixarão-se em 12 contos
de réis em quanto menor, e 24 logo que
tenha 18 annos. Lei 11. Agosto 1827,
art. 3; Lei n. o 98 de 31 Outubro 1835,
art. 2, § 2; Lei n. o 151 de 28 Agosto
1840, art. 3.

do Principe do Grão Pará são em quanto
menor de 6, e quando maior de 12 con·
tos de réis. Lei 11 Agosto 1827, art. ll,
elevados a 8 e 16 contos; Lei n. o 151
de 28 Agosto 18áO, art. 4.

dos principes e princezas são 4:800:t/J rs. quan
do menores, e quando maiores 9:600:t/J rs.;
Lei 11 Agosto 1827, art. 5, elevados a 6
e 12 contos. Lei n. o 151 de 28 Agosto 1840,
art. 5.

as viuvas e mãis de officiaes militares que
de seus filhos recebião alimentos, tem di
reito ao seu meio soldo. Lei 6 de Novembro
1827, art. 2.

as orphãas apartadas dos pais officiaes mili·
tares, e que por seu mão procedimento
não erão por eUes alimentadas, não tem
direito por morte dos mesmos ao seu meio
soldo. Lei 6 Novembro 1827, arts. 4 e 5.

caritativos, em pratica ordenou-se que fos
sem dados aos réos miljtares sentenciados
a trabalhos de fortificaçào por mais de
6 annos em fortalezas, e a trabalhos pu
blicas. Provo de 21 Março 1829, e Av. 19
Novembro 1831, cito no Decr. e Instr.·
n. o 263 de 10 Janeil'o 1.843, art. 1.3.
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ALLEGAÇÕES

1835. - Vid. Reg. n. o 152, de 16 Ahril
184.2, m't. 3.

ALISTAMEI TO: dos jurados. - ido Jurados.

- da guarda nacional. - ido Glla1,da Nacional.

- ue ordenanças. - Vid. Ordenanças.

- de cavallos. - Vid. CavaUos.

da populaç~o. - Vid. Arrolamentos.

- de Iudios aldêados. - Vid. Aldeamentos.

ALrHAR d'imposto: é o mesmo que isentar
d'elle. Port. 4. Março 1834..

ALJUBE: providencias se derão para supprir sua
deficiencia no emprego de prisão civil da
cidade do Rio de Janeiro. Pm't. 8 Marco
1830. (CDU. Nab.) •

- o re to do seu edific.io na côrte foi cedido
pelo bispo capellão mór, para se reuni
rem, e alargarem as prisões civis. Avs. 31
Março 1830. (CoU. Nab.)

concedas se mandárão fazer na sua pI'isão
civil da côrle. PorL' 19, 21 Janeiro 1831.
(CoU. iVab.)

ao seu carcereiro, que tambem o era da ca
deia da relação na côrte, mandarão-se cum
prir sh'ietamente a respeito da prisão ou
custodia de cerlo padre as ordens por des
pacho~ d.o vigario g,eral do Li pado, a quem
como JUIZ pertencia determinar o local da
mesma pri ão> ou custodia. Porto 12 Abril
1 '3i. (CDU. 11ab.)

declarou-se que dos bens perlencentes á mi
lra na côrte, s6 elle e o palacio episcopal
não erão sllbjeilos á decima. Ord. 14. Abril

ALLEGAÇOES: devem n'eIlas os advogados guar
dar respeito aos magislrados, usando de
termos comedidas, soh as penas da lei,
e de não serem aquellas aceitas, e junc
tas aos autos. Porto 20 Outubro 1821. (CDU.
Nab. ).

- nos autos de revista devem ser examinadas
pelos membros revisores. Lei 18 Setembro
1828, arts. 12 e 1.3.

os advogados, quando n'ellas se referirem ás
folhas dos autos, devem cila-Ias, sob pena
de lhes não serem aceitas. Provo do Re
gedor, 1. Março 1S30.

em autos, quando criminosas a que pena
subjeitão o advogado. Lei 20 Setembro
1830, art. 3, § 2; alterada pelo Cad.
Crim., art. 2M.

- nas appelIações crimes perante as relações
tem praso, e qual, para apresentarem-se;
e são, e como, examinadas. Reg. 3 Janeiro
1833> arls. 25, 26, 28 e 29.

nas appellações ClvelS perante as relações
para apresentarem-se, tem praso fixo, e
como são vistas e examinadas. Reg. 3 Ja
neiro 1833, arts. 53, 5lt. e 55.

- não podem os simples sollicitadores assignal'.
Av. 20 Outubro 1837.

em falta de advogado, podem sei' assignadas
pelas proprias pades, ou seus procuradores
bastantes, quando ausentes 011 impossibi
liladas. Av. n. o 9 de ii Janeiro 183::;.

declarou-se que o art. 2ld do Cod. Crim.
não póde comprehender o caso de serem
as calumnias e injurias escriptas nos antos
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conll'a a pessoa do juiz, por <leveI' ser lit
tefal e restricta a sua intel1igencia, tendo
lagar então o procedimento ex oflicio nos
termos dos arts. 37 e 7ú do Cod. Proc.
Av. n. o 127 de 10 Dezembro 1838.

ALLEGAÇOES que tiverem de ser feilas em pro
cessos administrativos para serem presentes
ao conselho d'estado, s6 podem ser assi~na

das pelos advogados do mesmo conselho.
Reg. n. o 12ú de 5 Fevereiro 18ú2, aft. 37.

ALLEGOPtIAS: injurias por meio d'ellas dirigi
das ao ImperadOl', Imperatriz, ou principe
herdeiro, como são punidas. Lei 20 Se
tembro de 1830, ar!. 2, § 7. - Vid. Cad.
C,·im.,Q1·ts. 236, 237, 2h2 e 2MI. '

ALLEMÀES: empregados em fabricas. - Vid. Fa
b,'icas.

coJonos. - Vici. Colonias.

permissão de seu cullo religioso. - - ido Re
ligião.

nos ~orpos do exercito. - Vid. Corpos eslmn
ge!1·os.

ALLIANÇA: sem tfatado. - Vid. Tratados.

ALLU IÃO: em razão d'ella dispensa de arren
damento paI' tres annos se conc~deu ao
rendeiro da fazenda da Lagoa de Freitas
na côrte, apezar da Lei 22 Dezembro 1761,
§ 34, e egunJo a Ordn. Li\'. Ú, lit. 27.
Res. 5 Julho 1812. (Cott. iYab.)

ALMA: propagação por meio uc papeis impressos,
lithographados ou gravados, ou discursos
em publicas reuniões, de douh'inas que
dir'cctamente deslreão a yerdade de sua

immortalidade, como é punida. Lei 20 Se
tembro 1830, arts. 2, § 4; 4, 5, al·tcrada
pelo Cad. Crim., al't. 278.

ALMACEGÁ : sobre sua colheita, e pafa que 11m
nas províncias da Parahyba e Pernambuco.
Av. 7 Junho 1809. (CoU. Nab.)

ALMIRANTADO. - Vid. Conselho SlIp"e111O Milita1'
de Justiça.

ALMIRANTE: general da armada, juncto á Real
Pessoa creou·se. Decr. 13 Maio 1808: forão
lhe concedidos um ajudante general e lfes
de ordens. DecI'. 31 Março 1810. (CoU.
Nab.) Foi abolido. Decl'. 13 Novembro
1812. (RepeTt. Callh. A1at., v rb-Almimnte.)

(primeil'o) da armada nacional foi nomeado
Decr. 21 Mafco 1823: e leve uniformes
especiaes. Dec~'. 10 Dezembro 1823, (Iue
cita 01. 0

: d'elle recebião as ordens os com
mandantes de embarcações de guert'a Stll'

tas no Rio de Janeiro. Podo 17 Dezembro
1,823. (Cott. Nab.) Concedeu-se-lhe, em
qnanto estivesse no Imperio, o soldo da
patenle, e, reli.rando-se no fim da guerra da
independencia, metade como pensão, com
sobrevivencia a sua mulher. Decr. 27 Julho
1824. (CoU. Nab.)

coromandando em chefe as forças navaes por·
tuguezas estacionadas em Portugal, foi no
meado o officia! que o era da esquadm
brilannica. C. Regia, 2h Maio 1810. (CoU.
Nab.)

os officiaes generaes da armada até o poslo
de chefe de divisão, que forem graduados
e tiverem de serviço o;; annos da lei para
reforma com accesso, te-Ia-hão com a
eITeetividade do posto cm que forem gra
duados, e a graduaçflO do immediato; e
os que excederem 40 annos d erviço ,
são considerados eITeclivos nos postos em
que forem graduados. Res. 30 Outubro
1819. (CoU. Nab.)
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ALMIRANTE: fixarão-se os seus uniformes. Decr.
e Plano 27 de Outubro 1823, alterado pelo
Decr. e Plan. n.· 259 de 13 Dezembro 1842,
art. 1.

lem de soldo 200:tí;> mensaes, substituido
porém as gratificações e comedorias do
est)'lo; e sendo permittida aos que forem
membros do conselho supremo militar a
gratificação de ltO:tí;> rs. mensaes. Tab.
e 2 Decrs. 25, 28 Março, e Tab. 2 Abril
1825; seu soldo [ei elevado a 250.Lt> men
saes. Lei n.· 260, 1 Dezembro 1841, Tab.

commandando esquadl'a tinha comedoria ue
9:tí;>600 por dia. Commandando embarca
ção 7:tí;>200. (RepeTt. Canh. Mat., verbo
Comed01·ias.) São hoje suas maiorias de em
barque de 300:tí;>000 mensaes. Lei n.· 260
de 1 Dezembro 1.841, Tab.

uas patentes pagão se11o, e qual. - Vid.
Sello.

sua tença é de 300:tí;> não Lendo habito com
tença, segundo os Alvs. 19 Janeiro 1.671,
16 Dezembro 1790. Ass. do Conselho Ul
tramarino 28 Março 1792 , em vigor pela
Res. n.· 181 de 23 Junho 1841.

- La um só no COl'pO da armada: em virLudp.
da Lei n.· 260 de 1. Dezembro 1841, art. 1.
Decr. n.· 185 de 20 Junho 18lt2.

que conLinencias e honras militares lhe com
pelem. Provo n.· 8 de 15 Fevereiro 18lt3,
§§ 20 e 39.

ALMOÇO: das tripulações dos navios de guerra.
- Vid. Embarcações de guerra.

ALMOTAÇAR: generos ou viveres que se ven
derem foi prohihido. Lei da Consto Por
tu~ueza 5 Julho 1821, reconhecida pela
Le1 20 Outubro 1823, art. 2; Lei 1 Ou
tubro de 1828, art. 66, § 10.

ALMOTACÉ-MOR: nas relacões do Mal'anhiio
e Pernambuco, e para que fim, era o juiz
dos feitos da corôa e fazenda. AI vS. 13 Maio
1812, til. 7, § 9; 6 Fevereiro 1821: ex
tinctos. - Vid. Juizes almotacés.

ALMOTACÉS. - 'id. Juizes Almotacés.

ALMOXARIFES: de arsenaes de guerra. - Vid.
Arsenaes de guen'a.

dos armazens reaes de marinLa. - Vid. Al'
senacs de mm'infla.

da marinha. - Vid. Arsenaes de 11lm·in!ta.

de armazens nacionaes. - Vid. Anllazcns na
CLOnaes.

do hospital miliLar da côrle. - ido Hospital
militm' da côl'te.

de aldeamentos d'Indios. - Vid. Aldeamentos.

de arSenaes de marinha. - Vid. A1'senaes de
marinha.

- de fortalezas. - Vid. Fortalezas.

de obras publicas. - Vid. Ob7'as p!Lblicas.

do lrem. - Vid. O 1'espectit,o arsenal.

da faul'ica ela polvora. - Vid. Fabrica da pol
V01·a.

da fazenda de Santa Cruz. - Vid. Fazendas.

de Fazendas ruraes da nação. - Yid. Fu.·
zendM.
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ALMOXARIFES: sobre elles. - Vid. 21. Maio,
1 Setembl'o 1808, 1.8 Setembl'o 1813, 19
Fevereil'o 1.824. (Repert. Cunho Mat., verbo
Alrnoxa1·i(es.) Avs. 270utubTO, 11 Dezembl'o
1.809. (Pel'. Souz. D. luT. verbo Almoxa7'ife.)

- negligentes que retardão as remessas ou en·
tregas de reditos além dos devidos prasos,
e lão suhjeitos a suspensão, sequestro,
prisão, e mais providencias necessarias exe
cutivas quando se verilicar alcance. Alv.
28 Junho 1808, til. 3, § 2; 4. Lei 4
Ol]tubro 1831., art. 8.

thesoureiros, recebedores e mais exactores
da fazenda publica: ao ajustamento das
contas de todos se mandou proceder ob
servando- se o § 2 do tit. 8 do Alv. 28
Junho 1808; Alv. 29 Julho 1808. (CoU.
Nab.)

ordenou-se que as contas de um fossem
examinadas sem elle assistir, por se achar
impossibilitado por moles tia , e por outro
empregado que não a respecti.va juneta da
fazenda. Provo 7 Novembro 1808. (CoU.
Nab.)

- e recebedores todos, antes de lhes serem
entregues os recebimentos', devem dar fian·
ça ao dizimo d elles; conforme o Cap. 195
das Ordenancas da fazenda. Res. 18 Outu
bro 181.3. (Goll. Nab.) Decr. 13 Janeiro
1.83l~, art. 19.

recebedores e mai exacLores da fazenda pu
hlica em Piauhy: ordenou-se á juncta da
fazenda que procedesse ao ajustamenLo de
suas conLas, trabalhando de tarde mas sem
augmento de despeza. Provo 17 Novembro
1.820. (CoU. Nab.)

thesoureit,os e recebedores da provincia de
Pernambuco: ordenou-se com urgencia
que a juncta da fazenda lhes tomasse contas.
Provo 20 Novembro de 1826. (CoU. Nab.)

ALMOXARIFES quanclo commettem crime (1~

concussão, e como são punido. CoeI.
Crim., arts. 135 e 1.36.

quando commeltem excesso ou abuso de auto~

ridade, havendo para si eITeito ou proprie
dade em cuja administração intervenhão em
razão de omcio, ou entrando em especula
ção de lucros ou interesses relativamente
á dita propriedade; e como são 'punidos.
Cod. Crim., at't. 146.

não devem, sob que penas, commercinr
directamente, denlro do disLricto em que
exercerem funcções, salvo em eITeiLos que
sejão producções de seus proprios bens:
podem porém dar dinheiro a juros, e
ter parte em companhias publicas, não exer
cendo funccões de directore admini tra
dores ou ag~ntes. Cod. Crim., art. 1lJ •

quando commelLem o crime de peculato, como
são punidos. Cod. Crim., arls. 170 a 1.72.

ao tribunal do thesouro nacional e thesoura
rias provinciaes, compete tomar-lhes contas,
e aos recebedores, thesoureiros e pagado
res, passar-lhes quitações quando certa ;
e mandar proceder contra elles quando
illegaes. Lei II Outubro 1831, art. 6, § 3;
53, § 3.

- e thesoureiros alcançados, para pagarem
não podem obLer maior praso que o de
20 dia , e nem e te mesmo quando con
tra elles Liver logar o procedimenLo cri
minal pelo alcance. Inst. 1 de Agosto
1831, art. 4. Inst. 18 OuLubl'o 1831,
art. 1, § 2.

- e pagadores da reparLição da guerra nas pro
víncias, ordenou-se que pre ta sem nanca
no praso de um mez, sob pena de u~
pensão; regulando-se ella pelo decuplo do
ordenado que vencessem; e não podendo
Lomar posse o novamente nomeados sem
o fazerem. A Cil'c. 9 Março de 1835. Ord.
n. o 97, 6 Setembro 18115.
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ALMü ARIFES, collecLores, thesoureiros, rece
hedores e mais exactores da fazenda pu
blica: declarou-se que na tomada de suas
contas se observassem as Instr. mandadas
pelos Decrs. 8 Maio 1790 , e 26 Junho 1802;
Alv. 28 Junho 1808, til. 8, § 2, a que se
refere a Lei 1 Ou lubro 1.831. > art. 88, e
como. OIT. 9 Julho. Ords. 16 Novembro
1835; Ú Março; 1.1 Maio 1836.

lhesoureiros e mais exacLores: as quitações
que por ajusles de contas lhes forem pas
adas pelas thesourarias devem ser assigna

das pelos inspectores. Ord. n. o 185 de 12
Dezemhro de 1839.

lhesoureiros, recehedores e pagadores: que
não continuassem a servir sem pI'estar fian
e, , os actuaes, e os novamente nomeados
l;ão [os em empossados sem os dar chãos e
abonndos, ordenou-se, Cir~. n. o 243 d@ 19
Agosto 1.8úO.

providencias, e quaes, se derão sobre o exe
cutivo conh'a um intentado, em certas cir
cumstancias. Ord. 17 Janeiro 1843. (JOI'11.
71. o M.)

como lal é concic1el'ad0 o director de obras
publica , por ser obrigado a pI'estal' fiança
como os de mais. Ord. 23 Dezembro
:t8113. (J01'/t. n. o 3114.)

- :obre sello de suas quilações. - Vid. SeUo.

LOJAMEi\'fOS dos officiaes alliados conlra os
l'rancczes na capital de Portugal forão regu
Jados. Edit. 21 Junho 181.1. (CoU. Delg.)

elevem ter ludo quanto rôr necessario para
LI con el'l'ação dos soldado , guardando-se
nos mesmos a lei militar. Avs. 1.8 Junho
1 12, 1.4 No\embro 1 29. (Repert. Cunho
lHal .. verbo Alojamento.)

ALTAR porlnlil: na tabe1Ja que accompanha o
Decr. 3 Setembro 182Ú, não é mencio
nado. (Repert. Cunho 11'1ato verbo Alta?'.)

ALTERNATI A: do fôro civil e ecclesiastico para
prestação de contas testamentarias cessoo.
Lei 27 Agosto 1830, art. 2.

ALTEZA impel'ial: é o tratamento que compete
ao herdeiro pre~;umptivo da corôa, e ao
principe do Gl'ão-Pará, tendo os de mais
simplesmente o ele Alteza. Const., art. 105.

seu tl'atamento foi concedido tt cloqueza (lt~

Goyaz. DecI'. 24 Maio 1.826.

Heal foi concedida ao príncipe de Eichstaedt
e duque de Leuehtemherg. Alv. e Carl.
Imp. de 5 Novembro 1.829. (CoU. Nau.)

ALUGUERES de casas. - Vid. Casas.

- arrendamento ou emprestimo são os unicos
casos em que a Ordn. , Liv. á, tit. 54, § 1.,
concede retenção nté o pagamento das
despezas feiLas com o objecto. Alv. 5 Março
1825. (l:oU. Nau.)

ALUMNOS das diversas academias, escolas, e es
tabelecimentos lilterarios e scientificos do
imperio de que prerogativas gosão ,e a que
obrigações são subjeiLos. - Vid. Os respecti
vos estabelecimentos.

dos diversos estabelecimentos litterarios e
scicntificos do Imperio que usarem de in
jurias> ameaças, ou violencias de qual
qual natureza contra o d.irector, ou algum
dos lentes por cousas de seu offieio, como,
e por quem, e com que recursos, são pu
nidos. Res. n. o 42 de 19 Agosto 1.837.

ALVARAs: de fiança. - Vid. Fianças.
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ALVARÁS

ALVARÁS de licenca das camaras municipaes.
- Vid. Cama1:as Municipaes.

de correntes a empregados de fazenda pas
são o thesouro e thesourarias. - Vid.
T.he~ouro publico nacional; Thesourarias P1'O
vmctaes.

de folha corrida. - Vid. Folha corrida.

- de soltura. - Vid. Presos.

orlgmaes, ou certidões d'ellas não se dis
pensão para prova de nob za de ascen
dentes em as respectivas habilitações. Res.
20 Dezembre 1821. (CoU. Nab.)

ordenou-se que n'elies se usasse da formula
- Eu o Imperador constitucional defensor
perpetuo do Brasil faço saber, &c. - Decr.
13 Outubro 1.822.

- promulgados pelos Reis de Portugal, e pelos
quaes o Brasil se governou ale 25 Abril
1821., e os pelo Sr, D. Pedro de Alcantara,
como regente do Brasil em quanto Reino,
e como Imperador Constitucional, orde
nou-se que ficassem em vigor no que não
tivessem sido revogados. Lei 20 Outubro
1.823, art. 1..

hoje não podem ser promulgadas com oca.
racter de lei, de que anli.g;amente gosavão
visto a constituição do i'mperio, art. 15:
S 8; 1.02, § 12.

de perdões de penas, - Vid. Penas.

sobre o denominado - das Faculdades, de 1.4
Abril 1.781.. - Vid. Appresentação.

e cartas d'olicios de nomeação do Imperador
quem expede. - Vid. Oflicios.

ALVARÁS ordenou-se que n'elles se não usasse
a expressão: - sem embargo da Ordenação
em contrario - por não ser consentaneo
com o systema constitucional adoptado.
Porto 29 de Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

seu e(1'eito produúão anli.gamente os avisos
regios, Res. 1. Março 1~30. (CoU. Nab.)

- seus registos, que se fazião na Chancellaria
M6r, forão abolidos. Lei 4 Dezembro 1830,
art. 12.

- de manter em posse contra pagamento de
novos direitos de officio, mandados des
presar pelo Deer. 8 Março 1.779. - Vid.
Novos e f/elhos Di1·eitos.

de serventia vitalicia de offieios de jusli.ça c
fazenda. - Vid. Novos e PelllOs Direitos.

de beea honoraria. - Vid. Novos e Velhos Di
reitos.

de faculdade para renuncia de officio de jus
tiça e fazenda. - Vid, Novos e PelllOs Di
reitos.

de encarte no officio renunciado. - Vid. Novos
e Velhos Direitos.

de provedor de capellas e residuos. - Vid.
Novos e PelllOs Di1·eitos.

de pl'edicamenlo de 1.° banco. - Vicl. Novos
e Pelhos D i1'eitos.

de correição ordinaria. - Vid. Nocos e Velhos
Direitos.

de Seguro. ~Vid. Novos e Velhos Direitos.

iS
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A~mACA.
ALVARÁS de administração de bens ou capellas.

- Vid. Novos e Velhos Direitos.

- para Desembargador ter exercicio em diversa
nelação. - Vid. Novos e Velhos Di1-eitos.

de licença para venda de bens de capella ou
morgado. - Vid. Novos e Velhos DiTeitos.

de sobreviven(~ia de officio. - Vid. Novos e
Velhos Direitos.

de reforma ou aposentadoria. - Vid. Novos
e Velhos Dh'eitos.

de mercês e privilegios. - Vid. Novos e Velhos
Direitos.

ele fôro. -- VicI. Novos e Velhos DiTeitos.

de filhamenlo. - Vid. Novos c Velhos Direitos.

sobre 0S seus diversos objectos, que sello
pagão. - Vid. Selto.

segundo sua materia que emolumentos se
exigem nas secretarias d'estado. - rido as
,'espectivas SecTetm,ias.

ALVEITAR: creou-se um no exercito do Brasil.
nes. 9 Outubro 1811.. (Repert. Clmlt. Mat.,
verbo F e'Tad01') , deu-se-Ihe soldo mensal
d~ 12SOOO rs. Res. 2~ Maio 1813. (Repe,·t.
Clt.) Deve com os pIcadores exammar os
cayallos que se comprarem para o serviço.
Porl. 23 de Abril 1825. (Repert. cit.)

nos regimentos de cavalJaria. - Vicl. Caval·.
la"ia.

AMAN UENSES. - Vid. as COl1~petcntcs ,'eparliçõcs.

AMANUENSES. Vid. 26 Janho 1813, 7 Outu
bro 1829. (Repe,·t. Cunho 1Jt[at., verbo Ama
l,2Uense. )

AMARnAS: se um navio caindo sobre outro lh'as
romper ou talhar, como seria o damno
resarcido, determinou-se para o porto de
Lisboa. Port. 7 Junho 1811, §§ 11 e 12.
(CoU. Delg.)

sua perda causada por tempestade ou outro
accidente de mar, é avaria simples ou
particular. nego de avarias approvado pela
Res. 30 Agosto 1820, art. 2, § 2. (Fer
,'eim BOTges, TTat. de Avm.. )

- seu abandono para salvação commum é avaria
grossa. Reg. de avarias approvado pela Res.
30 Agosto 1820, art. 8, § 2. (FerTei,'a Bo"ges,
T1'tlt. de AvaL)

sobre restituição de direitos de uma que se
dizia viera de sobrecellenle na embarcacão.
Res.' 27 Maio 1826, 20 de Fevereiro 1.827.
(CoU. Nab.)

si algum navio de guerra imperial em paiz
estrangeiro fôr obrigado a corta-las por
qualquer accidente, como deveráõ obrar os
consules brasileiros. Decr. e Reg. ill Abril
183lJ, art. 5lJ. '

,
os prejuizos ou damnas causados pelos navios

entre si denlro do porto, são decididos
pelos capitães dos portos, com recurso,
e para quem, quando exceder o valor
de 100,ft> rs. Res. 358 de 14 Agosto 18á5,
art. li.

AMAS de expostos. - Vid. Expostos.

AMEAÇA: de fazer mal a alguem é um crime,
e como pnniveI. Cad. Crim., art. 2, § 4.
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AMEACA,

AMEAÇA: é circunstancia attenuanle na punição
do oíIendido delinquenle. Cad. Crim.,
art. 18, § 7.

ou violencia empregada para que o comman
dante ou tripulações de navio o não defen
dão, em occasião de ser atacado por piralas
ou pelo inimigo, considera-se crime de pi
rataria, e como é punjdo. Cad. Crim.,
art. 82, § 5.

ou violencia conl1'a qualquer membro das
camaras legislativas para influir no exer
cicio do seu emprego, ou pelo que tiver
dito c praticado, é crime, e como punido.
Cad. Crim., art. 93.

ele violencia empregada contra cada uma das
camaras legislativas para propôr, e fazer
ou não lei, resolução, ou qualquer ou tro
acto: ou dissolver, levar, prorogae ou ad
diae inconstilucionalmente a sessão, como
é punida. Cad. Crim., art. 94.

ou violencia contra os agentes do Poder Exe
culivo por actos de officio, como é punida.
Cad. Crim., art. 97.

ou violencia contra juiz ou jueado para pro
ferirem despachos ou outros actos, como
é punida. Cad. Crim., art. 97.

ele violencias conlra os conselhos geraes, ou
qualquer de seus membros, sobre exerci
cios de suas funcções, como é punida. Cad.
Crim., arts. 104 e 105. Extinctos os con
selhos geraes, é esta disposição applicavel
acerca das assembléas provinciaes, pela
Lei n. o 16 de 12 Agosto 1834, art. 1.

de violencias conh-a camaras mUOlclpaes, ou
cada um de seus membros, por aetos de
officios, como é punida. Cad. Crim.,
art. 106.

AMEAÇA de violencias capaz de atenae qualquer
homem de fhmeza ordinaria, considera-se
,:la crime de resistencia como opposiÇãO
de efIectiva força. Cad. Crim~, art. fi7.

por palavras, escriptos ou outro qualquer
modo, contea individuo ou corporação,
como é punida. Cad. Crim., art. 207.

feita em publico julga-se cireunstancia aggra
van te. Cad. Crim., art. 208.

ou violencia para ter copula carnal com mu
lher honesta, ou prostituta, como é punida.
Cad. Crim., art. 222.

conslitue, em que circunstancia, o cnme de
roubo. Cad. Crim., art. 270.

- e tumultos populares no Rio de Janeiro;
sobre elles providencias. Avs. 23 Julho,
27 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

foi considerada crime policial, e como tal
mandado processar. Lei 26 Outubro 1831,
art. 5.

feita em acto de officio ao juiz de paz, escri
vão, officiaes de justiça e palrulhas, é
processada pelo juiz criminal respectivo,
ou pelo juiz de paz supplente. Lei 26 Ou
tubro de 1831, art. 6. Hoje pelos chefe
de policia, delegado, subdelegado e juiz
municipal. Lei n. o 261 de 3 Dezembro
1.8ld, arts. 4, § 1; 5, 6, 17, § 2; 91.
Reg. n. o 120 de 31 Janeiro 1.8á2, arts. 58,
§ 6; 62, § 1. ; 63, § 1; 64 e 65.

em caso d'ella se mandou, e como, proceder
com o delinquente. Avs. 17, i8 Novembro
1831. (ClJU. Nab.)

pralicada dentro da casa de administração
de di\'ersas rendas; como a l'espeito se

~5.



AMIGOS

( 1.1.6 )

AMNISTIA

deve proceder. Reg. 26 Março 1833, art. 37.
Reg. 30 Maio de 1836, art. 68.

AMEAÇA praticada por estudante de alguma das
academias do Imperio para com o director
ou algum dos lentes por actos de seu oflicio,
como, e por quem é processada e punida
e com que recurso. Res. n. o 42 de 19 Agosto
183í.

feita pelo réo afIançado ao queixoso, denun
ciante, presidente do jury, ou promotor
publico, importa quebramento da fiança.
Lei 261 de 3 Dezembro 1841. , ad. 42,
S 2. Reg. n. o 120 de 31 Janeiro 18h2,
art. 31'1, § 2.

pelo. superiores e subalternos do corpo mu
nicipal permanente da côrte praticada,
como é punida. Reg. n. o 191 de 1 Julho
1. 42, art. 45.

AMIGOS: que conducta deverião ter para com
elles os corsarios brasileiros na guerra da
Independencia; immunidade de seus por
tos, enseadas, fortalezas e costas; presas
n'elles feitas julgadas pelo direito de retor
são; queixas de tratamento por elles dado
aos mesmos corsarios, G:omo serão apre
sentadas, determinou-se. Alv. Reg. 30 De
zembro 1822, cap. 3, arts. 12 e 13.

dos individuas condemnados a ser enforcados
podem receber os corpos d'estes para os
enterrar, e como. Cad. Crim., art. 42.

intimas do réo ou promotor da guarda muni
cipal permaneJólte, não podem ser membros
do con elho para julgamento. Decr. 22 Ou
tubro 1831, art. 21. - Vid. Reg. n. o 181
de 1 Julho 1842, m·ts. 80 e 8i.

iolimos de algumas das partes, seus amos,
senhores, tuLores ou curadores, não podem
ser j llizes em causas crimes, por suspei
ção. Cad. Proc., art. 61.

AMIGOS ou inimigos de qualquer das partes
devem as testemunhas chamadas a depôr.
declarar sel-o ou não. Cad. Proc. , art. 86.
Av. 2 Setembro 1834.

AMIZADE: seus traLados. - Vid. Tratados.

AMNISTIA: aos presos em Portugal foi, e por que
motivo concedida, quando contra si não
tivessem parte. Decr. 22 Outubro 1810.
ampliado a todos os réos existentes nas
cadeias dos dominios ultramarinos. Decr. 19
Agosto 1811..

aos réos presos por causas crimes nas cadeias
de todas as comarcas do Brasil, e com
restricções a respeito de certos crimes, foi
concedida, não Lendo contra si por parte

I senão a justiça, ou havendo tido perdão.
Decr. 15 Novemhro 1817, publicado em
Edit. 8 Janeiro 1818.

- porque occasrao, e com que excepções foi
concedida aos réos presos em todas as ca
deias do Imperiç por causas crimes, tendo
por parte só a justiça, ou havendo tido
perdão da parte. Decr. 6 Fevereiro 1818.
(CoU. Nab.)

foi, e como, concedida a favor dos que sof
frerão em consequencia das desconfianças
occasionadas pela invasão de Portugal. Decr.
23 Fevereiro 1821.

foi, e com que excepçúes concedida aos pre
sos das cadeias de todas as comarcas do
Brasil. Decr. 17 Abril 1821.

Vid. 1 Setembro 1821.. (Repe1't. Cunho 1Ifat.,
verbo Amnistia, Suppl.)

concedida pelas côrtes de Portugal foi am
pliada ao Brasil na mesma fórma que o
Decr. 1~ ~Iarço 1821.. Decr. 23 Março 1822.
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AMNISTIA

AMNISTIA : foi concedida a todas as opiniões
politicas sobre a Independencia do Brasil.
Decr. 18 Setembro 1822.

foi, e com que excepções, concedida aos pre
sos nas cadeias do Imperio. Decr. 22 Ou
tubro 1822.

ao Poder Moderador incumbe concede-la,
em caso urgente, e quando assim acon
selhem a humanidade e o bem do Estado.
Const., art. 101, § 9. .

prometteu-se por occasião da rebellião de
Pernambuco. Decr. 24 Abril 1824. Conce
deu-se' aos não pronunciados. Decr. 7 Março
1825.

não exime da satisfacão do damno causado.
Cod. Crim., art. 66. Av. 4 Setembro 1835.

foi concedida aos individuos que houvessem
intervindo nas comoções politicas, e se não
achassem condemnados ou pronunciados.
Decr. 9 Abril 1831.

em minoridade do Imperador o Sr. D. Pe
dro II, não podia a regencia conceder,
sim a Assembléa Geral Legislativa com a
sancção d'aquella. Lei 14 Junho 1831,
art. 19, S 3.

- foi o governo autorisado a conceder a todos os
crimes politicos commettidos até esta data
em quaesquer das provincias do Imperio.
Res. n. o 57 de 8 Outubro 1833. Foi con·
cedida aos comprehendidos nas revoltas
de Panellas e J acuipe, Maranhão e Pará.
lres Decrs. 11 Outubro 1833. (CoU. Typ.
Nac.)

foi concedida aos envolvidos em crimes poli
ticos commettidos até o fim do anno de IBM
nas provincias de Minas e Rio de Janeiro.
Res. n. O 5 de 19 Junho 1835.

AMNISTIA: declarou-se que os empregados pu
blicas por ella restituidos aos seus logares
não só não devem receber o meio ordenado,
mas ainda restitui-lo, quando o tenhão re
cebido, porque o art. 165, § á do Cad.
do Proc. só aproveita aos pronunciados em
crime de responsabilidade. Ord. 27 Julho
1835.

concedida pela Res. n. o 5 de 19 Junho 1835
foi ampliada ás provincias de Pernambuco
e Alagôas. Res. n. o 55 de 6 Outubro 1835.

declarou-se que o art. 66 do Cod. Crim. ~ão
só é applicavel áquelles individuos cujas
sentenças lenhão passado em julgado, mas
ainda hajão recurso, ou não tenhão sido
julgados: com que differença. Av. 28 No
vembro 1835, modificado pela Lei n. o 261
de 3 Dezembro 1841, art. 68.

- foi concedida aos involvidos na sedicão do
Rio Grande de S. Pedro do Sul. Lei ~. o fiO,
11 Outubro 1.836, art. 6.

geral ou particular foi o governo autorisado
para conceder, e como, aos envolvidos em
sedicão e rebellião nas Provincias do Pará
e Rio Grande do Sul, e de sedição nas
mais. Res. n. O 129 de 12 de Outubro 1837,
art. 2.

- reduz a nenhum effeito o processo, pronun
cia, e sentença criminal, mas não justifica
a falta ao exercicio do emprego, prove
niente da pronuncia, prisão, e condem
nação por crime publico. Av. n. o 133 de
17 Janeiro 1839.

foi prorogada por mais um anno a duração
da Res. n. o 129 de 12 Outubro 1837,
ampliando-se a todas as provincias do Im
perio, em que tivesse havido rebellião.
Res. n. O 94 de 28 Outubro 1839. Conce
deu-se aos rebeldes do Pará. Decr. 4 No
vembro 1839. (Jorno n. o 296.)
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AMORTISACÃO.
AMNISTIA: foi concedida, e com restricção, a

todos os que por qualquer fórma se iovol
verão em crimes poIiticos em todo o Im
perio. Decr. n.· 2hlt de 22 Agosto 18hO.

- foi aulorisado o presidente do Rio Grande
do Sul para conceder aos envolvidos na
rebellião que depozessem as armas. Decr.
n.· 69 de 29 Março 18lt1, revogo por
Decr. 292 de 7 Maio 18h3; instaurado
por lres me7.es pelo Decr. n.· 3ft3 de 14 de
Mal'ço de 1844; prorogado POI' mais tres
mezes pelo Decr. n.· 396 de 25 Novembro
1844.

até o dia em que se faz effectiva, se não conta
aos officiaes militares o tempo decorrido
desde que desertárão para a rebellião. Res.
n.· 313 de 7 de Agosto 1841.

foi revogada a Lei n.· 21., art. 4 de 21. N0

vembro 1840 da Assembléa Provincial da
Parahyba, que a concedeu ás pracas do
corpo de policia. Res. n.· 230 de '9 No
vembro 18ft1, S 5.

não ?bsl~ a que os. officiaes ref~rmados que
eshverao em servIço de rebelhão, não te
nhão direito a soldos durante o tempo
em que na mesma estiverão, conforme a
Res. 6 Outubro 1835. Av. n.· 31 de 30
Março 1842.

os militares em virtude d'elta não tem direito
ao .pag~mento de soldo pelo tempo em que
esLIvera.o ausentes 'por crimes politicas,
~ompet,lll~o-]ho unIcamente desde que se
llZer eIlectlva a me ma amnistia; segundo as
Res.· 6 Outubro 1835, 7 Agosto 1841. Decr.
n.· 155 de 9 Abril de 18h2. Res. 18 Abril
1842. (J01'11. n.· 136.) Av. n.· 48 de 28
ele Abril 18á2. Decr. n.· 263 de 10 Ja
neiro 1843, art. 11.

fui .concedida ao~ envolvidos nos crimes poli
llcos commetlldos em 1.8h2 nas provincias
de S. Paulo e Minas Genles. Decl'. n.· 342
de 14 Março 1. {Ih.

AMNISTIA: foi concedida aos vel'eadores elas
camaras lllunicipaes das cidades de Barba
cena, S. João Baptista do Presidio, S. João
d'EI· Rei em Minas Geraes. Decr. n.· 369 de
2 de Julho 18M..

- foi o presidente do Maranhão antorisado pal'a
conceder aos envolvidos nas rebelliões na
dita provincia e na de Piauhy, e como.
Decr. n.· 392 de 20 Novembro 1844.

declarou-se o modo pai' que se devia procedei'
para com os officiaes da 3.· e 4.· classe
do exercito, e da extincta 2.· linha, a quem
apl'oveitou o Decr. n.· 343 de 1ft Março 184lt,
conforme o Reg. 8 Maio 18M, e Decr.
n.· 155 de 9 Abril 18h2. Decr. n.· 420
de 26 Junho 1845.

AMOREIRAS: do campo de Santa Anna na côrte:
ao encarregado de sua plantação e conser
vação, augmentou-se o ordenado. Decr. 1.9
Outubl'o 1810. (Cott. Nab.)

AMORTISAÇÃO: da divida publica. - Vid. Caixa
de Amol'tisação.

d.isJ~ensa de suas leis foi concedida aos reli
gIOsos Carmelitas paea acquisição do ter
reno immediato ao seminario da Lapa na
càrle. Deer. 15 Outubro 1810. (CDU. Nab.)

- farão dispensadas suas leis ás ordens religiosas
para possuirem os bens de raiz adquiridos
até esta data. Decr. lG de Setembro 1817.

uso e logracloueo foi concedido á irmandade
de Santa Luzia na càrte, de terreno fron
teiro á sua capella, e com que condiçõe~.

Decr. 30 Maio 1818. (CDU. Nau.)

as confrarias do S. Sacramento pelo Alv. 20
Julho 1793, são isen tas da sanccão das leis,
e seu commisso ácerca da amo;'lisacão dos
bens immoreis, capellas e juros reaes: á
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AMORTISACÃO.
do Rio de Janeiro da antiga Sé mandou-se
por isso restituir a siza de terreno com
prado para edificação de matriz. Res. 21
Julho de 1818, annexa á de 21 Outubro
1822. (CoU. Nab.)-Vid. Edit. 20 Março
1820. Av. 15 Abri11834.

AMORTISAÇÃO : dispensa de suas leis foi conce
dida á Misericordia de S. Paulo para possuir
perpetuamente duas casas doadas na villa
de Santos, com insti.Luição confirmada de
lazareto e hospital, cobraNdo quanto dos
escravos que entrassem para elles. Decr.
22 Setembro 1818. (CoU. Nab.)

- legado deixado em testamento para acabar-se
a igreja matriz da irmandade do Desterro
do Campo Grande de Santo Antonio de
Juary, foi isento da taxa do Alv. 17 Junho
de 1809. Decr. 8 Janeiro de 181.9. (CoU.
lYab. )

- dispensa de suas leis se concedeu a favor da
congregação das Servas dos Pobres em Lis
boa. Decr. 14 Abril 1819.

dispensa de suas leis teve logar para que na
capella da serra do Caraça, em que havia
sido instituido hel'delro EI-Rei D. João VI,
se estabelecesse em Minas um hospicio para
os padres da congregação da missão de S. Vi
cente de Paula, e com que obrigações. C.
Reg. 31 Janeiro, e Decr. 20 Julho 1820.
(CoU. Nab.)

declarou-se, conforme as Res.' 26 Junho 1801,
4 Dezembro 1802, que a legislação que
regia sobre a abolição dos encargos pios
nenhum exceptuára, de conformidade com
aRes. 13 Novembro 1801, não obstante o
Alv. 20 Julho 1793, e Provo 13 Fevereiro
1770. a favor das confrarias do S. Sacra
mento, que não se deve entender have
rem por aquelle Alv. sido habilitadas para
novas, maiores e illimitadas acquisições.
Edit. 20 Março de 1820. (CoU. Nab.)

AMORTISAÇÃO: dispensa de suas leis foi con
cedida á irmandade de S. Goncalo Garcia
da villa do Penedo na Babia. p~ra erecção
de um hospital que possua dez propriedades
de casas, e com que condições. Provo 1.7
Abril 1820. (CoU. Nab.)

sobre descaminhos e venda da prata e alfaias
da igreja e hospicio de N. S. da Palma na
Bahia, e sua applicação, concedida para
seminario EpiscopaL C. Imp. Ú Maio 1824.
annexa ao C. Lei 9 Dezembro 1830. (Coll.
Nab.)

de apolices da divida publica. - Vid. Caixa
de AmoTtisação.

dispensa ele suas leis, teve e para que, o hos
pital da Caridade da provincia de Santa
Catharina. Res. 28 Setembro 1828.

- dispensa de suas leis teve o hospital de Ca
ridade da villa do Rio Grande. provincia
de S. Pedro do Sul, e para que fim. Res.
29 Setembro 1828.

dispensa de suas leis obteve o hospital de
Caridade da cidade de Porto Alegre no Rio
Grande do Sul, e para que. Res. 25 Setem
bro 1829.

são nullas todas as alienacães e contractos
onerosos feitos pelas orde~s regulares sobre
bens immoveis, moveis e semoventes, de
seu patrimonio, sem expressa licença do
governo. Lei 9 Dezembro 1830.

declarou-se que só o governo era competente
para conceder licença ás ordens religiosas
para alhearem bens. conforme a Lei 9
Dezembro 1830. Avs. 16 Setembro 1831,
28 Fevereiro 1837.

declarou-se que a Lei de 9 Dezembro 1830
não prohibe a concessão de liberdade aos
escravos das ordens religiosas. Av. 16 Se
tembro 1831.
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AMORTIS.t\.CÃO.
AMORTISAÇÁO: dispensa de suas leis teve para

possuir casas legadas o hospital de Miseri
cordia da villa de Paraty' no Rio de Janeiro.
Res. 11 Novembro 1831. (CoU. Nab.)

dispensa de suas leis teve a Misericordia de
S. Paulo, para adquirir por titulos legaes
até 200 contos de réis em predios ruslicos
ou urbanos. Res. 7 Agosto 1832.

- foi concedida dispensa para edificação de
recolhimento de meninas orphãas, e pen
sionislas no Maranhão, e com que dotação.
Res. 7 Agosto 1832.

declarou-se que, não podendo as corporações
não comprehendidas no Decr. 16 Setembro
1817, nos termos da Ord. 13 Agosto 1832,
possuir, cumpria proceder conforme as leis
de amortisação. Ord. 19 Dezembro 1833.

declarou-se que o governo não podia con
firmar o patrimonio da igreja de S. Pedro
~los cleriços do Recife, apesar da posse
lmme~Ol?a~, por q:ue a isso se oppunha
a anhqUlsslma legIslação de amortisacão
em vigor pela Lei 20 Outubro 1823, ~ão
podendo aproveitar o Alv. 20 Julho 1793,
s6 favoravel ás irmandades do S. Sacra
mento. Av. 15 Abril 1834.

dispensa de suas leis para possuir, declarou.
se a confraria de N. S. do Rosario da villa
do ~enedo nas Alagôas, só poder ser con
cedIda pela Assembléa Geral Legislativa,
mostrando confirmação de conferencia, seu
compromisso, e fazer-se uso conveniente
~os bens possuidos e dos que pertende
adquirir. Av. 2ô Março 1836.

- ordenou-se a annullação de aforamento feito
por particular com o convento ele Santa The
reza da B'ah}a, por falta de anterior licença.
Av. 10 MaIO 1836.

AMORTISACÃO: concedeu-se licenca ao con·
vento 'de Santa Thereza da Bahfa para cele
brar contracto de aforamento perpetuo de 22
braças de terreno. Av. 13 Outubro 1836.

- declarou-se que o governo não podia con
ceder á Misericordia de Santos licença para
possuir terrenos aforados. Desp. 22 De
zembro 1836.

- permittio-se á matriz da villa do Bananal no
Rio de Janeiro, a alienação de terras suas,
attendendo-se a que não sendo ellas pos
suidas legalmente, e devendo por i5so vir
á fazenda nacional, todavia de igual ma
neira se não havia obrado com outras
corporaçõos em identicas circunstancias.
Off. 20 Fevereiro 1837.

- foi concedido aos religiosos Franciscanos do
Rio de Janeiro alhear uma nesga de terra.
Av. 20 Fevereiro 1837.

concedeu-se ao convento de Santa Thereza
da Bahia licença para aforar os baldios
que lhe pertencião, uma vez que o afo
ramento se fizesse com certas condições.
Av. 12 Abril 1837.

dispensa de suas leis se concedeu á igreja
deN. S. daConceicão da villa de Vassouras,
para possuir o p~trilDonio de 360 braças
de terras daadas. Res. n. o 20 de 27 Julho
de 1838.

dispensa de suas leis se concedeu á matriz
da villa de Valenca no Rio de Janeiro,
para continuar a l;ossuir os hens de raiz
de seu patrimonio. Res. n. o 50 de 25 Se
tembro 1838.

dispensa de suas leis se concedeu á fabrica
da matriz de Santa Anna da villa do Prin
cipe no Rio Grande do Norte, para pos
suir certos telTenos. Res. n. o 98 de 28 de
Abril 18ltO.
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ANCORADOUROS

AMORTISAÇÃO: dispensa de suas leis paga de
novos Direitos 2 p. % do valor dos bens.
Lei n. o 243 de 30 Nol'embro 1841., art. 2ft,
e Tab. § 32.

- foi revoO'ada, por versar sobre dispensa de
suas ~is~ n Lei Provincial do Rio Grande
do Norte, n. O ft8 de 20 Outubro 1.840. Res.
n. O 278 de 3 Abril 1.863.

~ forão revogadas, por versarem sobre dispensa
de suas leis, as da Assembléa de Sapla
Catharina de 1.2 Maio 1.835, e de S. Paulo
de 26 Janeiro 1837. Res. n. O 293 de 13
Setemb,ro 18lt3.

- dispensa de suas leis foi concedida ao hospi
tal da ordem da Penitencia em Santa Ca
tharina, para adquirir bens de raiz até o
valor de 1.0 contos de réis. Res. n. o 297
de 30 Setembro 1843.

dispensas de suas leis llagão na secretaria do
Imperio 20:jj) rs. de emolumepLos. Decr.
n. o 3ft6 de 30 Março 1844. Tab.

dispensa de suas leis foi concedida ao con
vento da Soledade na Bahia, para adquirir
propriedade legada. Res. n. o 337 de 1.1
Fevereiro 18M.

- IÍeO'ou-se licenca ])ara aforamento de mari-o .
nhas fronteiras á fazenda do convento do Car-
mo da Côrte que o havia requerido; pOl' ser
contra o Decr. 1.6 Setembro 1817. Ol'd. 6
Agosto 1865. (SI/ppl. ao Jom., n. 0225.)

foi permitlido a quaesquer corporações de
mão-morta permutar seus bens de raiz
por apolices da divida publica, transferi
veis, e com abatimento de 1/2 da siza.
Lei n. o 369 de 18 Setembro 1865, art. 4ft.

ANALYSES: da Constituição. - Vid. Constituição.

ANALYSES de llrincipios religiosos. - Vid. Re
ligião.

de ados do governo. - Vid. Actos.

- de leis. - Vid. Leis.

ANATOCISMO: não é hoje prohibido, vista a
Res. 24 Onlubro 1832.

ANCORAS: providencias para serem cntregl~es a
seus donos as que se perdessem no no de
Lisboa, se derão na Porto 7 Junho t8U.
(CoU. Delg.)

sua perda causada por tempeslade ou oulro
accidente de mar é avaria simples ou par
ticular. Reg. de aval'. appl-ovado pela Res.
30 Agosto 1820, art. 2, § 2. (Ferreira
B01'ges, T,·at. AVal'.)

seu abandono para salvação commum é ava
ria grossa ou commum. Reg. de Aval'. ap
provado pela Res. 30 Agosto 1820, art. 8,
§ 2. (Ferreira Bo"ges, T1'at. d'AVal'.)

de embarcação de guerra nacional, obrigada
em porto estrangeiro a corlar as amarras,
devem osconsules brasileiros mandal-rocegar
para envia-las para o porto do armamento,
ou vende-las. Heg. 1á Abril 1834, art. 54.

as questões de prejuisos ou damnos causados
pelos navios enLre si denLro do porto são
decididas pelos capitães dos portos com
recurso, e para quem, quando o valor
exceder iOO:jj) rs. Res. 358 de 1ft. Agoslo
de 1845, art. 4.

ANCORADOUROS no Rio de Janeiro para as
embarcações de guerra: sobre elles se de
rão providencias. Reg. 12 Agosto 1808.
(CoU. Nab.)
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ANCORADO nos

ANCORADOUROS; foi accordado que n'elles po
dessem ser admiltidos, sem limitação de nu
mero, os navios de guerra britannicos. 1. o

Trat. com Inglaterra. 19 Fevereiro 1810,
art. 8.

foi accordaua a não admissão n'elles de piratas
ou ladrões do mar. 2. o Trat. com Ingla
lena 19 Fevereiro 1810, art. 30. TI'at.
com Franca 6 Junho 1.826, art. 22. Tl'at.
com IlJglaterra de 17 Agosto 1827. arL 1.7.

no porto de Lisboa tiverào regulamento em
Parlo 7 Junho 1.811. \.Colt. Delg.)

amigos ou neull'aes farão reconhecidos immu
nes, segundo, e como os respeitasse o ini
migo; as pI'ezas feitas n'elles se ordenou
fossem julgadas pelo direito de retorsão,
e em faHa pelas l'egras gel'aes. Decr. Reg.
30 DelJembro 1.822, cap. 3, ado 12.

entrada n 'elles foi accordada livremenle aos na
vios fl'ancezes, e brasileiros reciprocamente.
Trat. com a França de 6 Junho 1826, art.
1.1; e aos Inglezes, TraI.. com Inglaterra 17
Agosto 1827 , art. 1.0, e das cidades Ansea
ocas. Trat.1. 7 Novembro 1827, arL 1.. Austl'ia
coso TraL 29 Novembro 1827, art. 2. Prus
sianos. Trat. 9 Abril 1828, arL 6; dosEsLados

nidos da America, TraL 12 Dezembl'o
1. 2 ,arL 3. Hollandezes, Tl'at. 20 Dezem
bro 1. 28, arL. 2. Belgas, TraL 22 Setem
1)1'0 1.83ll, art. 1; 17 Junho 1835, arL 1.
Porll1guezes, Trat. 19 Maio 1.836, art. 8.

aSIlo ou refugio ao navios mercantes ou de
'uuelTa dos Estados Unidos da America per
seo-uido por pira las, ou força de temporaes,
foi expressamente accordado. Trat. 12 De
zcmbro 1828, arL.

ali embarcações que devem sei' visitadas pela
aude nu parlo do Riu dc J,loeil'o designa

rão-se. Decr. lleg. 17 Janeiro 1829, art. 12.
- Decr. Reg. 9 Jnlho 1833, art. 23. 
'. Reg. 22 Janeiro 1836, art. 37, S 1. 

iú5, § L - Decr. n. o 268 de 29 Janeiro
1.8ú3 , art. 1.5.

ANCORADOUROS; sobre construcção de barca
em que se montasse a machina de sua ex
cavação. Avs. 20 Outubro 1.831. (Cott. Nab.)

em virtude da aulorisação dada pela Lei 1.5
Novembro 1.831, art. 59, deu-se regula
mento aos do porto do Rio de Janeiro pro
pondo os Presidentes de Provincia regula
mentos para os seus respeclivos portos.
Decr. Reg. 13 Dezembro 1.831; - additado
no cap. 5 pelo Decr. 20 Dezembro 1.831. -

. Reg. 22 Junho 1.836, art. 1.22 a 1.4.l~.

do Rio de Janeiro. Ensaio com suas barcas de
vigia se mandou fazer, e como. Reg. 30 De
zembro 1.833. - V. Reg. 22 hnho 1836..
- lnfm.

no Rio de Janeiro ao Inspector do Arsenal
de Marinha incumbe obslar a que os capi
tães de navios lancem o lastro ao mar no
lugar de ancoradouro, determinando onde
o devão fazer. - Dec. e Reg. 1.3 Janeiro
18M, art. 34. - ao Intendente na Bahia,
aos Inspedores no Pará e Pernamhuco, e
aos Almoxarifes no Maranhão, Santa-Ca
Lharina e Rio Grande do Sul, art 50, 62.

eslrangeil'os; hoias, balizas e [aróes devem os
Consules Brasileiros parlicipar quando pos
tos, ou uppl'imidos ou mudados nos portos
eslrangeiros. Decr. Reg. 14. Abril 1834,
art. 31..

privaLivos e separados no Rio de Janeiro tem
as embarcações esLrangeil'as ou nacionaes
que importarem do estrangeiro carne...
sccca, sebo, &oc. Ord. 5 Junho 1.835.

prima Li vos no Rio de Janeiro tem as barcas
que conduzirem aguardentes com guias dos
senhores de engenho. Ord. 4. Agosto 1835.

nos portos destinados para elles se cobra a an
coragem. Ord. 15 Setembro 1.835.
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ANCORADOUROS

11 CORADOUROS: sua fiscalisação pelo que res·
peita a direitos pertence á Alfandega, e a
outros respeitos ao Inspector do Arsenal de
Marinha. Port. 13 Outubro 1835. - Av. 13
Janeiro 1843. (Jom. 34.)

sua fiscalisação pelo que respeita aos direitos,
perlence á Alfandega: sua designação ás
embarcações que enlrarem antes de rece
ber a visita: seniço, provimento e conser
yação de suas barcas de vigia, e rondas
pertencem aos Guardas-m6res : regulamento
para sua guarda. Decr. Reg. 22 Junho 1836,
art. 32, 37, §§ 1, 5, 6. -122 a 144, 145,
§§ 8; 175, 1.82, 250.

ao artigo 1U do Reg. 22 Junho 1836 dcrão
se esclarecimentos. Ord. n,O 239 de 17 Ju
lho de 1840.

ao arligo 142 do Reg. 22 Junho 1836 fizerão
se declarações. Ord. 7 Janeiro 1842. (JO1'n.
n.019.)

ao artigo 135 elo Reg. 22 Junho 1836 deu-se
explicações. Ord. n. o 38 de 12 Abril 1842.

- providencias se derão sobre vigia e desem
barque de mercadorias no de franquia.
Ord. n. ° 83 de 22 de Julho de 1842; revo
gado o art. 8 por Porto 29 Abril 1844.
(Jom. 66.)

quaes devem occupar as embarcações mer
cantes ou de gLlel'l'a que entrarem, antes
de receberem a visita da saude. Decr. n. o

268 de 29 Janeiro 1843, art. 15.

de quarentena deve haver em todos os portos.
Decr. n. 268 de 29 Janeiro 1843, art. 16.

a despeza com suas barcas que era feita pela
repartição da Marinha passou para a Al
fandega. Ord. 9 Outubro 1843. (Jom.
282.)

ANCORADOUROS: pl'ovidencias se derão sobre
descarga de sal e carvão de pedra. Ord. 4
Março de 1844. (Jom. 66.)

de franquia; prohibio-se nelles desembarque
de mercadorias, sem ordem do Thesouro,
ficando revogado o art. 8 da Ord. n. o 83
de 22 Julho 18f12. - Porto 29 Abril 1844.
(.10m. 66.)

- ao art. 14.1 do Reg. 22 de Junho de 18á2 se
fizerão alterações, e quaes. Decr. n. o 364 de
30 de Junho de 18MI.

- hoias para demarcações dos do Rio de Janeiro
pertencenles aos navios de guerra e mer
cantes se mandarão fornecer ao Inspeclor
da Alfandega. Av. 25 Fevereiro de 1845.
(J01'11. 82.)

- ao artigo 37, § 1 e 14.5 do Reg. 22 de Junho
1836. - Ord. 27 Fevereiro de 1845. (Jonl.
n. O 82.)

dominados pela Fortaleza de Villegaignon;
sua vigia pertence á mesma fortaleza. Decr.
Reg. n. o 411. e de 5 Junho 1845, art. 38.

ao artigo 128 do Reg. 22 Junho 1836. - O.
16 Junho 1845 (Jorn. 181..)

- a policia naval deHes ficou pertencendo aos
Capitães dos portos nas provincias em que
o Governo julgasse necessario eslabelecel·
os, e como. Res. n. ° D58 de 1ft Agosto 1845,
art. 2. - Av. n. 133 de 10 Dezembro
1845.

- o agente de saúde, que conduzir refrescos aos
navios de quarentena, deve levar ordem do
Provedor, ou Secretario, que sirva para hu
ma s6 vez, a fim de a entregar ao guarda
destacado na barca de vigia. Orei. 10 de
Janeiro 1846. (Jom. n. 18).
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ANCORAGEM que pagavão os navios em vir
tude do AIv. 15 Novembro 1802, Ap. n. o

1, mandou-se no Rio de Janeiro arrecadar
pelo Piloto mór da barra. Parlo 18 Julho
1808. (Repert. Cunho Mat., verbo Anco
ragem. )

V. 4 Janeiro 1809. (Repert. Cunho Mat., verbo
A TlC01'agem, suppl.)

- dos navios Inglezes nos portos do Brasil foi
accordado que nunca seria maior que a
dos navios porlugllezes nos dominios ingle
zes. 20 TraI. 12 Fevereiro 1810, art. 4.

de 1:t/) por dia das embarcações estrangeiras
pela demora de cada um dia mandou-se co
brar a beneficio da Fazenda nacional na
meza do despacho mariLimo. Decr. 15 Mar
ço 1810 (CoU. N ab. ). Vid. Dec?'. 10 Se
tembr'o 1830, art. 2.

ordenou-se que se cobN\sse dos navios estran
geiros que entrassem a mesma que nos seus
porIas pagassem os navios porluguezes. Alv.
25 Abril 1818, § 11.

não é avaria, mas simples despeza a cargo do
navio; o que se entende, nas viagens ordi
narias, não quando occasionadas por mo
tivo exlraordinario, ou fortuna de mar. Reg.
de avarias approvado pela Res. 30 Agosto
1820, ar!. 6. (Fcr'1'eir'a Borges, Tr'at. Avar'.)

mandou-se executar o § 11 do Alv. 25 Abril
1818 pelo determinado no Decr. 15 Março
1810. - Provo 7 Setembro 1822. (CoU.
Nab.)

ordenou-se que no parLo de Santos se cobrasse
da mesma maneira que nos mais. Provo
9 Fevereiro 1825 (CoU. Nab. ), e no Rio
Grande do Sul. Provo 22 Fevereiro 1825
(CoU, Nab.), e no Ceará. Provo 14 Marco
i 25. (CoU. Nab.) •

ANCORAGEM mandou-se restiluil' a capitães de
navios que havião importado colonos a11e
mães, por assim lhes haver sido promet
tido na Allemanha. Decr. 23 Junho 1825.
(CoU. Nau.)

accordou-se que no Impel'io pagassem os na
vios francezes a concedida á nacão mais
favorecida. Trat. de 6 Junho 1826: art. 12.
- Os inglezes. Trat. 17 Agosto 1827, tlrt.
11. - Das Cidades Anseaticas. Trat. 17
Novembro 1827, art. 3. - Austriacos. Trat.
29 Novembro 1827, art. 4. - Prussianos,
Trat. 9 Abl'iI1828, art. 7. - Dos Estados
Unidos da America. Trat.12 Dezembro 1H28,
art. 4. - Hollandezes. Trat. 20 Dezembro
1828, art. 5. - Belgas. Trato 22 Setembro
1834, art. 1; 17 Junho 1835, ad. 1. -
Portuguezes. TraI. 19 Maio 1836, art. 9.

ordenou-se que se cobrasse, e como, de um
navio portuguez. Provo 16 Março 1827.
(CoU. Nab.)

declarou-se que se devia cobrar de navio
hollandez conforme o Alv. 25 Abril 1818,
§ 11., e Decr. 15 Março 1810, apezar de
impugnação do respectivo consu!. Res. I)

Maio 1827. (CoU. Nab.)

ordenou-se que se não restituisse a uma em
barcação apresada e julgada má presa, pelo
tempo da demora intel'mediaria, compet
tindo outro recurso. fles. 23 JHlho 1828.
(CoU. Nab.)

pela extincção da meza do despacho maritimo,
ordenou-se qúe fosse cobrada pela adminis
tração de diversas rendas na Côrte, e naS
provincias pelas estações que arrecadão 05

direitos de sahida. Decr. 10 Setembro 1830,
art. 2. - Instr. 8 Março 1831 e Tabella.

mandúu-se cobrar de todas as embarcacõeg
que navegão para portos fora do Impe~io,
na razão de 10 reis diarios por tonelada,
contados de 50 dias depois de cada entrada
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ANCORAGEM

nos portos do Imperio, ou até abandono
le<Tal antes deste prazo; ficando nesta com-

o . bprehendlda outra que até ogol~a se co rava
com a mesma denominacão. Lei 15 de No
vembro 1831, art. 51, § 7. - Lei 24 Ou
tubro 1832, art. 74. - Para cuja execu
ção se deu o Decr. e Reg. 26 Março 1833,
art. 2, § 10; 23. § H; 48, § 1. - Vid.
Lei n. ° 98, 31 Outubro 1835, m't. 9, § 1.

A CORAGEM

e quaesquer outros emolumentos que anLo!
se pagavão, excepto os para as misericor··
dias; e estendendo-se ás embarcações d
eaboLagem de bana fora na rasão de 10 reis
por tonellada, mas s6 pela demora de 10
dias no porto. Lei n. ° 98 de 31 Outubro
1835, art. 9, § 1. - Reg. 30 Maio 1836,
arts. 73, §1, 75,77, 78, 81a83,106,
§ 1,115, § 2. 148.149. - Vid. Lei n."
70 de 22 Outub7'o 1836, art. 9, § 1.

A. 'CORAGEM : para seu pagamento, conforme
a Lei 15 Novembro 1831, art. 51, § 7, or
denou-se que se não conlassem os dias de
quarentena. OfI. 22 Fevereiro 1833.

seu imposto ficou pertencendo á receita ge
raI. Lei n.° 68 Je 8 Outubro 1833, art. 31,
S 3. - Lein.o40, 3 Outubro 1834, arts.
36 e 39.

pagão as embarcações arribadas, condem
nadas por innavegabilidade, e vendidas por
conta de quem pertencer, vista a Lei 15
Novembro 1831, art. 51, § 7. - Ol'd. 1.
Março 1834.

dos podas estrangeiros: suas alterações de
vem os Consules brasileiros parlicipar.
Decr. Reg. 14 Ahril1834, ad. 30.

pagão as embarcações depois de despachadas
no caso de se demorarem mais de hum dia
no podo. Porl. 26 Março 1835.

declarou-se que, segundo a Lei 15 Novembro
1831, art. 51, § 7, se devia cobrar desde
que as embarcações a ella suhjeitas entras
sem alé 50 dias de estada: e que por por
tos ~ara cobrança se entendião os que por
pratica e ol'dem fossem destinados para
ancoradouro, carga e descarga. Ord. 15
Setembro 1835.

en imposto esLabelecido pela Lei 1.5 Novem
bro 1831, art. 51, § 7, foi eleyado a 20 reis
por lancHada, ficando abolidos o de pharol,

ANCORAGEM: ordenou-se que não pagassem du
rante os dias de demora as embarcações que
conduzissem para portos do Imperio mais
de 100 colonos brancos. Lei n. ° 98 de 31
Outubro 1835, art. 18. - para execução se
deu o DecI'. 18 de Abril 1836.

declarou-se que não pagavão as embarcações
que do interior da provincia do Rio de Ja
neiro conduzissem cereaes para a Cidade,
por não estarem comprehendidas no art. 9,
§ 1 da Lei n.° 98. de 31. Outubro 1835. 
Ord. 2 Abri11S36.

no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco é ar
recada pelas mezas do Consulado; nas mais
provincias pelas Alfandegas e mezas de ren·
das, ecomo. Reg. 30 Maio 1836, arls. 73, § 1,
75,77,78,81 a 83,106, § 1; 1.á8, 1.á9.

- nas mezas de rendas é arrecadada segundo
os regisLos e quaes das embarcações envia
dos diariamenLe em extraclo pelas Alfande
gas. Decr. Reg. 22 Junho 1836, art. 115,
§ 2.

farão revogada a Ord. 22 Maio 1822, e exo
nera~os de pagai-a os subdiLos porluguezes
em VlrLude do art. 5 do Trat. 29 Agosto
de 1825. - Porl. 7 Julho 1836.

- dec1arou.-se que a generalidade do 3rt. 9, § i
da LeI n.° 98 de 31 O\llub'co 1835 compre
hendia todas as embarcações de cabotagem
de barra ró~a, ?u navegassem de umas parn
outras provJnclas ou para portos das mcs-
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mas; e que na abolição dos emolumentos
se achava a dos passaportes, portarias e
passes para sahida. Port. 11 Agosto e '7
Dezembro 1836. - Circo 31 Março 1837.

A CORAGEM: explicou-se como e em que ex
ten ão gozarião da isenção as embarcações
que trouxessem 100 colonos brancos. Circo
14 Junho 1837.

foi elevada a 30 rs. por tonelada por dia
a das embarcações nacionaes, que não
fossem de cabotagem, e a das estrangei
ras. Lei n. ° 70 de 22 Outubro 1836, art.
9, § 1. ido Lei 317 de 21 OUtUb7'O 1843,
Q1·ts. 8 e 9.

das embarcações de cabotagem s6 se cobra
onde houver alfandega. Lei n. ° 60 de 20
Outubro 1838, art. 13.

não paga a embarcação arribada por motivo
justificado. Ord. 11 Outubro 1841. (Jo1'n.
268.)

determinou-se como se devia cobrar das em
barcações de cabotagem que se destinas
em á viagem de longo curso. Ord. n. ° 94

de 5 Agosto 1842.

pagão os navios de cabolagem que despachan
do-se para portos do Imperio, se dirigem
a estrangeiros. Circ.' n. o. 127, 128 de 25

ovembro 1842.

declarou-se quando se devia cobrar das em
barcaçõ s eSlrangeiras vendidas e tornadas
brasileil·as. Orei. n. ° 63 de 31 Agosto de
1843.

eleclarou-se que a Cil'c. n.· 128 de 25 No
vembro 1842 se não estendia aos paquetes
de vapõr. - Ord. n. ° 64 de 6 Setembro
18113.

ANCORAGEM: foi elevada a 50 1'5. por tone
lada, e como, e de que navios cobrada. Lei
n. ° 317 de 21 de Outuhro de 18ft3, arts. 8.
9, para cuja execução Decrs. n. o. 356, 26
Abril 18ltlJ; 401 de 1 Fevereil'o 1845, man
daelos, e como, logo executar por Ords. 1ft,
15 Novembro 1843. (Jorns. 310, 311.)

duvida se solveo ácerca de seu pagamento por
embarcação que en trando por fran quia,
desalastroll e recebeu carga. Ord. 15
Dezembro 1843. (Jom. n. ° 337. )

como se arrecada, quando as embarcacõe5
excedem os dias concedidos. Ord. 20 'De
zembro 1843. (Jorn. 334.)

pagão os navios mercantes fretados para ser
virem como parte de esquadra estrangeira,
até o dia em que passão a gozar dos foros
de navio de guerra. Ord. n.O 7 de 18 Ja
neiro 18ft4.

não pagão as embarcações de longo curso ar·
ribadas. Ord. 15 Julho 184ft. (Jom. 20ft.)

declaração se fez sobre a que devia pagar em
barcacão entrada e sahida em lastro. Ord.
16 Jlliho 18ftft. (Jom. 205.)

- mandou-se reduzir logo que expit'asse o Trat.
com Inglaterra, e como, a 90 rs. Decr. Reg.
n. ° 372 de 20 Julho 18M, alterado no art.
5 peloDecr. n. °389 de 15 Novembro 18M.
approvado, e como. pela Lei n. ° 369 de 18
Setembro 1845, art. 28.

a fiança que prestão os barcos que despachão
pal'a portos do Imperio, cooforme ás Circs.
n.o'127, 128 de 25 Novembro 1842, deve
ser exigida, ainda no caso de sahirem em
laslro. Ord. n. ° 101 de 29 Outubro 1844.

declarou-se que a isenção de que trata o S2,
art. 1, do Decr. n. ° 389 de 15 Novembro
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1844 não comprehende as embarcações de
cabolagem. Ord. n. o 10 de 6 Fevereiro 18lt5.

ANCORAGEM: approvou-se. conforme o Decr.
n. o 372 de 20 Julho 1844 a cobranca da das
embarcações despachadas depois cio dia 11
de lovembro, embora se achassem no podo
antes dessa epocha. Ord. n. o 1.1 de 7 Fe
vereiro de 1845. Ord. da mesma data.
(J01'n. , n. 056.), 30rd'. 10 Fevereiro 18lt5.
(lorn., n. O 63.)

declarou-se que o Decr. n. o 372 de 20 Julho
1844 em virtude do art. 8 da Lei n. 317 de
21, Outubro 1843 não revogou o ad. 13 da
LeI n. o 60 de 20 Outubro 1838, que a man
dou arrecadar s6 nos portos onde houvesse
Alfandegas. Ord. n. o 41 de 3 Abril 1845.

s6 se cobra metade da embarcação que sahir
em lastro, attenta a disposição do art. 5
do Decr. n. o 372 de 20 Julho 1844. Ords.
31 de Maio 1845. (Suppl. (lO 101'11. 176.)

forão t1pprovados os Decrs. n,·' 372 e 389 de
20 Julho e 15 Novembro 1844, e autol'isado
? Govel'no pa~a diminuir o imposto quando
Julgai' conveOlente. Lei n. o 369 de 18 Se
lembro 184õ, art. 28.

a ~ista do art. 5 do DecI', n. o 372 de 20 de
Julho 184.4 não pagão as embat'cacões
9ue, tendo satisfeito o imposto do art. '1.·,
Isto é a ancoragem por inteiro, entrarem
p'0r. qualquer motiv~ em outro porto bra
zllell'o na mesma vIagem. Ord, 5 Janeiro
·l846. (10m. n.· 17.)

ANISL e solideo: for~~ concedido? aos Capellães
dos corpos lmhtares do RIO de Janeiro.
e. R. 24 Novembro 1808. (Repert. Cunho
Mat., verbo Anel.) Aos dos da Bahia. C.
R. 1.6 Novembro 1.81.0. (Repe-rt. cit.) Aos
dos de Pernambuco. C. I. 21 Fevereiro
1823. (Repe7't. cit.)

ANEL doutoral recebe o candidato ao gráo de
Doutor em seiencias juridicas e sociaes
antes de lhe ser conferido o mesmo grão.
Estatulos confirmados pela Res. 7 Novem
bro 1.831., cap. 10, art. 6.

AUGARIAS : não são permittidas nos tratado
com a Grãa-Bretanha de 19 Fevereiro
1810, ad. 7; 17 Agosto 1827, art. 4. 
com a França 6 Junho 1826, art. 6; 
com as Cidades Anseaticas 1.7 Novembl'o
1827, art. 11; - com a Au tria, de 29 0

vembro 1827, art. 12; - com a Prussia
at't. addicional de 18 ao tratado 9 Abril
1.828; - com Portugal, de 19 Maio 1.836,
art. 5; - e expressamente pl'ohibidas com
os Estados Unidos no Trat. 12 Dezembro
1.828, art. 7.

a que classe de avarias pertencem o sustento
e soldadas dos marinheiros consumidas
durante ellas. Reg. de Aval'. approvado pela
Res. 30 Agosto 1820, art. 8 (Fel'reil'a
B01'ges, T7'at. d'Ava?'.)

deve~ os COllsul~s Brazileiros cm paiz estran
gen'o commuDlcar ao Govel'no. Decr, Reg.
1.4 Abril 1834 , art. 30,

ANIL: sobre a art'ecadação do seu dizimo de
exportação que não vinha mencionado no
Decr. 16 Abril1.821. - Res. 26 Janeiro
1.829. (CoU. Nab,)

- a arrecadação de 5 por % de sen dizimo como
é feila nas administracões de diversas ren

. uas. nego 26 Março 1.833, ado 40, § 7.

pas~ou, o seu dizimo a pertencer ã receila pl'O

nacla], menos no municipio da Côrte. Lei
n,· 40 de 3 de Outubro 1834, art. 36, § 1;
39. - Lei n.· 98 de 31 Ou lubro 1835, art.
g, § 6, 40, e art. 12.

deixou de pagar dizimo, Lei n. o 98 de 31 Ou
tubro 1835, ,u't. 9, § 6. - nego 30 de Maio
1836, art. 99, S 4.
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ANJMAES: sobre a arrecadação dos meios direitos
dos cavallos e bestas que passão pelo re
gisto de Curitiba em S. Paulo. Provs. 5 Se
tembro 1809, 6 Março 1.811, 23 Junho
1.81.9 e 10 Dezembro 1.823 a que está an
nexa. - 9 Março de 1824. (CoU. Nab.)
Passou a ser provincial o imposto. Lei
n. o 40 de 3 Outubro 1.834, arts. 36, 39.

privilegio exclusivo de pastos estabelecidos
para o sitio de Santa·Cruz foi e com que
condições concedido. Decr. e Obrigs. 1. Ou
tubro 181.8. (CoU. N ab.)

sobre o extravio das rendas dos que passavão
pelos registos de Jtlguary, Itajuba e Man
tigueira. Provs. 23 Março 181.9 e 4 Jtlneiro
1823 a que está annexa. (CoU. Nab.)

sobre o dizimo das bestas em Minas Geraes.
Res. 16 Dezembro 1824. (CaU. Nab.)

não devem os empregados ter á serviço os
seus nas suas proprias repartições. Podo
20 Abril 1825. (CoU. Nab.)

autorisou-se o estabelecimento de fazenda de
creação de todas as especies para melho
ramento das racas, concedendo-se izencão
de direitos dos' importados para lal fi~.
PorL 29 Agosto 1.825. (CaU. Nab.)

sobre a contribuição de 40 rs. cobrada de cada
um no registo da serra que communica
Paraty e Ilha Grande com as provincias de
S. P:1Ulo e Minas-Geraes. Res. 2 Maio 1826.
(Catt. Nab.)

domesticas: acautelar que não fação damnos,
o que pertencia nos Commissarios de Po
licia pelas Jnslrs. 4 Novembro 1.825, art.
1.6, incumbe aos Juizes de Paz. Lei 1.5 Ou
tubro 1827, nrt. 5, S 1.4. - Lei n. o 260
de a Delembro 18lt.1., art. 91.

ANJMAES ferozes: obstar a sua divagação, o
que pertencia aos Com missarias de Policia
pelas lnstrs. h Novembro 1.825, art. 16, in·
cumbe ás Camaras Municipaes por meio de
posluras. Lei 1. Outubro 1828, art. 66, S3.

obstar a que andem soltos sem pastor, cm
lugar onde passão causar prejuizo, e exlir·
par os devoradores, o que pertencia aos
Commissal'ios de Policia pelas Jnstrs. 4 No
vembro 1.825, art. 1.6, incumbe as Cama
ras Municipaes. Lei 1 Outubro 1828, art.
66, § 5.

- providenciar quanto á plantação de arvores
uteis ao seu sustento incumbe ás Camaras
Municipaes. Lei Outubro 1828, art. 66, § 6.

- prover ao melhoramento da raça dos existen
tes, e á adqnisição de novos que sejão uteis
incumbe ás Camaras Municipaes. Lei 1. Ou
tubro 1.828, art. 68.

sobre reslituicão dos roubados aos subdilos
da Republi~a do ParaguaypeJos Jndios Laya
nas. Ay. 22 Agosto 1S31.. (CoU. Nab.)

importados para melhoramento das raças eríio
izcntos de direitos. Lei n. o 70 de 22 Outubro
1.836, art. 11 , para cuja execução Circo 16
Novembro 1836..- Porto 10 Outu bro 1.837:
hoje em virtude da auLorisação concedida
pela Lei D. o 2á3 de 30 Novembro 18úL
art. 1.0, pagão 2 por % de direitos de con
sumo. Decr. Reg. n. 0376 de12 Agosto 1844,
art. 5, § 7.

os cavallos e bestas que enlrão na Cidade do
Rio de Janeiro para serem vendidos pagão
4:tb rs. por cabeça. - Lei n. O 31.7 de
21 Outubro 1.843, ad. 1.9; e pertencem á
receita geral, art. 25, § 53.

foi revogada a Lei da provincia de Minas n.·
275 de 1.5 Abril 1844 , estabelecendo direi
tos de entrada dos que importassem gene
ros que não fossem das provincias limitro
phes. Res. n. o 347 A. de 2h Maio 1.845.
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ANNIVERSARIOS de festividades nacionaes. Vid.
Dias.

de.lucto. Vid. Lacto.

- de vinculos. Vid. Vinculas.

ANNO de morto, ordenou-se que, em intelli
gencia do Alv. 3 Julho 1806, na sua arre
cadação se procedesse conforme o Av. 28
Abril 1807; e que o Av. 8 Julho 1807 se
não extendia a outras cathedraes que não
fossem as nelle designadas. Decr. 16 Junho
1818. (CoU. N ab.)

para arrendamento de contractos de rendas
conforme o Alv. 1 Julho 1774 el'a de Ja
neiro a Dezembro. Res. 2 Maio 1828. (CDU.
Nab.)

financeiro do Imperio con ta- se do 1. o Julho
ao ultimo de Junho. Lei 8 Outubro 1828,
art. 12.

da impressão devem os editores de impressos,
lithographias ou gravUl'as, declarar nos
mesmos papeis, e sob que penas. Cod. Crim.
arl. 30á.

para contas das Camaras Municipaes conta
se de 1. o de Outubro ao ultimo de Setembro.
Res. 31 Outubro 1831, art. 1.

ue exercicio qual é, e como, rege para escrip
turacão no Thesouro e Thesourarias. Decr.
n. o til de 20 Fevereiro 18l10.

ANSPEÇADAS das tres armas do exercito: sua
antiguidade. Vid. Antiguidade de Officiaes
inferiores.

são promovidos e como a alferes. Provo 24
Setembro 181.4.

I

ANSPECADAS: com que vantagens, e quando,
ll{es compete reforma. Decr. e Plano 11 De
zembro 1815, art. 3.

c~mo taes não são os 1.o. e 2. o. Cadetes obri
gados a servir nos corpos. Provo 26 Outu
bro 1820.

para servir como t~es .são escolhid~.s, sem dis-
tinccão de antIgmdade, os 3. Cadetes.
Pro;. 26 Outubro 1820 cito

- os 3.os Cadetes, que como taes servirem, fi
cão aptos para passar a officiaes de patent~,

se lhes compelir, e como, em concorren~la

com outros de maior jerarchia. Provo Clt.
26 Oulubro de 1820; suspensa em parte
pela Circo 31 Janeiro 182ft. (CDU. OLi1·. P1·.)
- 19 Março dito. (Repert. Cunho .Mat. verbo
Cadetes.) 14 Março 1.825. - Lei 2ft Novem
bro 1830, arl. 1.1.

de corpos de Milicias. - Vid. Milicias.

de arlilheria de marinha. - Vid. A1,tilhe1'ia de
Mm'inha.

de corpos d'Estrangeiros. - Vid. COI'POS .de
Estrangeiros.

os seus lugares são considerados postos pela
Res. 11 Novembro de 1829. (Repert. Cunho
Mat, verbo Posto.)

ANTIGUIDADE: em certos lugares não deve ser
mais aLtendida que a capacidade do indivi
duo e bom desempenho dos seus deveres;
nem em rigor se deve considerar maior da
parte de um empregado em concurrencia
com outro, quando a daquelle fôr accom
panhada de excessivas e longas faltas que
apenas deixem pequeno remanescente de
serviço. Res.' 6 Junho 1.818. HJulho 1.822.
(CDU. Nab.)

i7
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ANTIGUIDADE: é uma prerogativa sempte con
templavel para que se confira a precedencia
ou graduação em concurso com os mais
modernos no tilulo ou no cargo; o que é
fundado na mais remota legislação com que
se conformou o Decr. 25 Agosto 1762.
Res. 19 de Fevereiro 1827. (CaU. Nab.)

- é determinada pela apresentação de titulas
e posse legal, em virtude da nomeação.
Res. 15 Janeiro 1830. (CaU. Nab.)

ANTIGUIDADE dos Alferes alumnos de escola
militar da Côrte como se conta. Vid. Escola
milita?' da Côrte.

dos alumnos da antiga Academia militar. Vid.
Academia mititm·.

dos alumnos da Academia de marinha. Vid.
Academia de Marinha.

ANTIGUIDADE dos Cadetes: quando promovidos
a officiaes é regulada pela das primeiras
praças, segundo a Provo 9 Dezembro de
1790. - Provo 24 Setembro 1814.

de mais de 35 annos, accompanhada de im
possibilidade de serviço por idade ou mo
lestia, autorisa reforma no posto immediaLo
com o respectivo soldo; e os que a não
contarem, estando em idenlicas circum
slancias, obterão simples reforma. Plano do
Decr. 11. Dezembro 1815 , § 3.

entre os 3. o. Caeleles não é atlendida na escolha
pal'u os posLos inferiores. Provo 26 Outu
bro 1820.

- Relações della e em que prazos devem re
meller aos Commandantes d'armas os Che
fes dos corpos e repartições militares. Decr.
4 Dezembro 1822, § 3. - Circo 27 Se
tem~ro 1831, art. 2. - Circo n. o 3 de 10
JaneIro 18M. - Decr. n. O 293 de 8 Maio
1.843, art. 4.

ANTIGUIDADE na arma de Infanleria e Cavalo
leria por que condições é precedida, e
como se perde. Decr. 4 Dezembro 1822,
arls. 1, 2 e 3.

- dos que passarem como officiaes para a 2.'
linha em concurrencia com Officiaes que
em seus postos passarem, qual é. Provo
21 Fevereiro 1823.

- de Cadetes : declarou-se o § 7 do Alv. 2 ele
Janeiro 1807, que passando algum seeretario
a combalenle, contasse sua antiguidade
no posto, conforme sahisse de outros, da
de cadete, sem prejuizo dos Alferes mais
antigos, ou seus superiores. Provo 1.0 Abril
1823.

- não pode ser transtornada por empregos ci
vis do exercito cujas graduações são tem
porarias. Cil. Provo 10 Abril e 1.9 Julho
1823.

- não pode ser prejudicada pela qualidade de
Deputado á Assemhléa Constituinte. Lei
20 Outubro 1.823, art. 3.

dedarou-se que os de 1. a classe preferião aos
da 2.' e officiaes inferiores, excepto quando
esles em igualdade de merecimento tives~

sem um excesso de 4 annos de antiguidade
de praça. Provo 26 Outubro 1820, suspensa
em parle pelas Porls. 31 Janeiro, 19 Março
1824. (Rcpe1't. Cemh. 111at., ,'erb. Cadete.)
1.á Março 1825.

- reconhecerão-se em vigor as Leis que a man
dão aUender nas promoções para officiaes.
Lei 24 Novembro 1830, art. 11 ..

concorrendo guardas marinhas, e cadeles e
sargentos, preferem os primeiros. Res. 30
Janeiro 1835. (Repert. Cunho Mat., verbo
Precedellcia. )
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ANTIGUIDADE não se conta, conforme áRes. 9
Dezembro 1823, no intervallo decorrido da
data de demissão do serviço até nova ad
missão. Provo 7 Dezembro 1835.

dos 2.°', sendo maior que a dos 1.°', conforme
a Prov. 26 Outubro 1820, dá direito áquel
les de commandarem a estes. Av. 8 Marco
de 1836. .

determinou-se que os que tivessem perten
cido á Escola militar ajuntassem ao tempo
de serviço que conLassem no exercito o dos
annos em que fossem approvados. Res.
n. ° 22, 9 Março 1844.

se mandou contar de praça da idade de 1ft
annos completos, e de posto da de 18. Res.
20 Fevereiro 18á5 em Av. de 22 Fevereiro
1845. (Jom. n. o 8á Suppl.)

ANTIGUIDADE de Empregados de Junta de Fa
zenda. -_ Vid. Junctas de Fazendas.

de Empregados de Alfandega. - Vid. Alfande
gas.

de Empregados de Arsenal do exercito. - Vid.
A1'senaes do exercito.

de Empregados de Arsenal de marinha. _
Vid. A1'senaes de marinha.

- de Empregados do Conselho da Fazenda.
- Vid. Conselho de Fazenda.

- de Empregados do Erario. - Vici. E1'ario.

de Empregados de Mezas de diversas rendas.
- Vid. ilfe:zas de diversas rendas.

ANTIGUIDADE de Empregados de Fazenda: em
igualdade de merecimento e aptidão pro
fissional regula o seu accesso; em desi
gualdade de aplidão é preferido o mais apto.
Lei á Oulubro 1831, art. 97.

não é prejudicada pelas commissões. Cit. Lei
á Outubro de 1831, art. 98.

intelligencia se deu ao ad. 97 da Lei á Outubro
1831 sobre provimE'nto e nomeação de va
rios Empregados a cujo respeito fo' omissa
a mesma lei. Ord. n. o 17 de 1. 9 de Janeiro
de 1838. - Circo n. o 205 de 29 de Feve
reiro de 1840. - Av. n.O 9 de 14. de Março
1843. - Ords. () Maio, 1.4 Outubro 18á3.
(JO1"ns. 1.á2, 297.) Ord. 27 Fevereiro 1844..
(Jom. 6á.)

ANTIGUIDADE dos empregados civis do exercito
- não dá direito a accesso - Prov.l0 Abril
1823- mas não se perde. Res. 19Julho 1823.

ANTIGUIDADE de emprego em qualquer carreira
não é prejudicada pela eleição de deputado
á Assembléa Constituinte. Lei 20 Oulubro
1823, art. 3.

- perde-se por sentença cendemnatoria de perda
de emprego. C. Crim., art. 59.

ANTIGUIDADE de Lentes Cathedraticos e Substi
tutos da Academia das BeIlas-Artes como
é regulada. D. e Estat. 30 Dezembro 1831.

ANTIGUIDADE de Lentes Cathedraticos e Subsli
tu tos da Academia de Marinha, para diversos
eifeitos, foi regulada pelos Decr. e Estat. 9
Março 1832, art. 10, 11, 14, 16, 17 - alte
rados pelos de 22 Outubro 1833, ar1. 4.6-50,
52-56. - 23 de Fevereiro 1835, ad. 1, 3.

ANTIGUIDADE dos Lentes Cathedraticos e Substi
tutos da antiga Academia militar. - Vid.
Escola militar da Côrte.

!'7.
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ANTIGUIDADE dos Lentes Cathedraticos e Sub
stitutos dos carsos juridicos conta-se da
data de suas nomeações, e entre os no
meados em um mesmo dia pelas graduações
que já tiverem. Estat. 2Março1825, cap. 18,
art. 2. - L. 11 Agosto de 1827, art. 1.0. 
Hoje sendo as nomeações do mesmo dia con
sidera-se mais antigo o que primeiro tiver
começado a servir; e havendo igualdade, o
que primeiro tiver tomado o gráo de doutor.
Res. e Estat. 7 Novembro 1831., cap. 19,
art. 2.

dos empregos que exercião antes de suas no
meações não fica prejudicada por estas.
Estat. 2 Março 1825, cap. 18, art. 3. 
L. 11 Agosto 1827, art. 10.

- regula a nomeação dos Substitu tos para ca ..
thedraticos. Res. Estat. 2 Março 1825, cap.
18, art. 6. - Lei 11 Agosto de 1827, art.
10. - Res. Estat. 7 Novembro 1831, cap.
14, art. 1. .

de vinte aoaos completos dá direito á jubilação
com o ordenado por inteiro. Lei 11 Agosto
de 1.827, art. 3. - Res. Estat. 7 Novembro
1831, cap. 19, art. 1.

sendo igual entre diversos a da data das no
meações conforme os Estalutos, regula-se
a precedencia pela do gráo de Bacharel for
mado, na falta do de Doutor por argumento
de analogia da C. Reg. 24 Janeiro 1791.
- Av. 19 Janeiro 1829 (Regist. Curso J. de
S. P.).

de um Lente Cathedl'atico, que era estrangeiro
quando foi nomeado, se mandou contar da
data da nomeacão, não da da naturalisacão.
Av. 10utubro·1836. .

sendo igua~ e~ no~eação, pos.se e gráo de
Doutor, e maIS anLIgo o que prImeiro tomou
o gráo de Bacharel formado. Av. 1.4 Abril
1842 (Regist. Curso J. de S. P.).

ANTIG -IDADE dos Lentes Cathedraticos e Suh..
stitutos das Escolas de Medicina para jubi
lação e a fixada para as dos Cursos Juri
dicas. Lei 3 Outubro 1832, art. 9.

aos antigos professores que pela reforma em
virtude da Lei cito continuarão a servir, para
jubilação se mandou contar o tempo de ma
gisterio que tinhão. Res. n. o 133 de 13 Ou
tubro 1837.

ANTIGUIDADE dos Lentes Cathedral:icos e Substi
tutos da Escola militar antes elas reformas
era para diversos efIeitos regulada pela C.
Lei 4 Dezembro 1810, tit. 3; - alterada
pelos D. Estat. 9 Março 1832. arts. 10, 11,
1l~, 16, 17, e 22 Outubro 1833, art. 40, 46
a 61,201,207. -Decr. 23 Fevereiro 1835.
-Reg. n. O 29 de22 Fevereiro 1839, art. 23.

- de vinte annos completos de exercicio hoje dá
direito á jubilação com o ordenado por in
teiro. Reg. n. o 1.40 de 9 Março 1842, art. 6.
- Decr. e Estat. n. o 404 ele 1 Março 1845,
art. 6.

regula a passagem de Substituto a CaLhedratico
Reg. cit. n. O 140 de 9 Março 1842, art. 7.
Decr. Heg. n. o ü04 de 1 Março 18lt5, art. 7.

ANTIGUIDADE de Map;istrados - e lançada em
livro proprio no Supremo Tribunal de Jus
tiça, para o que devem elles apresentar
suas cartas, sob pena de se lhes não contar.
Lei 18 Setembro 1828, art. 4, § 3. - Res.
20 Dezembro 1830, art. 3.

seu julgamento compete ao Supremo Tribunal'
de Justiça. Hes. 1.6 Novembro 1831.

A TIGUIDADE dos Membros da Casa da Suppli
cação era considerada para a promoção a
seus lugares. Alv. 10 Maio 1808, § 6. 
Port. 21 Maio 182lt. (Gott. Nab.)
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ANTIGUIDADE de um Dezembargador extrava
gante determinou-se que fosse a mesma que
tinha na Relação do Porto. Alv. 31 Março
1810. (Colt. Nab.)

estabelecerão-se principios claros para se re
gularem de conformidade com o assento 22
Outubro 1778. -Decr. 25 Junho 1710. 
25 Abril 1758 e varias outras disposições e
estylos. Ass. 14 Fevereiro 1817.

:- maior determinava o direito á presidencia da
mesa grande. Res. 24 Março 1823.

relação deHas se mandou fazer. Av. 8 execu
tado, e como, per Ass. 16 Outubl'o 1828.
(Cou. Nab.)

ANTIGUIDADE dos Membros do Conselho Su
premo Militar, que são vogaes, na carta de
conselho, não destrue a precedencia de
que devem gozar 05 Conselheiros de guerra.
Decr. D. o 126 de 28 Janeiro 1842.

ANTIGUIDADE dos Membros das Relacões: de
clarou-se a de um da da Bahia, ~onforme
a C. Lei1.9Julho1790.-Alv. 7Julho1.809.
(Colt. Nab.)

e posse com exercicio- nos lugares de Juiz de
Fóra e Superintendente de decima forão
concedidas a certos despachados. Decr. 6
Fevereiro 181.0. (Golt. Nab.)

que tinha na Relação do Porto foi, e por que,
concedida a um Dezembargador despachado
para a caza da Supplicação do Bfazil. Alv.
31. Março 1810. (Cou. Nab.)

estabelecerão-se principios claros para se re
gular de conforme com o Ass. 20 Outubro
17 8. - Decr. 25 Junho 1í10. - 25 Abril
1758, e varias ?utras dispviiÍções'e eSlylos.
Ass. 14 FevereIro 1817.

ANTIGUIDADE: restituicão a ella se concedeu a
certo despachado, 'desde o dia em que pela
residencia se mostrou sem impedimento,
não havendo tomado posse (por obstaculo
que não dependera de culpa sua) , senão
muito tempo depois. Alv. 17 Janeiro 1822.
(Colt. Nab.)

declarou-se não ler lugar e por que haverem
exercicio na da Bahia, Dezembargadores
sem ser promo\'idos para a Casa da Suppli
cação. Port. 28 Fevereiro 1.825. (Cou. Nab.)

seus Chancelleres tem precedencia de assentos
entre os Deputados, que são regulados pelas
an tiguidades, segundo as Provs. 3 Julho
1817 e 15 Dezembro 1825. Provo 27 Fev 
reiro de 1826. (Colt. Nab.)

que o lugar de Chanceller não era ele accesso,
e por isso não pagava novos direitos, de
clarou-se. Res. 16 Agosto 1826. (Colt. Nab.)

regula a entrada no Supremo Tribunal de
.Justiça. Const., art. 163. - Lei 18 Setem
bro 1828, art. 1.

é lançada em livro especial no Supremo Tri
bunal de Justiça, e para isso, sob pena ele
a perder, devem apresentar as cartas á ma
tricula. Lei 1.8 Setembro 1.828, art. !J, § 3.
- Res. 20 Dezembro 1830, arts 2, 3.

- o julgamento della pertence ao Supl'emo Tri
bunal de Justiça. Res. 16 Novembro 1831..

foi conservada aos Dezembargadores que o
governo foi autorisado a nomear para os
lugares de Juizes de direito no civil e crime,
por occasião da execução elo Cod. do Proc.
- Disp. provis., art. 21.

entre tres regulava .a nomeação triennal para
o lugar de presIdente da Relaçãe>. Disp.
Prov., art. 22. - Reg. 3 Janeiro 183;1,



( 134 )

ANTIGUIDADE

art. i. - alterado pela Res. n.· 295 de li1.
Setembro 18á3.

A TIGUIDADE: regula as precedencias de as
sentos em sessão. Reg., 3 Janeiro 1833,
art. 4.

ANTIGUIDADE

nhas, quando uns e outros forem promovi
dos a segundos Tenentes eITectivos. Res.
3 Fevereiro 1.825, - 28 Junho 1.833, - 7
Outubro 1.834. (Rrpe1't. Cunh. Mat., verb.,
Segundos Tenentes.) Porto 9 Março de 1.825,
(CoU. Nab.)

dá direito á presidencia interina. Reg. 3
Janeiro de 1.833, art. 8. - Decr. 23 Ju
nho 183ft, arts. 2, 3.

não perde o Dezembargador aposentado, á
vista do Ass. 22 Outubro 1.778. - Decr. 1.lt
Janeiro 1.834. (Co1'1'eio otfi., n. 1.3.)

regula-se a divisão em secções para o expe
diente das appellações civeis. Decr. 23 J u
nho 1.834, art. 1..

ANTIGUIDADE dos Membros do Supremo Tri
bunal de Justiça, quando Dezembargadores
é o titulo para o accesso. Const., art. 163.
- Lei 1.8 Setembro 1.828, art. 1.

regula o direilo á presidencia interina do Tri
bunal. Lei 18 Setembro 1828, art. 2.

seu julgamenlo pertence ao referido Tribunal.
Res. 1.6 Novembro 1831.

ANTIGUIDADE dos Officiaes da nrmada nacional
e imperial: seus officiaes generaes, até chefes
de divisão inclusive, que forem graduados
e tiverem os annos da lei para reforma com
accesso, tem-na com eITectividade do posto
em que forem grad uados, e a graduação do
immedialo; e quando tiverem mais de qua
renta annos de serviço, são considerados
eITecLivGs nos postos em que forem 15ra'
duados. Res. 30 Oulubro 1819. (CoU. Nab.)

os segunuos Tenenles de cOOlmissão, sendo
nomeados pela Secretaria d'Eslado, são re
putados mais antigos que as guardas-mario

ANTIGUIDADE dos aggregados e graduados,
qunndo passão a ef1'ectivos, con la-se pela
dala de seus despachos de graduados ou
aggregados, estendendo-se á armada o S7
do Alv. 2 Jnneiro 1.807. - Res. 17 Janeiro
1826. (CoU. Nab.)

das patentes regula a precedencia dos segun
dos lenentes, concorrendo com alferes.
Res. 29 Oulubro 1.827. (RepC1't. Cunho
Mat., verbo Segundo Tenente.)

- dos segundos tenenles nomeados pela Secre
taria d'Estado é maior que a dos pelos ~e

neraes. Res. 99 Outubro 1.827, - 7 Outu
tubro 1.83á. (RepC1·t. Cunho Mat., verbo
Segando Tenente.)

ficnrão vencendo os desnecessarios ao serviço
da armada, a quem se permittio o da ma
rinha mercante. Lei de fixa cão de 25 No
vembro 1.830, art. 5. - Lei·n.· 15 de 27
Agoslo 1835, art. 8.

ficarão vencendo os llcenciados por desneces
sarios ao serviço. Leis de fixação de 31 Agos
to 1.831., art. 6; - 29 Agosto 1.832, art. 7;
- 26 Agosto 1.833, 'art. 5; - n.· 22, 22
Agosto 183ft, al·1. 3; - n. o 83 de 1.°Oulu
bro 1837, art. 11.

ANTIGUIDADE dos Officiaes de arlilheria do exer
cito, sendo de mais de 35 annos de serviço;
dá direito á reforma com posto de accesso
e soldo por inteiro. Plao. 11 Dezembro 1815,
art. 3.

mandou-se ter em vista para promoção nos
corpos de Campos dos Goytacazes, Ilha
Grande e Parati. Decr., 2 Outubro 1822.
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Al\TIGUIDADE: não regula os seus accessos que
tem lugar por opposição conforme a Lei á.
Julho 176ft. - Decr. á Dezembro 1822,
arts. 1, 2, 3. - Av. 30 Janeiro 1835.
Lci n. o lli de 26 Agosto 1835, art. 2.

relações delia e em que prazos devem remetter
aos com mandantes d'armas os chefes dos
corpos e rep;rtições militares. Decr. li De
zembro 1829., § 3. - Circo 27 Setembro
1831, art. 2. - Circo n. o 3, de 10 Janeiro
18li3. - Decr. Reg. n. o 293, de 8 Maio
18á3, art. li.

relações della se lanção, como e para que fim,
no livro mestre do exerci Lo creado na Se
et'etaria dos negocias da guerra. Decr. Inslr.,
27 Novembro 1829, arts. 3, á, 5. - Decr.
e Instr. , n. o 72, de 3 Abril 18li1.

ANTIGUIDADE dos Ofliciaes de artilheria da ma
rinha: na concufl'encia de primeiro tenenLe
com quartel mestre, que de s~cretario pas
sára para tal exercicio, mandárão-se executar
as Res. 15 Fevereiro e 21 Junho 1823. 
Res. li e Prov.15Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

os secretarios e mestres de armas no fim de
seis annos de bom servico tem direiLo ao
posto de segundo tenent'e de companhia,
rnoslt'ando para isso idoneidade, e como..
Lei i5 Novembro 1827, art. 3. - Lei 25
Agosto 1831, art. 3.

-"- se mandou contar pelas daLas dos decretos dos
posLos aos da exlincta brigada, que exer
cita,'ão os empregos de Lenles da Academia
da Marinha, e forào transferidos para o
corpo da armada. Lei 25 Setembro 1828,
art. 2.

dos que chegarem a coroneis eifectivos, con
correndo outras qualificações expressas nas
ordenanças do exercito e armada, dá cl.ireito
a passarem a brigadeiros. Lei 25 Setembro
1828, art. 3.

ANTIGUIDADE: ordenou·se que vencessem os
officiaes e inferiores do estado maior e
menor, e os das companhias excedentes ao
estado completo do corpo. Lei 25 Agosto
1831, art. 8.

vencimento delia foi o governo autorisado a
conceder aos licenciados por desnecessarios
ao serviço. Lei n.· 22 de 22 Agosto 18M,
art. 7. - Lei n. O 15 de 27 Agosto 1835,
art. 8. - Lei n. O 83 de 10 Outubro 1837,
art. 11.

ANTIGUIDADE dos Officiaes de cavallaria do
exercito. Vid. Antiguidade dos O(ficiaes de
primeiJ'a linha.

ANTIGUIDADE dos Ofliciaes Engenheiros: não
regula as suas promoções, que são determi
nadas pelo merecimento scientifico e per
feito desempenho das commissões que lhes
forem encarregadas. Decr.li Dezembr01822.

relações, e quaes e em que prazos, devem os
commandantes enviar ao commandante
d'armas. Decr. Instrs. á Dezembro 1822.
Circo 27 Setembro 1831. - Circo n. o 3 de.
iO Janeiro 1843. Decr. Reg. n. o 293 de 8
Maio 18li3, ad. li.

relações dellas se lanção, e como e para que
fim, no livro mestre do exercito, creado na
Secretaria dos negocios da guerra. Decr. e
InsLrs. 27 Novembro 1829. - Decr. e Instrs.
n. o 72 de 3 Abril 1841.

ANTIGUIDADE de Ofliciaes do estado maior do
exercito. Vid. Antiguidade de OfTiciaes de
p1'imeim linha do exe7·cito.

ANTIGUIDADE de Ofliciaes da fazenda. - Vid.
Antiguidade do emp"egado da Fazenda.

ANTIG IDADE de Ofliciaes generaes do exercito
não regula para as suas promoções, que
tem lugar pelo merecimento, conforme o
Decr. 28 Abril 1791, que ampliou o Alv.
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15 Dezembro 1.790. - 22 Janeiro 1814.
(Repe-rt. CunA. Mat., verbo Pl·omoção.) Decr.
li Dezembro 1.822, § 3.

Ar TIGUlDADE de Officiaes Generaes: que en
trarem como presidentes nos conselhos de
guerra em que hajão de ser julgados seus
iguaes, deve ser superior. Lei 13 Setem
bro 1826.

é, e como, consignada no livro meslre do
exercito, creado na Secretaria dos negocios
da guerra. Decr. Instr. 27 Novembro 1829.
- Decr. e Instl's. n. o 72 de 3 Abril 18h1.

Ar TIGUIDADE de Officiaes de infantaria. - Vid.
Antiguidade de Officiaes de pl"imeim linha.

ANTIGUIDADE de Officiaes inferiores e Cadetes,
quando promovidos a Officiaes de iguaes
patentes, é regulada nestas pelas das pri
meiras praças. Provo 2ll Setembro 1.81lJ.

os primeiros sargentos por idade ou molestias
impossibilitados inleiramenle de servir,
contando mais de trinta e cinco annos de
serviço, obtem reforma no posto immediato
com o respectivo soldo; e tendo menos do
dito tempo, obtem simples reforma. - Os
segundos sargen los, furrieis, cabos e ans
peçadas tendo mais de trinta e cinco annos
são reformados com o solelo por inteiro, e
valor de farinha e fardamento; - 'de trinla
a trinta e cinco, com o soldo por inteiro e
valor de farinha; de vinte e cinco a trinta
só com o soldo por inteiro; - de vinte a
vinte e cinco com o meio soldo; - mas os
que não contando vinte e cinco se impossi
bilitarem em accão do servico, tem a re
forma com o soldo por inleir~ , conforme a
Res. 13 Agosto 1.810. - Der.r. e Plano 11
de Dezembro 18J 5, § 3.

nüo regula as nomeações entre os soldados
parliculares, e cabo d'esquadra, que serão
escolhidus pelos seus merecimenlos. Provo
26 Outubro 1.820. Suspensa em parte pela
Circo 31 Janeiro 1824; - 1.4 M.arço 1825.

ANTIGUIDADE: excedendo a quatro annos a da
primeira praça, em concurrencia com pri
meiros ou segundos cadetes, são preferidos
a estes nas promoções a officiaes. Pro\'. cito
de 26 Outubl'o 1.820.

informações e quaes e em que prasos devem
os commandantes dos corpos enviar aos das
armas. Decr. Instrs. li Dezembro 1822, art.
3. - Circo 27 Selembro 1831. - Circo n. o

3 de 1.0 de Janeiro 18ll3. - Decr. Reg. n.·
293 de 8 Maio 18l13, art. á.

que rassão da segunda para a primeira linha
como se conta. Provo 21 de Fevereiro 1823.

reconheceu-se em vigor a legislação relativa á
promoção dos sargentos a ofliciaes. Lei 24
Novembro 1830, art. 1.1.

A TIGlJlDADE dos Officiaes de milícias: os ca
pitães de primeira linha. que servirem de
majores da segunda duranle quatro annos,
e os ajudantes e tenentes por seis, regressão
aos seus corpos nos mesmos postos que
tem. Heg. 20 Dezembro 1808, cap. 3, § 2.

os cadetes, porta-bandeiras, sargentos ou fur
rieis de primeira linha regressão no mesmo
posto, ou no de tenentes, havendo servido
por cinco annos de ajudantes de s~guncla

linha. Reg. cito 20 Dezembro 1808, cap. 3,
S3.

os majores e ajudantes regressando pal'a a
tropa de linha, con tão a destes postos ela
data do decrelo, em virtude do qual tor
narem a entL'ar na pl'imeim linha. Reg. cito
20 Dezembro 1.808, cap. 3, § á.

de Officiaes de milicias reformados, sendo de
vinle e cinco annos de servico s6 conserva a5
honras competenles aos postos: sendo maior
tambem os privilegias. - Os majores e aju
dantes para reforma são considerados como
officiaes de primeira linha. Heg. 20 Dezem-
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oro 1.808, lit. h, cap. h. S 5. - Res. 12
Fevereiro 1822.

ANTIGCIDAOE de officiaes de milícias: regulou
o ilccesso dos soldados pa rlicula res á pri
Illeira pal/mle, e corno. Provo 260ulubro
1.820.

e merecimpnlo re~nlava a sua promoção,
exceptltados os majores e <ljuc!antcs que
con,;erl'avf1o a qne linllão na priL\Jeira linha,
pal'a sercm conlemplados nas pl'OUlOçÕeS
fjerilPS. Decr. !J De7.~mbro 1822. l'egulaJo
por Decl'. õ Março 1823.

relaç[)Ps e ({uaps pnviaviio os seus comtnan
danLes aos de armas, e em flue pl'azos.
Decl', Insll's. !J Dezembl'O 1.822, arts. 1,
2,3.

que p:lssarem pAI':! primeira linha, na mesma
p,ltenLe que linhão na se~unda, conLão-a
na c!oJsse PLn que ,ào sprvil', pda data ela
L1H'rc'ê, e como. Provo 21 Eeverciro 18')3.
- Porto 3 Fevereiro 18:25 (/ll'pert. Cunho
Alat. , vPI'b. A nligaidade. )

que p:l5Sat'em para a pl'imeira linha tendo na
spgunda maior patenle que a da nova me
I'CC, cnnlão n('~ta a uaqut'ila. Provo cil. 21
Feverciro 1823.

não se contn L'omo lempo de seniço na pri.
rt)f'ira linha o que livl;!rem na sp~unJn, salvo
em campanha ('(fecliva, e o decorrido desde
II prim{lira patenle confirmada. P,'ov. cil.
21 Fevel'ciro :1823.

de supel'iore e ajudantes de COl'pOS re~ula-se

romo a dos da primeira linlJa, P. assim aC(lu
Ieee á lodos os ouLros poslos, qunndo os
dt'spachos são cOlll'eridos PIll virlude de
dpcrC'lo ou resuluçào. Pol'I. 20 Agoslo 1823.
(lil'pf'l't. Cunho Mat., vel·b. Anliguiciade.)

dos capitães c soballrl'Oos da me-ma linha
cOllla se da dulu dos despachos do respec-

tivos Presicleflles de Provinria, segundo o
Alv. 18 Fevereiro 1.805. - Porto 20 Agosto
1823. (Repl:I'l. Cunho JJfat.. verbo Anti
guidade.)

ANTIGUIDADE de officiaes de milícias: dos
ajutlallles dos corpos para accesso comI)
se conla, em cOlll'ol'lnidade com as Ins
trucções rio Del'!'. ./J Dezembro 1.822. Provo
15 Setembro 18th..

l'dações dellas, e para que fim. se Janção no
JiVl'O meslre cl'pado na Secl'elaria (i'Estado
dos ne~()cios da suerr<J. Decr. e Instr. '27
Novembro 1829.

de ajudante condrmuado á perdimpnlo d()
posto, e perdoado, eonlou-se da dnla d(t
decrelo de perdão. Provo 12 Janeiro 1835.

os alvares 16 Drzpmhro 1790 e 17 De7.emhl"O
1802 continuarão a re~ulnr as rcl'ol'lllas dos
que JHIl'a (·l1a passassPIll da primeira linha.
anles do c!('{Tl'lo h. Dezelllhro 1822. - Res.
n.·!J8 de ,17 Unllll.>l·o 1836. - \'ido 22 No
vl'mbro J8:36 (Rlpcrl. CUllh. Alat., verh.
lle{onlla, n. ° 12).

II reform:t dn sens majores e ajudantes é rep;u
lada. con forme o disposto para os Of(jciaes
de primeil'a linha, na Provo 12 FelPl'eil'Q
1822. - :13 de Deum bro 1836. (Rlpel-t.
Canh. Mat., verh. Rc[ort/lo., n.O 25.)

dec\nrou-se que a pronsno t7 Ouluh,'o 1836
nflO ob,;t<Jva n reforma dos pa$sildos da pri
mp.ira lillh:t nnt.. s do dl'('rl,(o h. Dl'zclllhro de
1.822. Re$. 17 .r,a neil'f) 1837. (Hepel'l. CUIlh-.
-'fat., verbo Reforma, 71.° 25.) ,

- para reformas se não conta (I lempo dpcOI'ri
do depois da data d:t Lei 18 A~o -lo Ul3/.
l1uC e:<linguio as milicias. Decr. n.O 79.
i!J Julllo 18H.

i8
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ANTIGUIDADE dos officiaes dr. ordenanças: para
os postos d'ellas tinbão preferenoia os offi
cines e inferiores IDilicianos que conlassem
25 annos de servico elTeclivo. e Iodas as
mais circumstanci~s exigidns no Alv. 18
Outubro i709. e mais fif'snluções a res
peito. Decr. 9 Oulubro 1812. SS ~ e 4;
declarado por Av. 20 Dezembro i814, 
Provo 3 Agosto 1822. (Rrpel't. Cunk. Mal.,
lerb. Ordenanças, n.· 19.)

dos capitães e subalternos conta-se da data
dos despachos dos respectivos presidentes
das pI'ovillcias, cnnl'orme o Alv. iS Fe
\'ereiro 1b05. Porto 20 Agosto 1823. Re
per't. Cunho Mat., verbo Antiguidade.

AN'PIG UIDADE dos officiaes de 1. a linha, que
Louver'em servido na 2. A como majores e
ajudantes, regressando. conta-se pela data
do Decr. em virtude do qual tornarem
a enll'tll' nos dilos corpos. Reg. 20 DezeID
bro 1808. til. 1, cap. 3.·, SS 2, 3 e 4;
Provo 21 Fevereil'o 1823.

os majores e ajudantes de 2.· linha são con
templados nas reformas, como se fosse"w
da 1.' Reg. cil. 20 Dezembro 1808, tiL 4.
cap. 4, S 5.

Dl!l officiaes clJeclivos, gradl-lados ou aggl'e
gnt!os lem dircito de preceder aos da 2.'
de igunl graduação, que lpnbão potenle
mais anlit'a. "- 11 Mm'ço 1811; Provo 4
Julho 181;~. sobre fies. 3 Abril do mes
mo anno. (Reper't, Cunho Mat., vcrb. Pre
cedencia, n.· i4.)

sohre ella del'e vêr-se a legislação apenas
citada no Repert. Cunho Mat., Suppl..
'"erb. - Anti~uidade. -"16 J\goslo 1tlH;
16 Junho ltl13; 22 J'lOeiro, 24 Setembro
1814; 1;) Fevel'eir'o 1815; 4 Fevereiro 1823;
2 Março e ::2.9 Outubro 1.827; 21. Outubro
1828; 1.1 Junho c 8 Julho 1829; 13 Março
i830; 1.5 Julho 1.834; 21 Junho 18;)(j.

ANTIGUl-DADE dos officiaes de L~ linha: de
mais de 35' annos de servico, com iJade
ou molestias quc impossibilitem inleira
mente de sepvico, da direito, a refm'ma
com posto de a~ccsso e soldo por inleiro.
pJa no do Dccr. di Dezem bl'o 1815. S 3..
- Vid. Lei G ]\'OV17nb1'O 1827, al'ts. 1. e â.

se· conla da dala da p:llente. DecI'" 23 Março.
12 Abril, e 16 Ma,iu 18::2.1.

- nas ar.mas de infantaria e cavallaria é allcn
dida para promoção; e coma pl'ccedicla.
e perdida. Decr. 4 Dezembro 1822, SS
1, 2 e 3.

os ~ ...jores e ajuoanles de 2.' linha, quc sã~

tIrados da 1.', consen'ão-na para serem
contemplados na pl'llmoção geral com e
acccsso que lhes cou1>er. Decr. á Dezem
bro 1822. S 2; Decr, 5 Marco 1823. 
Vid. POI·t. 3 Fevereil-o 1825 (R;pert. CImA.
1I.fat., verbo Antiguidade); Pr(}v. 1.5 Setem
bro 1824.

relações d'ella. como or~anisadas e em que
prasos, devem os cummandanLes dos corp65
enviar aos dl~ armas. Decl'. e In~lr. /1 Ue
zembro 1822, S. 3; Circo 27 Selembro
1831; Circo n. O 3,10 Janeiro 1843; Decr.
e Reg. n.· 29;), 8 Maio 1843, art.. 4.

dos officiaes que da 2.' passão para a t.·
linba. cOUtO e quando se deve conlar.
Res. 28 Jaup,iro 1823. (Colt. 1\'ab.)

deLerminou-se, em declaração ao S"7 do Alv.
2 Janeiro 1807, que passando algum se
cretario a oflicial combatenle. contasse
n'esta classe a sua anliguidade, SP,1l1 pre·
juizo dos alferes mais antigos, ou seu(
supel'iores. PI'OV. 10 Abril 1823.

os secretarios que sahil'cm para lenente~

e1IecLivos, e n 't:sla c:1asse se acharem., coo-
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Hio n'élla sua anlil!lIirlacle sem pl'f'jlli7.o
dos que primeiro ~anlHlI'l'm esle posto pela
carr-{'irll de c(lmhal~nles, sem "ltrnt~ào <is
:I'p\flções de nnligll'iclade ou su,:)crioridade
de uns e olllros, nnles dI' passar,'m él SP

crelarins. Prov.' '19 ,Tulha 1813 ({'oil.
0117'. PI'.), e 15 Janeiro it125. (CDU.
Nab. )

4i\TIGLIDADE de cfficiaes de 'l. a 1in1la': os gra
dllados e ng~l'I'gados, quando .passào a
elr"'clivos, COlIl~lO-na 11I'las dalas dos dl's
pac:!ws de graduados. CIlI a~gre;.;ados, COII
fOI'll'le o Alv, 2 .Taneiro 1807. - Viu. PI'Ol.'.

cito 19 J (,tLho J 82;;.

que 'sendo af!grrgaclos ou graduados, exce
dc'r liO annos de sen iro, dá a efTecl.ivi
dade do poslo de ng1!rr~'lllo ou g'raciuado,
e a gracillaçfto do illlllll'dialo, quallclo por
circulllslancias se lhe conceuer refurma.
PI:OV. 2l~ Janeiro 1824.

pnra p-comoçf,o dos primeiros e sef\'un~los ca
rleles e ofTiciaes inl'erivJ'cs á, priml'Í'ra pa,
lenle era allI'IHlj,\a, e COIlH> , sf'gllnclo a
])rov. 26: Olllnl>ro 1820; fllSpl'l1SlIl'tn parle
pelas Porls. 31 ,hlTleiro (Coil, O. Pr.), 19
Março -U;:2,á (R/pert. ('1/1/h. Mat,', vet'h. Al
ferl's) , e 1á Março 1825.

de secrctario do commnndo ele al'mas da côrle,
ordenou"se qlle Iliio déssp dirpito a accesso.
Decr. 20 Fevereiru 1824, § ô.

promovjdos n titulu de prcll'riçfto sofTrit!:1 nos
seus f1CCPSSOS, conla-se desde a epocha
marcada na Ues. 01.1 ])I'CI', filie ullima
Jnf'nle os prOlJ1(J\ êrãll. Pr"v. 15 ~lnrço 1tl~7
(ll/pl'1,t. fllllh, Mal.. verb, Antigllidadc:);
Decr. n. O 203, 10 Janeil'o 1843, arl. 7.

relações d'e1I:l, , cm que prasos e para que
11111 uevem ser, cotlsign'IJas no Ijvro Ill!:S

lre cio exercito, Il"ól,',dado crear nn secre
1aria d'l'slatio UOS f11'gocio5 ria guerra, Decr.
lnsll'. 27 i\O\cmbro 1820, arls. 3, 4 c 5;
Decr. n. o í2, 3 Abril 1861.

ANTIGUIDADE de officiacs de f.a linha: licen
çns com vencimento de lempo foi o governo
alltorisado para conceder aos c1esneccssarios
ao serviço. Leis 24Novembro1S30, art. 7;
30 Afrosto :I8M, ad."H; 25 A~()sl() 1832,
<11'1. 10; n. O 21, 22 Agoslo 18M, arl. 3;
n. O 68, 28 Selembro 1837, art. 5.

pnt'a promoções dos cadeles e sargenlos. se
~lIndo as leis em vi~or, foi reconhecida.
Lei 24 Novembro 1.831., ad. 11.

ordenou-se qne os commnndanles de classell
dos do estado mnior g-enern\, eslado maio!'
do eXet'Cilo, e dos não inc:llIic!os no eslado
etTectivo dos corpos, f'nl'iasscm relações,
e em que prnsos, ao qlwrle1 i!eneraJ. Decl'.
e Inslr. 31 J aueiro 1.832, art. 6.

que lendo baixa siio de novo admilliclos a
servir, comprcltellde o tempo inlermedio.
sep;unuo as !1e3.' 13 Novembro 1800; 9
Dezemoro 1823 ({'oU. Om·. PI'.); 1 De
zemhro 1835: o conlrnrio em Av. 30 Oe
1ell1bro 1834 (I1rpe7·t, Cunho Mal., \'ero.
Tempo de sC/Tíço, n. o 3), e Provo 7 De
zembro 1835.

que lendo bnixa )101' senlença conc1emnaloria,
lorem perdoados e reiolep;racios. conla-se

, <.la dala do perdão. Provo 12 Janeiro 1835.

dCl1lillidos e reinlegr<ldos, segnntlo aRes. 9
])ez,em!Jro 1823, não cOll1prehellcie o tempo
decorrido depois ria dCllJis 'ào alé a nova
admissão. Provo 7 Dezcmbro 1835.

passados da 2.": conliunão ;) I'eglllor-sc suas
I'el"ormas, se~lIndo os Alvs, ,16 Dczem!Jro
1.í90, c 17 IIC7ern bro 1 02. ne~.' 17 Ou
tubro J 836 (CDU. O. PI'.), e 22 NO\ em
bro dilo. (ill'fJl'1't, Cunho illat., verO. Ite
f01'nw, n. o 12.)

pnrn reforma: sobre ella derão providencias as
Res.' 14 Janeiro e 14 .Tunho 1837. (IlCPI'I't.
ú'unll. Ll1at. , \'erb. Reforma, ns. 4 e 6.)

fB,
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ANTIG(JIDADE de officiaes de L' linha: clecla
rou-~e que a Provo 17 Oulubro 1l:i3ti nilo
obslul'a á reforma rios officiaes ele 2.· pas
15ados anles do Decr. h lleJem\lro 11;22.
Res. j 7 .Ialleiro 1837. (R'pert. Cunho .lIat. ,
,·ed>. Reforma, n.· 25.)

de menos ele 40 annos ele serviço dá direilo
aos graduados ou agp;re~adlls em postos,
cle:;de ulreres alé corllnel inclusile, á I'e
fo 1'11 Hl rom elTeclil-idade do po~lo em que
lIe acbão. fies. !) OeJembro 1837. (RepeTt.
Cunh. Mat., velh. Re/orma, n.· 4.)

aos enlrfldos em rebellião e flmnisliados se
nno conla o lempo decol'rirlo em que n'ella
permanecêrão. fies. n.· 313, 7 Agoslu 18111.

- regula a nomeaçno de capil.'io mandante 'nos
corpos inlerill:lmenle cOl11maudados por
majore. Av. n.· 15, 15 Fevel'en'o 1~42.

como conlão os que passúrão a senil' com
praça elfediv:l, lendo sa hida de corpos da
gllilrd,\ nacional, p(lliciaes, permallenles,
Oll outros c!uaesquer, onde liuhúo praça
regulO1r, dec:J01rou-se.lles. iti Selembro 11:142.
(Jom., 11. 0 273.)

l'elações d'ella devem accompanhar, e como,
as proposlas e reformas envia<i<ls pelos COIll
m:llldalll s d'ilrmas aos presidentes de pro
vincia. Decr. e Heg. n.· 2\);). 8 Maio 1843,
art. 2, S 14.

relações dos qne esli\"erem em e[eclivo ser
vit;o nas provincias delem enviai' os COlO
mandllDles d'armlls a secretaria da guerra
e presidente da pro\"incia. Decl'. Heb. ll. o

21}3, 8 Maio 1843. ad. 4.

fixon··se regra sobre a maneira por qne os
alumnos da escola rnililnr delem ajulILar
00 seu lempo de serviço no exercilo aquelle
em qu ~e maLriculárflo na mesma escola.
Hes. n.· 22. 9 Mar~'o 1844.

ANTIG(JIDADE dos officiacs de 1." linha: das
qua Iro l'lasses do exerci lo, a~sim como a
gradnal;ão. regulüo as precerlencills ('IR

conselhos de guerra, pnra lIue concorrflo,
ob..ervando-se o AlI'. 1.8 Felereiro 1805~

nes. n. o 25, 20 Março 1845.

- a um <llf'eres se n13nrloll conlar a de praça
dos 14 annos de idade complelos., e de
po~to dos H>. nes. 20. Av.' 2U e 22 Fe
\'erelro H145. (Suppl. (/0 J om. , 11S. 81 e 84.)

ANTIGÜID.\DE dos officiaes das diversas secre
Larias rI'esLado, quando dil direJlo a apo
senladoria. - Vid. S"I'ctUTWS e,t'lJ·stacLo.

ANTIGUIDADE dos porta-handeiras e estandar
Les, sendo de nlLlis ele 35 allnoS de sel"Viço,
e accolllpanhada de idade Oll moleslias,
que inlelramenle impos~il>ililelll de ~erviço,

dá direito a reforma 110 poslo illlmedialQ
com re."'peclivo soldo; sendo menor. ii sim
ples reforma. Plall. do DecI'. 11 DeJ.eml>ro
1815, arl. 3.

regula-se, quando promovidos a officiaes com
oulros, pela das primeiras pra.;as. Prov~

24 5eleUll>ro 1814.

ANTIGljIDAOE de praças de 1.' linha: sendo
de mais de 35 allnos de servico dá direito
a re(ofllla com ~oldo por inlp·iro. e valor
de farinha e fardamenlo; de 30 ii 35 com
soldo por inleiro e valor da farinha; de
25 a 30 com o soldo por inteiro sómenLe;
de 20 a 25 com o lOeio soldo: o~ que
nào contarem 25 e se IlIlpOssibilil<lrem POI'
de.-;aslre ou moleslia p;rave. eU) acciio do
serviço, sónlenle olJlcráõ reforma ~OID o
soldo por inteiro. conrorme II nes. 13 Aj!.oslo
1810. Plano do Decr. 11 Dezembro 1815,
S ô.

n1io aproveita aos cahos de esquadra, que
sflo praças, pnra serem promovidos n o~

ciaeli. Prov. :26 Oulubro 1820. '
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APOLlCES

ANTIGUIOA DE de praças de 1.' linha: p~ra

reformn dele c.onLal'-se. se!!lInr\o o Plao.
do 1)ecr. H 1)pzemuro 1815, S 3 Provo
23 JunClro 1837.

n:lo se conta do lempo em que deixflrem de
ser\'ir, para cUlllprir penas Lemporariéls,
elll que rorem cOlldellluados por ~enleoça

do .JII)'Y. Res. 16 UuLubro em Av. n. O ;;33,
[) l\ovewuro 1841.

que forem alnmnos da escola mililar, no ser
viço do exercilo junla-se ao tempo em que
~e maLriculilrão lia IIlesma escol. , e COIl1O.
nes. n," 22, 9 Mar~'o 1844; Av. ;; Abril
1~45. (Jorn., n. o ti8.)

ANTIGl;IDAOE dos pro'essores de primeirfls le·
tras para aposeuLéldoria. - Vid. Aulus.

ANTIGUIDADE: dos titulos do Conselho como
é re~ulada. Decr. n.· 134, 2ti Fe\ereiro
1842.,

APANAGIO: sobre nm olIicio, qlle haviu sido
concedido, para ser'vir COIIIO till ~eu rell
dillJenLo à iliba do concessiollilrio. - Vid.
Re~. 29 J ((Lho 1829. (Cult. i)' aú.)

APOLlCES

Se~uros - Providente. - Cond. 30 Junho
1.1:114, fl 1'15. 6. 10 e 1(), (Colt. N (lb.) Item
com a Compflnl,ia de Sc~uros - Perma
nenle. - Eslalo 19 Junho 1816, arts. 6
e 18. (CoU. /\'IIÚ.) Ikm com a Compnnbia
de SC~UI'(IS - Reslauradora. - "ond. 18
Auril '18:W. al·[s. 6 e 14. (Coil. /\'ab.)
Item com a Companhia de l;;er-rllros - Boa
Fé. - Concl. 26 Fe\creil'o 1827. arts. 6,
12 e 13. (CoU. iVab.) lLem COIII a Com
panhia de 'eguros - ~egnl'llnça - sujei
tando-se no 4ue não fosse expresso aos
i11·ti~os que rogulão as C<lsas de Segnros
do IJnpe"io. Cond. 1 rtbrço 1827, ;]1'18.

9, :1.9 e 22. ({'olt. i)'ab.) Item com a Com
panhia de Seguros - 130m Conceilo.
Conel. 26 Abril 1827, al'ls. á e 20. (Coll.
Aab.) lLem com <l "olllpanllia ele Scguros
marililllOs - COllcoI·di<l. - Cond. 2;j Feve
I'eiro 1828, 31'Ls. ti e 15. (eeli. l\'aú.) Item
com a Companhin de - Seguros MuLuos
Brasileiros - ordcnilnrlo-~e a seus socios
o endos~o das que tivessem de ouLrns á
Companhia. e como; eoLreg:l d'cllas pela
venda uas emullr'cnções sl'gur3uas; fÓl'ma
ue seu endosso; silliüros 5 p. % do valor
Sf'gUl'O, conforme o § 3 do Ah'. 1 i AgosLo
1771, arls. 20 e 22, Reg. Casa dos Se
guros de Lishoa; dcc!al'ações que dcviãu
as suas apolices conLer. Decr. EsLnl. 29
Abl·i11828, arls. 6, 7,15,20. '}.tI.:\3
a 36, e 38. (Colt·. l\ub.)

APENAR: p~ra Lrabalhos JflS oflicinas do nrse
nal de Marinha. - Vid. A1"Se1Wl de 111a
rilllta.

APITO. - Vid. Equipamento.

APOLI CES de Compflnhias de Seguros: a Com
parlhia - IlIdelllnidade -- se ohri~ava pelos
riscos mnriLimos, n'ellas in 'lividuados ,
cujils clausulas er:lO a 31H'i1'imenlo das par
les conlrilhenles; seguindo-se no que nllU
fosse expresso nas condicões, o Re~. de
Segllros de Lisboa, e os 'usos e costumes
mariLimos esla uelecidos pelos C(Jdi~os das
nações mais ci\'ilisadas. Conu. 5 Fe\creiro
11'10, arLs. 6 e 15. (Coil. JVab.) IdenLica
disposição Lme logar com a Cumpanhia de

APOLICES de se~IlI'o: a validade c perfeiçilll elo
contraclo consisLe na assignaLurll do segu
rador, ou sPjn lia apolice, 011 lia minula,
para se l'llcl,el' POI' ella a flp"licc. Reg. da
Casa de Sf'f;uros, 30 Agoslo 1820, arL. 1 t.
(Borges, Dicc. Jur., vcru. Apolices.)

continuão a ser fciLilS pelol' escl'ivlI !i da:; Pro
veuorias dos Sp~uros, c ondc o: 11:'10 uou
ver, por pessoa idone:! a I,d oflicio pro
movitla. Res. 26 Julho 1831, Lid. ti.

de seglll'os devem f1cnr I'Cgisladas no rpspec
ti\'o livro de Ilolas. Res. cilada :W .lullo
~ 8;;1, arlo 7.

que sel10 pagl\o. - \;id. SdlD.
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APOLlCE da divida,publica :. foi o ~ovrroo au
lorisado a vender pal'a fazer frenle ao de
lIcil. Lei ti'O. 1ft l\overubro 1827, arL. 5.

APOLlCES

provincia. e da divida fluclunnte, confor
me os arls, 1. 6, 1.1, 38 e 39 da Lei lá
NO\"l'rnLro 1827, - a1'l. 2lt., § 5.

SCu valol', applicaçT,o, juro annual. pnga
111e II lo, ll'illlsferencia, emissflo, formato,
nssf'nlamenlo. cárle, f,ilsilicnçfl(), de:;clllllo,
i 'cn"iio de sequeslro e rcpresalia. e impos
lo de lep,auos e !Jp.r',llças. Lei 15 N()~elll

hro 1827, al'ls. H) a 39: revogada a au
loris<JçTlo do art. 21. S i, pela Res. 8
JunLJo 1831, ad. 2.

-- o 1 1/ü de sua reforma é um arli;!o da re
ceita f;"pral. Lei 1.5 NUl'embro 1827, arls.
2á e 06.

na caixa de amol'lisa~'fto corno se rag50 Sf'IlS
jllros, e se lra nsfel'em, res~a Ião. amorti
!'ilo e subslituem em caso de perJa. Lei
cilada, arts. '52, 57 a 66.

lIo empreslimo de 100 a 300 conlos rle ré is
'foi autorisal!o, pnra que rim, e com ~n

ranLias, II" Dauia. no!'. "27 NovcllIuro 1827,
ar!. 2, S 3; pal'a cuja pXI~cução se derã,)
() Decl'. e Inslr. !J, PIOVS. 2lt. J)c7eullH'o
1827, e 19 .Julho 18:.8. (Cult. Nab.)

emillidas são \'erc1adeiramenle moeda. que
leve sei' arnorLisada. lrov. 19 Julho 1.828.
(CoU. Irab. )

sobre pngamcnto de SI'US jIlI'OS, cl,fre cm que
se gu a I'dem, IrilIlS["I'I'Il(;ias. Iles. com Pia n. I
de Heg. illterno. 8 Outuuro 1828.

da divida fundada: seu c<tlalogo nUlllel,íco é
r'ilo na Ihl\sourariü mór .do lbl'SllUl'O na
cional. Decr. Inslr. :L3Jatlt'írll J829, tlrt. 1;
e a Cl,n La da cl i, ida pu uJica fUIIlJada iu-

ll'rna c exterlla. l\t-l. cil. II.· 2, nrls, 3 e 5'1'
Ao winislcrio da r<tlenda pertence, pelas
junlas de fn7cnda. (hoje lhesolll'nrias). o
pagamenlo dus j!lrns e alllortí ac;ào de lJual
quer empre liwo len-allllcnlc coutrahido na

APOLICES da diviêla publica: ordenou-se que
n'ellas 1'e li7ess ao !3nl1co pat~ntDel\tll pela
di\ida do ~O'Pl·n(). Lf~i 23 Selemhro 1029,
art. 10; Vecr. e Composiçüo 3 Auri11835,
arts. 10 e 11.

aulorisou-se n vpnrla das que fo1'sem necessa
,rias pnra cOLllpletaI' ° ('lI1preslilDo decre
lado pela Ll'i 1i) Novembro 18:21. enlen
dida pela fies. 20 A~osl.o 1828. Lei cit.
23 Setembro 1829, art. 17; revogadn. pela
Res. 8 Junho 1ti2;3, al'l. i.

venda [relias alé 3 mil contos foi 311lorisacla
para pagall1enlll d'indE'llloisaçõcs de presas
)'Pclamadas POl' di, l'rsas naçôes, e como.
Rps.' 7 No\ellJbro 1831, e 23 Outubra
f832.

pagnmenlo rle sisa por e!las mio póde ter
lo~a t' rffi ti 1'1'1' Ln a hll;ÜO, nem a d'esla i1!ual.
rul'nte. - \ ido ReJ. i3 DezI"múl'o 1831.
(Coll. Nab).

por quem. e como, são 3ssignadas. nego 27
Abril ib32, arL. á.

sC'u juro. conforme a Lei '15 r\ovl'mhro t827,
deve co III ,"'-se da da la das iIlscri pçóes.
Circo 28 Junlto 1cS32; Ord. 30 Maio 18a(\;
Orei, n.· 81,3 ,Julhu 1838; Ord. n.· 156,
1.5 Julho 1339.

fundos rara compra e amorlisaçiio d'ellas 56

decl'eL;,râo, e ljlHIl'S, L. i 'lI! Uulubl"o 'l8;~2,

art. 96; Lei n.· ()2, 10 Ulllllbro J8oa,
ar!. 3; Lei n.· 107, 1.1 UulublO 1837,
art. 19.
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APOLICES da divida publira: podl'm ser eorno
fiadores dppos.il:ldas no cofre das camaras
Dluuicipaf's. hoje 1I0S das UlPsoul'... rias.
pelo réo que quiteI' ohter' li,ança, CmL df)
Proc.• éll't. 105; R"l?i. n. o 120. 31 .Janeiro
i842, al't. 30;J; Lei n.· 3G\:l, i8 SdeUl
bl'o 1845, art. 33.

- compra-las foi prohibido ao Banco do Brasil
cuja creação se nào rea>lisou. Lei n. o 69,
8 Uulubro 1833, art. 27.

com ellas se aulorisou a cllmpra d3s :tcçôes
d" fu.brica dé fel'l'u de Ipant'ma t'm S. Paulo.
e corno. Lei n.· 66, 12 UuLuuro 1833,
art. 2; Deer. 7 Março 183!l.

não podem ser admillidas no pa~amenlo das
divitlas activas da fawllda nacional, por
que n[lo são moeda, e só l.'m de volLar ii
caixa da amurlisal;[I.O, e liliaes" sf'glllldo
os arts. 26. 60, 61 e 62 da Lei 1õ No
vemuro 1827. Urdo 15 Maio i.~34.

não podem as lhesourari:ts vender, mas só
o lhesouro puulico nacional. Ord. 4, c
01r. 8 Nuvcmuro 1834.

compral'-se manrlár'lo C(lm o papel moeda
alTec,ldado dtl certos imposlos, e depdis
vender. Lei n.· 53, ti. OIlLubro 1835, :tl't.
14; Lei n.· 109, H Outubro 1837. arls.
4 e 6.

os'Lesh1mentei,'os e invenlarianLes devem mos
traI', quando as apresentarem, que os fal
lecidos já as possuiflo, para lhes al'ro\'eilar
o nrt. 37 da Lei 15 Novembro 11:>27. OIT.
29 FCI ereiro 1836.

- são admiLLidas no thesouro como fiança qne
deva pl'cstal" o agenle de g'ldo de consu
mn n" municipio dn côrLe. Ord. 30 Abril
i836, art. 33.

suas transfercncias. conforme o art. 63 da
Lei 1.5 Novembro 1827, só podem ser fei-

ln!! pelos proprios tl'ansferpnle e Lransfe
ridn, ou :JOr procuradores bastanLes. Av.
29 Abril 1837.

APOLlCES da divida publica: siio admiLLid<ls no
thesouro em deposilo gratuito, como fiança
que o Lllcsoureil'o do Colle~io Pedro :l .•
dpve pl'p.star. Reg. n.· 8, 31 Janeiro 1838,
art. 158.

n'ellns se devem ronl'prLer os saldos dns des
pezas do Collegio Pedro 2.· ('(,mo proprie.
dade sua, e quando. Reg. n.O 8, 3l Ja
neiro iti38, art. 217.

esLabeleceu-se o modo de dirigir e f1scali~nr

o LraballlO da olIicina cxislcllLe no lbesou
1'0 puhlico, p,lI'a sua eSLnmparia. nego II.·

14. 23 Marl;o 1838.

pertencentes ao cofre dos df'posiLos durante
o anno fillallcC'iro da lei t'orãu applicadas
á amurlísaçf10 ela divida illtel na, suspensa
a dos (>mpre:-;limos brasilcil'Os em Londres;
e auLorisado o governo. parn suppril' deficit.
.a vendei' as de. 6 p.•/•• e com que con
dições, ac 'rca do pagamenlo de seus jmos.
Res. n.O 58, 12 Ouluuro 1838. nl'ls. 4,
6 e ô..

IlIHI venda foi condicionalmente autorisnda
dentro do anno financeiro para suppric
defici l. e' como. Hes. n.· \:l1, 23 Ou lu bro
1839, arts. 5 e 6.

n'c]]ns emprpgar se mandou para ocspeza do
hospilal de caridnde ua cid<lde de Go)':l'l
melade do prouucto de luteria cClllct'did".
e cllmo. nes. n.· 92, 25 OuLuuro 18;~9,

·art. 3.

pnra pagamnnLo dos juros d:.ls emillid3s na
Babiil, cuja inscripção se malldoll annul
lar pela Ord. 25 NC)\'l'mbro 18;36, con
signilrãn-se fundos. Lei n. ° 108, 26 Maio
1840, art. 7, S 4.
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APOLI r.ES da divida pu blica: n 'pIlas pmpreg:Jr.
SI'IIUO illalil'II(1\'ris, e "jl11'O, á cun"ll'ucção
de UO\"(I bospital de MisPI'icordia em a ci
dade dp. Uuro-Preto, se m:andou o proeluclo
da lolel'ia cOllcedid:J. Rlls. D.· 179, 1.9
Juulw UilJ1., ad. 2.

aulorisol -se o ra~:lmf.!nto dos juros e lrans
fl'rcncia d'ellas na Bahia, Pt'm:.mhucu e
Maranhão, c a passag-rm de umas para
outras thesourarias, onde fosse lH'rl11ittido
o pa!I:,mcnlo de juros. Lei n.· 241, '29
No\{'mbro 18{~L. para cuja execuçào n.·.~.

n.· 116, 1.5 Jaoriro 1842; UnI. 16 fe\e
reiro 1842. (JOnt., TI.· 53.)

devcm s r mencionada nas inscripções dos
le"lilJl1Clllos (llilas oa recc'hed"r1a du UIU'

nicipill ua cól'll', Reg. n.O 156, 26 AI)I·il
1~42, al'I. 18. § 2, e art. 19; Decr. e
nego n. o 410. 4 J uuho 1845, art. 4.

emprestimn sO\lre eJlas. e compra e venda,
t' COlllO. sno operaçóps do Banco Com
ml'l ci:d do nill de ,JanIAirn. OI'CI'. EsLal.
11.

0 187, 2;~ Junho 1Hll2, al'ls. ll7, S§ 8,
9 p. 13: arLs. 55 p. 58. EmprtAstimo uni
c:lmenLe foi cOllcedido ::ln Banco cip depo- '
silo da Bahia. Deel'. .EstaL n.· 438, 13
Nu\'crub,'o 18il5, a ri. 14, § 4.

declarou-se o modo por que se dpvl'm fazer
os aVt'rharnclllos nns suas lI'&nsrerencias.
Ord. n.· 130. 14 Dez.embro 1842.

geral ou pro\inci:d: n'ollas se mandou em
prngar O producLo ela venda dos lJt'ns do
exLindo vinculu do ,J;lguàra ('m Min·as Ge·
r"es. ás qlla.·s se ordenárno varius de~Li

[lUSo Res. u.· 30ô, i4 Oulubro lt'h3, arLs.
2, 3 e á.

foi o governo aulorisatlo para com cllas ra
!-tal', tl como, crer\ores oe tlxl'rcicios (judos.
lll!s. n.· 313, 1~ Uutuuro 18h3. art. 2.

APOLICES da divida publica: foi auLorisada l

jllntH da caixa da amortisação pal'a sus
pender l>uas lrallsrel'encias, pOl' que praso.
Lei n. o 317, 21 Oulubro 1843, ado '28.

as doações d' ('lias fei las são su jeiLas aos no
vos e lelhus direitos, c Sllas eSt:ripluras
ao sello, coJ'lrol'llle o S 43 da Tah. da Loi
n. ° alt;~. ;-j0 Nov"ll1hro :J 8!d. e nego n. o

355, 20 Abril 1843. Ord. n. o 62. 31 Ju
lllo üi44.

n'l'lIos se mnoelou emprettar produclo ele lo·
tp.I,ia cOllcedida il Misericordia de S. João
d'L>;I-Rei. Res. n.o 33l, 5 Fe\'ereiro 1845.

inlerna fundada: por ellas pprmular spus hem
de raiz, sl'nd .. inLranslcriveis, e pngundo
só pela pel'lllul.éH;ão melade d" si"a, foi
pcrllliLlido a,qlléle~tjuercorpul'ac;ões de Illno
morLa. Lei 11.· ;)ô9. 1 t' Setembro 1845.
arL. 44.

foi o gnv('rno autorisadn a emiUil' até 200
contos para s·el' seu pl'oduClo desppndiJo
com impol'lação de colooos. Lei D.· 369,
18 Selembl'u 1845, ad. 48.

com ellas foi o govt'l'Oo é;\IlLori,.. ado a pa~ar.

e como. crt·dorfls de eXI'reicios fiodos. Res.
11. 0 370, J8 Setembro 18LJ5, arl. 2; Res.
n.· 373, '24 Setembro 18lJ5. arl. 2.

,
declarou-se OflO haver lei em conlrario a

que os hens dos orphiios se emprpg-assl'U1
0'1 compra d'ellas, e romo. Ord. 31 Março
1.846. (J 01'11., n. ° 103.)

as ordens para pagamenLos de spus jl1ro~ nas
provincias niio são sujei las a clllolumf'rllns
alglllls na serrelaria da fa7,enda. Av. 15
Abl'il 1~46. (JoJ'n., n.O 105.)

provincial ou p:eral : n'cllas !le mandou em·
pregar o pruoucto da venda dos 1'011. do
exLinclo vinculo dll Jaguára cm Minas Gil'
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APOSENTADORL\.

r:1(~s. cbnllo-se fls mf'smas rii\'('rsos df's
li nos. fies. n ° 306, 1.4 Oulubro 1.843,
nrls. 2, 3 e 4.

APOUCES de empreslimo nnli~o: sohre pa?:a
mClllo da d"('imn ou quinto do Sf'U valor,
por CI'5S;1O d'Pllas I'cila ao propl'ie(:lrio 1)1'\0
llcrdeiro do cl'l~dor para hal'er (I pal-\all1enlo
das lIH'smas e SI'US lllros, anle!õ da l,roi 17
Junho 1.809. Res. 26 Março 1.8i8. (Coll.
1\'ab.)

APOLICES de emprpslimos esLrangeiros: scus
jurus süo arllgl) de receiLa gl'ral. Lei 1.5
1) ezewul'o itl30, art. i)0, § 1; J1, § i.

APOLICES do cl11pl'csLimo porll1gnez : foi o go·
VI'I'IIO nuLorisado para lI'cllus ell1pregur os
jllros de Cl'rtos dill!Jeirlls prnvcnil'nles dc
dl']lUsilo a ell,~ d'~slillados. L~i J5 Dezem
Lro 1830, art. 31, S 1.

APOUCES de empreslimos pl'ovinciaps decrela
dos IlPla assl"'mhJéa dI) Rio de Janeirp:
fOI'úo-lhes allrihllid ..s os meSIDOS pri,'ile
~ios que ás da divida puhlica. Lei n. ° Di7,
2l Uulu1.>ro 1.8l1.3. ad. l13.

do elllpr~stimo provincial decretndo I)('la as
s,'mlllea do Rio de Janeiro para abertura
do canal de Call1pos a Macahé: conc:cde
rüo-se-Ihes os mesmos jll'ivil,';óos ás U\lS

anLI'riores permillidus. Lei 0. 0 369, 1.
Selewuro 18M, art. 50.

APOLlCES gr;lndcs: erfio ret:ehidas nu pag:a
JlH'IlI·) da sisa. Accnrd. da Supplic. 1h
!\laio1 '09 (IJ. Cal'neil'o, addit. 1,°), ena
(l'lcima, Porto 1.1. Oulllbro1810. ~Cotl.

Ddfj.) Sobre eHa,. Va riu:; pro\'iurncias ,.e
del'ào em Porls. 17 Marco e 7 AuriJ 1 11
(ciI". llO J). J tlr, de Pl'?'~il"a SOIt'Zil, vcrb.
ApoliCf'S); 2;~ Mal'\:o 1012 (Colt. Dclg.);
• IS. 7 e 28 Ahril 1.812 (Pel'. Sou•. , D.
J ur. ,il.); 1.4. Maio 1 'lU: (CDU. Dclg,)

APOUCES da sociedac1p. oe :l[!ricI'lI11rn, com
J))I'I cio e IlaVf'gacüo do Hio Doce, CIlIJlU

sf'riflo p:lssada~ ~lcll'rminoll-s('. Prol'. e
E~lat. 15 Dezemhro 1819, al't. 10. (CoU.
l\'ab.)

APO:'lTADOUES. - Vid. O~ respectivos estabdl:ci
111lmtos.

APOSENTADORIA legilimampnle concNlicln n;lS
Cilusas dú de,-p"jo dava logal' a vi"lu SllS

peu ·ira. Ass. 23 Julho 1.elH.

- foi concer1icia ao esl:mqeil'os r1e c;lrl:ls de
jogar. J)CCI'. i8 Fevereiro j 12. (CoU. Delg.)

dos minislrvs e ()fficiaes das l1f'lnrões do M:l
rallhào e Pernambuco ~'ra mar;dada faz.'r
pdo jul1. dos Feitos da corôa e fazl'llda
COIllO aposl'lllauor mór. AlIs. L~ ~laio 1.l::l1:2,
til. 7, § \); e 6 Fevel'cil'o 1821.

activa foi concedida nos prof(,gsorC's de phi~

losol)ltia, e de primeiras lelras. Decr. :27
Oul.u1.>I'O 1t>13.

dec1aroll- se com qne condiçfles ficnv:io os
ofliciaes lI1ilil.arf's gosnlldo da acLila. Porl.
~i 'OlcmlJro 181h (CDU. Dt'l~.) dedal'ada
por Porlo 20 .Jalleiro 1. 18 (CoU. Dclg.)

dos ourives elo 0111'0: sobre elJ:} se lomou o
Ass, 8 .Junho lti16.

passiva foi conceclilla ans mercndor . m:llri~

culadlls, conrClrmt~ as nes.· 1~ .Julho 'JK09
e 1ô .Jancil'o 1 18. AlI'. 31 Jut:eil'u J818.

passiva foi concrdir1a a lodos os morar1orrs
da cidade du Uio ue Janeiru. Dec1'. ti Fe~

vl'rciro 1318.

acliva linh50 os mercauores oas cinco classps.
porl. 2(~ .lanl'iro 1:119. (Pel'o Sou:!., Dicc.
J /tl'., verb. ApOsenl(ltlo"l'ia.)
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APOSENTADORIAS

APOSEi'\T.-\nom A: fixou-se a intf'J1igencia do
Alv. 7 Jnnei,'o 1750 rt'bLivnmenLe a 1'lIllraS,
Cam<l5, e oulrns consas que se diio aos
IllillisLrns, n lilulo de nposenlad(ll'ia indo

lU correi<;'iio ou dili~('lIcifl. Lei 11. Maio
182l, da ConsliluinLe Pllrlu~lIeza, em
VJgoI' peja Lei 20 Oulubl'o 1.8~3, (lI'L 2.

acliva c r<lssiva fOI'flo aholiclns, subsislindo
lIilicam nle (IS f'stn!>ell'cidas l'm Tralados;
as cOllcedidas nos ncLllaes conlraclos pu
hlicos, duranle :I l'xisL('ocia; ns dos COll1
llwrcimllrs l~ allificl'S of)ri~ados n arrua
1lI1'i1l0; as dos ol1i~jaes mililares conforme
a Porl. 22 NOH'll1bl'o 1Slú; e dos magis
Irados cm diligcncirt. cOllforme a Lei 1.1
l\laio '., H2'j. Lei :..5 Maio J821, da Cons
tiluinLe Porlu~., em vigor peja Lei 20
OuLubro 11:123, art. 2.

acLiva e pnssiçfl tinhão, conforme o Decr. 8
Olllll !Iro 177J " os advogados da Casa da
Supplicaçiio, nflO os rias Hl'laçócs sllbal
1 I'n(lS nem os de PI'ovisão. Provo 7 Dezem
bro 1821: (CDU. JYaú.)

- conslilu;dn, c ror q~le, conlra as leis que a
cOllcediflO c I'egulavüo, c n que a abolio,
foi mandadA .dear sem eU·cilo. Pl'OY; 20
Dezembro 1tl:2:2. (CDU. lVaú,)

ord nou-~c pngamenlo, e como, da de~peza

fl'iln clIm a de Lord f.ocl.ll'anc. Decr. 18
Abril 1.823. (CDU. Naú.)

indeferio-se o IH1:.rllLUl'nlo de uma por ler
c~l<lclo o CJue a sllpplicava preso no lempo
rl'la'li"o ii mesma. nes. 29 i\ovcmbl'o 1.823.
(CoU. Naú.)

dc qnf' gosn,üo os officlacs e cmpregados do
rXI'l'Cilo e llrl1ladn foi exlincla pC'Ja Cons
liLuição elo Imprrio. - Vid. al't. 179, §§
7, 16 e 22 . Lei 9 Sdc7I1Ó1"o 1,')26.

ordenou-se a l1ma Camnra que alugasse casa

que sr.r"isse para as SUAS srssõC's e apo
spnlarll)l,ia cio juiz de rÓI'A , quando ro~se

fa7.erandienciae cumpril'os Il1ais de\'PI'l'sclo
seu cargo. Peo". 2tLJuJu01827. (CDU. Nab.)

APOSENTADOlUA: aos jni7.es de Direilo ('m cor
rei\,iio, qual devC'1ll as Cnmaras MlIoicip:ll's
prpsLar. Cod. do PrllC. , nrt. 67. explic<ldo
pOl' Av. 31 OuLnheo '18;~3; Porto 8 Julho
183[1; AI'. 10 8eLemlH'o 1835.

APOSENTADOUlAS: c]l'ppnc]em da appl'ovaçiio
da assel1lblén gcral !e;.;is1<,Liva qllando n~o

esLiH'reln jit designarias e L<1X:lllcls 1'01' h-i.
Coo~t., al't. 102, § 'lI; Lr.i .J 5 J)pzC'Ulhro
1.8~0, nrl~. 20, § \) :22 e 39; T,l'i 2'.1 Ou
tubro 18;\2, nd. 22, § 6; L"i n.O 58, 8
Outubro 1<::;33, arls. 8, § 12; e 68.

- a um r.onsp-lheiro de fa'7.C'llda llomparlo ll'nte
de curso jl1l'idico nl'rll'n(lu-~e fJlle fllsse
paga. Provo '1 Fevereiro 18:28. (CuU. i'\'ab.)

de emprpgarlos civis e de fazC'llda ulio se arhlio
reguladas por' lei.. - Vid. ileso 10 MUl'ÇfI
1.8:28. (CDU. Nab.)

ordenon-se no conselho ela fn7.pnrln , qne pnra
ser('m pa~as, se fizes'e 1'0111<1 p:ll'liclll:lt
dos eillpl'eg:Hlos. fies. 17 NuvcuJuro 1tl28.
(CDU. 1Vaú,)

- nos aflicios niio hn leis qoe c1etC'rminem 
Vid. Bes. 2. a 1. .11m'ço 1830. (CuLt. Nab.)

são grnça, C uiio dcrem immerecidnmf']]LC
ser LOl'lladns 1'111 lwua com pre(cri~'f'Cl dos
h'rmos Jef!:les. - \ id. Hcs. 22 SelC:lIIbl'o
11:)31. (CuU. Nab.)

não approl'adns: OI'C1enou-sc qlle os agracia
dos por moLil'O de mole"Lia C(lll1p:1l'ecc~sl'rn

no LlIf'SOU1'O plll'" iuspecçiio de S<I ude. OIT.
17 A~oslo 18;il (CuU. Nab.); :dL,'r:,uo p... lo

. Edil. \) bl:'lclllb,'o 1~iH (CoU. cil.); !lIll

pliarlo por P,'ovs. 1. a e h. a de /.j. Outubro
1831 (CoU. cit.)
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APOSE~TADomAS nos ellJI)re~ndos de fazenda
inb:lbl'is por dl·f"iLo pby~ico on OIoral de
cnnlinuur a SI·I'vir, foi () gOlerD'l, e qU:ln
dll, ;lIJlOI'i~ado para COOCt'dl'l'. Lei 4 Ou
LUDro it;31, arls. G, § 9; e 95.

- seus no\'os e velhos direiLos. - Vid. Novos e
telhos dÚ·eilos.

~ quando compf'le aos lentes e secrelario da
acauewia wiliLar. - Vid. Academia mili
tUT.

os empl'rgados a quem forem concedidas,
dC1I:11ll ajH'{'sl>nlur documl'olos que com
pr<'1\ em ClS ;1 nnCls de sel'I iço, pa I'a cooro 1'
me a Lei á Oulubro 18M, ad. 95, se
lhc~ ded'II'ar ol'denado. Circo :!5 OuluDro
iS32; Circo 13 Abril 1837.

ordenou-se qne continuassem a ser pagas
nas proviocias em que residis!'em os ngra
ciudos, mas prlu r·dlta da despezn geral,
prlfl'essada ('Ill s(·parndo. Lri "14 Oulubro
:I t;3·2, arl. 71; Lei O. o 5t;, 8 Ou LU!.Jl'O 1833,
:l1'L. 4ti.

seu pa~amf'l]lo, qne eslava encar1'el!ado nos
dilJ'erl'nles millisLel,jos, ficuu p(!rLCnCelldl)
tltl'SOllro nacio:lul, e como. Lei 2L~ OuLu
hl'o iH32, arL. 33.

- se não pa~ão, não f'slando os agrnciados nas
cil'cllmsLancías da Lpi 211 Oulu!.J1'O 183:2,
;u'L. 22, § 6. Av. ti M..lI'ço 18311.

l>odem !'f'r acctllll111ndas com os ordf'oados
de prcsid('ntrs e \ ice-p1'l'síd(·n le~ de pro
vincia. Lei n. o 3ti, 3 Ou Lubro 18M, ad. 11.

os rmpreganos qlle as oblil'el'p.m vencem ~ó

llJ('nlc o orclellado, cessando quaesqunr
ajudas de cllslo, (lU gr.,Clicaçf'es que Live-
rem. V. 10 e Circo 19 Janeiro 1.835.

APOSENTADORIA S: só se concrnf'111 a empre
gados fluC lI'm tilulo vitalicio pelo qual
adquil'irão direiLo a ser conservac!l's e llIan
tidos em sua vida. Ord. 30 Sell'mbro 1835~

concedell-se accumulal' com O' vencimenlos
aos empregados na numeraçflO das !lulas'.,
Decr. Ú Novem1.Jro 1tí35, ad. 1.

dos conselheiros do Eslado anllgos 1Jc:1I'iío
fazendo parte do (lI'denado que 1I1e' foi
concedido. Res. n. o 8, 13 .J uJlto 1tí3ü.

aos empregados Ja l'ep;\I'LiçflO da jllsLiça r si
dentes com licença rÓI'a do lmpcrio, or
denou-'e que nilo fussem pagas, S01ll q uc
de ti em Õ mezes "p1'esenLassem Cl'I'lidilo
de vida, e preslas~em fiança pelo período
que dl'corresse de lllU a oulro pagamenlo.
Av. 16 Novem!.Jro 1836.

aos agraciados. cujo decreLo não declarai' a
clausula de vencerem o ordl~nado que lhes
compellir em allençà'o aos nllUos de sel'l iço,
~c ~eve abonar o refel'ido ordenado pOl'
mleu'o do logar cm quc furem apol> nta
Jos. UnI. 3 OUlubro 18/1:2. (Junt. , n. 0270.)

- a qlle se1Jo proporcional são sujeit;).. - Vid.
Sello.

que rmolumenLlIs pagiío nas re~pecliva.s se
cretarias d'eslado. - 'ido Secretarias d'Es
tado.

de professores de allhls de primeiras letras.
parochos, c(lnselbeiro~ <l'eslado e fazl'nda,
dcsemlwrgadores da Casa da Supplical,'flo
e de UeJaçô<,s, Cil'UJ'friões d'1rospiLnes de
fazendas nacionaf>s, ol1ióaes de 'l:cl'ela ria,
empl'ei!ados dc luesouro, Lhl'sollrnl'ias, fa
brica de poll'ol'a. cnsa de Jnocc.h, jllllLns
de fnzenda, aJraoJe~a:" correios, <,ol1lr<lc
los, nrlllazens de marinha, cnncl'lIlo de
filZenda, Dleza de despacho de aSS1IC<lI',
de dive!' as rendas de coo 'ulado, jUllcLa
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APPELLAÇAO

de :l<!millistrac:f1o di:lmantina, e mais re
partições. - Vid. nos competentes lagll1'es.

APOSTJT.LA : em palenles militare'. - Vid.
PutC/ltcs.

APPELLAÇÃO

1809. 5 .Tun.o 18 I6 : ('m virtur1e da Cons.
·tiluil'iio, al'l. J58. dt'ixou de l'xistil' a Casa
d[l Supplicaç[II', o que alll'roll as di p"si~
çóes ciladas. Cod. do Proc., al'l. 8; Disp.
Prov., art. 18.

APP,\fiELlIOS propl,ios pm'u rollhar: f:lbrica-los,
tê-llls, ou 1I';I~ê-llls c(llllsi~o ele dia 011 de
TlIlile, C crillle, c COIUO' puuivel. Cod.
Cl·ilU., art. 300.

APPELLAÇÃO roll1nl<1I'i:l ou ex-officio : nos pro
cesslls CI illlCS fCllos :lOS Iéos que ~osüo

do l"órll III iii la r, c (1!le sc rt'Ult'llrm ao
coll~;('lho sopremo militai'. pJ'(wl'dl'rá esle
se;':-lIl1do os Dccl's. 20 Af!iosto 1777, 5 Ou
lo!>ro 1778, '13 Agosto e '13 Novembro
i7nO; rl'\ogados os ('onsrlllos de jtl~liç:l

(,I'l'ados 1'1'1:1 Carl. I1rg. 2P ;\ovrlllbro 1806.
Alv. 1 AUl'il 1808, Ul'ls. 6 e 7.

dos ('onsr1110s de p;uerra formados nos cor
pos 11Iililal'es das capililuias do fira1.il, ii
excf'pçflo do P,:ril e r1;lrél II lti'io . é inll'r
po:.la I al'a o C11I1Sf'1l10 slll'rpIl10 1I1ililar,
t' jlllf!.'ada s"/?,ulHlo a Il'lrislm;iill coulic!a nos
AI\'. 6 Abril 'J8110; Ol'lleJlnnca n Abril
1 /:l05; Carl. nf'l!. :1 9 Fevl'l'cil'o '1807; Ali-.
1 ,\ UI ii 18u8, arLs. 8 e 9.

sobre validade ele presas fC'itas ror emhat,
('açõe" de gllC'lTn ela al'lllad;l , ou a.·uw<!ol es
Tl;ICioll;II'S, é i!1!('rjHlsta pllra o cllnselho
supre/no LniJilar, e .iul~ada na forma dos
Ahs.7 UI'z('ml,ro 17Hü, 9 Maio :17H7, 4
nlaio lS05; Alv.". 1 A!.)('II1SUS, :li-L. 10, c
6 l\ 01 ,'mbro H>I O; Hl'g. 30 !)"ll'Ul!H'O 1822,
Olp. :.. § 2; Decl'. ::2.J. FIHereiro 1.824,
:Jrls. li e 1.0,

as <lo rará. aiaranllão, e llahia ordenou-se
que rOSSl'l1l illlel'l'0s[;ls pal'a a nelal;ão do
ni" de .r,meiro, eJl'vada ;1 CaS:l ele Suppli
e'I(:üo el" Ihasi!. Ah'. 10 ~Iai(l J808, § 2
c 3; lIllI'raJ" pt'lo que ordl'l\oll lossem
il~ll'l·lHlsla.; para a Casa da Stlpplicm:ão de
LI:.lJUa, excepto as da llalliu. 1\1\'. ti Maio

APPELLAÇAO: se êava do ouvidor ~rr:ll do
Espil'ilo Santo, exert'enuo a jUl'Isdic~'üo

cotlleIH~i(lsa de prt/\ edor de razl'lIda, pai a
o juiz <los l"1·jlos da l";lzellela da col'll'. <:;11'1.
nl'g, 29 Maio 180H, alllll'Xa ii Pruv. á Juuho
1.823 (CDU. lYub.) , allerada.

intendenc10 a C:lI't. nego l! Mnr<:o 1802, e
l:é1rl. de Ll'i H) .J ulllO 1.íIIO. dei oll-se ao
arl:ilrill dos liliganlf'S iJlterpor 011 pura os
oll\idllres da. comarcas, ou nl'laçõl's do
disll'il'lo. Alv. ~o Uulubro 180H, dl'c1u
rado plH' Ah. ::21) JllnlJ.) 18t;L 0" oll\'ido
res rol'ilO SIlPPl'illlidos. Cod. do !}IOC.,
art. 8; Disp. J'rov., ado 18.

ex-ollicio r:lra :l juncta do commrrcio tinhiio
as senlenças sob.,c l"alsifil'açõt's de caixas
de assnca!', prol"c"iJas ('01 prilJlcil'a iml:lIl
cia pelas Illt'zas de i nspccl,'üo. e ('1Il Slla
falia pdllS IIwi-jislrat1os que as hOllveSSt'U1
pr'fICt·SS;lllo. Alv, 27 F('\ereiro J810. Hoje
o ploce~sll ac!lllitlistl'ati\ll inCllnd.ll' ii lIIeloa
do consulado, Cfllll SiUlpll'S I'l'CUl'sn pal'a
o the~oul'o (l LlIt'lwlIl'fIl·ias. Av. á, Circo '16
Sell'uillI'll 183á; Ol'd. 22 S,'lcudll'o 1113;');
fi"g. 22 Junbo 1836. arls. ::28li e2H2 (Cull.
P[III/CIt,); HCl!' 30 ~l:rio:J 8;\0. arl. :WO (CoLt.
eit.); U.'lk 11.°75, I,Junhu 18;i8, n.o:!l)í,
28,\gnslo H1;-\9; 11." J97, 2/:l,Janciro; n.°:212,
31 ~lal'l'u; n. ° 255, li I 'O\(.. ul!lI'O 1840 : t' o
CI'illliua'l ás jusliças orclilwl'ias para applica
çüo das Jlf'IWS da Ll-'i 28 Fevereiro 16oS,
acc('itas pelo Cod. CriUl. ;I)'l. 308, § 3, e
n('~. 20 Mal ço 1833, al'l. 110, § 3, C(IUJ

llppl'llaçüo, &c., p<lra os jllil,t'S de di.,,.ilo oU
nl·laçül's. Lei II. o 20 J , 3 relo' Ulbro i/:lli 1,
ads. 09 e 78; nl'f('. Il. p 120,31 ,/;i1l1'iro
i8li2 ado lI38 e sc"uiules, l!á8 e seguiulcS.

cm inlf'lligercia ao Alv. 1 Ahl'i11808, art. 10,
ordeolJu-:.e que I) couseJho supremo ILuli-
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lar ele jllsliça ronhf'CPssc Pffi ~rno d'pIla
da:-- devassas so!ln' ca~" dll n;ltIfral,till. J)(·cr.
:12 NOVCru1.11'O 1810 (CoU. iVl.lb,),' altcrado.

APPELLAÇ.i\.O: nos ollvi<lnrl's, f! m:lis jlll~nno.

I'I'S das ('lImal'cas do MuranhflO, Pal'i! C Rio
I\~'~ro, intcr'pullha-sl' plll'a ii Il,·lat:;io do
i\1al'allhflo, f.:"lJaI'dadas as disF()~içi'll's do
Alv. 20 Uuluhro Itlml. Alv. 13 Maio 1812,
tit. 1, arl. 5; allcl'allo.

DOS procpssos (lp elTOS ele officio cip tod(1S (1S
ollicial's dll jll~li(;a dos úi,ll'ic\os d:1 Rela
ç;"'o do ~lar:1Il11ão pel'll'll(,t'-IIIC'" Alv. 10
Maio i~1.2, lil. 3, al'l. 11; alleradu.

de spnlp(lcas ,1eflnili\'fls (1U inlerloctllorins ci
veis de 'IJIl<lC't~qllf:'r juizes ela cidade do ~1.1
r"nbüo, e COlllal'ca~ <1" rli,tl'ldo de sua
Ht:lac;õ·1O. aiuda mesmo dos [>I'oll'dol'es C
qlHI\'Sf(llcr juiZ{lS dtl l!d"lIlclos e t1IlSl'lll,'s,
l'apellas C I'(lsiduos, e caplivlls, 1lt'l'll'lIcia
o jlllg'IlIIPIlIO., (' ('O ti10 • á dibl lld:u;flO.
AIr. '13, !\laio 181:2, til. ll, al'ls. i, 3,
9 elO.

.- oos processos primes la ciclane elo l\lnranhão e
C"lllal'e<os do dis.rielo de sua Hel,tl.üo, p"r
lI'lIciil-lhl', e COltlO, (I jld~'IIIlClIlll. Ah 1:~

l\liJio HU2, lil. á, ads. f>, 9 elO; allcrac!o.

do Mnrnnhiio illl!'rp(1sln p<lra li f.nsn ela Sllp
JoIicilçõ'lo, ccn!"Ol'tllfl o AlI". (j Maio 1809,
(lU pil('(l él H,'laçf10 da llah:a. (ll'dellou-sc
qtle fosse enviada á I:.(·!dçãll do Mal'allhflO ;
klldo-sc l'0ri'lll COlIJO ntliosas as 'llle pOl'
j~l101allcia n'nqllPllas se conlH'cessem. Alv.
13 Maio 1812, lil. á, '11'L, 11.

nos feitos ela cor{n e fnzpnda f<i,'a do logar
da H... laçflO do MarUlJ!IUo, e 15 Jeg:u:ls lIO
r('dor. P' L'lpncin :10 juiz U"S 1"pitos da co
roa e f<lzcllda da 1\e!:ll:fto. Alv. 1~ Mdio
:1812. lll. 7, arl. 1.; e bem assim a dos
pl'ovedol'!:'s da l';'zenda, que cxct'clesse a
ale:ldil, ad. 3; e (alllhem nos feitos cl'i-
Il.I~S da fazenda, éll'l. 5, altcrado. .

APPELLAÇÃO: c1ispf'nsfI de larsA oe tempo rara
Sf'U SC'r;UilllCllil' cOlle.,di,. él Mpsa .10 c1e~~'!n

l!m'l!0 do p"ço lia nl·lal:iin do ~larant.iio.

Alv. 13 Maio 181~, lil. 10, ad. tl; re
vogado.

as por part!' ela jllslic:'fl inl"rposla~ p!'los ;lIi7.l's
d("I'I'iIlIPil'a illslal1l'ia I'l'fll' dil'i~idas aos 011

\ idon-s elas COIII:lrcas, qllando o ('aso das
SI'lI!P(lÇélS ciJbia 11:1 al~:ada d'('sl('s, e ás
Ul'lal,'iks quando I'XCl'dia; dedal'ado i1SSill~

(1 Ah. ::W {)ullluru 13ilH. Alv. 16 ./lIl1ho
181:t Us lIllI iuorl'S ddS ColII Ir['as 1"OI'ÚO
('xlillclos. Cod. do Pruc., aet. 8; Uisp.
Pro\"., ad. 1tl.

de senlenças pro~cl'idns pplos juí7.l'.S ol'dina
ri"s, ia pid'a os eOIT('p'dllres uas (;lJlllélr
eas, cauelldo na :-oua étl':é1da. Sl.:lIUO 1I:II'a
;IS Belal:<l('s, Alv. 16 Se.ellllll'o 181lJ, §3,
dl'cltll"ld/l pda Prllv, do 1)s. 10,/UIII'lI It>L5.
(8. ('w'lIciro, iÜll') Us juiws 01 dillill'10S

c COITC'l,tI·c!"res de EO!lHlreaS 1"orflll l'xtiIlCI ••s.
Cou. d~ Pl'l"c. , al'l. tl; Uisp. Prov., ar\. 18.

para o JUIZ UOS fl'ilos ela fazPllch ela rô,-Io
lilliJa lo;ral' dll juiz d(- 1'('11'" de Sallla Ca
tlwrllla, C'llll jllrisd'er;f,c, cI"S al\li~lIs 1'1'0
wdorcs de l'al.l'lIc1a. Carl. Ueg. e Iu~lr. 19
Abl ii 1817. (CuU. A1aú.)

em cnUSflS de snldaO:lS fl fr!'ll's, ninda da
nélvn~élçÜ() e COIIIIIIl'rcio da Co.-la dn Mill:l •
a qlll'llI 1'('r'il'lIcia c1"daroll-sl.:. Pl'ov. 13
SelewLro 1tl17. (('oU. l\I.lÚ.)

não foi concl'Ciir1o inll'rpôr-sl' dns sl'nlenças
IJrol','!'idlls pl'las c(ll\lllli~sü('s 11IixLas HI'a
zil.-jr"·ls c IIIKle1as Slllll'C PlllltarCétl:fll-S cm
pn'g,It-las 1\/1 C(JllllIIl'l'~io illicil •. d,- l·scraVll~.

Tlal.. 28 ./lIlho 1817. :ll'L tl; n.,~. n.O 3,
31111CXO, ar\,;. 1 e 2, exceplo o ca~o meu
ciouado 110 mt. 14.

de srnlrnç<l de rarlillJa él lilulo oe beneficio
de "c"l,llÚ<;ão :,e cuuccJcu, e COLUU, - "id,
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Res. 22 ]\'(}1'NlIbro 181 ~. flllneXa á Res. 21
Olllllb,.Q 1822. (Coll. Nab.)

APPELLAÇl0 : não se duva do juiz l'Ia corôa
nu meza da !DI'Sma, lJIas COllCI·dl'll-sP (,ID
\1m conlraclll do juiz clIl1sl:'nadllr d'l'iles
paru o colIsl'l!lo d.) f'IZ'>J1 d'l. l1es. 26 No
vemuro 1819. (CIJU. ]\/Ilb.)

- sobre ~er rm um só ('(fl,ilo rf'c('bina oe s:-n
lcnçfl dl~ ahsohição dtl J'epo~i~':'lo di' sala
rins imposla a "ccPllseudol'I'S dll corre dl~

orp!Jú(ls 1'lU Goyólz. Prov. 31 Juneiro 1820.
(CoU. ]\'ILb.)

eh'e) e cl'ime da RI'Jacfio de Pprnamlmr.o :
forflfl-IIICS applicadas'as JiSpl.siçües do Alv.
:1.3 ~laio 1812. Alv. 6 Fevere.ro 1821.

ex-officio para o conspJho suprpmo militar
illlerpulI1JflO (IS Illilr;isll'ad..s uas sl'nlell(:as
prort'ridas C0l11nl capilãl's mores e mais
officiucs de IIrdt'IIõ1J1çaS, pnr crilllCs eJ11
raz:1O de seus cxercicios. Prov. 28 Marco
1821. Sem Vi~fll', pm'que as IIrU"lI,'IlI;~~
fOI'ân exLinclas. Lei itS Agllslu 11:>31, arls.
ill li e 141.

dos juizes dc róra e onyidores para a Relação
e Casa ai! ~lIpplica,;ü(l O:lCl era snjf"'liêl ..i
Jizima da clwllcdl:\I·ia. - \'id. ]l"·s.' 9
Abril 1<';:21, 2ft Junál'o 102lJ. (Cult. lVub.);
alterauas.

- Q c.le~cniuo e oegligpncia em a fazrr segnir
de IIlHllt'ira (lue :.eja jnl:;aJa desel'la e II fi li
segnida, Lorna sl.bsislt'lIle a anloriUilde da
clIusn julr;ada na sClIl'llça «l' qlll' SlJ êlp
pel\;it'a.-\Oid. ]Jrov. ~2Aól'it 1822. (CoU.
Nab.)

crime p3ra a Casa da Snpplicaçfio linl13 l0l!nr
das :.enll'Dl;as rio juiz con:'l'rHhlor Brilall
nicu, e purque. Provo 9 De...emuro 1tl:l2
(Cult. 1\ ub.); alterada.

APPELLAÇÁO que deveria intrl'pôr-se para a
J{l'lêlçflO da Bahia. durHnle a Clcellpa~'i\o

pdas lropas Lllsil:llIas, ordel1ou-se que se
dirigisse ii Casa da SlIpp!icaçãu da côrle.
Decr. 29 _ ovembro 1822.

vo]untal'ia para o conselho Sllp\'PillO mililar
se dá da sen1cnça flue julgar boa a pr(~sa.

prorl'rida pela COllll1lisSflll rompClsla do in
tendcnle da marinba. ma!J;isl.rauo mais nu
lUl'isado que exislir no logal', cnrnnwn·
c1al1te mililar. p. dOlls hOll1PllS dr mnr. Reg.
30 DewwLro 1822, cap. 2, § 2.

declnron-se quaes drviiio ser dislrihuidas ao
onicio de 1.° I'scri\"ilo do juizo dus ft:ilns
dfl corôa e fazenda nacillnal, da côrle.
Alv. 3 SctemLl'u 1823.

ex-officio para o conselho f>upremo militar
inlerpõe o :ludilor gl't'al de marin!la, l'U

magislrado lerril(Jri •• I, das selllenl'as que
pr,:fere em causêls ue presas. ])ecr: 21 Fe
vereiro 1t:l2l~, :lrls. 4 c 10..

esegunda e ullima insLancia. Const.. arl. 158.

nfio lem as senlençns dos arbilros nomeados
pel"s parles nas causas civI,is, e IwoacS
civelmenle inll'l1lauas, si assilll convencio
Ilarem as UleSlllas pal'les. Con~t., arl. 160.

sohre eml>al'p:05 cm uma causa opposlos à
PI'ovis:'lo de displ'llsa de lapso de te/llpo,
providellci'lIl-sc. PIO\', 18 Fevereiro 1825
(CoU. Nab.)

conceocu-se conl1l'cimrnlo d'clla pelo tras
lado elos anlos ele ex(·cnçào. pOI' se llilve
rem perdido os ol'ip:illaes. disp(~nsalldll·$e

(l lapso de tl>mpo. Decr, 17 Agosto 1825.
(CoU. ]\i aú .)

eX-'lfficio tP.ill as sentenças dos consplhos de
guerra du nio de Janeiro e disll'iclo de
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sna Rvlação para o con~rlbo snprl'01O mi
liLar. Lei 13 Outubro 1827, al't. i.

APPELLAÇÃO ex-officio lcm as sPlüpnças elos
con~i<'lltos de gllerr'a dilS pr"villcias ('11l <iIW

ba n"laçãcs para as jUlldas de jllsliça mi
liLar 1l'.·lla<; creadas, e CUlHO. Lei 13 Ou
LuLru 1827, al't, 2.

APPELLAÇA.O

pplo juizo Ort India e Mina, com rrcnrSl)
cX-llffit:ill r;lI'a a Meza da f.lInscipncia e
Ord('m. Lei 22 SelplIIllI'o 1828, art. 2.
§ 5: Rt.,~. 3 JI"It~iro t833. al't. 9, § 6:
LI\Í 11. ° ~6'l, 3 O(\ZI~lIIhro 18lJ I , aI'!. 1.23;
n(\~. 11.° -llJ3, 15 Mal'ço 18lrL arL,. 8,
§ 1. fi 3U; R(·g. n.O 160. 9 Mlio 1Hl~2.

al'l. 31; Decl'. e nego 0.° l~22, 27 Junho
1845, ad. 9.

para a Relação elo dislrido se dá das sen
Ipnças prol'eridils pelos jllizes de pl'illleira
ifl~lallcia, sohre COIl(~I'ssiitl dl'~ cartas cle
1,'giLil11i1 cãl), conflrmaCÜIl de adopcüns. ill
si~lIaciio' de dOllcões, .slJbrllga610 'de befls
jllall('~avris, sllPI;rinH'nlo de ~1l1;sentilll('1l1n
do IlHll'ido para a Illu/ll~r n'vogar em jlli7.0
a aliellaçflO po!' C'lIe rpila fiOS L"1'lllOS da
Onl. liv. h, IiI. li/:! , § 2; rpj ura dI' Lom
hos r)('I'LeIlCPDlI~s a corp"l';u,'ÕPs 011 parti
clllan's. aUllulla~'õcs de el('i~'ôl's de il'lnan
dadl's r"ilas conLra (IS Clllllpl'Olllissos, e sua
rellllvaçúo; lldmissi.'io de CaUçfll) dl~ oplTe
dl'nwlil'lldo, l'OIlCI'ssflO dI' licença p"1'a liSO
de "rlllas, e de l'aculdade aos CSl'l'ilfles e
lah"llifl('s para podl'l'l'lll 11'1' t'SI'I'p'\'cnLI~ jn
raolPnLado. Ll'i 22 SI'\t:lllbro Hl'2 ,arl. :2.
§ 1. A cOllcessflO dI' liSO de arllla~, que
perlencel\ depois aos jllizes dI' P"z - e(ld.
Cri III. , al'\. 2!19 - passou paI a os clt-lt'ga
<.10,; e ~1I1)(lle~ados. Lei II. ° 26 I, ;) Ue·
7.('III!JI'O 18L,1 • :Ir!. (j; e jllizl's lUllllil'ipaps,
ar\. i 7. § :2 - npg. 11. ° 120. iii .1 a Ill;i 1'0

HiL!2, arts. 6:2, § 3; 63, § 4; e GLI.

linha a senL('nça do jniz criminal rrnp admit
tissc fianca parH os 1'60s SP lill'arl'lU solllls,
para ~! Helação c10 dislricto. Lpi ~2 Sd.'Ul
bl'lI 1828, ad. 2, § 2; Iloje !ln silllpi.'s
rC'cul'so. Coei. do P(,(If'., arls. 11 t (\ 29LJ;
D"cl'. 1;.; Olltlll11'o 183h; alLI'I'ados pl'la
Lci n.O 26'1, 3 D"zl'mlll'() 1KLd . al'I. G9.
§ 4; I1qr. 11.° 120, 31 Jallciru J8h2, al'l.
43tl, § 5.

ex-officio para a np!nçiio do dislriclo lem a~

sl'nl"Ilças 11I'oli!I'idas prlos jUiLllS dI' orl'!If1os
elll b;.!liliLacõl's rle hcrdpiros dos 1>('I1S d.:
defUllClos e 'ausenlcs, que d'ullLus se fa~iã()

APPELLAÇAO: lem parn a Plelação as C'ntrnças
dos jlliz(~s dos aIlSI!l1tt'S, qUI~ se iIlLI>rpu
IILfl(l para a M",.a da COIl<;ciellcia. Lei 22
Selelllhl'O 1828 ••11'1. 2, § 6. As aLIt'il,ni
ÇÓt's de L;ws jlliws passárão pal'a os de
(lr"llfIOS. Lei ii l'iIIlCIIl1.)I'O j 830. arl. 2;
nr>~. i\ .Jalleiro 1H33, art. ~), § ti; nego
n." 160,9 Maio -1842, art. ~2; DeCl'. e
Heg. 11.° 422, '27 Juuho 18M, art. 9.

ex-officio pa ra a Relaçüo do dislr'irto Li nbiio
<IS st'ntellc;as proferidas pcla juncla de jus
til:a ,lc Coyaz, impolldo pella de morte
nalllral ou eilil; al>l'all~t'l\(lo t'sla disposi
ção i~u~es sl'nlenças das mais jnnclas de
justiça existenles 110 IIII/H'rio. Lei ~4. Se
telllbro 18:28. arls. 1 e 2. Como se dt'ci
dia. B,'s. 9 NlI~elllhl'o 1830. ExlincLas as
rl\l't,\,idas jUllcLas - Corl. do Proc. , arL. 8
(lrovidellciou-sl! sohl'e as appellaçües pen
dentes. Heg. 3 Jalleiro 1833, ad. 90.

para a Rl'!a<:ão linltfio as sC'nlpnças do juizes
dp par., ('111 ;!I/~all1l'IILo dl~ mulclns ror
cOlltraYC'Il<;flO ás po~luras das f.alllaras Mu
nicipal's. Lf'i I Oulul)l'o 1828, art. 88.
II(ljl~ só da.,; prur"l'idas pdos c1ll'l"cs de po
licia; porque das "rios dl'h'gados, suhde
le;.:ados ,. jllizps IlIullicipaes, é para os j!lizes
di! dil'cilo. L(\j 11.° 26l, 3 Dnzelllbl"o l8uL,
a l'ls. 4, § 1; i), 17. § 2; 78. § 1; e 91 ;
n,·~. [1.° 120, 31 .Jalll'il'o 1842, arls. 2,
S 2; 58, § li; 59.62, § 1; 63, § 1.;
64,128,4.)0, § i; 651, ú52, § 2; l153.

de jlli7. d" rÓl"a sohre o1>j,'cto cip. conLI'arlo.
(lara o ('ollselllO da rnl'lIda, dis[)(,lIsan,lo-sc
lapso dp !t'lI1po. lIIallcloll-sP ellnsnllar' ('011

1'011111' a Lf'i. Iles. á.· "lO li'evereiru 1829.
(CoU. Naú,)
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AllPELY,AÇAo para a n"laç1io elo di!>trirto li
nl.ào as Sel)l"Jlçil~ pr.. l'el'idas 111'10<' jlliz"s
ele paz sClIH'e uhj"cllls de alllld:tç'lria. que
excl'd""S"lll a alçada "slab,'lfH~ida na Lt'i
15 Ouluhrl) J827. ;11'1. 5, § 2; R.,s. 26
A~osl(J J1'i;~0. ;'1". 2; Rt'g. 3.Jalleiro J 1'i3;~.

al'l. H. S7. Jloj., IIS jllizf's dfl paz llÓ S.'11
11·lIcl:1O. e sem rl'f'UrSfl algum. as qllf' ca
hem lia SI!:l ;:Icatla. L,·i n.O 26J. 3 Ile
ZI'luhl'fI 1~1~'J, :1'11.114. S~; neg, n.O 143,
15 Mal'\io 1842, ad. 1, § 3.

tem em segnnaa e nllim'l inslancia prara a
H,·laç:lo f't'f'lesiastica as CnllsaS eedcsiasli
caso nes. "27 Agm,lo 18;30, arl. 1.

;IS jnlrrro.~las parn o \rihnnaJ c1n Lp~:l('ia, e
relld"III,'s lia 1I('(".si:in d"'Sla Lei, lic;Íl'ào
de lIellhum e!f"ilo. nes. 27 Agosto 18130,
:I ri. 2.

pnra a Rf'lnç1ío do c1is\t'irlo lem as srnlf'nças
))I'ol'el'ic!as Ill'l .. jllry, <l1I;)IIUO nào Liv('l'f'llJ
t:ido l-(uard"dõls :IS f'"'lIllIlas sllbsLallcia!'s
d,) prClf'I'SSO, cm 'I"alldll fi juiz d., clirl'ito
se 11:10 cllnl'"rlllal' C(\l1I a dl'ci~ào dos juizes
ele faclo, llU 111m illlpm.t'1' a )lt'nn d,'cla
r .. ela lia lei. Lei 20 Sl'l!>1l1iJJ'1l ! :-;30. ;11'1'.

70 a 72; C..U. ,lo Prllc.• <lrls. 30J a ~05,

e 3JO; nf'~. 3 .1anl'il'o 1~;~3. <II Is, 9, § 3,
25 a ~~; Lc,j II. ° :!61, 3 j)I'ZI'1ll br" 1t;!Jl •
a 1'1. 78. § l.l; R.·~. 11.° 1:Z0, ~l .JallC'iJ'O
18hz. al'l:;. 450, ~ h; h51, !J52, § 1;
e h53.

nas C:Wlõ;JS civl'is on crímrs da provincia clns
A)a;roas illll')'pól'lll-SP para a Brla\'fIO C
trihllnaf's tI(~ Pel"J:lJll1JlIf'O; df'cidilldo llOS
d:1 ])alJia /IS 'JlIp alli e~liH'''S''1ll pl'nJellles
na ddla d'e:, La. Rcs, 7 Junho J 831.

tinllão para as jnnclas cri01inaf's os réos con
d'~lIll\a,los 1)'11' ..rintes I'Cllicin.'s, nos lrr
mos Uo :II'l. 88 ela lei 1 Oulllhro 1.--28;
pal'a pxpcnç:1Cl c1n Ll'i o.J IIl1h" 18;)1 ; DI.'t'l'"
9 .Ju\lw 1831, al'I. o; D"cr. 25 .\~oslo

1831, seUl li\)or pelo Cod, du Proc. , ad. 8.
I

APPELLAÇXO para :l TIpli!ção do di~\riclo f"',...
:1S selltf~ncas a J'hi Il'at~f, em C'lIlsas d,' SI'!!.iI
ros, lJlInn'do a isso Ilào Ilbslal' a l'xpr~sa
cllll\l'nção das parles. Lei 26 J ullllJ 1831,
ad.4.

ex-officio pnrll a ne]ariio do c1istr'icto. sob
)Wllêl dl~ Ilullidade, 1I~11l :IS scull'llçHS sohre
jllslilicaçfH's fJIIP se f,l'liüo no c'xlilwlo el.n
s' 1110 ela faZI'JH!a, c qlll~ pass:ir:1lI p"ra I)S
juizes lerl'lluriues. Lei 4 OullLro 1831,
arl. 90.

pnl'a 3 RI'1:lção elo c1istriclo, gnardndos os
lnrJlltls de dirl'ilo, \('111 as selden~as pru
f"I'idas )lI'los jui1.pS LplTilllrlHPS que Ilf'l'l~ll

ci:lo á jUl'isdicç:1O l'olllf'nciosa dll 1!),liuc[o
COIISl'l11O da 1'awuda. Lei 4 Oulu1>l'o 1831
art. 91.

de juizes (le paz ('fi cnnsns crimps: suhre
IlCct'ssidade ou I1ÜO úe Jical'nm Iraslados.
cleclaração se fez, mand .. lluo-!>c observar
.o que l'slilesse em J'ratica. t\vs. 11 c :lã
Nuvembro 1831. (Cult. Na,b.)

ordf'nou-se que na província de S. Paldo li·
'ess,~ lo~ar para ;1 H,')açiio 00 disll'idu a
illlerposta 00 arllilrall1Cnlo dt~ inú('JIlllisa
Ç:IO de 11I'JIli'cÍlllrins Plll !l'ITeIIOS IOll13dlls
pal'i] esll'adas. f,'ilu PUI' Illuvadus 1I0111f'a

dos Jwbs I ades 11I'1'31\l'> os jllizcs del'az;.
Ues, 10 Julho 1832, ar!. 3.

ex-offieio in:Pfpnnha 1':11':1 fi n.,l:Jçfio o jlli~

da selllpnça que nito prllllullciasse ,'(..0 em
crimp dI' rrsJlollsabilidadp, C( d. do Proc.,
ar!. 167; R('~, 3_,JaIlPiro 18:~3, ad. 9.

3: hlljt~ é simp!:'s l'('Cllrso. Lpi n.· ~61.

;) Df'll'Ulbro 1H!Jl. <Irl. 70; nego n." 120,
31 Janeiro 18L~2, nd. 439.

volunlnT'ia para fi n"Ji:tr,ào 00 c1isLriC'lo Irm
a se!ltt'II~'a que 1ll'IIIlilllci;lr 1'[JJ crill1l:' de
nspCln:.d)ilidade. Cod. do Prlll'., rtll~. 161
t" lô~; nl'~' 3 .Janeiro 18·,3, Hrls. 9, S:l;
32 e 33: hoje é ~iUJpies r ·cur:O. L,·j u.·
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261. 3 Drzembro 1841., arls. 69, S 3,
e 70; Re~. n.· 120, 31 JaueÍro 1.84~,

arls. á38, S 3, e 44.0.

APPEl,LAÇKO

3 Drzemhro 18H, arLs.1I5, 116 e 1.23;
Re~. n.· 1.lt.3, 15 Março 1842, aL'ls. 8,
S 1., c 30.

APPELLAÇÃO nã() linhão tiS sentenças profe-'
< I'idas pelas junl"las do juizo dl~ pUl.. Coei. do I

Pr"c.• ael. 169. FOl'ãu extillcLas pl'la Lei
o.· 261, 3 Dezemuro 1.8ál, art. 95.

inlerposta de seoLença drfiniliva elo jl1ry é
del'idida pela Relaçüo collectivamculc, e
CUl\rurll1t~ as leis que reglllão o processo
no sllpreLlIo LrillUllal de justiça. CurJ. rJo
Proc., arl. 305; neg. 3 Jauciro 18;33,
ads. 25 a 30.

se dú, da spnlc-mça ci\'el dpfiniLiva, ou com
fl1rça de dl'filliLiva, de inferior para sl1pe
1';01'; inLI'I'pollClo-se na audiellcia, ou por
dl'slH'cllo do juiz e lermo uos allLos, como
cOllviel' a,"! appelL,nle, inLimada a ouLra
parle, ou 51'11 procunidor, e como jul
~ada, Disp. Prll\'" arl. ~5; Rpg. 3,Janeit'u
1SãS, a rls. á7 e 52; Reg. n.· 143, 1.5
'Março 18&2, ad, 30.

civr] ~m todas as Relnções é rpgulada pela
cspeeie dll procl'SSU que Lelll lo~nL' no su
pr"lI1l1 Lrillllllal de jusliça, e seUlpl'p em
.essflO pII!Jlil'a. Disp, PL'OV., ;'I'L, 18; R"g.
3 .Ianeiro 'l8;~3, arls. 53 a 59, e 92;
UI'S. n.· 1, de 2, e Decr. 23 .llIu ho 18:;4;
!lego n.· 1á3, 15 i\lal'ço 18l12, éll'l. 3D,

civel e crime prndente ao tempo dn exc
CIIÇfJO do Coc!o do Pl'oc. c Disp, PI"OV"

I'enlllle oS ouvidores de coroal'C<l, elO vil'
lud(~ dos al'Ls. 8 e 1,05 do primeiro. c '15
c J ~ da 2.', manclill'flO-SC I'eml'ller às Re
laçües pal'a julgl1l1lclllo. Inslr, 1~ Dt:'ze'tn
bro 1H:~z, arl. 41; Reg, 3 J aneil'o 1833,
arl. 01.

civr! rio juiz de direito, e SI'U suhsLiluto, em
\ il'llllfe do ,I rL. 18 da Disp. Prov., é in
lel'l'0~La para a ll"[ação do dislriclo. nr~.

;; Janeiro 1833, ad. 9, S' 5; Lei n'.· 261,
;. • j ;"! .... - . -

APPELLAÇÃ'O civel ou <'rime é inlprposta do jui~
cOllsCl'vadOl' dos Illrl,'zes esl<lbell~t:ido pdo
T"<lt. de 1ô Af!'lISlo 18L7, ad. 6, pal'n a He
laçiio do disLriclo. R('~. 3 .r;lOpiro 18;~3.

al'l. 9 S5, Com a cxpiraçf\o do Tl'al. cessou
dp existir aquelle juiz. Circ. 18 Oulubro
1.844. (.forno ~ n.· 290.)

cÍ\'el interpo~la do juiz de OI'phãos, rrella co
nhece a Llelacflo do dislricto, t'm virluclH da
Disp. Provo ,'arts. 15 e 18; Re~. ;{ .Jalleil~o
18i\:~, al'l. 9, S6; Lei n.· 26(. i) Dpwlul>l'O
1~4 L, ad. 12;~; RCl:;. n.· 1lt.3, 15 Mat'ço
1842, al'ls. 8, S i, e 30.

civel cm causa que conlenha ngr-;rnvos no
auto do prllcrsso, 011 flullidades, como e
quando é julgada. nego ;; Janeiro 1833,
arls. á3 a 46.

cível e crime: sua dis!rilmicão pntre os de-'
zell1bargadores e cscl'i\àe~ nas Relações ..
como lem logar. lll!!g. 3 Jaueiro 103;;,
arLs. 71 a 7á.

civel, c pm processo de rcspnmabilidac1e:
suas dE'cisõt's pplas Iklações si"to Itl1liJarga
veis. lleg. 3 J aueiro 1833, arl. 81.

cível em que ha necessidade de hnbiliLnção,
COUlO se pro ede ll'dla para dccisüo fiuill;
e bem assim nos casos de s{' r pl'l'ci~a \ is
loria, eXilme, ou ddigcncia. Ueg. 3 Janeim
1833, art~ 84 a 86, -

civpl ou crime ppnd(\nLe nas .1e7.!ls dag 11e
]nçórs, em cOllformidade da Disp. Prov.,
al'I. 18, manc!úri"lo-se julgar, e como. !leg.
3 Janl::iro 1.833, <lrL. 92.

pendrnte ante o conselho supremo mililal"
e jUllcLas cle jusliça mililar. que nãn Li
vesse senlença, Da occasião da execução

20
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do f.ad. ,lo Proe•• e não sf'ndo os crimps
p"l'all"'1I1p. militares, 00 dI' I'mprego mi
lilar, lIIandnr:lO-se, em virtllde do dito
eod. dn Proe., arls. 8 e 324. rl'IDP\ler
ils Rl'laçi)~S pal'a jlllgamculo. Reo' 3 JiI
neil'o 1833, ~Irt. 90.

ArPELLAÇAo: ('orno lars se manoarão jll]~ar

nas'H,'lações lIS causas I'i'eis e crilllt's, pell
delltl's por embargos nas divprsas e;\linctas
~lt':l.as das Rplaitões, 1'11I prirnl'ira e IIllima
in:>luucia. Reg. 3 J:llleiro 1833, lll'l. 93.

do jlliz de (lrphãos drvem, em virhlde ca
C.ollslituiçãol, al'I. 158. c Rpg. a .Jallpiro
18~3. ad. 9, S 6. clirigir-se para as Re
la<,:ões. Av. 17 Abril 1834.

- não se da nas c1eclsõps arbilrars sobre des
aVl'nçns ClllI'C subrlilos do lmpl'rio cm paiz
eslrangeil'l). se as parl.>s assim concorda
rem. RI'g. 14 Abril 18M, art. 76.

- fvi allpraclo () ar\. i8 na Disp. Provo 801>re
a rÓl'lUa de julgamenlo das CiVl,jS nas He
laçiles. Res. lJ. o 1, de 2 e Decr. 23 J unuo
f~34.

civel em sepmdo logar é conhecida pp]n TIp.
laçflll, qll;lIIdo IIlIIIVI'r qtw:,lflO prl'judicial,
qlle dt'vlI disl'lllil'-se i1ules do recur:;o. Decr.
28 Agoslo :1834.

- ror dpn('~nçiio d'plla (-'m causa crime em que
havia logar, e por concessiio com um só
etfeilo, ol'l'II'l1ou- se procedimenfo con
tra o juiz UlulJicipal. Decr. 1G Dezembro
1834.

. - declarou-se que o :lrt. 301 fio Coo. do Proc.
uno lorna, a o recurso suspensiv<J tia ahsol·
Vil;iio tIo accusatlo. Av. ti Ouluhrn 183ft;
l.ei n, o 261, 3 Dezembro 1 ~lll, art. l:)!J;
Reg, n.· 1.20, 31 Jaut:iro 18112, arl. 459.

APPELLAÇ10 civpl p.m rp~I'a inlprpóp.,sl> e pre
para-se ppnmlc o juiz qlle prur,'riJ' [I spn
tcnç:l: quando 1)(')0 jllil. dr dil'l'ilo rór dada.
e nào eslivl'r no l!'rmo, r,\I"H'-Ua penmle o
municipal. Av. 24 NOIPlllhl'o 18i\IJ; Lei
n.· 2ôl. ;3 Dezp.mhro '18

'
1'1, mls, 115 e 116j

l~e~. n. o 143, 15 M:Jr~o 1842, arl. 2.
S~ 5 c 6.

não é pprmillida, pplo espiri lo dn Lpi á 011
llllJro 18;H, arl. 90, d.. sl'lIll'lIça de 1Ia
Lililaçiiu di! ,iulas. filhas e liJ:"WS dCl olli
cia,'s miliL.'I'l's fal1f'cidos, a '1111'11I eompl'le
O SC1CC(lITO da Lei ô Novl'mb1'01827. Urdo
14 JalleiJ'o 1:;35. - Vid . ./lI'. 27 JUllho 1:;37.

drclnrou-se ser dnridoso se lillha ou não
Jo~ar das senlenças d'l jllry dI' aCl'l1s"~'fIO.

no caso do "rI. SOl 1111 Coe!. do PI'Oc. Av.
12 Agosto 1835. Foi exlillf'!n o prirnl'i,'o
conselho de jur"dos ))('Ia Lei O.· 261, 3
Dezembro 1bá J, art. 95.

para a Relação d,) c1istriclo ordenon-se que
tivPsspm ex-offil'io as senll'lIças p!'ororidas
pelos juizrs ll'ITil()rial~s pal'a iSl'llçüo da
Obl'ir:aÇ:"11l de dOllalivos pal'a a ullillla guer
ra. Dccl'. 6 Oulubro 1b;J5, art. 3.

ex-nfficio no CIlSO da Lei á OIlIt1hro 18~1.
llrt. 91 l!'m IOf.\ar, por se dar lia mal!'!';a
d'pslp. <l1't. a m!'sllla razão tJue no al'L 90.
Ord. 6 Novembro 1835.

crime, conlpndo dil'p.rsos réos, dos qllacs
uns silo pl'l)llunciacios I' ollll'OS nüo. coJ\l
Jlinando-se os ;, ris. 167 e 172 do Cnd.
do PI'OC, • <.Ic~vl"n se.. renlC'llidos os 1)I'oprlO.
aulos :to jllry, e por lraslado il Ht') ..çflCl.
A,'. 9 »l'l,l'mlll'O 18;~5. 1\0 ca~o do alI. Hi7
só lJa JwjP sirupl,'s J'('curso para a Iklaçrtn.
Lei 11. o 261, 3 DewlUbro 184 t, urls. 69
e 70.

declarou-se que o :Jrl. 50 fio RC'g. 3 Janriro
1.83~, só cOJ:lp/'l'h,'"d~ ati causas, cuja
eX"cuçào d(~\ a COITI'r 110 mesmo lraslado.
Decr. 28 Murço 1~36.
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APPELLr\ÇÃO pnr parle da fazenda nr.cional: ,
St'lI lr<l~lado. para sei' pago lH.)S escrivàes,
COllla-~e conforme o respectivo rtegim. Av.
16 Agüslo 1836.

APPELLAÇIO

ainda Sl'ntença, 011 havl'ndn emhar~n.

ll1lalldál'i\o-SP., em \'il'tlldl~ dn C:orl. do Prue.
tU ts. 8 e 324.. rl!m;·tt(~I· ás Rphçõe~ dos
disLrictos NU que as causas corrêrão. t\V.
4 c 16 Janeil'o 1837.

por póll',te oa fawnda na('10nal: seu trastano
lIào .' IIPCPS~:,1'I0 nas Cdusas de que lrl1la
li LHi lt Outubro i H31 , art. 90. Ura. 16
Agoslo 1/)36.

ci\'l'l niio póde ter lo~ar, sem se hm'el' pap:o a
cii1illla da chauccll<lria. - Vid. C/W/LcGl
[m'ia.

que se inLl'rpnzpr dp. sl'otf'nças prnff'rinas em
exceuç{ll's I'l'olllovidas !,'"' pl1rtc d;1 f,.zenda
mlcifllwl, pa,lieip:1ll O" ClIlll'cll\l'e~ e fiscaes
aos !,rucLlI'é1dol't'S r."ca~'s: e qualldo é ex
pedida para a Hela~ào. Porl. G Selewuro
1836.

crime niio d'f'vf' ser lolhida ao promoLor pu
LJico da sp.ulcllça apl'ellavt'l, 1I0S lc:nllOs

do a 1'1. :-\0 L 00 Cod. do Proe.. !,I'oferida
enl processo em que sô o 1I11'S1IIO 111'01110

LilI' li~ut'i1I' corllo 1'<II-LC, COII!'1I1'LDil os al'ls.
7;~ e 179 uu citado Cod. A\'. 5 ~UVC[tlUl'O

fHJô.

- dt'vp. ser conhecicla, qnando apre!õcntada dpn
lro dos ~wis 1I1o'1,I~S. cu II fo I'lllt· ao; UI'dell,'
liv. ;~. Lil. ti8. §§ 5 e ti; Lil. 70, §§ 3.
4 C 5. ainda CJIII' o juil, de prillleira ins
tanl'ia lt'11i1a rl'sLrin~i,lll o lt'I'1I10. marcando
o do (>~lylo. urna V('Z que o appellaoo lião
ll'nha I,pqllf'rido d,'~el'ção COIl\ o illslt'u
J1IpnLo rll' dia df\ appan'cl'l', OUsl'l'vaoas
as Orden.· li\'. ;{. liL. tiS, § 6. e liL. íO.
S 4; H <Is"i~n:tdo o fel'mo do eSlylo. COrL'e

do dia da cila~ão oa::; parLl's pa r'a a sr~

gllinLe, Cllnl'III'lIIC ii Ordeno Ilv. 3, til. 70.
S h. Av. 15 l\u\cmuro 1.1;36.

ci,'cl 011 crirnp, ppnc!pole na llela<:iio ecclr.
siaslica lia lIeca~ião de prlr-Sl~ ern ('Xrcuç:'o
o Coei. do Pl'OC., sohre mall'l'ias qlle niio
fus~cm puraUlellLe espiriluIIes, não tcuJo

APPELLAÇÃO ex-ollic'o deve inLerpõr-se nas
sellLellç~ls 1)I'oft'ridas centra a fa1:enda na
cional. para dIW"I'('Ul Ll'I' cIIlIlprimentu.
conforme a Lt'i Ú Uutubru 11ol;H. alL. 90:
Av. 7 F,'vereÁro i8J7; UrJo 11.· 153. ti
Jullto 1839.

civl'l : sua avaliação, exigida pela Ol'<l~n. liv.
3, tiL. 70. § LI. ainda tem IlIgar. á "isla
do Rpg. ;) ./aneiro 1833, al'L, 48. Av. li
FC\el'eiro i837.

crime: determinou-se qne ao promolor pn
blicll 'da corle fns!ie rt'mel ti, la. pela nela
Ç<ill. lisLa de todas élS appl'llações. em ClII()
devesse inlel"'ir'. qllfl tiwsselll r-ido já. Oll

para o ruLuro rOSSl'llI al'l'l'sellLadas á Ih'
!aç<io, e \iudu das pWYÍllcias. Av. 29 Muio
fõ37.

ex-nfficio niio troo. conforme a Ll'i 4 Oulu
bro 18;H, arts. 6. ~ 9. e 90. as haudi
lat,:{les das viu,as e (ilhas de (IlTieiat's IIIo1i
larl's fallecidos, para h<l\el't'lll llIf'io ~o!do.

11Ia forllla da Ll'i li NovPluhro 11'117. e Ues.
6 ./IIUllO 1~;H. Av. 27 Junhu 1837. - \'id.
Av. :W Deu:mbl-o 1,j37.

para o jllir. de oireito (pm as spntcnças do
juiz de par. em causas de locaçfllJ d~' SI'l'
\'Í(;os. Lei n.· 1.0S, i1 Ou.ul)l'o 1..8;>7.
arL. ió.

das spnlenças de habilitação ele villl'as e 01'

phãos de officiéH'S lIIililal'l's falll'cidos, que
('equerern o SOCClll'l'u da Lei 6 Novl'llIl!ro
1827, e Rl's. 6 ., unilll 1/);'11. só lpUI IO~:II'.

qllanou os I'rocllradol'cs liscal'S se 0l'!,o
zel'em a I.a~'s sl'lILenças pot' 1lI0Ii\'1l til' 11111
lidadf'. sf'gullllo aRes. 9 DezeluLl'o 1837.
Av. 20 do mCI>UlO.

20.
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APPELLAf.ÃO I'x-officio de sE'nlenca de não
pl'/ln'ullcia linha lo~al' nos ::I'in;l's de I'I'S
pnnslluilid:tde, ccml'ol'l)le o ;lrl. 167 elo C:ocl.
do Proc" e Reg, ;3 Janl'il'o 1H3:~, al'I. 9.
S3. Av. n. O 8. 1.1 .Ianpil'o 18;38. Hoje ha
Silllpl'lS reclIJ'~o ex-officin. Ll'i 11. 0 261 • 3
Dpl.('lIlbl'u 18ld, a1'1. 70; 1tl'g. D.O 120,
31 JUlleil'o 1~h2, url. ft;;9.

dec13rou-se que o ad. 15 da Disp. Provo ha
via dt'~lI'lIido as alçadas, adluilLindn ap
PI'Il:II;ão de loela II senll'n,ça ehel dl'npiliva.
ou inlt'I'loclIllIl'ia com Lal rm'ça. app.sal' das
L('is 15 Ouluhl'o 1827, ad. 5, § 2, e 18
Sl'll'mbl'o 1828, arL. 6. Av. n.O 9, 11 .Ia
neil'o 1838. Sl'm \igor pela Lei J.1. 0 261..
3 j)('zem b1'0 18Li1, III Ls. 1 Jli. § 1; 1 J7
e 12;3; Rl'g. n.° 1 fJ3, 15 ~1al'ço 18!l2,
arls. 3ft e 35.

ex-officio tem, (,B'l ,-irlune na Lei lJ Oulnhro
1831 , al'I. 90. para a RelaçrlO du disll'iclo
as sonlenças p,'oft'l'idas em habililações a
favor cle herdei.,us (' ct'ssiaoarios cle cre
dores da razenda nacional pa·ra havel'em
pagamenlo. Ol'd. D.O íi, 8 Mail) 18;;8.

cx-olTicio, conforme a Lei !l Onlnhro 1831,
llrl. 90. nflO lem as jusLificnç()l's que. se
/?unno o ad. 1;~o do Heg. 30 Maio 1836,
devl'm prudnzir os prllj1rielal'jus e ml'slres
de ('mLJarcacões. Oru. D.° 211, 28 Marco
1840. • •

ex-officio, conforme o Alv. 9 Agoslo 1'i59,
Dno re\ol!ado pelas Lei~ 22 Seleulllro 1828,
al'l. 2, §§ 5 e 6, c 3 Nllvt'11Ibro 1830, Lt'llJ
as senlenças oe Labilitaçõ,'s pal'a leva 11

imnenlo de c1inlleil'Os provellienLes de lH'ns
de dl'rllllclos e aus~llles, (IUillldo f'xred:"lo
3 0.ti>000 rs. Cil'l'. n. ° 2i7, 30 .11lnLJo
18hO. Ord. D.O 3lJ5, 11 Dezembro 18fJ1.

crime é rflmellidn ex-officio, e promovido o
seu experlil'lllc. se~uDd() os H,'Ls. 25 e se
~uilltcs do nego ;3 Jalwil'o 1t>;~3, sendo
porém a cargu das parles o pa~arnl'nlo do
sello e pOILe do cOI'reio. salvo quando fo

rem preso~ pobres. Av-. D. e 2'18. 11 Sé
lembro 18hO.

APPELLAÇÁO ex-officio para a Rplaçiio do f1is
lriclo Icm a sl'nlença pl'of"rir!a conlra a
fawnda Daci.. na,J em 1.' lnsL,II1cia IW\o juiz
dos rl!llos da razt'Dd~. excedendo a qlllllllia
de 1(r),O .ti> I'éis, /lO 1I1JpJ'("h PJHl i rias as jm Li
ficaçfws e habilitaçllcs di' lIue traia o al't.
90 da Lei h Oulllbro 18~'1; as mais 56
volufllal'ia, se os PI'ocul'aJol'l'S da faz,'ntla
j III(!arem prnciso. e ClllllO proc"s~aJêls e
julgadas.. Lt'Í 11.° 242, 29 ~lIvl'lubro 18'1l,
arls. 13 e 1ú; Urdo D. O ô, 12 JUrJeiru 1842,
al'Ls. h e 7.

volllnlnria tpm as senlenças do jniz dos feitos
da fazenda p'lra a Rt'la.no do dislrido, ex
cedpl.ldo a quantia de IOO~ réis, se as
parles conl!':! quem {OI'em »I'01'e ri c! as , a
quizer('m inll'T'Jlol'; e como é. pl'ocp~saela

e jul~ada. Lei 0. 0 "1lJ"2, 29 Nov'::U1hro 1841.
ad. 14; Ord. n. ° ô, 12 Janeiro 184"2.
al'Ls. 4 e 7.

crime 'volllnlnria para os jnizes ne dir('ilo
c:lhe das senlenças elos juizes muoicipaes.
dell:'F'ados e subdelt'g:ados, nos C;.ISOS ('ln

qu,~ !lH's compele o iul~amento firwl ;.Ll,j
n. o 2ô l. 3 Dt'l.em hro 1811 1 , arL. 78, § I;
1tf'~ n. O 120. ;~l .Ian('il'o 18112. al'ls. 200,
S 15; MO, § 1; 451, h52, § 2; 453.

crime volnDtllria p:lra a TII'la<:ão do disll'iclo
km loBal' das dpcislles ddillilivas ou inler
]oclIlorHls com rorça de delillili\-as, pro'
feridas pt ,los jllizes d0 clir,~ilo, nos l'a~oS

em que 1114'S conlJwte haver por finJo O
procl>s~o; Ll'j n.O 261, 3 ~)Pl.eUlbl'u 18'11 ;
ad. 78. S2; 1t('g. n.O 1"20, 3'1 .l:lIHlil'o18112,
ad. 450, § 2; ft51, !J;>2; § 1, 453.

crime voluntaria pnra a Rel:lçno do /lislriclll
lem a sentença do juiz de direiL" que ab
solver (lU condf'mnar nos CI-IIlIf'S de r('s~

pon:-ahilidade; L"i n. ° 261, 3 D,'zE'lnbl'ft
18fJ J, a!'l. 78. § ;); He~. n. ° '120, 31 .la
nl'iro 18Li2, <11'1. 450, § 3; h51, h52,
§ 1; 453.
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APPELLAÇAO crime ex-omeio p,:,rn li Relação do
disll'ido inlerpõem o juiz de din'il<l da de
cisão do jury, se entender que proferio-a
contrnl'in ii evidencia resulLante dos debales,
depoimentos e provas apresentadas: ou se
[) pt'na npplicada róI' a de morle ou galés
perpeluas; e CU mo se p,'ocessn e jul~a; Lei
n.· 261,3 DezeUlhro 1841, arLs. 79, 8i e
8'2; Rp~. n.O 1:20, 3L Janeiro i8lt2, arts.
200, § ii; ltlt9, lt52, § 1; lt5A a lt57,
502.

crime não tem as senlenças proferidas nos
de que Ll'ata a Lf'i n.· lJ, 10 .Junho 18;);;;
Lei U.· 2()1, 3 Dezembro H;fJL, al't. 80;
Reg. D.· 120, 31 Jaueiro 1842, art. 501.

ex-ofllcio crime o~o compf'te da decisão do
oovo jury. l:'m virtude on nppellaçflO ex
'orl1cio pelo juiz de direilo iult"rposLa coo
ronHe o llrL. 79 dn Lei n.· 261, 3 Ilezpmbro
18ú 1, arL. 82; Reg. o.· 1'20, 31 J aoeiro
i8lt2, 3rt. 502.

crime interposta da sentença coodemnatoria
produz en'cito suspensivo excepto l'm que
casos; Lei o.· 26'1,3 Dezembro 18!Jl, art.
83; Reg. n.· 120, 31 Janeiro 18lt2, art.
li58.

crime ioterposta de sentença de absolvição
não suspende a exccuçflO, exceplo no cu '0

do arL. 79, e nus crimes illafiaocaveis'
Lei n.· 261, 3 Dezelll!.>l'u 18~J, al:t, 8l~:
nego D.· 120 31 Janeiro 1842, art. h59.

crime: p:u:a, sell julgamento só subidl o pro
cesso orIgInal, quando nell(~ não houvel'em
mais réos para serem jul~ados, alias subil'á
lJ'aslarlo; Lei n.· :26 L, 3 Dezernl.)l'o 1~á L ,
arL. 85; Reg. n.· 1:20, 31 Janeiro 18lt2,
art. lt53.

crime ex-ameio e voluntaria fica sem eJ1'eito,
usaodo U réo condemoado do proLeslo por
oovo jnlgamenlo, conrorme I) ad. 308 do
Cod. Pl'OC,; Lei n.· 2ü1, 3 Dezelnbro 18lt1,

art. 88; Reg. D.· 120, 31 Janeiro 1842,
a1'1. õOlt.

APPELLAÇÃO civel das s~otenças dos jnizes ml1
nicipaes d~fioiLivas ou inLcrlocllitll'ias com
h~l r~lrça, inLp.I·póem-se p;lra a Relaç[)o (10
dlsb'lcLo; Lei n.· 261, 3 Dezl'llllll'o 18ltl,
3rl. 1:23; ne~. n.· 1.á3, 15 Março 18lt2,
al'ts. 8, Si; 30.

crime necessaria e voluntaria; quaes seJao;
Reg. n.· 1:20, 31 Janeiro iti42, ad. 648.

crime vo1unlaria se inLerpõem par:! a RC'lacno
do districLo (Jas sentencas dos cbel'l's' de
policia, nos casos ('ID q;le 1111'S compele o
Jul~amenLo final; Rpg. n.· 120, ~I Janeiro
1~42, arLs. MO, § 5; MI, lt52, S1; 653.

crime dá-se da imposiçno das penas dr mule
las e prisflo esLa helecidas por vi rludp da
Lei o.· 261, ~ Dezemhro 18U, arl. H2,
para a Relação 00 districto, quando im
postas pelos juizes de direito e cbprcs oe
p(llici(~ ;. e para o.s jni1.es d,~ dil'piLo qllando
»elos )1I11.es munlclpaes, dBle~:'ldos e snu
clcleg<loos; Rel!" O.· 1'20, 31 Janeiro 18lt2,
arLs. MO e 461. '

crime: cnntiolla a ser prl:'parada com a im
pnrlnncia das assignalnrHs, h.'Llcatrens, e
mais. conlI'iuuições esLabeleci1as j)IJas leis
em "Igor, para SCl' aprC'senlada ,1S rl:'1ações,
salvo sendu de presos pobres; Ueg. u.· :1.20.
31 J <lneiro 18lt:2, arL. lt71.

as nppellações crimes que pela Lei O.· 261,
3 JJezembro 1841, ficarúo pertencendo aos
juizes de dil'ciLo, ord,'nou-se que l,e fos
sem remeLLldas POI' occ[lsiflO da e~ectlcão

da dila lei; Decr. 122, 2 Fevereil'o iti42
arls. 27 e 29. •

civel: contioua 3 ser preparada com a im
pOflallcia das assi~naLlIra$. braç:l"ens e
mais conlribui~ões eslabelecidas pefas leis
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APPREHENSÃO

f'fi vigor, para ser pl'PRenle ás nl:'lílções.
rl'caindo 1'111 prcj\lízo das parles ti rt'lar
d,iIlll'Jlto que bllUVl-'r pur falia d'este pre- •
paro. fieg. 11.° 14.3. 15 l\lal'ço 1Bh:!,
al'l. 3i.

APPELLAÇAo crimp.: dlnirlíls se resoherão so
brc c\ln!lPciml'nlo da inlerposla de senlrnça
CI illle defillili\'a, prurerida pf'los j\lizes muni
Cip'ICS, dl'le~adlls ft ~llbdl·J"~adlls. de clln
f0I'111 dade cllln os arls. 25, §§ ;~ e 75 da Lei
n ° :20 I , 3 I>l'zl'm!lro JtllJL, I' ~5 do IlPg. 3
Janeiro ltl;;3; Av. 11.° 84., 29 Jullw 1tl4.L

'- crime 0\1 civrl nrio é o juiz de infrrior ins
lalleia ol>ri;.\ado íI acimJllir, lJ\lllllcio CXPI'I'S
salUenlc dClll'gada cm :,rligo ue lpi. cllmo
110 Caso do :'1'1. 88 da Lei 11.° 26 L, 3 I>e
zemu 1'0 1tl4.l; A\. 11.° 20, 8 Abril 184.3.

crime sendo e~-llfficio illtprpostn pelo juiz de
dlreilo para a ll"hll;ão. d'ella niio póde
dt'si:,lir ~ell ~llh~lilul() 011 SIlCCI'~sor, de
\'cndl) anles e de cOllrllrmidltl!e cOlno pro
cl~dl'r; Av, n." 37,13 ,1\11110 J8!l3; 14
l\uvelllul'u 1843 (Jorn., n.O MO).

ciVl'1 s\lsIH'nsiva, nos casos cm ql1e se avel'1>a
a diúma da c1wneellaria, pótle segui,' sl'm
o (l<If.\ilUl('lllo da mesma; selld'l illuispell
salol ICI(hs as H'ZCS qlw aqll,'lIa róI' IllI'I'a
mellle devlIlllLiva j elll"lldidos Hssilll h Decr.
II,' 2~9. 22 ÜlIllluro, e art. 1;) ll,'~. n. °
150,9 ALrilll:l42; Urdo 11.' 19, 2ôFe
\ el'eiro lollá.

crime: declarou-so qll~ o UI'L 78 ela Lei n,O
261, 3 J)(,Zt'lIdll'o 18ld. (' 450, SJ dll ll,'~'

n,O l:W, 31 Jan'i.'o 1Rá2, S:"IO e~pecial

11It'llle ""1aLivas ÚS SI'nlencas dcfinilivas dos
jlliws Illllllicil'ac:l, d"'I.~"dos e s\lhdele
~ados, nos CilI>O~ t'm que 11I('s cOlllpete o
jlllgaml'nlo filiaI, i510 nas senll·nças oe
cOIlc\emllat'âo ou abs"lviciio dos cl'imes de
Ctll1ll'al>an~lo, e dos de que 1I11leriOl'IIIellle
coniJcciú" os juil,ps de pHZ. segundo (I Coc\.
do P"OC" Uit. 12, § 7; Av. n.O 57, 30
J uHIU i811l!.

APPELLAÇÃO crime; se~l1ndo o art. 78. S 2 da
Lei n. ° 261, 3 lJezrmbro 18!! I, r1ednrllu-se
que se n50 dl've conl.erl.'l'. qllando as decio
sões forem proferidas pelos cbefl'~ de policia
e juil.es de direilo. em segllnda insLancia;
Av. n.O 7. 30 Janeiro 1.845.

ex-officio por parte da fazenrla nacionnl : os
escriviies do jllizo dos feilos cobrâo , como,
quando e de qurm as cuslas respectivas.
Av. n.O !l7, 2~ Al.uil 1845.

tem logar da sentença do jlll'Y especi'nl em
malcria de d('sappr0l'riaçiio por ulilidade
IHlbJica geral, 011 IIIlluici:lal da corle, para
as llelações dos clislt'iclos, e COIII que ef
feitos; fies. n. 0353, 12 Julho 184.5 nrt. 29.

APPELLlDOS: Ol'dcnou-se que as portarias on
df'~pach()sele qllU('Sqlll'l' auLoridades fossem
com aqllelles assiglladl's. e 11;10 com I'1t

)ricas; nes. da, Consl,illlillte Portufl.".• 29
l\1aio hi21 , em vigor pela Lei 20 Oulubl'Q
1823, ad. 2.

suppostos 011 munanoc;: qnem d e.les usar
COlllO é puuido; Cúd. Crim." art. 301.

APPRE.I1E~SÃO de -JnPl'canorias nas alfandc·
gas. - Vid. A lfalldegas.

-- ,de conlrabandos. - Vid. Contmballdos.

de mercadorias nas mf'zas de consulado. 
Vid. il1e;;as de Consalado.

- de ouro em pó. - Vid. OU1'O.

- de escravos fugidos. - Vid. Escravos.

de g'f'neros a bOlldo de embarcacões. - Vid.
b'mbat'wções.
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APPRESENTAClo.
APPREIJENSÃO dc nrrlc~mos importados conlra

a Jei. - Vid. Africanos.

de notas. - Vid. Notas.

de diamanles. - Vid. TC1'I'enos dia11lantinos.

APPRESENTAÇlo

porf{lria simple!'mente prnpõr n El-fipj; foi
concl,dirla 010 Prillcipn R..g-I'nlll 00 Bra7.il
phr occnsirw da relil'ada 11'E1-Rf1i D.•J"rIO
\1 pal'a PorLugal; Dl'c.,,:22. Ab.'il 1821;
Res. 28 Ncnelllhro 1822. 9 !\ovcl1lhro
182!J, anncxa á de 4 Dm'.eUlbro 1.827.
(Coll. lrllb.)

de objeclos furtados. - Vid. Bens.

- de gado de consumo na côrle. - Vid. Carnes.

APPRENDTZES dos arsenacs de guerra. - Vid.
A1'SCIlllCS de G/W1'ra.

- dos nrSf'noes de marinha. - Vid. A1'senacs de
AIw'inlta.

APpnESENTAÇÃO dos fallidos. como deve ser
ft'lta segundo us Alv. J 3 Nove~lIlb.'lI 1756,
declarou, Alv. 29 .Julho t309; ampliado
pelo Alv. 8 Agoslo 18LL (l'olt. Dl'lg,) ; e
~~s. 18 De/embro 1819. (CoU. Delg.)
Vld. lJallcarota.

APPRESENTAÇÃO de revista. - Vid. Revista.

APPRESENTA CÃO de heneficios. ecclesiaslicos :
ordenou' que a dos Ulonsenhores da Ca
pcJla l1cal do Rio de Janeiro, e sua coI·
laçüo, livesse, e COU1O" logllr; Carla Regia
25 A50slo 1808.

ordenou-se á Mpla da Consciencia, que não
cc~nsl1ll.asse cI~rigos alguns pllra cano
mcalus j1nl'oclllaes, sem que, alem dos
papeis exigidos pelo Alvara das Faculda
des, apprcsellla~sem auc'lado do sen 01'
<linario de capacidacJe. condncla, costllmes
e moral, ainda no caso de se'r unico o
flppositor. Decr. 16 Agosto 1817. (Coil.
Nab.)

- curados e n~lo cnrac!ns, e mais dignidades
ecc1csiaslicn , á cxcepção dos bispados, que

APPRESENTACÃO de bf'nl'ficios: foi mnndarlo
collal' pl'Ío I't>\C1'I'IIJo Bi~Jlo <::'I'ellflll Mor
1I1U lwdl'f' lia cacl .. ira dI' doul(lI',ol do Sé d.1
B..hia; Rl's. 2 Outuhro J8~2, (,iI. ua de 9
No\'elll!>l'o ·18:!!!. <JuueJl.a á de h Dezemuro
1827. (Coll. J"ub.)

pOI' orr3siiio da (lpnf'gaçiio de C;Jrla de Pa
droeira da frtJ~\Iczia dI.: Maral'irú p cnjll'l
las élTlIWXa,; ao \'iuculo, dt'rhlrou-sc 'Iul-' o
di,'pilll de apprf'scnlnçall cio:; belll'licioll da
Ordf'm d(~ Chl'i:,tll, a qlle 1ll'ILPllciãO plmo
jure as c;Jl'pllas, igl'l'jas e C'rlllidas edili-
cadas em lerras do llrasi I, l'ra um dus
essl'nciaes de 'lu"! gOS:l\ a o Monal'c\w. e
que nào podia CllllllIH'lltT a al~IIf'Ill, pda
JHIIUl'C'7.a da maneil'3 pOI'ql1l-' tal jllrisdicçiio
fora adquirida; np~. 27 Abril IH23. an
nexa á de 7 !\ovembro 1826. (Colt. 1\'ub.)

recomm/'ndou-sc 3 lillfwal oh!'f'('l'ancia do
AJv. nas Filculdadps 14 Abl'il 178J; I-' toda
a \ig-ilallcia nos eXamfJS, e ('ollsidt'rac:'to
11él1' í1ropostas na ff)rllla do D,'cr. 1ti A~(l~to
1817; apl'l'esclllanelo se para ,ig,'rio col
lado clerigo proposto CIII prime'iro logar
])elo bispo tle Marianll:l, prt'lerilldo tl que
el'a ellcoll.lmendado desde 1809, e lião
Lavin entrado n'l proposta, c porque,
apesar lIa prefcrrncia dada pela Ord. 5
Agosto 1í8á él05 parocblls das igr/'jas dos
Illrlios; Res. 7 Fevcreiro 1t;2lt 'IDUexa á
de 19 Janeiro 182ti. (Colt. J\'ab.)

perlc'lDce ao poder execulivo. Constiluição,
arl. 102, S 2.

resolvco-se qne suhsisli.~se o prolpslo de que
ao lmpe.'ador do Brasil, IlÜO só COIIlO

grão mestre da Ordem de Chrilllo, mas
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como Soberano no Imperio, comrelia pro
"er e appre~l'nlar qUéllquf'r benl'ficiado I'm
qualqucr bt'npficio <JU canollicalo de qual
quer qualidade dtl igr'eja Brasiliense, e
nwodêll' logo collalo-o ordenando-o él qual
qllf'(' bispo Oll dignidade ecclesiaslica I'esi
denle t'm qu,dqller IHII'te do imperio, bem
que dc din:rso lel'l'iLorio ou rrovincia do
Jlrovido; e flm'que; fies. 9 Novemor'o
1824, e a anllexa que firmou a douLrina
cxul'ada, h Dezembro i81í. (CoU. Nab.)

APPllESENTAÇÃO de vigario na Bahia teve 10
gl\l' ; apesar da Meza da COtlsciencia julgar
que rlflO se achava satisfeito O Decr. 1ô
A!-\,osto '1817, com as attesLações do vigario
capilular s(~dc vacanle, P()l' n'elle nüo recair
a aUll'lil(lde dos direilos episcopaes, e usar
de palaVl'as vag:ls, ainda que concluindo
eoOl alHlnalOl'ias; Hes. 4 Ahl'iL 1825. - Vid.
11:> lllaio 1SZ6. (CoU. ,lab.)

as digniclarles de Dcflo e Arcediago pelo Alv.
das Faculdades são resel'\ adêls, em cxccp
Ç{lO, á iUlIlIeniala apprescnlação; Hes. 6
Uulul>l'o Hl2;'). aoncxa de 4 Dezemoro
iti27. (CuU. iVab.)

declal'ou-se, que se não devião, salvo o hem
da i~r('ja C do Imperio p~la Postulação,
eoncl'dl'r coa<!julorié's e fllllll'as successões
d'ig' cjus; que \'c'l'ifica<ia a vacalUl'a por
ohilo se pt zessem a concul'so pela aulo
ridade local, c 110 impedimento dos pro
pridal'ill5, sef"i~sl'lll os Pllcommendados;
Iles. Hl Janeiro 1~2(j. (CoU. Naú.)'

dr. vigario propo Lo pelo cahido do l'IJaranbiío,
s 'de V;\C:III lc a pc:a r de falla de ducumen
tos, sClIdo () ml'smo proposlo sacel'doLe
t'lIli; ..ado ue c1au:'ll'O : sobra clla vid. Res.
2lt J aociro 1ti~6. (Colt. 'Vaú.)

permutas sno anlicanonicas e introduzidas
l)(·r displ'nsa; os opposiLol'es dcwm 'para
:>erelll apP"csl'nLa<ios jUllelal' illfol'lnacõns do
caLido. e a aLlcslação uo Decr. 16 Agoslo

i817, 1l0l'quc a 00 viga rio capitular não
hasla; Re~. 1..' 18 Ma io 1826, 2.' 12 Se
tembro 1827. (CoU. Nab.)

APPHESENTACÃO de beneficios ecc1esiasLieos:
ordenou-'se ao prelado de Gil) az que Sl'fi

demora pozesse cm eonclll'so as ig-,'ejas
vagas, e as p"opozesse par'a se rcalisélrem
as eoUações; fies. 23 Selembl'o 1826.
(CoU. lraú.)

para vigario leve logar, e porque, em ecde
siasLico proposlo em setrllndo togar llclo
Lispo, com pretrrição do que na proposta
vinha primeiro nomeado; Iles. 22 l ovem
bro 1826. (CoLt. Nab. )

da freguezia de N. S. de Itambé feiLa pela
misericordia de Lisboa; sohre lal objecto
pedirão-se informações, e qnaes; Hes. 27
Setemoro 1827. (CoU. Nab.)

ao Imperador compete a dos hisros e hendi
cios ecclesia~ljcospela comliLuiçiio, art. 102,
S2; 'pela amplilude dos poderes imppriaes,
e pelo inalienavel de inspecçno', niio por
suostituição ti delegaçf'o por' Julio lU Pnpa,
como Grão Mestre das O,'dcns; porque o
solo e ic:rcjas do Bl'asil nunca forüo das
Ordens; o concur~o é meio obvio para
conheCimento das qualidades dos prelpn
denLes, mas nüo é 00' igalim a e'-pcra da
pro posLa; H.es. ú Dezembao 1827. (CoU.
lrl.lb.)

para vi!wt'io foi feita de 11m ecc1psiaslico, em
rasüo do exa me e aLleslac:-üo do hi~p(l, com
preterição de oulro que viera anLrriúr
menle em proposla do lIle~mo prplado e
dOllLorarlo em lbeologia; nes. 21 Abril
i82ti. (CoU. Nab.)

OI'deoou-se que se sol1iciLassc de S. Santidade
a~~OI'isaçfio pum o ArcebiSpo da .Babia e
BISpo de S. Paulo e Maranhi'1O passarem
as carias de arrr"senlaçúo do Bispo numea
do para Pel'lla mouco; Av. 1.0 i\o\'elllLl'o
1829. (Colt. 1)ll./b.)
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APPRESENTAÇÃO de br.nelicios parochiaes ao
g'lI\l!rllO pertence expedir: peja Seer.claria
d'l~sl<ldo competente, Suas carl:ls sol Ire
proposta dôs' pn'lados. Lei 22 Selembro
1ti28. ar!. 2, § 11; üecr. 1S Julho 1829.

duranl.e a minoridade do' Senh<'lr n. Pedro 2,·,
pa'sou a 'er feila 11" càrle pela Uegeocia,
e JI,IS pro\'inclas peJos prc Idenles, precc-

, dplldo as propostas, eX,lnleS e concurso'
delcl"Lllinado pOI' lei. Lei 1~ ,funhu 1831,
:11'L. 18; Lei u.· 38, 3 OuLub1'O 1834,
art. 12.

dos que OrlO lil'e'iSelll cura d'all1J:ls u pen
deu-se. as:im como as congrllas dos que
vagassem. Lei 1ft Junho 1831, art. 1S'.

- rccommrudoll-se ao presidenles de provinci<1s
e Bispus que nas propostas e apprc~cntaçõcs

lilcsselll muito CIO vista a vontade dos fieis
perLlule quem r05sem os sarerc!o-les S(-,I'I ir.
llv. Circo 29 Ilezembro 1831. (Colt. iVab.)
A,'. da mesma dala. (CoU. 0111'. P.r,)

apesar de niio lfr a j1l'0posla sido r~\i'ta 1e
~alnlt'nle por um cahido, com pr-leriç'üo
dI) bispo eleil(l. "ir:al'io capilular, orde
nou-se que a de ccdo parocho produzis'e
seu clh:ilo rnlrando na posse e fl'lliçüo da
i~r'!J·u. AI'. 12 'ovembro 18~~2." .

depois da maiorfdaclc pel'lencc, segundo a
conslibniçüo, .arl. 102. ao pou!'l' eXI'cl/liro,
de conrol'lnidud com'o Ar. '17 Selemhro
1796. AI'. 9 Selernbl'o 18~~L (Jom. 11.· 23LI.)

as l)1'oposlas paTa a dos yagos ('. digndades,
~edc vacanlc, S;1O feilas c dirif-\id<1s ao go·
\' '1'110 pelos "iral'ins capilulares. Dec/'. 11.·

156, 19 Abl'il H'LI2.

as proposlílS Parn c11<1s feil.as pelos hispos niio
/laK:l0 porle nos cOI'l'eios. Al'. 5 Norembl'o
Hl4ô, (Caz. O/r, 11.· 59.)

APPRESENTAÇÁO e provimento canonico dn pa·
rocll(l SPIIJo u!'cessario' para a e~isll'ocia de.
pal'oc1Jia só em laes cjl'l~IlUl~lallcias Il'ella ~e

póde l'ellll ir jullla dr. qual ifi('m;ão ri (' \'lIla olt's.
Circo 2J.~ezcl11bl'o1~4G. (Guz. Off., n.·98.)

APPllESENTAR armas. - Yid. Contincncias.

APPftOVAÇÁO de testamento. - Vid. Testa
mento.

de eslurlanlns dos div.el'sos CSlllbcll>cirO(mto~

5cil'ntificos c liu I'arios. - Vit!o 110$ 1'espcc
til;t1s estabelecimentos.

APROVEITAU empr!'gado, não é ,'cilll<'gr'ar,
mas pl'o\el' de novo. Av. 22 l\o\em:Jro
18LJ4. (JOl'n. 11.· 323.)

AQ ·ARTELAMENTOS. - Vid. Quartcís.

AQUEDUCTOS. - Vid. Aguas, C/wfm·iz.

AnBlTfiUfENTO de fiança como é fciLo. - Vid.
Fiança.

m causns de seglll'os. - riJ. Segm·os..

no lnor.amenlo e l'cc1am<1cües da dccima
lII'ba'~n. - Vid. Deci7lw urbana,

para pa~:ln í'nlo da dizima da chanccllaria.
-- \- ido Cltol/cc[lul'ia.

n<1 If'sll)/'jas, (''(<lm(';; praticados nas capiLa
nia~ dos porlos, por quem, e clima é
ff~ilo. - "id, jJm'los.

ARBlTRIO de Sll' pender Jl1al!lslrado linl1flO, e
quando, os govern:,do,'cs c 'capilãc!' ~elle·

1";\('5, confonur a Carla Re~ia 10 FeH'I' iro
1798, cnlendidn pcl" de ,Junho 1622.
Cad. ,nc~. ú Janeiro.1 11. (Colt. N(lb.)

2l
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ARBlTRlO ~ tf'1D o' juiz ('fi manon r r"colher os
)lIuens ás casns para dl!'s (it':.lilladóls. 1m eH
lrl'gal-osãs slIa:; I'amília:;. Cod. CrIID., 3I't.12.

tem f) 'juiE em fixar.o l~mpo pnrqlJo dmem
Sl~r rl'colhidos ils C(ISaS' de c,.rreccilll 0"

"leUlJr~5 que dl·linljlllrp 1 com di~cel'j}i
w ·uto. ·od. CI,jm., <.II'L. 13;

-'tem o juiz em impôr, ns penas de ,cnmnli"!rlndl"
êlO!\ "~05 IDf'II111'CS ele 1i annos e maio 1cs dI::
4. ~od. Crim: al'L. 18, S tO•

.. ,~!:'"h'·l:ll;"""''''

-,.Dã~ rr () concedido por J•• j. não é licito
punir. crinlC:> l'Otll pellas não .lesigoada s
.1O .~od. CI'im., 1lt'1ll elll m,li',r grüo que
• fiIildu. Cod. CI'IIll., arl. 33. '

tem o ;n,iz e qn:IJ, na fiX'lÇfo,o do nnmr'ro de
aç(llllcs ;.ppllca\'flis ,lUS P!'Cl'aVO" lJuP. po I'

crimf>~ inc..r ... ·rcm {'UI Iwna que lIi,o ~l'ia I
a capital ou dcu;ales. Cud. C..il1l•• éll'L. 60,

l('m ~ juiz e'!l d;'si~nar o lrompo e m:lnell'a
IHlI (lUC tJ "'5era\ II cOlld('lIll1adll de, I' lI'awr
{"rlo ::0 P"SCI't,:O, e " DUllJcro,d~ ,1l:OllLe"
Cod. Cl'lw... an. üL .

- e qu .. l .. ha ('01 rpcolllcl' li pl'i~õps. soliLill'ial'.
flU pôr a ft'l'rus os prel.O.; '1l1e fugire)lJ das
ca eiul'. Cud. bl imo ! é1rl. 1.16. '

prudente do jlli7. na del('rminaçflo dOI qllnnLi"
qlu' ólCITeS('('nl"I' ii Jll'IliI para ('CIIIC"lISilll

de fi;lDc:a. nilO s."lfl'p Iccorsn SOSIlC'lIsi\'f,.

Cud. du II, oC'.. ;Irl~. 10H c' §.' :2; L•. j n. o

261,;-\ I.tll,l·l1lbIO.nj[tl. :II'l. ti9. S4; i'l.
Rc'):. n." 120. 31 J;illClI'u 1~4:2, arl. 4;;~, ,

õ; 1.165.

- nos cnsli~o; é Iwri'nitlic!o ('10 akllns (':.s,,'
alt" (·\ol·res d..s CCII'I'os.·(' (:111I;II,and:.Illt
d..r. d":,1 aramo'lI lo~. J{) JuHiu 11')33. (/l''I1I'7'l.
('ll1d•• Mut.) , ,

nBITRos. - 'id. J Ilizes ./f1ob.t"cs.

ARC.\ elo rllnl'll'a municil)al. -'Vid. Cllm(l/'{Z$

M1l1liriplI/fs;

- dos Ilrphãos. - Vid. 01·p!.âos.

- (I" hornha ('111 emhn I'('arõros de gllerr~, - , iJ,
Emharctlções de gU(''1TlI.

ARCABt'Z foi c1el'!ar'ado Cf1nll"lhanrlo dc guroITa.·
TraI. tom Inglaterra., i~ Fever,;iro 181,0,
arl. 28.

ARCEBISPO de E"ora: 's~hl·p. a r1cnrogac5n de.
cOl\lit'llwç:'o ppl" Salllu Padre: e Lp.:"o'clf_
rnPlllo cpw se 1I"\'f'ria ler 110 ('lls1l (le Pf'I'

8i"lt'nl'ia, Av. ~o ./111110 1.81'0. (Col!.l'(/b.)
OIT. 12 '\~uslo 11:)10. (E. Ca1'l1.., Addit. 1.°)

no ~ell impcdim<'nLo, nn.ligamente cl'no os
IH'O\illl"lItfls das c.al1toil'.IS de pl'iml'iras

. Iclras f,'iLas I:IIIU in roi'vl'llcnn da autrJl i
lI:d.· ,'ccll'siasLica. 1(11" go~crllass.e o bis

. pauu, Prf,v. 24 Abl'lJ 18:W. (Co(l, JYab.)

na Bah~a: Ill'(!fmc n-~e que o cnhido por
f;J!Il"'llllc>olu d'al(lIc.!e i'!'Ol"'clc's~c, "a el\'i~'[l()

dI' i~:l' iII caplLIII.11' pOI' S~I' a ref.:ra do
C","j:IO d,' TI'f·llt". c pr:i1iC'a 5P~lIida.

PIOI', 1;~ Sl'lelllulo Hl;W. (Colt. l1ab.)

em !i!'1l 1()~'lr por r;lll~cim('.nto ,p.'c·idia 30
(lI'O\'IIII"lllo da:; cilllelr<lS de P.rilll,·iJ'us le.:
lr:.s () Vlgill'lO C'apitlll.. l'. PI'UI'. 30 Uutubro
102j. ('vil. ,Yob.)

c,rdl'noll-sf' a Jiltroral ohservnncia da Prov..
hi 1\~WSIIl 1818, que manda 11<11' a Il'r(;a
pnl'~e da:; r"lIdas,clu i1rcl'hi~pad() ao '\i~ario

~'al"~lIlar da lIalll:l. exclui.la a • 011 [-:1'11 a por
1111"11'11 1'~lallellwIlID al'S :rrl'eillspo:t. fies.
2 Julhu 181.7. (('oU. Nab.)

l'lu:a 1If1I11f'açiio a quem. pel'lt'lIce•.- Vid. Ap·
p1'c'sl'ui ilfllO.



ARCIIIVO
. ,

( J63 )

ARCHIVO

ÀRCEllIsro (ln Bnhin: ó"p"l;I(:"!o ~ :l!'scm"l~a ~~_
. Tal ler'-i,lalirl\: (JUfO dt>SClllIln 5e ill(' re7 lia

.conlmw. Av. ti l\~oslll '18:..8. (CoU. Ouro
PI:.) Av: 11 uito. ({'oil. ilob.) .

da Bahia: ordenoll-se que fllsse respnnsi,bili
s(ldo, 'se cnllrillliasse a 1"'CII"Snr illflll"lllacões
cxifÚdils· 111'1:1 presideucia Ja 1';'ovlLlcia. ·Av.
h Junho lt:l32.

da Dnhifl : f'lc\'oll-SC sun cnnltrna a ~:(j{)O,n;

réis fl IItl II õI c, . L"j 11. 0 70. -l2 ülllu!lm IS;~O,

nrt. 3, § 5; 11,0106,11 Outuhro 11:>37,
l\l't. 3, g.4..

é prpsirirnl" nato dn rela(:i1o mptropolil:lnn
d/i impc-rio, c 1'111- slla falta Sf'l'Ve o pl'ovisnl'
do ilrcehispndo, Q na d'c~l,' (I dl',~e,mhilr'

gnr!or mais auligo. Lei 11. 0 83, 17 SeteUl
bl'(j 183\:), <1l'l. 3.

em sna diocpse: :JS lropas em p~l' da. e as
gllal'llils d('H~I'i'1(l npresl'lllar as armall, hall
deiras postas hnrisllnla Ime IIle, con li Ill'nci;ls
d~ e~puda e marcha batida pdos lalllhllres,
cOl'Jldas, clarins e musicas. QlInndo éll
ll'ill'cm ·cm fOI'Laleza são recebidos com
sah n de 19 li ros. Provis, n. ° 'ti, .15 Fevc
Tcil'o 18l13, § 19,

ARCIlITECTlnA cilil, mililal', naval. - Vida
Acacll1llia 111 iillm', Ae ,rirmin l!wrrdas 71ta
?'ill!WS, Aeucle:l!ia das Rellas ~1Ttes,

ARCIlIVO d~ .corpo militai': n'elIc devem ficar'
os lraslados do: pl'OCt'Ssus de conselhos dp

-gncl'l'il I'emcltidos das PI:ovillcias para u
côrle. Rés. J 2 t\~osL.i. Prol'. Circo 5 ~c-

. lembro 181.5. (C~ll. JYClb.)

- os dos corpos cxlioclos rcco.lhel'no,se ao arspnal
do CXt'l'cilo pÚl'a irem para a slla thpsou
Tal'ia', P ur1. 20 Agflst(llt:S31. {R"pt:rt. Cunho
Mat., verb. (/1'c/Úl'o:)

ARCHIVO militar nó Rio de ,Taneh'o foi cread<'.
Decr. 7 Abril 1808.

'ARcnH'O militar: rf'duzio-so a I-'Talificaçno fi~ndl\
vo IC~UllJ1II1'1I1o á.cl'll' se acha d.:lcnninalf.
no Ol'cr. c Plan. 12 .Junho 1~U6_ IJccl'. 7.Ju
lho j 8~1, confilIDauo pelo de 28 1\2a1'«;0 1825.

foi fi ~over!1o aulOl'isado para :1U~meJlt<lr e
"perf"içoar ~11é\ ollicina lituugraplüea, fies.
1.!t Juuho i8:jO.

. .
Vid. 29.l\'ol)rmbro 18~4: 6 Maio 1836, (('iI.

apCII(l.Ç r/(l R(pe-rt. Cnnli.' Mat., ,crb. orcllivo.
s'~pplelllent(). )

- a seus cmpr ftados qHe fallarem .. dias 511
guidos, S('lll "presenlal·clO documcnlu que
legitime a falta, se suspcndf'IH os cnci
mentos. A\'. 2 SctcOlLro {Sã". (Jor-n.
n.O 245.) .

deve rCCfuisitar o instl'lltnl'ntos que f(lrnpC6r
CIOS officiaes q lIe tiverem eOffiUlissões. tOl!:o
que as fintiarPITI 011 Illrt'm displ'osltdos.
Av. 12 F,el'cl'eiro 1.8!J5. (Jom. fI.O 57.)

AUCHIVO publico: n l oBe UC\'Clll dcposi~lIr o
imelllol t's e descobl'idOl'es exposic:üu eXlIcta
e fiel dos Oleias e proceslJos que til'guil·ÜO.

com "tanos e desl'nLJos Oll Jnn<1l'llIs para:
lJaVl'rl'll1 a I'cspecliva pu(enle. Ll'i 2 go ló
1.830, art. !J, S 2.

publico: a 110 são rCLUcllido os orif,rinllc
d.us aclos leg,islalivos, que para a 'l'ypo
gr<ll'llia i\ucional rcmellcrcl/l as sccrela
nas d 'estiluo. Ueg. D. o 1, 1 Janeiro 183.8..
arts. iO e 28; Oecr. e UeO", n. O 135,.26
Fc\erciro j8lt~, '1I'l.10, S4;ne~. n.o;{&
30 Março f8ilá, tll'l. :12, § 19 c 20. S

- crcou-sc pro\'i~ol'ia~enlcna crl'elaria d'cstado'
dos ne~ocios do illlJ1crio, e leve illslruÇ.ÇGes
para rCl{PI'-sc. De['r. e fi g. n.° 2. de ~

Deiro 18;!8.

21.
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AnCIII\"O Publica: nlll'TntH:e O ne~. ('iI., 01'

IIClWIlc!o-S" qlle I)S f.l\lp!"...~adl)s da sl'ccplaria
d'e"latill dos nC~II('ios do i,nperio lir.assl'm
desl ~adn~ Ilns obri~wroos qlle u'elle liolJão.
lJccr. II. o h7 , '25 Abri} 1:;40.

- para IC~ftr-sc a plTeilo Sl'U eSlab,'lecimrnLo ,
st'ltIHlllo o llerr. II.· 2, 2 .Jalll'iro 1838'.
cc:p~ün~;Ir:;o-se fum],;s. Lei D.· 1<J4, 26
Sclc<iluro 1840, al·L. 2, S5.

ele que netos publiroS' deI em 05 minist1'Os
t.l'e~lado e l,residenLes de prol'incia par'a
t'llc cllunr (·opias. <.:irc. 9 l\1;'rço 1846 .

. (Jo,.". ri.· 71.)

ARCIII\'OS Ile s'~cJ'elariils <J'pstado e oulr<ls repar
~ic;ões di\ersas. - Vid. nosresju:clivos lagares.

- consulares. - Vicl.· ConsuleS.

·.Ar~s )latrios: os o.ffici<lt's, inrel'iores e solclarlos ,
(Iue !,lIra cunl'.,lesccr os forem tomar, \CII
Cl'm o'; ~ells prds. AlI'. 23 Abril 1819.
(Colt• .DtJlg.)

AR~lA1:ÃO ue llap:ll'ica e It:lpoam na Bahia:
Sl!'re forma do p:lg:llllPnlo dI' SII<1 arrema
h. lio I'rlll'idÚIlCioll-SC. Prol'. 20 Julbo 1808,

. «('ult. J1'(/6. )

<- UI dp.qoo-sr. que pl,lo erarin se p.'ocec!l'sse á
adlllillj,l.l·'lC~:\() I~ nrrec~ldaç[lO da Ilf'sc:lria
dns haleias. Decr. 2. o e Inst. J7 Agosto iti09.
(CoU. •, a6.)

- rlillPCIIS'OIl-Sl' larso de tempo pal'n começo dI'
P""":Iria d.) h;d.·ias nflS mares ela co~La

d' \f.·j ..a nrip.lllnl cnll('edida POI' Decl'; 20
JU'I O JH06, 11 COIIIO. Decr. 25 i\ol'clllbr'u
i~17. ,('olt. 1\'(16.)

Rio de .Taneiro. Santa C<llhaTina e S.
Paulo.: lillhrc a ó1f1'('mnlação, e CflUl qUI'

mdl('õpl'o. '!'f'II:t_~ 'i'il:t. nes. 1.' de 8 Se
lembro i822. (CoU. JYab.)

o

AnMAçÁO Jf' S. Sehaslino p l~f'I'li()fta: Ilc'linn ~ft

ordenou ii barllalnll(l ·de haleias n'ella!" exis
tenle. POl'I. 2 Auri1J813. (Colt. Naú.)- .

- do nio df' .T:lnciro : ~ells :lrmnzens. fonlf's. &c.-,
se roncprlar[lo pnrn o~ rnlofllls 'qll"-~e e-pc
r:l.In(l. - Plll'ls, 10 e 20 Jalleiro, ~I ~'Iólr.;o;

Dee. 20Abril;lk 3JldllOi8~4.V·olt. iYab.l

do'I\io de .Tnneiro: ~ohrl' conrli<;ôps dp. ~lla

:l1'I el11atn<:~l(I. TIes. 2, U dc 1.1 011111111'01825.
(roU. ]1'ali.)

foi jnddil'idõ l'C'fjuPl'iml'nl.o dos ndmiriisll'a
don's d' p<'SCil UI' balt'ióls pal'a ,,1ISIIII' a liv!'e
illlporbl~'[IQ do a7.~ilp P~II'iln~ei,o, e porque.
l)ul't.1.", loS Vulo 1825. (Colt.1Yab.)·

- aulorisou-~e <I en'rampaçiio de sens ,'onlraclos
110 Rio de ·J'lOt'iro e Snllla Calhiltilln. e
ordpnOIl-sp. n PlIlrel!:1 do!" a1'111;1,,1'115, ~' C('fIIO.
POI'I. 31 Março·; TII'S. 9.' de '13 Ahril; Prol'.·
2." 24 MaIO Hlt6. (Colt. Aab.)

lo<.1:1s as perlencf'ntes aos proprios nnr.io·oaes,
foi o gcnecllo allloris;,do para alienar. e

.COIDo. TIcs. j 3.i\oH'llIbro 1:;27 (('uU Om:.
PT.) Por"t. 30 OU IIIbro; Hf's. 2. o de 30 De
zelllLl'o :1828, (CoU. lI" aú.)

<la PiNlade'e L<lgoill!la, na provincia. de Sallt~
Calh.lriJ.la, e de S. DOlllinp;o' no UIO 'de
J;llJeiro, ordenou-se nnil se'~li('lIas';('lll por
serem necl'ssari:ls <.lO sCI'l'il:o puhlieo. POI·t.
30 Vulub.,o 1828'. (CoU. 1\'aú.)

- -de Garop<lha e 'Surplf'lllenIO e].a ImltíLuba ~

sohre !"ua illTem 11<1<;:'10 011 'IITend'IIll"nlo.
em falia ele IiI it-Illle. nes.' 3 AllI'il 1/:;:29;
11 , 15 Janeiru e 18 Maio 1830. (folt. 11 ab.)

de Snnln Cnl!l<lrina: sobre exiO'f'neia 'de prrO'a~
menlo da dizima <lo arf'cilJ7,lal'io. R 5 1"

"l3:_~__
Ma~o 1829. (CoU. iYab.)
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ARM.\ÇÃO ele Snnla Anna da tlli!'0inLa p,m Snllla
C;lllwrílla, sohre cOlldições de sua eO'lllpru.
Res.' 3.". 3u SclclIlllro, C 1.3 Dezembro
1831.' (CoU. Nüb.)

do' fiio de Janeiro: nulorisou-se. e rO'l10. (l

arl'endalllcnto da sua ra a p ('nacara. Av. 21
NO\cmuro 1821. (Colt. i\'ab.)

da Berliogn cm S. PuuIo: ~(Jbr,~'nnelllat"e:-'o
.dós sem; e~cravos. Provo 2U Ucnc,uhro 11)31.
(CoU. Nab.)

de Niclberohy: o 1150 de_êler,'l :lrmn,ens ficou
pro\'isoria !I)I'n le pcrlencell do á pr'lIvj I 1(: i ii
Jo Rio de ,Janeiro. ne~. 11. 0 Há. 24 Olllullrll
'1835.' Mandaràu-se aneuwtar; '01'<1.' 22
Milrço 183<3.

,- de Tlnpororohy: ordenou-se quc sua nrrcma
laç~l() los~e isellla dI} ::.iza , lanlo por parle da

'f"zenda nacion,,], COIIIO da do cClIlJpx<ldol'
sc'guódo o cap. 18 dll Rp~. dary sizas. sup~
posto no AIv. ;~ ,/ullho tSü9 em vi;,:ol' JlC'ln
Lei 20 Uutubro 1'82~; 01' I. 8 A~o·ttl IR;~3;
Ord. 11 Jálleiro 11)3<3. (Cm'. O/r /l.0 30.).

de Imhllnhn c G<lrolialJa: declarou· sé ('0!110
cicI'('ria ler Itlg'ar sua arre1Ilalaç;lO. POdo ;~ J
~,ctelJlhro 18:H;; ,lJlpr," Oll-Sl: a ft"n '5e rC'/. ;
Ul'lL 13 ,/an"II'O "83"/; fixal'~I(l-'C os ~al.'l'io'

30 juiz. lllPdi d\.ll· , ajlldanlt- e "srl'ivflo oa
rncJição. Ul'O. 18 Sdt'llIhro 18;n.

ua llel'lin!l'n na pro\'incia de ~. Paid .. : sc'!s
pl'C im; lllallll:lI';lI,-Se al'rcl!dal' por 1I,,"e
,111110'. ni10 liavt'lrrlo al'l't'lll<i1alll... Porl. 15
Julho 18;)6; ai'prOVllll-~e so·)I:c·lal· lia
cx 'cuçüo; Ulf. 17 Novl'llllil'o 18;~ô.

AmlADA nncional'c lJ11pc"ial: O cOllsl'llio su
premo militaI' cOlIsulLI toei .. 'I"" ill l;.:- ...·
convl'oiCIIl\: á sua IlIclli'oi' l'COllo.llia C di,.,·
ciplil.l:l. Alv. l..Abril 18U8. S '1.

,\fiM:\I)A lIac-ional " illlppriíll: o pnsln ele ~ar

g' nl.. dI' mnl' e "U"I"';I foi I'xLinc'\o. el\(':lr
;"',!:alleill'''''' sua; [lmc\'iI{~s ii 'jlll'fi. Docr.
2"~laio JSOg.

-,- n posto ,dI' alt il'HIlII' gen r:i1 roi rl'eado e
cOn "'ridn aO S"nbflr inrHlIlt' D. Penro
C 1I'10'i. Opcr. 13 1-11,)' I SOH p.){lillrlo. pm'
,Decl" ;) l()\"l'lIllll'll 18t2. (CoU. Delg.)

OI"!pnclll-SP COlllO se f-II,ía' na ('onlar1, rin rlo.
'Irsl'II .. 1 d,' ,)!;II,inha da côl'lc O Ila~alllelllo

nos offir"ia"s"c!.J al'lllada, 1\ Iv. f";\ 'L:ifl JH08.
Ord. '10 M.io I ~ÕH. (CoU . .\ "(i. ) - \ ido
Decr. 7 De=clJlbro lt'll.LI. (Coll. N"b.) ,

foi cOllf'pdilla IH'10 Bi~po c!ioCI''':HIO c1ispl'nsa
para nos ,J<lIl)III~"S f' dias sanclos ~e poder
11':,1)(11110,,' no al'llJillIlI'nlo da~ ~lIas "JIllJar
caçÜ'~..\1. ,I li \l:,io ISO!:). (Cull.l\'ab.)··,

pi'f\'iflf'lll'i'II"' ~I' I\(I;.nh ;10-: f'rnnllimcnlos
'·lI(\ll.cl""I,'~ ,II pr! lo IlIÓI' C! Sl'll ajuc!nlltp..

'J /,1 .. ~:dllda '" .'IIII'a la d" I'llIh"f1·aci'l.,s a
l't'lI I'.' ; I,. \ \ I I "lli,I' l80S. (Coll; ·lVllb.)

0I'oIe'\l1I1-.$1' (III' rllS f' I elllllfl,·"IJcllclirlnc; nos
I" I ;:- Sl"'~ """,." i(:J)"~ 3('1.1/:'1'-". l'rCJce
rI"II'I" ~,' ,', Ill" II'· (' nl,·!) 'I·ja da ina,·intr~.
qU;llIdp j .... "'n! HI'(:;IÇ es dt·S:1J'IlH1R\;llm. :lO

:lj'l I,' ,lO, v' ",·ill1C·lllo:,.,\v. J 1 Junho lt)QS.
(('oll. ., llfi. )

<IS t"'l'li Fi ',., cio ,·i"""q.~i,:," lI11i,' 'ob,'r' conla!l e
1''''1 IIns bd 11'1,1,' II .s ";I'III'f!iÕt,C; f' IlOl.ic:u'jos
dl'cJ()f" ti :--.t' (~I fOI" li:t.,J.1I1l(·~ parn () fa7.Pl'

('011-1;" 11:1 illll'1I t. 11"1. C' rl>nlndlll'ia da
Ulal'ill>"" III d. fi .fll h" 18.18. (lUU. lYab.)

- s"h.',· a ró''''! I la "llC)'lill:ao dI' soldos a'iS scns
nllir;,'l" ''''1Il1·''.! .. ·. pi,r .• (',"h,II;(·;'r. l'lIIhar
. I , •• , l' ",!,I""Tarlo·. 1\1. 2lL/ulho 1808.
'(:01/. ""fJ"

o conscfho .suprcrnô 111 ir, la I' Iwlo SI'II "xl""
ciir.lIlp e spcrt'laria l'XllI,dC' as p;dt'IIIC' d(~

seu' officj,ics, Ali. cil., J AUl'ílltlO,"', S '1.,

'e) I • I:. 1'1' de 'II"S "'II1.:11·(,'lÇÕC!I n'o
r , ',. ,. Ihel'\H,:àtl dus cascos.
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cnn'('lall1cs (' IUnslrenções; c alcatroarnr.nlo
de cid.los, ~ c., <-II.: c'., dcr:i()-se in~li·m·ç,iH's

CIlIll o ne~. 12 Agof-to 1t!08. (('oU. l\'ab:)
]·'oi sua inspt'C(JIO ,colllmdlida, t' como, á,
jUllta da f:lzenda dos ar:ienaes. OIT. 7 De
zcw!>I'O 1· OS. (CoU. cit.)

AIÚBDc\ I .Icionnl e.impcl'ial: ordenou-se que os
commandanll's dos navios armados exis
tent('s no pllrto do Rio de .Janeiro f'lH'iaSSPÓl

110 Irl'c"ir( d a dr cada nH'Z ào qllarlr\ (!;I't!e
Tilll'l"a~'ã() da dC~p('7a fl'ila pelos seus navios
J~O UlI'Z prl'cl'denll', rela' iva ii soldos e come·
dorj· Ci. iJl'd. 23 Sclembro I SOl:!. (CoU. Nab.)

-y,rovldell 'ius s(lbre , r.rpOl prf'scnte'i as habili
bçõc: dos cu l,e~1flcs, c Illlici:H'S r<'speclivos
de :qJJlo, fawnda, cilur~ia e nautica, e !O('US
j1'lgnuwnlos CIO que furma. Ord. 4 Outubro
180 '. (CoU. J\;(l6.), "

sohrc nomeação de dons officlaes d"clla para
córles de nõat1<'ira, e fornecimcnlos para C,LU

Larcllçóes. olr. 60uLuuro 1808. (Coll. Nab.),

eU-sc o modelo <]n 013 pra para as 'partes
selllanacs do palrilo,mól·. OIT. H Oulubro
1"0 '. (CoU. l\nb.)

o

declilrou-, ('. fIlIu!' o rs'L:1I10 eompiplo de offi·
eine D<lUlicos que ul'\'erião C'xisLir nas náos,
i'n'galns c bl-'rg:1JlLin.•; c que os cornman
Q'alltcs e seus immedialos levassem para

,bordo os spus illSlrutllénLos oauLicos. A\'.·
25 No,'cmhru 18U8. (C~ll, J\'ab.)

- (leélaroll- t: como se entendia o pngamcnlo
(J)'denado CHI c1qbro ou triplo, por qual

, 'quer Vi:lt-eOl ou commissflO Cj lIé [asse empro
lJ('ndlc!" por aj liste. A\',7 lkzemuro :1808.
(Coli. l1'atÍ.) "

seu cinll trião n~ór dc\'e dai' parle dos indivi
lIOS q~l(' falleccrcm no hospltal D'iililar. e
<lTn que Gns. Ord. 20 ])clCllJbro iSOI:i.

(e(lu. i\'ab.)

AflMAllA nar.ioo<ll e imperial: intrnc(õc:; se de_o
rilo á e.~quadl'a qlle se mandou cI'usnr no Es
treito. Oros. :12 Janeiro l.S09. (Coll.lrub.)

seus officiaes nom(Íados pat'a com mandar , ou
commisl>ões cit' COlllllI<llldo só vcncem co
medorias, qllall<lo cll'cdl\':J U1etJlI~ csti"erem
em exerciáo. Or~l. 12 .Julleil'o 1809. (CoU.
Nab.) - '

- ordeooll-sO a mnnrira de recl'ular para ella
Das l'nlhnrea~'ões ml'rcnoles que PlltrasSl>tn
Dn pur!o. OIr. 13 ,blleiro :lt;O.9; A". ·11'

Abl'il 1.S09. (Coil. 1Va~.)

so'bre abonação, com aS fornialiclades pres-.
cl'iptas, <!<is dcspt'zas feitas a bord o de !\lI:tS

eUl b:lrcaçôes. Av. tO Jauciro 1.809. «oU.
Nab.)

sohre ffl1.t1l'-S~ é1!!:uacn pnra seus navios no
Rio Coml/rirloc tlo. 'nio d~ .Jaol'rro. pro,i
d<'nciçu-se. ()ff. 16 Janeiro 1809. (Coll.
LVav. )

os officiaes de tanOl'il'os em1Jarcados nos seus
navios sflo cont('mpl~oos da lDl:'Sma ll]atleíl'3

q:le os sl'Rulldos eillafotes. Ord. 9 fevercil'o
1.809. (CoU. 1.\'a.6. )

- 'or<1cnou,se como se deveria procedcr á COI1l.
pra ,de genl>ros para seu forneciluenlo. Off.
i~ Fevcreilo i809. (Co.ll. Nab.)

ordenou-se como scrwo na Ihesoural'ia das
tl'0l'dS \lO l~io de JaOl'iro lançadas as \el:bns
de suspensüo elc soldos aos olJiciul's (}"ella.
Ora. 28 Fel'üreilo 1t)Q9. (Colt. !tav.)

nos scus navios arm,u]os, qunnLo á dis\ri.
, buiçflO da cera de\'e~se suLsLituir il exprcs·
süo-Iéla -" um sexto 'de liLra, obscnan
c1o-ôe o mesmo em lodos os r'nais arLigos
de subsliluiçi'io 1lOtUogeul'a. Av. 2 Mnrçe
1809. (Cott. i) ov.) ,
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AR~i:\ nA nncional (> im'lll'ria1: !'ohre pngamcnlo
dc ICIICilllClIllIS a St'1I cap,·,lilO lIIor, t' :105;

cap.elbt's C'lIlbarcildos. OIr. 2 Março 1809.
(CoU. iláb.)

nomnnr;IO-Sf! o sl'crl'lnrio do almiranlp. :rcDI>rn]
l/e 1l1llrin;'t!. e clIlprc;.I"ados cll' secrelaria e

. Dlaj/lria ~PllC'I';Jl; Prol. 27 rl"'c'relro em
, Ord. 3 ~'LH'liO 1809: (('oU: irab,)

OI'C!enCll-Sf' fjllP. .nos p~~amcn!os dp, I;PlIS offi~
Ci:II':'. I'IU ca, li de-II'oic'itia. Sf!_oh~ena:-. e o
ljllC '01 l'I'~II'la:11I "/II cc nsulra :3!Jilllt'iro ltlU·l,
Uni. -llt ~L,rl.o 1809. (coU. ]\ub.)

aos offie'incs s~II~(Jr filladllS ~o éllmirnnfe !.'{':ne~
.1',,1 de lIlari II h , ort!eollll-"e aberlurn de

• HSbP.1l10 01' praçH t' ;,1>ooa ;:io de lellcim ',ntll,
apl"'SI'!ILaJldll as paLen{es e '1.!;llÍas da CllIl-'
t;!uoria da Il\óll'iuha. ÚrJ. 17 Man.;o ilj09.
(Cuil. 11Llb,)

- seu cirlll'p;ino mill' roi :lUlorisac!o .p~r:l nomear
uU! e'I.TClcltlc, I~ COiU 'Ilm sahll·io. UnI. 
18 Mill,\O l':;J~l. (Cult. i\ (/b.)

ortleollu-se qll,C as rr!at:óes mlfns:J.e~ aras C'1\1i
p"gell~_ ua~ I'll)bdl'(',<t~'õ,'~ arlll:ldas subis>elll
.10 qu,":kl ~"lwr;t1 bll's qUites Vi"S:-'f"JII' de
110I'do. 1'''lla5 (lclô,; c.,t:ri\ilcs. S'.'1lJ SI' mel'

hal'l'lU IIOS III rllS' Je sorCOl'ros. Urdo 28
M,m:o -ltíOJ. ((uU. N llb.)

"PIÚ'flIOIl-, par<'cül' ii re:;peilo de "Pllcimenios
e '('ollledol,iil'S da1? 1II';I<;"S d,ns na\':o~ desar
JlWUIIS. Uir. :-Ll AlJril '1809. (CuLt. J\Hb.)

- prOVirlCIICioll SlIhl'q :lpl'psl'nlaç1in no!l liYfos
lI!·apJl:ls dl~ :-Ol'CI'I'!'IIS de cmharc;,çõI-s :11'
III .. das '11 a' inle:lI'!lcllCia da IIlllrillha; prllhi
Li"-M' Vil'l'lll Ú 1"1 rallS ,'sl'riIÍles respt'di\(3S.
s:lh 01'01' 1I11.ll\,O d" Sl'rI iço, c sob '1111' 1't'IJaS
aLé 1'011'111 1'[11 dia liua pscripluraçi'lo, l'ílT}

li"]'1I11' II AIv. í .lillwiI'Cl17Hí; 1'1'l'III1-~ell()\a

c1ass' de CirllI'14lõns d,'llllll1illatla de Iwr~all-

till". I' COIII l\lll' v,'ncimCII!us e cmlledlll'laS,
e para IJue ;cmh',lrcilçõcS, tiqdu assim, n

hnvpr arrpSS(),~ 11,' cirllr;.;i0i' s de; !l' r:nnlins
de I." ti 2'," dilss" a dI' fI" ípl:l; exlnllilllllC
rari"s d" não c de O II llW 1'0 , P 11!t>1:. e prc
ccdl~ncl:l .\la llJlll'uíla da sala do almira )te
f!'Clll'ral. Urdo 2, Av. ~:; i\lú) If;)09. (CoU.

l\ab.) Vid. 2 Abril JH:n. (Rí"'l'l. Cu.nh.
.11a/., \'CI·U. 0l/leial d,: í(1Zc'Ht ti.)

X(UUD. nacio.lral e imp(wial: q)'llHllltl-se co'nsí-'
del'al' proviso l 'ial11"nl ' C até S('~IIl1r111 ordcm
cslallPlel;idas as 31'glllld,I." das:;I':; dl~ orricj:,e~

dll l'a1.ClIUa 1',,1':1 sCl'l'ir,:O UOS nav:II' Ul'llI<1J' 5,
a sa!H'r: I:olll,nj,sal'io de 11111'1.11'1'0. de 11;!lI ,
Ile l'nr;al;l: I'Xll'anUllll'l'i1l'ios e ':-,cl'ivú":; de.
11l11Ol'ro ue núo. d,! fril';:; .L:I > d'l )Jt'I'p;illllilll •
(Jisl'eIlSeil'o~. ficis JiSpl'U'cil'll;-;, com que
\'tmo.:ilJlelllo, cOllledorias. e dCCC~SOS •. UnI.
2, Av. o'A1<lio 18 H. (Coil.l1abJ

seu cin,lTgiflO mór nfio deve cool, I' como do
nUllretO os cll'lll'~iões qUI: 11;'10 <.f iWI'ClIlOI1

11:10 poderelll ;servil' COIIIO lal'S, c (III fic,-o
1)01' i:-.~o SU:-'P"I\SOS ue -10.1115 o: \'I'!lClJl1clIluS.

OH1. ti Maio 1"O\). ,(CoU. l' (b.)

p:lra melhor p,xccuçào do Alv, i3iUaill JS08,
na ]>"I';e (>111 11ue I-'lalldíi pa~al', e l'IIJUO,
(JS lJnici~ll's de llIarinha lJuando t'mhal'l'lIdos
,00 Ut:spud\lll'cauos. Oru '. lu M.,iu 1 'J~.
(CoU. i\ab.)

- 'o:r,lnnôll-sc. que sem e;pel'Íal n~r:nd<ld(} 5

Ilflll li:l.esse a!:JmJanH'IILo al;,;ullI a.. s padrc,;
. Citl)ellfle~. 011 outrus ljllue,'ljller illdIVldu<Js,
(lc' I'afl,amculos ljuc l'eI'Lcllcr:-,s"llJ a ,oulras
rl'parliçiles; 1>\'1íulluo os ,\Jv.' 2Y AIJI'il c:>
MaiO Hil,9; e PI'OI idl'lll'iolj ~c ~O"I'C o
II eS'Jiasse da I'I'spollsauilidildf~ de UIIl e~l'I'i

-lÜO pal'a IlU!'O, COIIIO dl'llit :i1'1· [l'ih.; c \t
rcsj,eilO da I:L:>t'l'Io1I1Cia uo ,\Iv. í ,lall('ll'lJ
r..1.,Ll\o aos o{]jciaes de la;,wlld l'nllll"~êI"'.

dos na cOllladol'ia.' Pod. 15 Maio 1. Ugt
(Colt. IV<lb.)

an]oritioll-sp. di;pf'n~a dc uso Ic 1 nifol'!Dl's
gr'IIII\I'1> ale ~e~uulh onlt'm; r t'l1Iillio~tie

(]lliIl lJas rl'\j,la:. de IUo"lrd, Ulas lIe ~itla

lil'1I1l'0 do l'i1ço. e na:; IIl'CilSiõf'S dl'l('rllli
mil)":>; e Ol'dCI1IUI-Se Ilue. os slJlua,Jos e

"
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officiaes, alé coroneis {)IJ G't1piliies dI' mal'
e 'ruerl a illc1Il"il ", Sf'lII <:11(' "0 lIào apl re"eu
las~cLU (01 a do:' <j1l'll'lt'JS, exêcpluaclos Ó'
Sllld,l(ll)S ('III <'el'laS cIITllm~ll,lIei,.s. UrJo
2á Alai/) itiU9. (Cvil. i1 ab:) ,

ARMÁDA

lon~i I urtC's; e aos que a'i) f)l'cs~nl.a~seJl) plano
u}tirogl'(lpLJico dlls Abrolho:,; dos bLlixos
dc'slgllac!lIs; - c dc cowLUnnicação d~, La

,gõa dos Pallls com LI fuz do TaramandaLIY, '
c dc divl'l'6as cllse~ldHs, l'ows c pllrlUS.
01'<.1: 7 i\ol'emim.) 18UU. (Colt. Nab.) .

AR~1ADA Il<lciomd c ill'lll'ri,d: nn<; só aos SI'IlS
o/ficinl'S, 11'''1> a <JII,dqll< r I'essotl que lJui
Zf':>1'O. SI' OI'(I"IIOll .'o,;~e franca LI clIlrada
Ila hi,1.1wl/.('c:' da C(llllpLllIhia do:, ~lli,rdas

111 "'lill.<\S. Ulr, á, aJt('lado porUI'J·, ,5JunilO .
180\-). (CuU. i\lIb,)

ARMADA na('iHn,,1 e 101prrial:. forão nomenclos'
um ajudanle geucl'al, 'e uous 'ajuciantps ,de'
ord~n , pa 1'~1 o l'sLado m;, iOI' <10 Allllil'linLé
C<'IIr.1 ai da Mal'iolJa. - Dec. 2,° 31 Marco
1.8JO. (CoU.l\'crb.) ,

-' prcll,io 6r as ip,narüo, e ([uaps, aos inui
viduo' (reli, que de!enJJiuas, em cedas,
(I1Js~rvnçÜl"5 aslronoDliclIs de li liludcs e

- ordenou-se, li "isla do Alv. 7 .Tanciro 1707,
TiL" ti c. 7, §S' 1:°', que os cscrilàes e
C...Llllllis arios do nUIlH'ro lilCSSt:'I1l, t-' C0tl10,
c.,lI~ que soldo, cx('rcieio na l'olllr.d.)ria' de
mariiüll1. Ord. 20 JUlIl10 1809. ((;oU. i"'fab.)

ao.s sous ófliciaes félll('cidos no hospilal mili
Inr. -sc fllZClI1 os l'uncl'Ues ú cusla do eslnbe
Icélmenlo quando 'linda dcixarcm pal'a ·sa
1;51':11.1;1' lal's dcspezas. - Av. 2. ° 13 ()lItlluro
11:>10. (Coll., ".aú.) "id. Av. 19 Selembro
18M. (.lom. 11.° 257.)

declarou-so'que sem ('rdem do aímirnlllc "'ené·
1

"

. o
l-a .se oito pUl,la c~eculal' quaJquol' aVIso da
Sccl'el:l1'la d,a M:II'IUllil. -Urd., li-Av. 13
OuluLl:O 1810. (Coit. lVab.) .

sen Jogar de ph)'sico U1Ó\' no Brazil foi creado
e ]H'oncio. '- J)cc. 1 SelenJlJl'u 1.810. (<JoU•.
lVtib.); cxLinclu pela Lei2~ Novembro 18;;0,.
al't. 3.

os meLaes dos unitol'flJO$ de scu o.fficiacs'bo-.
lltll'arios são. brancos. - Vid. Porl. i2 M'lio
1810. (R,pel'l. ClIlllt. J/at., ICI'lJ. O//icial.)
- Vid. vce. 10 Janeiro'1830.

'.
órdcnou-se que o sou ci.l'Urgl<lO móI' infor-

masse, c c.,mo, sobre os mal'inlleil'os doenLes
'<.lo lJo~pilliL da lWlriniJa" que S.oITl'cssem
lUole:li,,·s clll'ouicas; c qU;Jl o serviço CJué

'podcriüo, o~ n{ICl, prcsL~lI': - Orei, 30 Maio
1810. (CDU. LV (lb.) ,

sell cirtll'giiio móI' ordeno\l-sc que fizesse notar
os servenles (1ue dese-i'LassellJ do hospiLal da
mal~íull~, - e pal'a ljue ,.uw. -Ord. 23 Ju
nho 1tlJO. (CDU. iY((b.)

oJ'(len(lu:-~e que 1I0S conS-f'lIIGS de I!; II ena , das
Le"It'lIlllllllaS illl<'I"'o~"da!! ~enIJlI'l~, s('n~lo
pO~~11 (,I '. rU,S(' UUl I lieial de i)l,LplIle, U'1l
iJlfcl'ior. UIII "pilO, l.lt tiS !?oldados e. dnus
1ll .. 'lilollot'iruf,. Ulei. 1.", 17 JLlocil'O 1809.
(Cult. 1\ ab.) , .

foi pr.'\'llIiILic!o qlle' o cirurgwo e pl'imriros
clrUr;ÚÜ('s do IlUIIICI'U UWSSt'lII dr. ~illào e
Lulôl's "ll);,rcilt.s li:"o~', e, tl"lçadlJ em ve7.
de ~spada; e tl5 11I'illlt'iros cl'rurgiôes' dc,
J(" isa:; d,' cirtlrgi,ôl':; UIOI'('S Jns corpos do
e 'preito. Úrd. 2." ,.17 JúnLo 1S0IJ. {('olt.
i'ab.) ,

os offiçiaes d'('llé~ n:wl'l·'lgados; quandu cmbar
caílus l'lI1 lIan<.os dl' l-\llt'ITa come passaflei
ros; 'c', qUéllldo I'rt~i()Il('ll't.s; ,e quando
dCSt?Olb,ll c,I<105, ou lt'aus[)()rlados cm na
"jo~ dt'·colt UII I CIU á CU~LH do psla'do, SflO

nb,oll~ldus CUItl o r('~p('('li,o .oldo de lt'ITa;

ordl'IH.rflo-se uns dOlls ulLimos casos cotlle
dOI ias a cei los que f. rüu illdicados: Av.
20, dccl'lrado pda Urdo '2.h Julllo 1809.
«('c,ll. iY((b,.)

.'
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ARMADA nncional e imprrial : s01lre oomençiío
. de capellf'o mór e cnp'l'lJiies pnra os navios

da esquadra no deparLnmcnlo de flol'lpgal,
e r('messa pnra o I3I'a;-.il - pro\ idenciou~sn;
ordl'nand07sp, que oem um na\'io mercante
sallisse de Lisboa sem o Lr<lzrr habililado
ilC'!o c<!pellflo mó,' cins armndas. - Oru. 28
No\?mbro 1t>lO. (CóU. Nab.)

p<lssagcns pra'a 1'('11 corpo sIío admiS1'ivcis d~ .
,dn fll'lilhnria (13ri!!;,d;,) rJn ~Jarinll)a. -Res.
20 Novembro 1810. (CoU.·Nab,)

para boa C011Sel'\'ílção dos -navios desrim1ados .
-nulllero ele luze de azpiLe de peixe'a sen
Lo.rdo - velali a seus officiaes de pctlenle
-del'flo-se J)I'cwidencins. ~ Plano 18 :mnexo
ao Av. 28 Jançiro 1SH. (eDil, iVab.) Vid.
Av. 28 Julho 1811. (CDU" Nab.)

ol'uenou-se qu~ nos mestres e gnardiões ~de

clwrrua' em qne ervissem de COLDUlissarios
e dispensciros, pOI' ofio os ter, se n110 l'eLi
"~sscm os meios soluo durante o arma
menta, mas n~o se f)ng:isse o reslo das
vi:igens, seoàó.depois cio 'njust!lmentu flu:'!\
de c·olllas. - Ord. 5 Jtllho 1811. (Coil.
Nab,)

pel'miltio-se c1nr azeile em lo~al' ele sebo pnl'a
as luzp.s dos n;l\ios. -.Av. 28 .Julho 1t>11.
(CDU. iVab.)

sob.e despeza com escrcvnninbas para o seu
quartel genera'l, e recrpçiio do poder elos'
cirurgiões d.)s ,lrmadas dos hiluelcs impl'es~

sos para as' baixas dos soldados e m:lI'inhei
ros vinuos elos navios pal'a o ho~pit,d mililar.
-:-Off. 10 Oulu1,'o 1.811. (Cóll. Nãb.)

foi exlillcto o cargo de almirnnte genel'"l da
armada, e pass<ll'ão suas nllrihnições pnra
o mill.islro e sl"'Crel<ll;io eI'eslado clus nef!-ocios
da O1n .. inha, c como. -Decr. 3 Novembro
H$l2. (CDU. Dclg.)

cm de"oaaç1\o do Ah. 1'3 Maio 1S08, orde
nou-se que os soldos de seus <Jfllcia!,\s, e as
prn~óes do Monte Pio a suas viu\as, fossem
pagos na p<lgaelol'ia da Marinha, c COlllO. -

,Decr. 7 Dc~embro 1814. (CuU. ll'ab.)

ARMADA nacional e imperial: ao sru r.il·llr~i50

móI' se mandarão ,,1H'D:lI' clIme<!ol'ias oe
capilão ele fl'a~ala como tinlla (l p!lysico
mór. -011'. 8 Junho 1815. (CoiL. Nab.)

AHMAnA nacional e impl'rral: sohl'e amcial'!;
ele mariu.lIa ali hOIlO/.,..iIL. 'i.!. n"s. 19 No
vembro 1815. (cit. 110 ]{flpc:rt. ClCuh. Mat.,
verL. 0Hicial. )

e t:i belpcpu-se o melhono de recrutamcn!t) da
ma ..il\It:',~eHl pnl'a os navic.s de 1:11('l'I'a.ela'
corôa., dando-se élS C(itnpf'lt·tlles instruc('ács .
em Porl 26 AgosLo 1~1.7. (B. Camei/'o,
addil. 2.°).

compila~ão de ol'denança da ~arinha se
mandou, e COlllO li\7er. lJacr. e Plan. 27
Agoslo 1.817. (CDU. A'ub.)

os gencros ner.essarios para uso d'rlla Mcle
-Dou-se que com prl"'fl'\'t,tlcia fOSSPlll SUJ'

]lI'.id,.s IwhlS t:I~I'icns l'0rlllr;lH'l,a,;. - C. ne~.
15 Sl'l"\l)(,ro, !)rov. 15 Outubro 1817.
(Coll. A'ah.)

de seu st'rvico ('1'50 isrntos os contrncLnclol'cs
das I'end,;s (lllldic:,s, Hl's. 1H St'I.'IIII11·O

1817, f' a lllle está arwexa de 17 JulLo üj;H.
(Coll~ Nab.) .

-' ortlf'uou-se qlle os gnnrclas m:irinhns, e se
ali nel(ls e primeiros Ipllelll es Vt'OCI'SSI'III os
~oldos de que ~osavão os offici:tps dn inf<ln
ll-'I-ia da cnrrespondp.nle ~I·'ll'ua(:iio, srm
accI'escill)(l filiando rrnh:uc,luns, c' 1:1I11!lt'l!l

as cllme<inrias já arhiLrad;ls. Decr.1:l Outu
hro 1818. - Vid. Decl'. 11 Abál182J.·

foi allf'rado e amplinc10 oS 5 rio Alv. 7 De
zel\l(" o 1796, e concl'dida :'05 11,1\ ios da
armada de cl'lIlf'iro :lOS pirnL;ls 1.1 lol.a idade
di, valaI' da arlíll1<lria, nrmas'e 1lllllliçóI's
:Ji't't'sad:ls, e cow quc'f!-,'alillcaçõt':; (lor cada
peça e I'l'isic neil'o, e cowu dividida~.

Decl·. 4. Uulubro 1819.

22
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ARMADA IHlcion:Tl e imp<'rial: seus olJici<aes ge
neraes inclusi\c :llé o poslo'de chc:'c dt' di
"i";-IO que fOl'em gr:ldnarlos e li\ erem de,
serviço os anoos da lei para rp(orma, PID

3ccesso são rcfOI'm:lc1os cum <l etrecli\ icl"c!e,
do posto ela fl.radn:lçno, ecom:J gl'"duaç;'lo
do immedialo; e excl:'dendo AO :lDn.ls de
ser iço, sflo considl'rac!os· como elrecli\'os
nos poslos. ('m quc fOI'l'111 gl·adu:ldos. -Res..
30 Uulubro 1819. (Coll. Nu.b.)

ARMADA

AHMA nA n:lciona1 e imperi:ll rornpcimenlo e
qll:t1 se IIlHlldoll f;OlPr a l'~qu:ldra nacional e
imp<'rial cJllpr"~nda 110 llJoqlleio da BaLia.
Pru\".'lJ. e 1lJ. AuyiJ H:l23. (Cult. Nab.)

officiaes t?slran~piros, e com qne vanla~f'm;,

1'111':10 adllliltíd(ls ao sell 'servico. -Dec. 23
Agõslu 1823. (C'oU. ]\'(IP.) •

•

_ em dedaraçiio ao art. LJ!l dos de p:llerra, os
cClmmandanll'S das embl,rcacões da armada
só d ,\'t'tn eoleo'del: e julgar que não La nem
om~ probabtlidade dc <lef"nder as elll ba 1'- .

cações cm que cOOlbah'rem, quando live
rem lanla ag(la no porno q,IC sendo iop.vil:lvcl .
ir "lliqlle, resle apenas lempo nceessario
para se salv:ll' a equipaRem, e éO({1O é que
puderitõ arri:ll' b:lodcira ou render-se. Alv.
30 Oulubro 1819. '

ampliou-se aos seus officiaes o Dec. 7 M:lrço
1821, que augnH'1I111U os sôldos dos l11i
lilarr's cio eXt'rci:o. Dec. 11 AJlI'il 1821
- \ ido Dec.· 25 illal"fo e 2 Ábril1825.

_, commissão foi nomeada, ,d'C'pois de ,declarada
:l indrpendeocin do imperio. pal':l tI'atar
de obj 'c10~ e allgmelllo~ 'relativos á mari
nha. Dec!". 5 Dezcmuro :\.822.

armamenlo rm corso foi com que vanla~C'ns,

direitos e obri~ações alllol'isado cClDLra pro
Ilriedlldcs porlllgllezas. Alv. e Reg. 30 De
zem1>l'o 1822.

ordeoou-se que :l bordo seus navios vpnces
sem os priIDC'iros marillh"iros' 8;[b reis
meDS:lI~S, os s~~untlos 6,J'j)500, os primeil'os
gr.um<,les 4:t/J800. c os se~ulldos 3.'t/J réis.
Pari. 23 Janeiro 1823. (Colt. ]\'llb.)

plano c qual para augmenlo d'clla, por mpio
de subscripção mensal foi a pprmado, D"c.
c ~l. 2ft .hlllei,ro 1813, rr'collllllel1dado POl:
PorV 17 .lanc,lro 1!:1211 e.23 Fevereiro 18~5.

«('uU. Nllb.)

oroC'llou-se qlle a l;nnl'inbn nncion\il.est;lcio.
nnda l.llJ~ portos .das prlnillcil's fica;:;se
iil.i1JjP1L:l aos prcsidr'lltes :',sah o ol'df'1ll COI)

lr:lria (lo lIlinister,in. -'- Lei 20 Outubro
18:23, a1'l. 32, c1pclar'f1do ])/))' POI'l. :25
Junho 1825. - \'id. ('i/oc" 3L JWII'(l'O 1833.
L. n,· ;;8 ue 3 "Ouluuro 183L~., ado 5.

ma.rCflr1ío-se aos Sf'US officines os I'f'sppclivos
unifonnrs.-\)l'C. c Plano 27 Uulubro 1823._
Vici. Dec. n,· 2.5~ de 13 Dl;:elltb"o 1842.

desi~noll-se'o llnirorll'lc do primriro a1m ir:1n le,
não compl'ellclldido-no ()l>CI" e Plan.· 27
Oulubro .1823. -Dec, 10 Dezembro .18:23.

- ordenou-se que o~ command:lnlrs dos-nnvios
c~lal'illnnd(Js enviassPII1, n:lo fi sr('relaria
d'Estado! mas :l'O prirllcil'o ~IUliraull~, as
participações e represcllLal;õI's ot'colTeolcs
n re"pellu do St'l'Vil;O nflcionnl e impt'rial'
e uem assiUl qlw ti S('CI cl;Hia d'l~sLóldo por
sp.u ill~el'uled\() Il'ansllliuisse aos ditos com
"nl<llldallles qUfI.esljllcr onlr.lls qne fusscrn
a 1JI'm do sf'rviço', POI'·1. ..17 ill'cl.: ...uda pel
d~ 24 Oezembru 1023. (CoU. iYab.)

- dcclaron-se que a PorL 1:7 DrzC'll'Íliro 1823
supr,\(:iLacla f'ril só rclalil'a aos na\ ios li 1'

I~nclos no por:l? e lIã() llOS llPI"'Silr/OS que'
hcav:1(\ SIlU as vlslas du g"o\crno (' jusliças.
- Porl. '24 Dezembro i8 :!.3. (Coll. lVab.)

as prC'sas re,ilns pC'lõs seus nn\'ios dC'\'COl. sef"
jlll~aclns, e COUlO, no COIISI·t1lt) sltl'l'PlilO
UlillLar rle jll~lil::l c·.nI"Ol'lnC l'S lei~ 7 D"~eD1

hl'O. 1796 () 9 M"jo 1707. -- Provo 17, Decr.
21 Fel"ereil'o :1824.
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AnMADA nacional El ihlperiãl: ág palpnles de
St'lJll officiaE's concedeu-se 3Illpli<ll;flo do fa
vor dnelo ÚS dos do pxel'cito IH'Ios f)pc.' 23
Marco, 1:l AllI'il e Lli ~faio 1821. -Dec.
24'j.:elereiro 1829. (CuU.-i'ab,)

se'us officiaes não podem seI' privados dag
pall'nlr's senfto pOl' SÇIlLcllça proferiria em
juizo cOLúpeleúl,e, - Cuu 'liL '. ad. 149.

uma ordennnça esppci~l rep;1I1al'á sua orgaOl
sa~'f\(}; jlrollloçõl'S, suldos e di,sciplina.
ConsliL. , nrl. 150..

, ,

lal', uniformes e dislinclivos, e cotneuorins.
PI'OV. 15 ~elewbro 1S24.-Vid. Prov. 28
J UUIO i826.

ARl\-lA DA nacional e imperial: presas feilns por
.duas ewbarcações, aulol'isou-se <Jlle lils
sem, e como, VP.LHlidils na corle. Provo l'
Qulubro 18211. (CoU. Nab.)

propriedade dos bens sequestranos no Mara
nbfto, allribuida' pelo primeiro almiranle
á Ol::Jrinha como de pl'esa feila cm ado de
~ucl...a clcnE'fWU-se. - Vid. lics. ;1.' de 26

~ Outubl'o 182lJ. (CuU. Nab ..)

vanlag<'ID e qnaes 'se conredel'1ío aos mari
nlleii'os esl"an~eil'O~ qne l'OlltilluassPII'! até
.couclnsiio dil f?;ucna da indepelldep.cia. Dec.
U' JunLo 1824.

declaracões se fizer:ão !'oLre os soldo!' dos SPIlS
oflici;,t's g.erH'rêll's., das ouL'ra~ ciassl's, e es
lri1ug-(~ros, e suas cOllwdllrias.p pl'alilicaçõcs
eSlai.Jclécidas· paI' lei. Pruv .. 16 J unho 182~.

ordenou-se que· os' cl\Il1LUaudnntes de seus
~i1\ios não,dessem guias de desellJl>tl1'que,
ncm dl'sfiedissPul do sl'niço quaesqupr dos
indil:idous n'(,!les elllp. E'/ljados, sem previa
oirle!1l do 1)I~iml'iro i1hllirallle·. - Purl. 23
J ull10 11:>24. (CoU., Nab.)

"

á Europa foi mandado um primeiro leDPnle
adquirir conheci,menLos, com os venci
menlo.' que lhe Clllllpt'lerião como cornman
danle dp navio de ~uerra, fóra c1l'spezas de
lransporle e quartel que lbe: s<'riiio ahona- .
das. Dpcr. 25 Feven'iro' 1825 c(:'ssou.
Av. 26 Novembro 1831. (CoU. Nab.)

decbrou-se . que ·05 segtl~dos lcnenle's de
comnlissão se devifto considerm' nwis anLi·

. gos que os guardas OIal'inltas, 'sendo no
rileados por podal'ia da spcrelal'ia da Ma
riolw. PorL. 9 Março 1825. (CoU. l\'ab.)
l~es.· 21:> Junho 1833, 7 Oulubro -1834,
(lIl'Pcrt. Cunh. Alllt., \'erb. ::lo o 1imcnle,

7l. o 8.)

ao primeil'o all~lirnnte concedeu-se o soldo
da sua pnleuLé, e fillda ii gllel'ra ela illd~
péndencia mei.o soldo, celmu p.cnsfto, com,
sobrl:;vi\'encia a sua mulhel" Dec. 27 Jul1).o ,
U,24. (Catt: Nab,)

foi demillido um cnpilão de mnr e guerl'u,
por cOllrleseendencia com as represenLações
do gOI"(TI\O llril:i1llnico. - Dec. 7 Aoo~lu

. 182f~. (Colt. l\'aú.)

orden(ltl-Se que na armada bOlll'esse 10 pri
meiros c 12 sç)!undos cirurgiões do OUDlel'O,
e CO'OI que vencimenlos, grudllaç'ão mili-

.' .

- a seus officiaes forão 'conceilidos os soldo,
lixados pelos Dec.· 25, 28 M,II'ÇO ·1825 <lOS

do exercilo, persi~lintlf) as mpSIll<IS grali
ficações e cO!lledllrias. Dee.' 25 Mnrço e 2
A'bril 1825. - Vid. /le,!. n,· 260 de '1 De
Zimbl"O 1841, art. 4.

ordenou-se que o cirul'~IHo mór fOl'necesso
aos cil'l\I'giões embarcados nos navios de.
gucrra pús v.acci nico p a"a as rc~pecli v"as
ll·jpulaç{les. - Porto '13 Abril 1825. (Colt.
Nab.)

desertores da esquadra no Rio da Pl'aLa fOl'50
perdoados. Decr. 20 Maio 11:>25.

n .
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AmUD.\ nac;(mal c impl'rinl: para punição dos
illdil i fiOS a elfa pCI'lpncf>ntps involvidos na
Tt·b... lliilO da p"ovincia Cisplalina creou- e
lima CUJlllui,;sãll miliLar, e eoOJo 'coll1pO!\la.
DelT. 20 Mnio 1825, revo~ado I'wlo Dc('r. e
Clrc. Iml'.17 Fevereiru 1823. (Colt. N.ab.)

- oropnou-se que as viul'as dris'officiaes e ma~s

illl!1 VldullS ti'dln qne nn lucla cnn Lra a
rl'h Hiil(l da Cisplatina fall"cc'5spm, deiÍ'n
dellliu a illl..~riJilde do Imperip, p"rce
LI'. sem melade do soldo de seus maridos.
- Decr. 20 Maio 1825. -

ded:.Il"on-sc que o arl. 32 da Lei 20 Ooll1b1'o
1823 1150 comprellendia as foréas navacs .
que por nnihada 011 outro in~idenLe en:
t.ra..-scm nos 1'01'105 das pnll'.ncias ,e só ns
.it·:I<lcadas, e essas mesmas cril cerl<lS rela
çõ,'s, oosel'vando os commélndanles à'n-,
qUl'lla' o Hf'l~' PI,,)~'is. arl. 55 a 59 no
CilJl. zt o, d lelldo po'l'ém tnt!a a del"en'ocia
e rl'spt'ilo aos pl:esidl'ntes das provinci<ls
em cujo porlo enlrassem. - Pm·t. 25 Junho
:h~5. (CDU. lrab.) Vid. ,Circo 31 JlIneiTo'
1.833.

aos ~u:lrclas marinhas forão concedidos os'
1l0nl" lenciUlf'lllns de alfel'es lix.a.lo' 110

1)1'cr. 2J\bril 1tj25 , lislo que linhiio Lal
graduação. Ucs. 30 Junho j 825. (Cuil. Nab.)

c(lmmis~ão se nOO1~oll para o;itani~,ll' p1:-;no
1'1ll, 'lue se lixn~'CIl1 n lnlaçüo o')S navios
dl~ ~ueITa, scus sobrpl-elJenlt'S e nlT,lil jos
para .gllal·niçôes. -Porl. 20 Julho 1825.
(Coil. .i\ ab. )

seus COLnDlISSnrlOS e Gscrivã('s do ullmero
t'lllbarcadns t<'111 os ID('SfiOS soldos, ~raLi

fil'açilt's e coml'do,rias cnrrespoJldelll~s ás
_~"lIcluações, (' d('seml>lIrcados só o soldo.
}lud. 2, PI'O\ is. 24 ~eleml.J1'0 1~25. (t'ull.
Nab. )

sr.lhre reiol('~ra<:ão de um cirl1r~iiio do nll
mCl'o almoxarife do ho:piLal militar, reCor-

mndo conlra a Lei 16 Dl'zembro 1790 com
)U1'io solda sÓlllr~IIL('. - Vit!o Res, 2U U/lÚlbl'Q
1825, (Coil. Nab.)

AfiM \DA nacional e impel'ial: foi ampliàdo aos
. offitiacs da' annnua O Alv. 2 Janeiro 1807,

S 7; sourc all_iguitlarJ~ dos ofliciar.s <.lo
exercito E'fi cnso de pr cLcl·içào. nes. 17 Ja
Déiro 1826. (Coil.1Yab.)

....:.. ordenou-se o mnrra, SE'gllnc\o o qual c\e';!'.J;ião·
seI'. d.arlas as pal'Les do psl;ldo das lI1bal'
caçõcs"rle guerra.. - Av. 2z Fel'ereiro 18:26.
(CDU. '-'LVab.)

ord nou'-se .c(lmn se laúcari50 nos JiVl'os de
SOCCI.ITllS dos navios d~ armada oô assl'nLn
D'wnl,o: tias praças de rna\,inh'lgel~1. ":""t)OI't.
15 Mdrço 1t)2o, (ColL.' lYrtb.)

os seus commissarios exLraDllmel'ul'ilJs emhar
cados ('m conelds ~ .brigucs vencem 3-l~

1'5., e em ;.;nlllrles lranspol'lcs 2'd;fb rs.; c
os escri\·fles exlrllDUITICl'arins emharcados
em corvt'las, brigues.ou escunas de guerra.
28:t/J rs., e em I,l'all~rnrle$ 2!J:t/J 1'5. por
mrz, aiém da' cowedol'ias. ncs. 6 Abril
182G. (CDU, 1111b.) .

- seus olficia('s nflo a'evem pa~ar mais de uma.
\'el. o scJlo da. p~Lenle de um meSllló posto•.
-Provo 20 Juutw.1826.

alL l'OIl-se a l:>ro\'. 15 Setembro 182ft, ele-'
vanrlo os sl'p;ull'c111S cin;rgiões do numrr0
a 20, e cOllccc)cndo-lbes ~I'aduaçúod .. ajLf
danlc de ci,'urp.ia de arLillwria da marinha,
soldos, Ulaiorias e cllniNiorias de offil'iaes
oa armada de if?;nal ~r;I(Juacfto c unifor
mes e c1i~l,illcti-\'o's; e' aos c~II"I~I'rlinarios>
quando ('Jl1I)arcado~. a' mesmas valll.ag,'ns·
q ne aos. CÚ'IIl'?;iõI's f'ITecLi \'os, cu jas l'uDccões
fússCIlJ excrc~l': Provo 28 JullJO .1826..

-.ordl'l1ou- e qne scn pll)'sico mór trnccsse o
soldo c cOlllcdolias cllmpelcl1lCS á sua gra-
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. ifnnciío como f'mbarcnrlo. -Res. 260olOr
bl'o 1.'32ô, (Colt.l1ab.)

ARMADA n:H'ionnl e imperial: qnnes flS' ohri~a.
. cões dos colTIlIHlntlanLes de navios em meio
~I'lllamf':nlo sllhre o ca~c(). nppnreiho, ar
Tnnjll~ inLpriore..;, ~(;lJI'f'c,.lleJl{p~, &c.-_·
Av. 20 Janeii-o 182.7. «('oU. Nub.)

- nó commnnrl:mle (lo p')rtn do RiO' ele Jaupiro
·del'flo ~,'P. iIlStl'll,q'Õ"s p:lra. Tef!:lIlnr-se uns
suas obl'iiaçõps. - \ \'.' ',() e 12 Fevereiro
1827, 3 Jaueil'o 182,8. (Cult. Nqb.)

.1

- o' Of'posilo ele recrulas e .·mar;nhflp;pm .no
J)orlo do nio de Janeiro foi, e conío,
pll~lo a. cat',!.'O d<l cotnmanclanle do por~o,

dando-se di"'PI':õa providencias a rl'spl'ilo
'de suas ohl'i~acõ('s, e ~olJre os navios de
g\JI'J'I'H que v~IL:tndo de Cllllllllissflll IlPres
silassellJ I'nbrico. Av. 12· FC\eteiro 1.827.
(CoJ[., 1\'ab.) . .

- como sf'riío' fo~npci(~os os sóbrl'ceilpnl.ps 11e
did6s pelo l1 Cllllll11a~ld_\nLeS er,~ Sll<lS embnl'
Caç(~lf'S nas pruvilícias. -- POl'l. Circo 16
Agoslo j 827.

- dccbl'ou,sc. qne a Lri qtlr regllla\'a se~l monLe
pio II;\() concedia ilS InllflS dos cllllLrillllin
les sohre iVl'lIei.a de umas pal'a. outras:....,....,.

. nus. 14 Selembro 1 '"2.7.

,foi ,o f!;ovcrno a;Jlorisarlo para ~'ender sO,as
Illbarc,açõ('s ,elllas e l'OllCI,jl'as. e .comprar

,Oull'as, e como. Lei 15 S"!t:lltll!'O \827.,
al't, 1. -Lei 25 o\elllhrli 1830, arl.. 10.
ViJ. Lci 15 t\07;CIIIÚ?'O 1831, ad. 1il.

embarcaçõrs que, e acha\'iio em con~lr.ucçiio

])Jandarflll-~c PÓI' elll s(,l'I'iço, apenas m:a
Lndas; de~;trl1l<l1' oull'a~ lHillas d,)IIIJ1j6
cadas e ""'llde:las oU apro\l'iln-la .. sc~ulldo

as CiI'Cllll1sl'lIh'la<. Ll'i j;) Sclembl'o; Urs,
7 i\o\l'lJlbl'o IH27, t1l'l.' 2. - Viel. Ll'i 25
NOl'/'múlo 1830, (/1'1.10. Lei 15 lYOVClllúro
1801, urt., 1.4,

AllM.ADA nacional e jmprrial: foi mandado de
millir pOI' (~sLI'Hn~pil'(l (' I'afta de ,'xacl:iin de
~evL're~ o cil'lIqó:'1O dn d"pIJsilo de (','cridas
e maFilllw1!Pffi do pnl'ln clfI rlio de Jaoeiro.

'-Av. 8 .Janeiro 1828. (CoU. iYab.)

os objt>clos d.c Lt'cm navnl m:1nrlnl'f,o-~f' marCAr
COIll as inicia,'s .r. B. - POI'1. La dI' 6 FI'
vl'l'ei,'o 1R:2.g, (rlllt: ,Vab.) \ ido A,... 2ô
(}atHÚ7'O 18ll.1. (./orn., n.O 289.)

os colxõp,s e maca,'; a horda elos SPIIS na ios
, slio propril'riade r10~ mHl'illl1eiros c, oleia/los,

e CIJIJlO lal's cal'l'l'g;arins nllS Ii, I'IlS de ~oc

COITOS .. 1>orl. 2.'" de ti Fevel:eil'o 18:28, (Colt.
Nab.)

aos officiap. prisioneiros rle ):n1l'rJ'a eln f'sql1a
dr,1 dl.lidos ~e prl'l1lillio libl'l'dacl" e lJo
menagem soh fiança. POI'I. 20 Fc\'ereilO
1!:l28. (Co.U. lVab.)

iOCJlllrlção se ordenou circcnlTIstanriar1:i, e
como, so1Jvc LI abordagem '111l~ lwolf;' fllgal'
entre mil Ll'i~lIe da J"cpllblit'a de Buenos
Avl'('s, c lima' COJ'vl'la 131·<I:iilelra.· Av.' 5 c

. 12 l\4arr.o 11)28. (CoU. 1\'(lú.)

orr1f'nrll-sr. o uso rle café pal'a :111110<:0 ·das
Ll'iplllaçêle:; dll:i \a. 05 di' ~il('I"I'a', (' d, dIIC~'{1O

dei quarla, pnl'l.e 110 rOI'net:IIl1I'lllo de cal'lIC
sal;.;arla; que dl;\ ia ,t>el' SlIhs iLllltia pin'
'Cilrne set:,'a, e COll1 :lc.llndiciolladd.
Purl.. 27 Março 182 '. «(,'oll. Vab,)

recommendnn-sp pl'omplilic;lÇfio d,' crl'tos
vn~ns na rôr-l<>. (' comu. Porl. 30 Ablil
1b28. «(oU, Nab )

orclf'nnu-s(~ C(llllO rariflo os comll1and:ll1Le
de Sl'1I5 oaVIIIS ellin-l~a cios de~crt~n's de
01111'115 oit\i"s 011 Ct,j'IHIS 1IliilLin's, acllllit
lidos au s(·nic;n. fjll<llIr!O rllS~I'lIl I edaJlla
eh,s. - P~rl. [) MaiO 1<:>.2 . (CoL!. J1'lIÚ.)
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AfialADA nacional (-' impf'rial : suas emlH1'rcnçóps
pnra sn julgarem {,PI f'stado de ruilla e iuuli
1idarll' •.f' su' vendl'rem, devem sei" pn,-,via.
11l1·utn suulIlf'llidas a uma esrrupu.lllsa vis
loria, - Av. 7 Jéllleiro 1830. (CoU. lVab.)

AIUVIADA.

('

ARM.\DA nacional c impprial : sobre pagamento
reclamado do V,tlOl' de UUla eml,al'cacã'l se
.questr<lda e IIltimamenle cncorpora'da 'na'
marillha de gUl'JTa do impprio , e l'cspedi
vos jUI-ns m~rcanUs. - Res. 6 Maio 1.1:;28•
(CoU. ]\'ab. )

, .
.'

-
regulou-s'e o rornrcimrnlo para"loc!as as elas:

sps de navius ue gu\:rra. - Decr. 1.0 J linho
1828.

das f'mhnrcnções comp'radns para sf'l1:servi.ço, ,
nüo:;c P,lloW ,I IIIt'ia si/.a do ..\1\,. 20 Ol~lllt.ro

1~1~. - fil's. 1'2. a de 15 Jaoeiro, 1830.
. (CoU.- Nab.)

pnrn seu corpo pas nrüo os officia'f's da exlincla .
brigada de artilLwria da lll<ll'inl1a. que f'rào
lcllll's lia acudelllia tia lDarilll1a. contaod'o
n slla allliguidaue dus Ih'crp.tos dos slm~
poslos na ·brigada. L~i 25 l:ielcUluru 1826,
arl. 2.

mnrcnrão.,se os uniformes de seus officiae.
llUnUILIl'ios. -D.ecr. 18 Jan~il'o 1t>;;O.

- Ol'clenoll se liagameoto, e como. dfl ·que .se
de\ia ao <l.JIIIII'é\lll.p cllll~Ulandanle das fOI'ças
na~a{'s 01 MOlltP\ idéu. -,Res. 19 Jant:iro
10;;0. (Coll. ]\'ab.)

rC5u]aráo-se os unirQrmrs e c1ivisns dos em
pl'egadns da arrf'cad<l(;flo e cOlltabilidadc
dn f<lzenda pllblica na I'eparti(;i'\o da u)'lri
nha. -J)ecr. e Pl'lll. '27 Sdl'llIuro 11:3:26,
deel<lrado por Decr. 1lt l\ oVl'ullll'o 1t''28.
- Vid. Decl'. c· Reg. 13 JlInt:i"o 1ô34.,
al't. 2LJ.

para se podrreUl lomnl' as contas aos seus,
C1l11l1Ili~s;lrios, "dI eUI se,' n'mdtidas á in
lelldl'llcia <Ia 1l1<l1:ill!la copins auLheulicas
dC'S'(,lllllll'cirul:'lItos ([tic eXlJilJil'f'lll:n~,s Jlr~
,inei,ls <lOS aJlllox,lri!' 's, dos objectos for
necidos' :10' n;.\ios. - Circ. 25 Fevereiro
1830. (CoU. Aúb.)

- a um capiliio ele ma I', e gllerl'a' p;rnollado SP

cuncedeu conforlllC o Ass. '11:3 Marco 1792.
a teuçn do '110.tf> rs. COlIIO ll·-nell'II' <;01'0

TI I. ape~al' da ltes. 29 Janeiro 1.I:l27 <fIlB

urd,·'na devI'rem ,is tença.s sei' ('on'pspoo
df'nles ás- graduações. - fies. 17 Oulubro
1828: (CoU. Nab.)

ás 12-n~lI'I~lçõf's'-d~ Sl'llS navios se ajl;sUio' .as
coula~. 1111'0 gni' se rpc .. i1If\o elas cOUllDis
SÕ('S p'I!'a· que hOlllel eUI sahido- do' porlo
do Hio dl' .Júuei·l'u. -Av. 29 Abl'il 1t>;;O.
(CuU. -l'ab:)

os cnmmandn-j-llcs de seus navios. se~l1ndo

foi ordrnado em 6 'OlIlubro 18~5. oflo
)'eccLeraõ a uOl'do inrli\idulls para cllnduzil'
prr.~os pnrn lJ'lalqurr pllr'lo. sem que o!õ
nClllllpalllrEi guia ou clll1lmunir<lcào ofiieial
da ·culpn. Phrl. 16 De/emb"lI lSi9. (CoU.
Nab.) Circo :H Jaueiro 11:330. - 'tido CiJ·c.
22 Julho 1837.

sobre .os vf'nciuwutos de seus offi~ines que
iic<lllrio dOP'lIles se I'ecolherflõ em ontl'as
cllllJarcal;ões quel' dc P'lss:lgem. quer de
8uaroiçúo. -' nes. 8 J\ uvt;:Ulbi'o H,30.

suas Cll1b<ll'c<1<:õps não pod<'m receher carga
~I Il'el;·. Sl' IlflO coo:'onne os p'gul ...mell1oS
dos (:I,rn\ios uHlI'ilirnos. - Lei 15 NlI\ellllJro
1H:~O •. ad. 13. - \ ido Av. 20 Setembro
1834.

soure renuncia de ervi os pedidn por 11m
cnpiLüo de frngata. -Úes. :2 Janeil'o 1.830.
(Cult. IYnb.)

. .
prollloçõ(·g no cu corpo fOl'ão. e como, SllS

. peus'ls. -LL'i 25 !\U\cIP4l:0 163Q·, "d. 2•
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- 'ii!. Lei n. ° 83 de :10 OlltllÓl'O :1837 ,
ad. :10.

AllMADA nncionnl e imperial: .51H] cnpell,io ~nór
, e physico mlJr 1"01';10 exlioclus. - Lei 25

NlJ\Uuü>ro 1830, úrl. 3.

- os officiap.s d'elln· IJlle fossem eslr:m~eiros

m:lrldar[lU-Se d~millir. exc"pluauos 'limes.
Lei :25 NOI Plllbru 1830, l.lrL. 4. - Circo 18
Al:í0slu 1831.

..:-. a sens ()fficiaes ê]esncr.f!ssn~i~s· ao srr~iço
cnncerleo-sp efll.lll·l'~ar('IIl-Se l1.a IlwjinJ,a,.

. mi·rCHnle. HmCPlldu ~Ú (l lPlIlpn UI'l ~l:'nlço ..
Lpj, 25 Novp.IlIbro 18:10, arl. 5. -Lei n.O
:15 ue 12 Al:í0slu 1835, arl. 8.

- os olJlcines' clr. snude, rn í'nt1a, npilo e nnn
lica, al'li'ficps, In,triulll'irns P. C'n/lellües
drsorcpssi! rins. clljas lIolllraç{lcs IlfJ() ros
sem çonrorinps ils jpis, mandarão-se de-

·millií.. -Lei 25 OVClJlUT() 18.30, art. 6.

-.: não dp.vem· emuarcall cirnqóócs f'xlral)rc1ina
rios,.e,lll qllalllo 'i,ollvtT tln 11 II lllJT". -Av.
o.Jan .. ird 1ti3L (llepb~·t. Cwtft'. liat., vel'u.
Cl1'Il1'giêio. )

orL1rnnn-se qlle 11S jilnlas de fazeorj" f1zps~ern'.

e corno, às {·IIlIJar ',IC\ll':-' dI' !2:uerra l1a60-'
n .. e • as dt-!sIH·'l.iIS pro~I'oil'llle's ri ~ arl ibada
'lJU 01111'0 ,ae(:irl"lllt~ ciue olwiga, se li ppclir,
Sl'('CltITlI, sacalldo n ravol' dll Ihesollro e.
cOllll'a n inll'ndcu<'ia tia IlIarinlla; Illlur se
d,'vi;lO ,ljllslal' as C()II [as. - CU'C. 22 Janeiro
18;)1. (Colt. 1\'"b.)'

- orl]pno'o-sc lfpe os C'ol1l1:n!1TI'danles de seus
IH!vios I xisLrlll ..s 110 Pará, <'III lud .• s oeC:1
~i()e,; que SI;' unert'ct'~s('m, dl'c1aras~;pm as
n!lITllç{WS a· l(luo, ":~ rl'sl'eil'ls llcc(lrriJ<.\s.
-r\V. 2.3 JH1lL'iru 1831. (Cull. Nab.)

os commandalllns cip Sllas cmunrc:Jeões (]i'sar
filadas na côl'lc dCIClll 'uui,; tli[ll·j~lllJenlc ao

ARMA'QA

commandante do porlo parle do ql1e oe~
CUrI'l'r, e das OCCUp:1ÇÕC'S das guarnicões

·cm loda ri semana. POl't, 23 Fevereiro 18;31.
(Coll. JVub.)

ARMADA ,ri-acional e imperial os marinheiros
. de suas .em!ltlrCações, Ul'Q) como os c.ln~

. mnis. não del'éllJ achar-se em lc'l'l'a depois
_do sol 'Po~l(). - Av. 1.0 e 4. 0 de 5 Aoril
ib3.L. (CoU. Nab.)

podino (he.m como hojp) seI' pre'o em na
~ranl· pOI' qunlqller cidadão, conl'urme a .
Lei 21 UUlU!II'O 1.763, §§ (i e 7; Dilo pOl'ém
ser apa IpadO' pdas r.on das. - Av. 1.0 de
25 Junho 11:)31. (Coll> !Vab.)

qur. os officiacs de" :ntilharia "da IDnrinha
emb"rc"dos como cUlIllllandantes de dcs-·
!,ICllrllCl11us não tivessem gralificação de
cOlllmalldo, por ser cO.llLqu'ill á lléS. 3 e
Deer. 3lJ ~Jl1l)ho :18:24, ordenou-se. ~Av.
9.° de fÔ Julho 1831. (Colt. J'\ob.) "

ordenou-se pagnmentn de pensões de monte
pio, sem elllu,il'g-n do AI'. 29.J ulllo p. p. ,
e COIllO, pcl'ls despezas cl'enluaes as 11;10

compn:laendidas lIa'Lei 1;) Dezembro 1S;~0,

lil./!, art. 17, § 'tO.-Av. 8.° ue 2 Agoslo
1831. (CDU. IV ab.)

por não hnl'el' a bordo dn Presigangn 'a pl'aça
dr. bnliC'3rin, IIl'del)Ol1-Se CJue lhe foS.lf
fOl'necidn umn amoulnncin para as. ellrpr
midades ephelllerns. -Podo 11 Agosto 1831.
(CaU. Naú.)"

seus militares qnc eslivf!rcrn f'm sl7l'1'iço ncl-ilo
ni:lo silo :Ili,latios para a gUill'l1a naciunal.
-Lpj 18 :~~osl" 1831, art. 1:2, § 1. - Lei
25 Ouluol'o 1.832, 3rt. 5.

sells nlllcineg r<'formncios são (li pensauos elo
s,'n'ic;o d"s ~ual'das nacional", uün obs
ln 11 le' (l ;.!ist;lllll'n'O, si o requererem.
Lei 18 Agosto 1ts31 , url. 27, § h..
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AR~lADA nacional e imperial: sri.Js officiaes.E'm
aclil idadl' de sr",iço lIào podt'1Jl ser no
nwat!os officiars on COillll13lld<tnles sUl'e
r.iol'rs das gllHI'rias uuciollurs 'em sen iço
ordillurio. ei 18 Agosto 1831, art. 6!l.

a seus offi 'iaes rrnprrgl1dos c avulsos em que
espl'(:it~ se faria (l Il<lgallll'lIlo, lll'defloll·se..
- Av. 2.° de 18 Agoslu 1('j31. (CDU. iluh,)-

. ' -

aulorisOll-sP o gOl'el'no pal'a prOn1o\'er em que
circullI~Lallcius aos postos de g'ui'I'das llluri
JJ lJa~, t' :o,'gllll(l'ls e prime il'os lellelll.'s. - Lt'i
31 AglI~lo 1831, urL. 3. .....:.... L.'i '2Y AgosLo
1ti32, arl. 5: - Lei II. ° 31 d~ 29 Agosto 11:>33•.
urL: 4. '

furão sllspensas as promoções aos posLos
sllflei iures n 1.° tenl'lIte. e as cios olI1ciaes

" de sdlltie, r"zclldu; apilo e lIuulica que niio
fO:'SCIII np,CI'Ss<lr1os, - Lei ;U Af.osLo 1~31,

<IrL. 4;' L('i 29 A~osll\ 1.832, ad. 6: Lei
• II.o,H de 26 A~l);Lo ,18;)3, ad.· 5 e 6; Le~

11,<> 'l2 de 22 Agoslo 183ú; -nrt. 6; Lei n,O
15 de 27 Agos/o '18;~;j, <,ri. 7; Lei n.O 83
de 10 UuLubro 1837, uI'I. 7.

fofflO sllsl"'nsns ns rp.formns nos poslos sllpe
riol' l '" illl d,' capil:io l('Ul'rale, salvo lJUilUUIl;
J.l·I~H r\l-iIlSLf.l 1831. <Irl. 5; relOgadavela
Lei 29 A15lJ~.LoA8;j:l, al'!. 8.

aos seus officiaes desnf'cf's~nl'ios conceoeu-se
pod"I'Ptll "01(11' licellça por lempo delet'llli-;
lIado cllm vrllciult'lllo de u1I'io soldo e
:H,Ligllid"d,'. Lei;\I A~o:iloJ831. 3rl. 6;
Lpi :lI-) (\~0~lo1832,ar1.7;Ll'in.031 de
2(; r\go,lll H,~3, arl. 5; L~'i n.· 22 de 2~

A~llsl(l 18~4, al'l. 7; I ei ll. ° 1.5 de 27
A~o:,LiI 18:,5, ad, tl; Lei D,O 83 de 10.
lIululJl'o ~837, ad. 11.

- o officincs de sllas repàrliçóes cms tem
comL:llllellleule ~o~ado do !Jl'nelicio d:ls,
I'durmas ou apo~l'IlI:1dOl'ins, - \ ido .Ll"i 4
de ;jl Ouwblo 1831. ·-DecI'. 13 Janeiro
1834, al't. 25.

- ARMADA na('ionnl e imperinl: Pr.'sigangas de
\em e~lar desviadas dI, lo~ar iUllllediulo,aos.
nal ius dp cOUltl1ercio, e da 'pl'oxill.lidade .
da lerra. Av. 4,° de 11 Uulubru 1'tl31. (CDU.
!fah.) .

aos prímeiros marinheiros, que se en~ajassem
por dous annos l);lnl st'nil"nns seus n'.I\ios.
se conccc!prüo 'J.5:.t1J I'S. de flraLi ficaçijo lJIen·
sal, .e aos sl'gunrllls 1.0.)'D I'S. Av. 4.0 de 22
Óuluoro 18;31. (CDU. lV~b.)

os vencim.pntos de seos officiaes ~mrl'e~ados
e~ ll'n'a fllráo supprillliduS, t'xcl'fllo soldo
e maioria, Lei...15 1 o"emoro 1831-, art. 5.

- de suas em ual'cacóes de' transporl~, foi, o
gOh'rno auLori;ado pnra velldl'r as que

• plJdesse dispenséll', e a arrendai' o vapllr.
J~ei '15 ~'lIvetlloro 1.1:>31. al'l. 1l1.~ Vid. Lei
2ft Ouluúl'O 1t;;,2, a1·t. 1.6. - Lei o.' 5~ de

lIulubro 1t;33, art. 42.

foi rendido o commn'n'danle-de uma estacão
navallJue ser\ia Lamhem como illlE'l\(ie;l~e'
.(himarilll.la,~Av.·'2Dezewbro-1831. (Coll,
Nab.) .

officia'l foi nomeado r'ara encarl'egnr-se do
·mclhol'.e mais ecoolJlllico a;lI'e:olo das Lar
·cas, que deviüo exislir na eH pi lal da 'pro\iocia
do ni" Crélude·de S. Pedro do Sul. -Av.
iO de 3 Dezembro 1.831. (CoU. Irah.)

fornecimonlo de suas embarcac.ões em Santa
CélllJarina ordl'nou-se como s~I'ia feilo, po~
occaSlúO da exlincçãll da re~prcliva inlen
dl'ueia da marinha, em virhllle do arl. 8.
cap.. 4, lil. 1 da Lei 15 ~ovcOlLro '1831• ...:..
Decr. :21 Janeiro 1832, aI't, 4.

na~ promoções pnra segundos lenenLes da
mal'inba ordeuou-se que livessem c!.m
oulros preferem'ia os alferes. gum'oas ma·
rinhas e sl'gundos lenenles' q1le üiJli,,'seID
gr:í\ls pela acarlernia mililar. - Dec.r. '9'
Marçu 1832, ad, 67.
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Jm:1.\ DA nnciolw! c jmpprin!: seus' commis. arios
p,'eslüo. CO!llaS de I:> eUl 6 mez!'s'. - Av. "24
Mar~'o 18i32~ (l]eperl. t'lI!l!l. Alat., 'ed.>.
Cum1/ús~(I1'io.. )

,
- }lrrmillio'5e que as V<l~<lS no corpo de Arli-

lI'l'ri<l de l11'll'inlia fOSSI'fil providas C(~ID

officillCS da arlUada. - Le,i 29Ag<ll;lo 1832,
arl. li. '

-: SU<lS pmha'rc~çõe~ crlJe pcrliss('m concerto
,jgual <1O quI' varps~eJll, c as inc<lrazes, fO,i.

• o" l
o gOlrrno aulol'lsado' p<lra vender. -LeI,
24 OuLubro 1832, ad. 16.

seus officinps que. rstnnno doentC's, não se
a.ppl:!'J~I~nlno na ,inSlwrção de salld.e, sf\o,
cOJ;lsid"rlldos como proll\pl"s; bl:'m nssim
os 'qlle senelo jlllgat!ils (["poles pela ins-

,Pf'CÇflO, nflO df'l'Iarlllldo e,ln que I'recisüri
,de pas,seio, lI,davia so apP",'sf'nlão cm loda
. a parLe. Av..' 31 Olllubrú.1832, () Ou.lu.o'l'O
1834; H Agoslo 1836.

- orden,ou-sc qll:l! n ID:lneira de ('miar gen~ros

]1Hra SI'IIS navios rOllrOrme o AI\'. 7 Janeiro
17H7,'til. b,: c\ v. 5, aqolllllallh,lt!oS, do' gll iH5.'
e qiWI:S, e veriGcados Ilfl recl'lJçflO' a bordo
s"guorlo 'o nf'g. PrOl. '20 JaneIro L796, 
Av, 2.2 '~(lvclllbrn1832. pxritat10 rOI' Av.
5 NOleHóro' 1846. (ClIZ. Of., n.O '<31.) .

dê soldos (Tos' presos d'elln se fnzetl1 descontos'
cm C(lflSl'qul'ncia de prolllJ.ncia, ou ~'m

1 irL(itie de sentença, pois c111c v:ll'ills t\l'li~lIs

dos nego de mal' c terra délt'rOlinão des
conLos, PCI das de itoldlls c lUllltas em cet'las
occilsiõl's. - Vid. Ú ·Janel1'o 183~, cito tiO

(R.'PCl'f. CUI/h. Mat., vel'b. Soldo II.: 37.)

seu I,fficínes sem palenle e os da marinhagem
qllandll .pl't'SOS na Plesigangil 011 elll dl'po.
silo, q'un \'cnciilll'nllls lCOl. Res. 22 Janeil'O
1~33. (Bl:p('l'l~ Cunh. Mal., ved). Soldo,
n.O 79.)

A.IlàIADA nacional e imperial: os <'ommandante$
dos séu!; na'viris. e~laci!,n'ldos DOS porlos das
prnvinci:ls só ~slão subjeitos ás ordens dos
pl'ésidellLl:'s. no que diz respt>it" á com-

• missão t'lll que se acharem. Circo 31 Ja
neiro .1833.

recomml'nl'1ou-se. e como. mannlenção da
disciplina a seu hordo. Av.' 6 Fefereiro
1833. 23 A-laio 1837.

rcgO!Olil-s.e (} tempo do en~ajaml'nto dos seus
, 1l1a6oheiros; seu lu'emio. v'cllcimfmlos é

, 'do('umpnlos, e por'que repartição se faria
o. cOlltraclo e rlcsi~n3ção do. n," rios pn
meil'os e. l>"t'gun'l'1os. e d('c!araçôes nos
asseulo~.-Av. 10 l\Iaio 1833.

moslra nos'seus na"ios armarlns e desarmaclos
passa lÓrl(lS os mezes o offieial encarregado
do quarlel gencl'a\ da marinha, e como•
--'Av. 10 Maio. 1833..

-. ordenou-se que nenhum m~lI'inheiro fosse
para ella ,cng'lj'ldo SPIn apprespntar tlo ~eu
cllnsu) aHe$tado de desoccupndo do SPI'VIÇO
-n0l\ navios de sua Ilaç[lo. - De,cr. 13 Maio
'1833.,

- conlas das desl'ez;s feitas com sua embar
cacóes nas provinrias, I'cmf'itl'lll-se para
a ;õl'le de '3 em 3 mezes. - Circ, 15 Maio
i8~3.

- a set,lS officiacs se concedcrão os mesmOs
soldos 'que para o rulul'o li"csser:il os de
en~cnheir()s. - 8 .Junho j 8:33. ( lil'pc'1·t.
Cunho Mal., ,·C\'b. Soldo, n. ° ãIJ,)

o,

sens navios devem visilar os meJ'canlcs que
en~ol\trarcm. por causa do trafico il1icilo
de escrllvQs. - Av. 22 Junho 1833. (Corr.
Oflic., n. O li,)

23

.'
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ARMADA Il:lciorlil] e imperial; de lcvanlamenlQ
a :;eo hOI'do "fIO as auLoridades crimir:Hlp.s
conheceI', cnlJ'e~ando dl"pnis o proce3so
<105 cowmandantl's _para o c"n~;r>\Ij() de
{t""crra. - Av. 22 JlI~b(l 1833: (H('pcJ:t.
("lIllh. II at., . verbo L~'VafllallJcnto, Corl'.
OOu:. i833 ~ n.° 4. ) . _

- .seus s~unclos lel1l'n lrs fie cnmmissão, sendo
nomp"dus pela M'.crdal'ia d'cslado, :;:Ill rel'u
lados mais anligos que (IS f-\uardas nlarJllhas
qU311dn UII;; e 1'lIiI'os forem proDlovidos él.

s"~undos tCDt'i1les clr..clivlls, conforme a·
R..s. 3 Fe\l'rcirn 1825; Rt's. 28 Junho
i833; 7 Outubro 1831l. - (Ri'pe1·t. Cunh.
Alat•• ,crb. Stgrmdo ?,clwlLte, n.° 8.)

recommcnlJoo· se gn~ em con1ilrmidail e di.!
;)I·l. 1. dos de ~uer...a, St'us uHiciat's nào
faU'lsseru mal do HOVCI'oO a hordo dos
naviflS em que esl~'e:)sel1l embarcadl1s. "
Av. 1.2 Julho 1833.

os command:lnies de seus l1av10s não derem
injuriai' os marinheiros, nt'm casti~:rl-os

ulLrapassando o l'cglll"lllcnlo. -Av. 16 J.u
~ho 1~J3. (Con·. Ulfic., n.O J9.)

como se·J:11.OUl as l)l'oyisões l><lra veslnnric dos
seus uwrillheil'os, e COIIlO se 'dislrionl-Ill
(! ~e lhcs passa revista, conforme o ll"R.
Prnv., cap. 1., :11'1. 5a. - 1)ecr. 15 Julho
i833; Av. 9 NmemlH'o :1836.

scus oflici<l(,s consente o g-o\'erno que COill
lIIaud 'III V:H]neLt·s de YLlpor, c qllat'S, SOlido
rcqui'iilaJos. Plano15 ,llllllll 18;~3, al'I. 9.°
-O':CI·. e arts. 31 M~'l'çó 1tl37, al'l. 10.

- scus officiaes niio podem ser empregndos no
c{ll'po?e PCl'lllallenLcs. -Av. i4J uH.lO 183,3.

foi o ~ovcrno anlorisado para vender os trans
portes uào (>rnJ1r"~ados CIII carJ'e~nr mado'i
I'as, c ;IS ~'~hal'c;\(.:üesde gUI·..rra cujos 'coo
cerLos CX'oISSCill uwis de metade do 'eu

. .
\,alOI' \ rimilivo, c'as incnpnzl's de navrgn[
- ~ci D.O 58,8 OuLubro 183;1, ad. !J2.

AUMADA nnçional e imprrial: concedeH-se qne
s(Jn~.C1lIil'ia'es nas "llIharcaçõp.s <Irlllnd-ns (10
ae,<SIJm pCl'lIoil<lr ,CIII terra, (III denlOral'-se
:lléll1'cl",s H horas da lloiLt'. AI', 21 Unll1uro
18:\3. U contrario elll Av. 1 Abril 1835.
Vid. Av_ 3 Dczl'1nbro 1841. (.J QTn., n. °.330.)

approvod-se.n cre:ição. ae umn esrola cle lll'i.
mOIras Idras a bortill de ct>l'la clllbal'~:açüo

de gllelTa. -Av. 22 OottlOl'O 18:):~. e
man'd'lrào-se crt'nr'BUl Indas as 41W lil-essem
ruais de 2-0 b.o~~as de fOro. e cul1l0 repu.
laJas. Deer. "lá. UUlubro 183S.

parn apprrndcrem fi IlHlrinlHlimn. tt'\nrlo'PJnç~
de. Rrtlmeles a I.HII:clo das navitls 'de l-;lle....a ,
e Sl'lItiO 'olllre "J 2 l' J ti ,1111105. Illatldon-~e

que fossem' relDe{(idns rapaú~s dus JlI'~lvi.ll.

cias. Av. 2!J Ollllllwo 183;t (R,pcl·l. ClInh.
!IIal., YI1I'Ir •. R 'paus.) Vid. Cil:c. 8 .Ilmoço;

- At" 1!J; Circ.· :25 e DO ./ui11t0; AI':' á '.j lIl/tO
e 2,8 iVoJ:cmbro 1830'; Cil c. i1 ..-15o"to 1837.

mnrcnrflo-se as' '·e.ncimentos de snas praças
inferiores. -:-1\.". e 'J'ah . .2!J Uulubro 1833.

, .

suns elllharcnêões snhrIU e f'nlrfio lil.rclTlenle
no. portos: snho se vi ',,'('m de oude haja
pesle. - Av. 3 DezcmorQ 1t!33. J

no SCl\JJOsrital como siio rerebido os officines
da ar1l1aua e otllros. -- j}l'rr. e TIefZ. 9 Dl!
10em '! 1'0 18~;) • e ri 1'1. !J8 allpl'ado por Decl'.
3 Agoslo 1 ';r7; Av. 1 ti Abl'il J83!I, resli·
luido por Decr._ ,1.3 Outubro 1.837.

OS-C!'il'nt:!sco~rn(>Hidos POI' Sl'US nfficiaessrmlo
de lJalnreza 4t1e 5<'11 conilécillJelllo IWl'leoça
ans rClIl. olhos rI'jolc.ligado, ~e~lIl1díl o
art. 155, § 3 do Cot!. do'P'.'oc., n{;o plldcLll'
ac1millil' pl'onllncin da :1Uloridade Civil. -_
Av. 11 Dezembro 1833. -
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ARl\lADA

'AIn1ADA n'acional e. .imperial: obre livros do'
SOCCIlITO,; a bordo de suas PUlbarcHcões.-
30 Drzemhro 18:3;3; '2 .Linf'iro 1834 . .(llc- .
perto ('!lI!fI. -Mut., vel,h. Lim'os:)

para seu serviço nilQ se rempltem crlnllno~~s

nl'1J} incapazr.s. l\r.. 2:3' ;uOl:iro 18?á.
·Vid. /11'.814 Ilai.a 1835 e 1.L Agosto 1837'.

seu' commis. arios e l'~~criv~es ao nnmero tem
na fÓI'llH) (i.ts leis 'exercicio na contadoria
da lllal,inlln. -:pecl·. 'e nego 13 Janeil:o
1S3á, arló 1li.

revQ~ar1Qs os Dpcr/27 Setl'muro e UI Nov~m
.LI'll 1SQ8. cessnrfio de·ter uniforl!)C>S e dil'i
sns os llfliciaes ela nr'rceadncflO e Cllnlnui
lidada da repal'liçflo (ia ma;·in!t<I. lleCl'. c
Reg. 13 Janeiro .18M, at'l. 2li.

seu cirurgifio mór niío é competente para dar
qllilaçao,.a~)s cífficiars de fazeuda contra o
nl'g. 13 .1nneiro 1834, ad. 13. - Av. 2á
Mu!'<;'o ~834.· .

,
SUCCl'ssns noinveis- ~ll1portnntes á armada im

periu I c1.cve.1\1. os cllllsull's, Brnsi lei ros em
p;~i,z ~5lran.l!I.il'(l COlUl11llllicél!': llecr. e Reg.
1á Abril 183l1, arL 34.

;- pnrn l)I'i:'iíO dos drser(ores rln cqllipagcm de
suas Clllblu'caç-fles ~ til pa izcs 'o"lr:l nit'i ros
dilig;clIcias c Cluaes devem os conSll]rs lha·
sil.,j ros .I)l'H licar. - Decr. e ne"". 1fl Abril
183la" al't~ 45.

~ eslahelrcen~s'c -m('~hodfl rCi?:lllar p'lrn ror.npd
mento das didas a bordo do" '"êus navios.
~ccr. tá c\,l..Jri·1183ú. (CoU. T.?,p. Nac,)

decfaTOIl-"se. o ado 50 e 56 elo nC'~. 9 Dezem
lJro J 8:~:~ dado ao seu ho~pilal.-,\ v. 16
!\.bril 18:34. '

AR~IAnA nacinnal e imperial: pnlennu-se que
19das:ls ,'e1.('s qlle pelos juize~ de dirl'ilo ou
de p:Jz (1loje sullllel"g;aJus, dc!"g:,dos e jlli
les U1unici pat'~) 1'''1".1'111 prununciadus illdi
"iduos a eHa perlencentes, se pari icipa"sp' li
repadiçao da mnrinlJa. -Av. 15 .M<lio 16M.

:lOS commnnclanlrs de SCQS navIos é l'edado
faleI' illullli.(lnçflO a u(u'df/, por qllalquer
moli\o ~ue seja. Av. 27' Maio 1834.

Dão devem os commanrtantcs de seus navios
abllnar ra(;óes aos p,,;'sagci.·os, soh pt'na
de serem á sua CUl?Jn. Av.. 27 Junho 1834.

nos, sens navios se ahonão raçófOs do porão
· aos officiacs de fazenda. que. f'll'cm senil'

em ('~laçõ~s, ~ ás pf'ssoas d(~ marinha Nn
· ideobeus circumsbnci:l.s. Av. 4 Julho 1834..

-
nas mallohrns e exercícios :I bordo as vozcs .

devem ser daelas' no idioma nacional. Av•.
h Agoslo 1834.

provideoáas se derfio a maneira porqnc' dC"I'ID
sei' organisadn-s as cOtllns de s('us COIllIll,is
sal·ios. C confl'I'('oéias de ~('Il('I·OS. f'm
C(lllrormid:ldl~ Cilln o' A(.1'. 7 .lanf'iro j 707.
liL i, § 19, lil. 5; S 14, liL 2. al'!. 6.
c~p. 2, 31't. 78. Porto I:) Ago 'lo 1.83lJ.

sohre seus empl'q~(1dos não podrID as assC'tn
· b léas prO' in~,iaf's lf'~islal" pois si\o g~r3Cs.

, Lei 0. 0 16, 12 [\go~to 1834, arl. :lO, S7.

(

seUS navios <lrmndos e desarmadÇls qne esli
VEI'cm t'Slllcioliatios nas prm'illcias, são
mensalm('nll' inspeccií1tlnri.os qUéltlto ao seu
estado, disciplina, :lrrunjo e aeeio peJos

· intenderlles e inspl'Gtlll'es d'al'Tnaz(!n~ que
comuumicar;Íõ depois O resultado ti sC'cre
taria d'<'5Ia<10 l".I·specLiva. r.irc. 11 S<,lrUlhro
18~lJ, d"clarndo pOl' Av. Ii) Selelll!wo.1836.
subslillliJ,,' plJr Circ. 23 Março 1.S35.

23. '
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ARMADA nacienal e imperial: a bordo fle sellS
na\--lfl5 n"nlauJU:Js <lllt'rações pmiem St-'us
commanl!lloles fa ZI' r , sem pt'rmi;são dos
inlt'lldt'n les ou inspt·c1oreli. Av. i 2 Self'lD
brn 1834. - "iII. AI'. :22 1\ olJt:mÔr'o 1l:l34 ;
Cir·c. 2lr Outubro 1836.

seu t.e tenente pode srrvir de 'aooilol' dé
marinha, amllli'IlI:ls 3!osim as disposições do
Alv. j~Fl:"\'el'ciro176lr, f'dO,31'l.1.o, li'!. 7
da ól'dt'IH,nca 9 Abril 1805. Res; n.O 29,
12 Sel~mLr~ 1.ts.34. . . . . "

declarou-se que a Circo fi ~etembro ,1.83[1.
Jlitu cnmprt!ht'lldia os oalios commandados ,
por olliciacs J:"'ncl'aes, uem 1/5 qrie .em
numero de óous fossem E'IU expt'clil;ào soh
OCIIlllUl3urlo de IlHiciaJ de ~lua)lJuér p<ltenG."
Av. 15 Sdeílll,lro suustituído por Circo 23

arço itl35.

- seus na.ios não conduzcm a SN] b.)f"do ge
DrrOS de commercio, nem aos passageiros
ulais elo que a h3gagem, para viagem. Av.
20 Selemhro i83LJ.

seus com mandantes de navios não devcro
arranchar conl os de mais offici"es, nelll
..:;tf'S com os de pl'óa. Av. 20 Setem1Ji'o
183li.

, - ClS olliciaes que c{)mmandal'em seps naviQs
desármadCls srlO cunlemplados na. esc,da,
dos desem1Jal'(lues. Av. ~O SCle01Uro. ~,83fi..'

a hOl'do de seus navios se mandou eslabelecer
uma c.tua.-a ~Jlle se reculhe:;se o PI'OdUCLO
das sobros de rações da ~quipagem. e COlIJO,

administrar-se. Av. 22 Selembro {83!L.

os commandanles de seus navios devem ser
primeiros e não sl:'t!:undos leTJC'nles, toJas
as Veles ({ue a Julaçiú) exija m"is de um
oOicial a bordo. Av. 25 Setembro 1834. .

AllMADÀ nilcional e 'imlwrinl : a 5rllS officiiles
despUlh"rrados e licilo o IIfO Jp qLlnlqllel'
illdll~lrill .dil II honeslu. Lei n.O 37, 1 Ou-:.
t~lL 1'0 183l1 l arl. 3,

reqllerimf'TIlllS de sells officincs como' del'P1B
'Suhir aO p;lJrcl'I1o. A\'s. ti UlILlIlu'o 1834

. -VíJ.'DfJcr, 11.° UO, 31 Julho 1841.

os comT~andnnlrsde ~el1S navios qlle saltirem
pura POl'tos do hll p(>rio ou," e::,li·;Il1g,·iro!i.
dev"tIl pal',icip"l":o cum lélJ1po á~ Odllli
nislracõe~ dos cOITeios, c mallliar n'l VI"S-
ll;~I'a I:"ceh"i' â Illala. t\ \, s 7 Ou Lu In'o e 12
D(·z.elll1.>l'o 1834. - Viii. At', lo J' ovclILbi·o
1843, (.]om. T. n.. ° 306.)

seus officiaes s6 :I srcrplarln rl'rsLac1o pó(te
ni'lIcl,II' de uns para"lllILrI!S'n;\~jo:;, e <jl.lantlo
nl,wlll dcselllb .. l'ca por dopnlf', srndo na
ch'le, conlillúa a pl'r1e'ncer ao n'l\io,. pHra
onde rl'~I'c~:;,Il'i1 <jllflIH]O bom, f' bt>m "ssiln
n,IS pruvrncias; mas lnndo a:; PlllfHll'Cnçóes
sabido já, ns sP-g:ui d,fl : os lju.e aharidonart'lÍI

. srus lIavios sào puuidus. Av. 22. Nuvembro
1836.' •

seus navios porlem lrl' crrlo nllmero de gru
, meles de '12.<allllos pa'l'<l 11leIlO:i, confol'llle
, a !ol,'çào de f!'a[!:<l In~. correlas uu 1.>riguçs.
Av. 19 Dezembro 183l~,

- a ·seus lHlVl0S se 'distribuem gnllinhns hprl1)e
, ,lica~ellLe fechada!,. Av. 19 lJez.elllury 1836.

S\las embarcnçõns CJllanclo rnlrnrcln no pOI·te
do ll.io de·Jnut>iro nó'IO 5alvrlo SPUl "I'dem
dI! <jllarle\ geni'ral .lI:e I11nrinll:l. 01'1.1. do'
dill 11.° Já8, de 21 .Jnneiro 1 '::\5, recolH
mend"da a eXPcllç:',o jlor Onl. g;epl.II,
2ll, de ,18 Agosto 1866. (Ca~,. 01{ , 11.° 3.)

para o sery'iço de seus navios nfiu rom'C'O\
indi,idllos niminosos ,I:' incapazes. A~,·'Ji·
Maio 1t>35, 'II AgusLo 1S37, - \ i,!. Circ.
21 Agosto 1837. '-
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ÁRMAD \ nacional e imperi:l] ::os com'm:lncldnLes
de sells lIavios. Qlla1H.10 cILP;rat't'1Il a,u:t POI'=
lmL das prCl\ i.J.Icias e d~ rôrLe d(·\'elll.I'ugo
appresellla'·-se.a prim 'ir.. aulurit.lade rt's-:
pl'c~iva. Av. 1ft ~Jaiu itl35. .

'.- seus'navíós esLacionArlns nns pro\'inri:l~ drv~m
. alLl:!-riHlunJllen~e' crusal" Cil·c. 15 M.)io J835.

'P- eslnlJf)l'Cf'riid·sr processo c pen1s nos officinrs
que Sl'lll lic"Il\;a 011 ordetlJ, Se' all~.ellI:lS:>Plll.·

elo' .CII qllal'I ... I, cc<rpo ,iII ~ll<lrllil.':'lo, O!l'

~"('edc,sl'll1 licellça ;dt',U) de dou's l!1PWS, ou
que l'S l,a II do· COIII 'pIb SI~ lIilO recolhessen),
quando lhes 1'0 'sn .ordella.lo, ex.cl'plo os
rerl1rll1·idns deseUJpre15uduJ;. Pl\!s. n. 01. 26
Maio l.ô35.

a SPllS cipll1'giõcs foi ronred;dâ a prrr.ppçiío
de BI'nijfll'aç;1l1 d·~ 40?/:l I'S. 1I1I~.lIsat'S. além'
dos mais l'eIH:illll·ntus '1llt' lhes .C()1I111l~lelll.

Rcs. 11.· 2'~. 18 St'lplIlhro Itl:\4. - Vid. Iles.
n.·83, 10 OulLtúro 1837., tld. 9~ &c..

- aspflss~as rrurn','Iln qllizf'l'enl l'oll1nLflrinmfmLe
5'·"\ iI', 01 d~lIoll·se 'I\le assi;pwsst'1l1 LI'ruJo
pPI'<lnLe us juizes de paz. Av. 4 NUHnubco
18M).

seu.s ~e;::ll.nd()s ·lpnpni.ps <'lue 'livrrem 'c1au~l1la

D'lS JlilLI'llles s"hl'e soldos e~l:"lO ~llbjeiLos a'
cli~p(l~iç{t'o dil RI·s. ".24 ~o\l'mhl'o 18:~5.

(H'·/Jel'l. ('uI/h. "11 alo , \ el'b. ,Svldu n.· 95.)

- exciLol1-se q ./1.1'. 2ú 0111111>1'0 1S~3, para 1'1'

me~~!l para, a cól'le de l'al'"zl's. ue 12':l '16
afIliO.;. qlle fOSSl'1I1 PllIPI"'K,Hlos cnlllO i!l'lI

Jl1(>les; depois cle ins\.rllicllls.·e COIIIO. (;iI'C.

8 Mill'(:O; A\'. Ih. Circ.· 25 () ~o .Iullho;
-!\\.. ' 4 ,Julho I' 28 r-"O\elllhro 1t);~6; Circo
21 A~oslu 1tl37. - \·id . .A L'. 11- Agosto
1837.

arvl'~ os cllml1land;lnLps ele SpllS na\'ios no
ola iml1wdlitlo ao f'1U CJlll' l:n·lrarl'lll. ('nlre
gal' ,is suu~ derlola:>, e as dos· ol1iciacs da

f!llarnjçiio, para serelh reVisl:ls. á academia
• da llJarinha, e n'el!a exalllina::las p"los
lente;:. AI'. 23 Marco 1836. - Vid. Av.
n,· 105, 9 Oulubl'ó 1838.

ARMADA nacion:ll eimperi:l): os in.rlividnos d'rlla
qu(> saiJirem a viaj'l[' para róra do impl'rio
dpvl'm ,requerl'l: passarlll'Les .nn secreLaria
da marinha. Decl'. 2 ~Jaio 1836.

- .praçns de p"aLic:lnleS rl'eHa só Lem QS inclivi-
. duns al'pr/lvaclos no'1.· e:>.· annliS ·e1a

academia de marinllfl. ·nàó excrc1enL!() 2li..
at~nós'de id'ade. e dC\~ndo praLicar pro
ml~cuaml"nle CO)l~ os appn'ndizes uleL\ure,
de UlLlrinlwiros. Av. á Maió 1836.

os officia!'s do nnvio que ozrr o registo do
porto podem aLl'ucar ás embarcações nn
lI'adas. i.lldept>lldel\l(~ de licellçn da alr<ln
dl'ga. Rp.g. '22 J unLw 1836; ado 136.' (Co.ll.
Planel!.) ,

-' os commancl.nnles ele seus navios logo que
se rl'colllcrelll de COIDLllisSllpS de\'rm dar
pade cirCIlLl1sLanciada dos :lconlecimeulos
occol'r!uos. 1}.. V. 18 Julbo 1tl30.

- aos-sell~ commi~s:lrios c ti~cri"ii~s do nnmero,
qlle dando conlinlwdas pal'~c:s de docnLrs,
illuclem sllas olJri~açõps. snsprndern-se os
véncimenLos. Av. 18 JulIJ.o t83ô.

sens cirurgiões em consp,]ho de gllrrra ou no
Ln:pilai só lrm mpLade dI! sol~lo. e da ~r!l
~ir.CilÇ;·1(1 que se lbe rpslillle só quando
aLslJhidos. Av. 20 J ulho 18;~O.

- a sens officiaes se nhoflfto comec!orias Ele
commando. só quando f'slão çom lal cm- .
prego. Av. 22 Julho l.tl3ô.

recommendOll-se a lillel':ll o1>sl'l'I'ancia dn Lei
7 ,J aueiro 17Y7. li L. 2, sohn' a I'scri pluraçf'o

. de seus liVro'. Av. 26 JullJo 1836.
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An~1Af)A nacional e tmpcrial : O, creados'de'seus
officiacs a bordo süo comprl'bt'ndidos Das
1 [ações dos n;lIio.. Av. 8 l\~!oslo 1836. 
Vid. /ú. 23 OlLllCbro 1841. (Jom., fI.O 28/J.).·

,

seu 'official rdormndo ene9lTl'gado do quartel
eCIIl-rill da m<tri n!ta nito lem, á vista do
1>l'e1'. 28~Jal'~'0 1825, direilo ao p~gLlmenlo.
da c1111't']'('llça de cornedorias sitl~elas ás de
COUlO1:1I1dl? pelo leml)O que servir. Desp. 8
Ago~\o 183'.().. "

os lil'l'os de seus ntll'ios, np.enás enlraelos J são'"
~'ecollJido ú inlendencia pnra exame. Av.
20 Ago lo 1836.

foi reyogadn a lei pi-o,ineinl da Pa1'ahJba; que
tJ'alava d~l 1'l'CrUlilnH'olo para e11a. Lei D,O

.9., 10 Oulubro H13{); ,

- penas se c1ecrelárão. (} qunes, aos seus offi
ciaes que no !"lio Grande do Sul no lempo
de rcl)plliflo nüo se l'l'llOissem ás forl.'as'
h'gacs. Lei n. ° 40, 11 Oulubro 18'36,
art, 3.

os seus officiaes de fa·1.euda e nnuli.ca quando
embarcados em rw I iO); armados em guerra.
pI'1'l:djem lll:lis meio soldo além dos venci
llH'nlos acluaes. rLCS. n.O li2. 15·0uluhro'
18:Hj,arl, 3;Lcin.083. 100ulllbr01837.
;11'1. 9; Lei 11. ° li!), 20 Ouluhro 1838, arL. 6;
·Lt'i lI.O 86, 26 Sett'nlbr01839~ art. 6;
Lei n. o 1li8; '27· AgosLo 1840. art. 8; _Lei
Do" 192 30·i\!!:oslo 1841, arl. 7; Lci n.O.
281, {) Müio .i~8lI3, nd. 8; Rcs. n.O 287,
1 9 J ui uo 1843 ;' Lei ll> ,3 li 2 , 6 Março 18~3',
(l1'L. 8.' " -_

fui Ó ~oH'rno alllorisado pnra promoveI: aos
poslos ilUlIlellióllos os seus olliciaes que no
P<irú e S. Pcc!l'o dó Sol fize~sem ou lives
cm I'cilo serviços Tclevanles pal'a reslaucle

cill1cnlo da ordem. ne . n.O h1J 150ulilbro
1 3ô. - \ id. Ucs. 11.° 23,. 1.6 Agosto 1.838.

Afil\L\DA nacio~al e i1l1p"riaJ: a~l)(lrrlo de seus
navios se não drwem üdmillir lrocas. não só
de cOIDmissarios e'cscriviies. mas ainda 1I~

quaesClller pri'\soas cncan'€'~adas dus p;cneros
e €,fft·ilns da fncnrla, salvu no caso rf'cotll"
mend:ado pelo nrt. 5, cap. 3 do Rt>gim.
Prol'. Circo 24 OllluLro 1836. - Vid. A.'D.
11 l\'o,!embro 1841. (Jom., n:O 30lf.!

seus cirurgiões -nns navios cTesarmados on em
. 'mei'o :lI:'rnilllll'nlf') lem a'sc-u· çargoas bolicas.

Av. 27 Oulubro 183ô.

sob,'e CoTileclMias dos ajudan (pS cl'orol'ns '«105
chefes de di visõ<'s. lles.'1 O- Dezl'lIlhro i 836.
28 Janeil"o 18~7. (ll(,pcI'[. CWl!I. ilIut.
Suppl., verbo .Comed07·ias.)

- recommenclotl-i'\e a exncla ob!iérvnncia da Cire:
15 "Ml1I'ÇO i830, e que se' cxalllinn.'sscm s 'us
navlos qm)orio v()llasscm de COllllUissõés
para conheccr-se, se 01\ não dl'lllandalão
conccrlo, c a: Fasflo pOI·qUI'. r.il'c. 1.4, De
zembro 1836. -Av. 26 Julho-1837•.

seus olliciaes de arilo d~sembnrcados Mela
ve~ci'1D s~n~ ordem da sflCl'elai'ia respecliva.·
Av; 2 Janell'.o 1837. "

raçóps de dlvel'sas pl'acas Sllas forão fixadas.
Cire. 2 Jaoeir0 1837:

seus officiaes .de fazenda são cooseq'a elos- 1'10.5

S~llS nnvios ]JOI" mií anuo. salvo. urd(OIO
conlral'ia"r.e'ogado o Av..2li 1\1arço, 1832.
Av. 7 Janeil'o 18n.

seus offieiaes não deI-em com parecer de sobre4

cnzacas' nos serviCIlS seriol'. Ol,d. ,dó dia
D.O 328, 10 Mal'ço' 1837-. (JOl'n., n.O 58.)

1lrdenou- e que fléassem .sem e/feilo qllaes
qUC'I' ordrDs exislenlrs na nrnwrla. II rcS'
pciLo_de illspCCt;üo de ~aucte IllellS,ilm('~lc,

e, subsislisse ,em loJo o "igol" o Av. () FcvC'
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. reiéo 183~, sobre os officiaes que clerc lJl

parle. ele dO~lltes depuis de nomeados. Av.
23 Maio 183.7.

AllMADA naciC'nal e il)lpel'ial : seus offieiaes I!0~

Il)cac!os par,j ir servi.' nns provillcia.s v~n

CPlIl con'onHe a nes. 2~ Maio 18:~7. (HIfJerl.
. ·CI~II~I. 1I1at., IeI'h. Soldo n.· J}6:)

- seus'offieiacs SiíCl emprC'gac1os nas' cOIDpnnhins
'fixas de marillheirus. 1)'>(;1'. 'e Plan. 1 Juluo
1.t>37; DecI·. e HGg. n.· 30li. 2Jullho 1843,
.c!p;.'!'ng'!do pelo Deer. n.· 411 A, 5 J uubo
.i.845.

a scu,s officiaes doenlcs só se de;conlão come-o
- dOl'ins qúaut!o v('m de Llllrdll ,de um navio

par~.l o llll~pi la I,' se;.;u ado'a Res.. 8 NOVf'm
bro J t>30, pois es-lil rUI'o~a~o o Av:. 28 J l101l0
1797; Av. 4 Jldl)o HI37.- Vid. Decr. n.·
37-0" 3 Julfw 1844.

- os commándanLes de seus navios não devem
recC'be.r' ;) ,hordo indil'it'!lIos reI;l.1dlidns sem
pnsilivn onJelll dos presidellll's dOe provincia.
Circo 22 Julho 1ti37. - Vicl. Av. 30 Jlllho
Islii. (./01'11.,11.· 210.)

- altr'-rnçóes, e ÇJllal'S, se fizerJo no rp.?;inlenLo
do seu hospilal, Çj Dewmuro .1833. Ur..Cl'.
3 AgCtslo 1( 837 , r 'vogado por Dec'r. 13 ~ll

lulJl'o 1t>ô7.

- pnra se~l scrviço ~~i'to se l'cl11rLlem individuos
incarnes, sob pena de r,~spon~al)ili i<lde..f\.v.
11 A~(Jsto·1·t>;37, nem VClllOS, nem cnr,\'
m~s,'-JH:m de lt:III'a irla·de. Cil·c. 21 A~oslo
1837.~ Vid. ,AI'.' 15 F"vC1'eiro e '1 Julho
1.t:lI2, (Jorns. n.· 63 e 21:2.)

- deH'1ll os g('(ler~s pa'r:1 séu, [orn'eciml'nLo ser
il~specCiuni1r1os,Sl'gundo o arl. 79'do ne~.
hov., e Ali. 7 ,1aneil'll. 1797, al'ls. 1 c 5
dn til. li, por cií"urgino do nUOlorO, que
,ser:, responsal'ef, .t\.l'. 25 Ag,oslq 1827.

AUMADA nnciol1nl e impel'iitl :' ~f'\JS cil'lIr~iücs e
capcllãcS só "encem a gTalificaçf!o de 40;jj;

-réis mcnsaes quando '(,lIJIJarcados ou I'm
ho~pllacs. Lei n.· 83,10 Uulllbr018a7,
ar!. 9; Lei n.· li9, 20 Selemhro 18;3-8,
flJ't. l3; Lei n. ~ 86,. 26 S~lell1uro 18;-W, ã1'ls.
'(j e7; Lei·u.·J48,27 A~0,lo1,'iúO, arls. 8
e 9; Lei n.· 192, ;~9 Agoslo :18~~1, arl~. 7

. - 'c8; Lei n.· 28L, 6 Maio' 18li3 ,'arl·. 8; Res.
- n.· 2t>7, 19 Julho 18.l3, Lei o.· 342, 6
Março'1~45-, art. 8.

as JlI'om()ç~es ao," seus posl05 orclr.nou-sc qne.
só tivessem ]o~ar, quandu ohsollltal111'nle
indispl'll. av.l'is 'ao en'iço ('lU I'elaç'lo ás
forcas ·dL'crl'lad'IS. Lei '(l .• 83, 10 Ollluhro
18;~7, ar!. 10:-Vld. D·cc/'. 11.· 58, 4 De
iemb1'o i 1340.

pax:n re~1l1ar-se sel1 h~srital .foi no~ampntc
po~lo CID vi;:'flI' o Decr..9 Ol'1emhro 1833,
J'f'\'n~ado o "ele 3 Agosto 1837; Decr. 13
OUlubro 1837.

a llorclo de SllílS escunas~ paquf'tc" e h'ans
porles, ós. pralicanres da conladol'i,1 da
marinhn são p.ncnl'rl'gados cios objecto da
fazcnda. 4,1'. 7 Dczembl'o 1837.

-- forflÜ nll'lorisnclos os commnnrlaillcs de sens
navios surtos em r(lrlos esli'an~eiro~a· sacpr
so1>re a intellci<mcia tla marillha c1;l côrle,
os rllllUO~ nere.ssarios pnrn occm:l'er ns SilOS

despe1.as, e rep:llloll-SP. a malleirn;· TIep:. n.··
4, 8 Janeiro 1838. - Vid. Au. n.· 205, 28
]V ot:GlIlbro 18l~0.

IDnndarào-se pÓI·. em cxecoÇ'f1o as nO"as1nbcl
las que r"F\lIlão .() fOrnCClll1CII to dos sClhrl)
cellenlns pnra st'us na\ios em elT'l'c1ilo.:;,'r
vico. Ueg. n,· 5, 8 ,faol'iro 1838. - Vid.
J);'C1'. 1l.~ 305, 2 Junho 1843.

- o ~elleros importados para m;n de suas eID
barc<lções n;'lo SflO subjl'ilo' nos dil'llilos ue
eXIH'dil'ptc, no lermos rio arl. 9, S 8 cio
R"l{. 22 .JunllO 1836; Oru. n.· 41,.27 Fe
"erl'iro 1838.
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.ARMADA

ARMADA nnciooal e irnpI'l'ial: foi o p-ovrt:no al1-,
10l'isatio para rf'llitlllel'ar' os sl'r\iços 1'1'I'S

Lados por SI'US olliciaes, promov"1\UO, c <'0-'
mo, e ~r:Jrlnalldo com'501do. Iles. n.· 23"
16 Agoslo 1838. .

.<

para ,manobras e mais sf'l'\'i<:o de arlilhe'ria
a bordo dn' seris n~l\ios, dC'II,-se o Dçc~ e
Reg. D.· 21,2 Ouluuro 1.838. '

o encaITo~ado elo qnarld ~ene'ral Cle ·marinba..
dt've proced,'r o eX;lme sobre' o ,'slatlo e

"disciplina dos llalios, Jo~o que cnlrelll;'e
'uas derrotas 5110 rrmf'lIioas a lima COUl

missiio por este l1'Omeada. Av. n.· 1.05, 9
OUlubro 1838.' .

dCl'iio-~e regras pa "a a bo:.l fiscnlisaçrto e rCo
no.mia acerca oqs forlil'cillll'nlos para seus
ualrios. Av.'u.· 116, 5 ~olér.u~~·o 1838..

para boroo de navio !'ea foi Irnnsferirla a
aeademill do ,ll/-"rinl!a, c1anrlo-se olllras
prol'irlclH:ias a respeito (l'c~in eslab,:leci
meu lo: R,'g. 11.· '27,' 31 J~1D'eiro 1839.

o .filho' de seus' orYiciac~ (('m prrf''l'encia na
cla~si(jcnçiio pa1'a al'lIlllllOs da I:'s.co!a mi1i'Iar
da cÓrle. Heg.'· n.· 29, 22 Fevcrcir'o iS';$\:),
nrl. 6.

ordrnou-se que nenhum officinl seu f~ss('
pomeado pa 1'<1 cOlllmall,dal'. Sf'Ql pr"'ceder
illl'orl!laefto do l)lIarlel g'ltnt'raJ ii ~e('l'pI3ria

da m;ll'i;lhn., Av. 20 Atl'li 1.839. (Jom.,n.· 93J '

pêrt1f1o se' conc('(] C' li , ê como.• nos r'éos' ele
prillH'ü'n c sf'~ulldn ele erçflo ~in'ples. Der,r
[) Ago:to L 40. (J01'1/., JI. O 213.) Decr. n.·
~llJ, 2 ::>eLemLro 1~41.

<

seus Cil'UrglOes sflo C'omprehrnelidos nns dis
po 'icões rllJ ,i!!or do AlI'. 1() DI''l.l'uilJl'o
17HO, c ela Lei '6 ~on'I.IlLr(l 1827; Ll'i n.·
1li , 27 A1tos1o JSáU, .11'1. 9; Lei lJ.· J 92,
30- Agu lo 18111, arl..' 8.

AHMAn~ .nllcionnl f' jmpl'l'inl : rl'~1I101l-Se a bC'1Jl
, 'éllLplldirla fj;;I:,disa<;f1o de din-ilos na ~PIJ('e

h('n~;-o ue vi, fTl'lS, 'I) oulros <'íT..:ilos p -rI ',0

cpl\L~'s a elU bm'CI'çÕl'~' dI' gnp~I.'a-t',;laC'ioua.
das. Oni. n.· 252, 16 Oulubro 1840. '

em porlos do irnpl'l,jo <"m quP nno Iwuv<'1'
. <'slabpll'cillll'nlo d., IIwrill1Ja dl'Vl.'m os C(lm-

. 1l11IIH1ar,1 L.'s ob, 1'I'\'a .. o nh~. n, o l! '; I:> J.lI1pi.,o
18;~8: pàra ,,,cctlTr,'r a. ~1I;lS rI:'spe:r.as. Av.
n.· tt.i5. 28 \Ol't'lIlbro 1840, altrraclo pt'Ia
C.il'l:. ~); OI'rI. '14 Ma"ço~ eCi ..c. 5 Agoslo

, itSá3: (J07'1/s., n.· 75, 85 e 237.)

.-
- a seu 1Josp,ilal an~pxol1-se uma hotica. d:m·

dó- se illSll'lIçGÕf's'"pnra s('u :md"m('nto~

J)l'l.... il~· ·5t1. 4 J)l'z.-mhro LtlltO. - Vi<l.
:, DtCl'. e Reg. n.· 271, i7J(tlho,18lt[~.

- Ol:denOll' se que SIH1S f'mbarcaçóps _fossi'm
suhjdta's ii li:ila da ~nllde .. ,indo de porlus
on~le hOlll'psse Ulol<,:;'Lias ('oll~a~ios<\s. tire.

, 7 J u110 .1841. (./ 01'/l., n.· 17.8.)

ordenoll-se que' a bOI'do ele seus navios na
l'OlTI'Sj,ond"lIcltl: txc.• SI' ,ohsel'vilsse, con
forme o SI, cap', t do' H\~t{. 1'1'0\':. a' Lei
21:l .1'II\1,iroI7~!:.I .~ol)l'e lnil.Hllleul,OS. Av. 1:!
JullJo ltld.. (~01'JI., ll,· 11M,.)

- ,exciLnriio-se as OI'de!:,s nr.('rca de pl'Psos'remct
Lidos d,.s pi OI'IIICiu:; li Lul'oo de 5('11'; lIa\·ios.
AI'. 30 .lull'lfl IR41. U!"7t:, lI. O 210.) - \id.
Av. '26"JalllO Hl1l2. (~OJ'lt• .' 11. 0 ~32.J

- 'sLlns comp'ani'lias de illlperiaes marinheiros.-
. YiJ . •ilul'inlwL"o,). '_,

deriiô~se insi,rllcçõf's para l'ecrlltml1pnlo vo\"n
ta rio e ru"~adu piAl'a eUa. - \' id .. Rcc1'tl/a
JlU II/O.

ohlcnOll-se qlle lodos os I'eqllf'l'imen los. pC
dlllll" gril~:as ou jll'IlSÕ('S elil I'elll"nel:açf~o

de ser\it;0s Ill'CSlllÓIIS,lJOl' úíIiclaes ou inJI'
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AIlMAU!

- \'iclllOS !wrlC'nCpIÜC5 á flrm:lrla sllhi~;;pm á
illllll'rial PI'PSi'lI!'a prla s"c',l'lal';.á rcspecli1a.
])CCI:. 11.° 9U, 31 JulIw 1$~L '

'Aml,\nA T1:lrionnl e,imp,:rin]: q1H1l11~O 51'\15 nn
rills liVI'I".'llI IIwiol' ~lIarJ)içfHl'do qll(' Jhr
cOcnpd,', ou ml';,1I o rCt:llILa.s para a m:ll'i
nh;l, rC'lI('Li.,l':Iõ 'pill'a ';, ('odp o ('~ced('nll';

qlllllllo a,os illdi, idllOS ri'('jlr:s dr'pn;,ilados pOl'

ordclll de !jllal'lllpl' oulFa rl'paí-llç;.o r'spe-
• cific;"l(l se SlIas d,"spr'zas, para SL' il'l'm 11011'1'1:.

Circo 3 .sdc.lj~IJ1'~ 18!1-L. (Jom: , 11:° 236.]'

SIHl PI!1h:fI'Caçfio "OCnl'l'l'i!fH)n' eln rolirin do
I'ollo di! Hio de ,I all .. il:o. <!PI'I' l'al('l' e1Tec-:
Li'(\ II illlp"'dilll"nlo dllll'I'11I,inacl,i' ás (\IU":
lia 1'I'<tÇÕI's !lI1'rl'atl leso Av. 9 Sell'miJ.'o Ü,áL
(./01'11.', li. o . 2;\8.)

An~L\D.\ naC'ion:l1 C imperial: ° \'flsilltame de
51'1I!1 w"ins' C'oorOl'lllC o Av. 9 F,·\cl'(·iro
f8;;O, d,·\'p' ~c'r lIIal'CaOó a ro~()'. Av. 26 Ou
luLl'O f841. (Jorn. , 11.° 269.)

suas praças quando siio dp.semharcadas ~l

1l1urladas de IIUlas <'Illharca('õ~s p.u'i1 outras.
l'al'licip;-se á H'(TClaJ;'ia d;~ IIlnrilllla, com
RS 'rasõcs que !to(lV'·I'. Av. ~.,1 NOI Cllluro

'{Sá1- (/om., /l.0 1304.)

da5 5113S emharcacõ<'s exisLC'ntC's. e hpffi assim
dos InlllSl'orll'~ uas Pt'ovill('ias (h'vCIIl 05

llt'Csidcnles em ial' á scért'l.u'ia da iuarillila
de tn's ,cm h'ps ~IlP7.t'S t:c1acões dt~c1al'ando

o esluoo. tICCIlI'f1~Ü(\; lQn;'!. ll'il'lIla~'f'o c
- CCllTlOl<llltlan'l's. Cil'c. 1.5 L\OVCWbl'O 1.84!.
(/01'1I•• n.· 312,)

pro,idenrioll-sP como SI" lomnl'iiio ronlas ,:lOS

-SI'U:> CIIIIIIII issa Iio~. disp '~IIS\'il'OS,.ci 1'11 i'gi rl"S
e I olical'ios, qmlllclo lill'rPllI "<li~a' /lU
d('~Hl'Ill-<t1'l'1I1,OS Il,l,ios l,esp,'clivos; e snhre
os ,CVIllp .. II'lill'i' li'\l'os, &(', Circ, :lO ,selem
bro ltl4.1: (.]01'/1., lL,~ 241.)

SlI:lS f'l!lklrcnC:Õf>!' qllnn,do Chp~nI'fm h côde,
ll'az"l1d,~ oHicios C<t"'a lIS Inillisll'''s d'('slado.
rll''. 111 II i!() lil'I' eIILr"f!;lIl·s. AI', 13 ,seteUliJro'
A 'J 1 ' (I 'o -) /o t' )'~ ,I , . (,ll'//. ,n. __>,

não' d('vl'm, os ~eu~ nnyies trl' maiol' numrro
d.. Illill'ill!l('iros slI/,eI'I(II'('S, l' de 'I." e 2."
c1a:,s.' do 'PIl' !li,'!; c'oIl1lll'lil'. \1', "lá Set('Ill
hr018'II. (./01'11 •• n,O 2;')/1.) Cil"', -t e ,\1'. 2
OllluiJl'O lb41. (J01'/!., lL.O :2.(j~~-)

como rlPVpll1,,'PI' l's,rriplos o, ,livros cJc SOCr01'1'OS

dI' .Suas "II 1>:11 caC'Il('S l'..ialil<ll1l1'IlLc al,s om
Ci;II~S, IlI:lrillha;::I'1I1, 10'";;;lu''' &c. ,- OI'r'lC-'
110ll- C;·p IjUl' os illcli, idulIs l'll\p,'p~aclc:s 110
sei" iç.o dI' t'rc:ldos tll'\ i fIO :,r-r tll'ados dos
51'l,(lllldllS das I"'~/,ed vns cla:-:scs. Av. 23 Uu
tUUIO 18111. (JOI'll. , 11, ° 284,)

scns navios são. e como. fornecidos de hálns '
ôc~s; e quc illsLrucçfle:; a resJleitõ d'dl:ts
dCVt'Ul (' de qUCllí l'cceber os ClllllTIlalltlanlcj
dos mesmos navios. A\·., 1,7 NO\'l;mbro 1841.
(Jom.• l~.· ã12.)

"mánoon-sc que ° gOI'''r-no (\r~:mi~nsse.' e
CUlllO, o quadro oe officiat's qu,'-dt:\ia Ilavcr
elU cada 1'0:>Lo: sua cllissificaçiio. reforma,
prnuwçõcs. nes. u. ° :WO. I lle7cnwI'o i 8á·l.
ads. t-;\. pal"<l cujr\C'xl'cuçiio I)t~cr. Il.~ Hl5,
20 .hlllllO f842. -- Vit!. lIes. iSflO, ~6 F/me'
"ei,"o' f 845.

fIxal'üo-sC' scus soleJas, lliaiol'ini' de C'm!Hlrr\lle
,e gralilicaçill's ('ln di'f'.l'sas Ci.·clIUl'ilallci" .
R~s. n.· 26(j, 1 1)e7.('111 bl'o 1.8[11 , ar!. 4 c

. TaL.

orc!C'1l01l-SC Cfll~ o romrnandantrs de seus
nn\ios pt'I'IIO,ilas ((III sempre fi 1>/11'00. Av.

, ;) Dezembro iS'~1. (Jo1'h., 11.° 330.)

"os in.dividuos Cjllt' {jzC'l'C'fn pnl'lc da lripnlação
. de seus na\ios poril'm \iaj:II' seUl pns'ia
- porL,'; np~. n.O I~O, 3L .rnnciro 'lS~~.

:lI'L 7 J. S ;,. dcclal'éld'o pelo DecI·. 't:'. ° 27S.
1. ,ALnJ 18[13.

, 24
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A.RMADA nacioo:ll e impl'riaJ: os que fizprem
paTle (la lTil'ulaçilo ~' ~U:l\"niç;'tI dI' setls IlH
"jos p,odclII sahir do i III pel'io ~em IHIs,saporll'.

-Rcr- n.· 1:l0, )31 J;Hlf'il'~1 llilt2, arl. 79,
dcd;l.rado pelo l}('cr, 2íS, i ALJril184:t

. . ,"
- .como :;;10 p mido5 os rommanrlanb's de 51'115

Davi~,s 'Iue at1millil'em 011 lIccí,llarem paSS<l
f('iros sem :las~aJl(lrll's. RI'g. 0.° 120, 3J.
•'aneiro ll!á'2, ar!.' 80;

cs comm:lOdaotes de ~eus navil1s IÍflo siin
o!n'igildlls :l elal' rl'laçõl's do OIluwro, 110

ml'5, l.\c., dos I'as":lr-:t'j~·osqi,p. IrOIIl\('rPlll.
Reg. n.· 120, 3~.Jauell·o·ltlh2, art 85,

186

AllllUDA

~'rmbro t82i'. Av. 9 '\lH,jJ 18~~. (JorR.,
H. é 112..)

.AIUUDA nnéi~A.I. c' imperi:tl; :i dcspe1.:l coni
:usli'lllnçflo d·clla. ll~b d.,·crl'illd:l, e lIr!tf'nle'
cOIT('oi'1I1c ó nl'I._áS da Lei l(OllllllJro rS31;
])('01'. 1).° 1;')8. 7.~taio 18á~, ar\. :l"S I~;

Orà., 2.3 !Je7.cDlbro lS1I2. (.fom .• 11.° 20 de,
,i8li3.) ..

. ...
o, rornnHmelnll!I's ele" seus n'(l\'ios qllaorlo,

pnl'llClpan.'lll ns dcsr:rçürs, das I'rllças ua.
mal'ill!wg:l'1ll del'l'1ll d.:cL,,·n,r os IlOlll"S,

'si.~llacs <Xc. !III' réus. AI' .. 19 Maio Hiá2.
(Jprn., 11.°, 157.)

,.

os ('omm:lOllanles de srus n:u'ias qne li\'crrill '
de sahi .. da cõrlc'parlicipi1o 24'\,ol'as anles
circumslanciilt)all1rolt> ~II I'stado, CI'llrOr

'me :l I or~. 1 Julho 182i), sob' r~sl'o!lsabi
lj(lades c sl'K"irem, viagnlll sem,i.. pl·omplos.
Av_ i Fc,'clcilO ili42. (JOrR•• n.· 43.). ' -

para ena n.ão se rf'melll'm pessoas incnp3Z'PS.
Av.- 15 Ft!wereiro l~lt:!. (JO~ll_, n.O 63.)
t: Julllo 18112. (J orn.. , .11. ° 212.)

ao roml1lanilanle de slIa elll ha~('ãt;iio que SrTvi r
de ...·~islo do pOI ló no lt io ele ,Janell·o. devi"
1)1--' ':,oalmenle 0l.! pOI' olIieio di. i~ir- se O
iuiz Jc llaz (boje subdl'I"gaào), cOllíorll1~'
o Av~ 23 Ht'z~mhro H'I.Ii, l(t1;(rít!o li\l~I' d.'
ãr a J)ordo fll' n:lVio impéllido' Jlt"la policia.
Av. 21 F !vcl'ciro 1842. (.forn., n.O ~~.)

que honras, cnolincncias c ínsi~nias l~dicn
livils de rommanrlo SilO d 'vi(la5 "O~ Ilflici;l('s .
~cncracs à'clIa C do CX('l'Cil(~. qlíando ('J1]- _

barC3(lus.clII nilvius e ('sealt'TI'S di' ~U1'ITd,

COllrornll~,o Rf'~, }lnlv•• cap. 2, lu'L 38 n
.u e !li. Rcs. 4 Abl'11 184 2. (J OTIl., n.° 130.)

seus ,~ffi(~iacs de f:l1eoda tio Ollmf'TO só lem
os vcncimenlos corrcl'pondt'lIlc..; as ~l'adua

çfws de que ~os,n':"o illlles tio DI·f·... 27
Setembro 1828, S\'gulluo o Dccr. 14 1\0-

c'onrli(:õps pnhl ('li'~aj:lroelllo de m:l;rinlwl!t:.m '
para dia dp-rRo-sê Av. 20 JUlIh9 11342
(Jum., ·n. o 177.)

nas ,lia cm Lnl'c:lçóe- se mmldoll pôr' (im
rigllrus;1 obscnnncia o r1eb rJl1'in 11 do por h-i,
a r~sp'éiL() d.!s ronLilll'ncias.e lJOJlrlt:; d.'\'idn~

aos con;.;cJbéil'O..; d'esladu. ·Av. 25 Junho
~8lj2. (Jom., n.O 18lJ.)

pà.J':1 SIl;)S Plllb~I'cnç'õÍ' só Cfonnuo len.b:'lo força
se rrui 'Ilcm pi e~os, ricsr.rtorr's c r!'i l)Ji 00':05'

par.a Virl'lll J);I~':I'a c~rle. A.. ~(j JlIlIIO 1842.
(:I U1'l1. ~ 11. ~ .2.32.) ,

ll3S fés de offieio un pus onlci:ics lúndio-se
:IS m~'rcês \'ono'l;jficas ~Ij() ~ii·Pf'(·IlI. Av. 8
NOl'ellJb~'o :lt>lJ1. (.fom., 11. 0 3111,)

o eocII1'rrg, (lo 'do 5 II . quni"tel grOl'raJ dm'c
C 11\ i"f it s"cJ'('I:lri:l da 1\1,Il-in-lln nos primeiros
'd~ .JunLo"c DCl,(;llIi,il'o,. mappas Rl'I'i,eS da
força de pus nnvio '" e com qUI; declaril<;ücS.
Av. 18' -No embi'o 1.')4:2; (Jom" fl ..O 341.)

de seus otl'icitl;'s qne hnm13rem sido reformados
eOl'in o quarlei ~('ncrill llIapp,j, e 'conlo
orgalli~ado. <Í secrcLilrin d:, Illnrin1ta noS
Pl'iltH'il'(Is dll ,Jl/Dl!o c De7.cmhro. CiL. Av.
18 NO\cnJ!.Jl'o 18~~. (.}ol'fl. , 71.° 341.)



" 187

àRl\H D.\.'
AnMADA n;<cionat e rl11prrii-t'J: dóis ~Uib enlh5r

Cilções, que se ilC!l<ll'PUI ('01 c(\n('l'rlo, drll'
o· l'/lcarre!!.ado do qUé~l'lel ~(\I\I'ral cl1\iar
m:1ppa ~1 ~1:Cl't;tal'íOl da mUl'inh;1 no 1..°1'lp .'

.•JuI1110 e OP;\I'lIlhl'fl. Av. cil, l.tí J\OVClllbl'o··
1842. (./orn., 11. ° 3lll,) .

roi 'éljlpI'ola:lo f) I'lnno d',I\Í1ir(lr.';)('sd~s~ IR
oílieiae:i, I'.'vogado·" Decl'. '27 U!llllhru 102.a.

: Decr. el'bl I~.o 2.\9,'L3 D,~zl'llIbl'o 18'12:

são dp\'i.Jas "os lWl1S offiGi~IGS as ·houras e
cOllljl)<'l\cins C:OllIll(~lellle,-; ii i;':IIHI'S gradu,a
ÇÜI'S UI) ex 'I'CltO. tInIr. !I,O 8, 15 Fevcleirtl
18!13, '11'L 3U.

.-: dcterminou .e, eO,mo SI:! fnriüo os ~uprl impu"
to,; ÓS SllélS eul!J'H'cações l"sl;'eioIlU(hs nos

• / ppTlo< d" ,illllWl'io ri"l<l a ineXIltltlilrillll:lt!e
Jo fil't:'. 2~5" 21:) ''\Il\'Cllllll'() ií3áll, rel,il'ido
no n.O Ú, 8 .lalwir,,'1038; Circ, 9, Ui'd. 14
l\I.,rçll, Circ, 5 Ago·tr, 18[~ \. (JorTlS., 11.u'

. í5" 85 ~ '23'7·.J \id. Circo 18 e 26 Abril
1..só5. (.lo l'Il S. , 1/.'0 i:20 e 12i.)

.... . )

m<lpdill'iio~se oJI5CT"'<l1' ;<5 Lallr'll:is rlos p:cn'f'I''1S
'dp. ill\cltI.lIio (? dos S,d')J'('cI·llenll's P"I':' 05
gPllS 11(1; iII';. Di' '1'. 11. 9 ;W5 • ~ .Jqnl:o I Hlr5;

, alll'rado pl'I,', Av. 11.° 78. I 'I·UuliLhl'o '18'1;~;
nlll'rado por Decl'. 0,° 38ô :2.5 Oulubro
13M"

cs la l11'lpc<'l'i. o'-sr: ll'ps c, lil çõe, I iI.\'i1 es cm- Lncl"
a PXlt'!ISfIO dá~ clI,sln~do iUlperi(). Decr, II.~

32ü, :2 Uuluuro t ·~3.

\'cnr.imenlos II Cjll:lCS, de ,~"l1S ofTiciaf's flll'~o
sU,lIjl'it.t'S-'1 1111\ ilHil(.,slll s,lI'I!J'C l,!t1()s os' 1'111"':'

pl't'g"dlis. Lp; n.O. !'J7, "2'1 Oll!ldll'() IKLJ;~,

. alt., '2:\; AI'. fI.O 73, :2D'A~(:slo 18M; Ord.
11.° 15, JO'PClf'n'il'o I H'!i) , foi l'1'1'1I_'lda a
L"j cil. peJ,i1 Ues. n. ° 3:1Ü, :2!1 ~laiu ;1.81:5.

su;<s rmbHl'cnçi')rs Cfllantl0 lil'Cl'Plll l1f~ snllil' cio
fll,rlo, P ii ClllílU11SSÜO não fOI' ,s.'rl'ela ,
dCl~1Il d'II' parle 110 CI>I'I'1'1" 1\1.10 Nuvem
uro i~I~3. (JOl'll", n. ° ;>06.). :

A,Ui\l \HA nõlcionaJ, c ilflpl'l:ial: prcwidrncias se
<!PI':io llC'er ca da nflmi,til>lt':ieão' t' 3''l't'cnda
çúo 'd;"l> f,t'n,·l'os d,1 fa:.....ndn· puhlica em ;9
l'l'l'lllliçiles da arlUada. c <{IlC 11:11'a SI'US
n:tvios f(,rt'1U (\11 'd'c-'I1l's \'it'I'I'm ·rclUctLidos.
Av: 0.° ilL 1:3 f\ovcmbro l~hJ.·

~ 0111('0011-5e o Cjlle se dl'vrrã -pl'aticar com
praçLlS (Ie 1)1\'1 ou marinhagem q\ll~ forem
e,'u,:clIluao.as 110 foro ci\il a pI'lIas lt'lllpo
l'i,di1s. :d. V...11. ° 106;30 Dczl'Illuro j 8!J 3.

G'

- drclnron-se o "eneimoll\o ql\C~FllmpE'lc a 5('OS
'.. . {)1liçiat-'S f'ml'Ul'cildos. cJuallclfl pnr tloenll':s

Se vão lI'atar -.jos l,ospitaes e mesmo :l slIas
" 'casns. cm quando s;io t;lIIpr:1'l!adlls 'cm lplTa

elU c'ommilllllos U1ililal'cs, Decr. n." :no•
3 J UUlU 18M.

'os cOOl~naD(lanle. (las eslal:fies Danles do
node e Cf'l\h'o dl'\('lU pl'estal' aos pl'l'si
ut'lll-es (lai.l.lu·o\'illC'ins rcspertl\3$ ClS navios

nl cessa"ios pnr~ QS mo\ i Ulcul(ls .ciP. tl'lIpas•
A\. ;) .fulilU II;Flft. (.701··•• fl.O 193.) Av. 6
Julho i844. (Jurll., 11.° 201.)

a~ pnlças (lo '-exr~eil() c.mhú('a.l~s 1'_1)) seus
lla\'illS sã". l' COlllO. fOl'llC'cilbs dos seus
\· .... lICilllf'lIICls pela inlpllil~llcja cI.I marinha.
Ay. 8 Jullw 10M. (Jom., n.- 201.)

. -:: no seu -hospital sc m;<ndoll estnheleccl' .úma
l.~lI~ic." a yue d"II-se !lPglllalUcUlo. 'Dt'er. e
l1t'g. n.- 311,17 Julho üH4.

tWol'iclC'ocia, ~e OI'l'nO so!Jl'e par;nu1C'IILos. das
~lIarlliçélesdI' hCllS lIariCls, antes tia 1l1l,slra
de dt'l>ai'malll('lIl1I, guias de ~l'Sl'ml>:tl'cIUC

ii 1ll.Il'Íuharçl"tn c r"rlUa de r:ll-{all1(:nlCl a
'ci'l'si(lll""io cip Cl':lcJorl'S c1(; Lacs <III idas. A,'.
1.7 .Julbo Jl:iLtlt. (Jam., ·n.o lt>7.)

Iwrlllillio-se que podcssrm sens ~l1a('dns ma
rilll\as e c,!liei.I/'s, que o ~()ICI'II" jlllga~sc

ClIll\t'lIiellLt', t'lllh;'I'Cill' 1'111 nnvios UP. "IJC'r3

cslrauBc~l'oS, Decr. 0,° 379, 20 Agosto 16hft.

24.

. ,
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ARMADA,

AIlMl\DA nacional c imprri:ll:' mandon~se pagar
a.d,·spl'Zô) fl·iln COIÍ) {) l'nlt'rfo de nm piloto
seu faHcl'ido no llllspilal; st!llclo imiClUní-=
s~ltl3 a Icpa:-I içill) pelos \:t'lIciml'nlllS (Jlle
aiuda se h.c t11l"csscm, como em itil,illicas'
cirCllltlSlancia se lrO)' pra licado. Av. '1.9 ::ie~

l\}mbro H~4fa. (Jom., Jl.0~57.)

- ,ordcnou-se qnc, cm conformidade da Res.
de Cllns. ele 12, fossem feilos no 1111arlcl
gCIlf'ral ela DlaJ·inu3 os a~elifa{I)l'nllls ' dus '
(Jfljciae$ de s3udc, cullo e nalllica em COII
sellUls p3m esse filll exclnsivam,eole desli-'
n:lllfls. Av. iô Oúlul)l'o 1~[lâ. l JOI'Il. ,

n.· 21)7.) .

- seus 'dpserlm:ps 3rp.reh<'ndidos nas pl'ovinC'ias
são rcmclLidllS Jll~O páJ a bordo do Tlavio
de gllerJ'a que exislir no pudo, a fim cle na
fórma da Ic}i sê prl.lCt'del' cullt......elIe!>. Circo

. 12 l\ovcmbl'o {t;lall. (Jol'n';, n.· Q:H.)

sobre spre~ séus navios dispensai/os dr! "isila~
da SôlUde. Av. 20 I\ovemb!-"o il:ilLl'.. (Jom.;
~'.o a27.)

--
ARMADA

AfilADA )luC'ionnl e impC'rial: foi fi ~ov('rnf! n~
.l\)ri~adll.pur ~eis IJI('Z"'; para tllllldl' PIII cun
sidernç[w as n'prl'sl'lll11(;ÜCS UI' se\l~ ol1i(:i;ti~s
éxduidos do qlladl'o f':llll I'W eXl'ClIl(ao da
Lt·j 1l,of.6o., f})l'l,('lIlhro 11:l!J1; ne,:. 1l."MlO;
26 F ·\crei.,u 18[:-5; p~lra c.-xecll(:ftu; Dccr.

- 211~guslo i8L15. (.fum.·, n..• 2~7.)

........ sens navios lHm prefPJ~·p.nC'ia pat'a conccrl-o. no
di(lue 'seecll IlU';lu<lllle pnvil0glado, 1~5.

11. u ~4!J:, 5 ALrd 181.15.

- 05 ~llpprirrienlos pm:a dospcza da fÓl'ça nnvnl
nus IHlrLos p[l} que t:'.slilm'clú os coUllllan
daJltes das I'sl,!~ilc:; lIaV:WS ClllllO :,crúo fCllos
dvdal'llu-se. Circo 1t! Abri) 18~15. UOI'/l.,'
li.· 120.) .

nas'l1tesourarins das l)rovincias, cro qtlc
lJIIUVel' übnlHll;s, UJ'<lcllllú-~e 11(&0 los:;r'lU
:)ceeiLos ~IOCUllléul!-IS de üesllC/.aS 'pilas pC'los

. navli):> dI' guen a, seUl I) Ct:r1i1it,:ill!u.m.Jf!,iuo
I)elo ll,·g. :Lt> '\OICllILJI'U lti4ü elll rdpL'CIICla

aI)' ue t! JUII<Jiro ,183tl. Circo :W 1~·.I.H'Jl 1.1:l~5:..
iJUni., 11. o 1:21.) .

<Jrdenon-sc que a seus offici,.cs não poncm
sei' p:J~IS as rncões vcncidas l'm dinheiro,

... confol'ulC o :11'1: 9, lil. 1 do~ alv .. 7 ,Jnuciro
1 í97 • e Clbs. 10 da Tal!. do Oecr. ·n.· 30;)",
2 Junho 18lt3; e llue jamais se façã() nos
paiucs dcp"5il..~ ele l;E'IICI'()S que 0:'0 perlcn7 .
çãu á.conla (los clllllmissilrills ,011 displ'll
scirns. Áv. 21 'oveilluro 1ti4â. (Jom.,
lI.0327.)

sobre Iransporles de Indios para suas embal'
cat;ões fil,cràu-sc rt'cullllllt'odadus. Av. 25
l\ovcmbro itilílJ. (JoTlI., n.· 319.)

declararão-se os vencimentos dos capilães dJ'}
mar l' ~uerl'3, sendo curolUandanlt'S de dl\ i
sões n3'i3eS; e dos seús 5f'cY'cl:lrills e aju
dantes ele oruens. Av. n.· 21, 19 FC\en:iro
j~45.

onlcnou-se .q.ue 110 .mclbodo. do ('rviço dos
Seu:> Ui.I\'IOS, IjIHlIl.do:>c aclHlI'('llllulluI'L1tiOS,
:>C uLSl:rVelll US iII l5. 5 •. ti. 7, LíD. 5i do

cap. :,! 110 Ueo' l'I'uv. Av. 11.· 51.1, :z~ A-tai@
11:>45.

monc1on- e fMer ('Ãlcnsivn nos foJdarlos de
':tI'Lill,eJ'ia de IIIHJ'illlJa cwba'; cados elll . eus
nalitJs 0- graldi('aç:io do ar!. 3:? tio H"r-', 2
JUJlllII 1.8!.1;-\·éll'l'~Il\:i(u Jas prolc;as de illljH~'

-riaes llwl'wl1eirus, Av. 11.· fi5, fi J~lJl1o

1.t>45.

fcz~se a designaçf'o 'c1n lotnção .de Si'llS lraLls
porles. A\. 11.· 61, Q' JUllUO lt!ll-5.

"

seus officiars podem srr membros. nas' juntas
de JlI~li~'a miItLill'C;;. .uecl'. n. o lt.1U, :lo Ju'
nuu 1t51.15.
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ARMADA
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AIUlADA .'

. AnMADA nacional e impC'l'ial : rpmr.ssas (lc ~e-'

nérns para suas ('SI;10(.'5 cIl/nu' Sl'frlO f',·iléls
pda. c.. Í1lad·oria de lIIarinha dtl ,:iir ". Oe"cr.:
11. 0 Ir2lJ.., p JuJuu 1~4..5! ·arL. 7.., § 5.

C:lpilão (lo porln'(levp. S('I' offici~tl da armada:
e 'clIm tTtle \"BtlcilTll'lIll,S, \',lllla~ens e ,tllri
Luiçõês, Res. D. O 35ry "H AoO~lu 18~f>.

consi!:!:·nnriio-sf' fnnc10s pnra o t:?;1H'cl'nó ('cm
Ira'elar Illelios para seu Sl'rI,jço', Lei n.· 369, ~
18 tielelUuro i845. arlo ~ "S 17. .

. , .
:iegl~1nr1io-se ns l'nróPS a hordo ~1p. spus nnvios,
. Iónio nlls porllls, ClIlno fi vl'la. ;\ v, 19 Se
.tl'llIbro 1845. (SIIJ!fJl,) - ViJ . .r1v. Ttlb. n. o

4~, :W til aio i8l~6.

- negocios e qnnes,' r(oJ~livos ii snn rrcpita e
dl'slwzn, e a S/'US t'lllpreg:nclo- ci\ IS e ue
dilT"runlps dassC's, nppn'sl'nlaçito de livros
'de sorCOll'OS pplo>, C'scri\f1I'S de SI'US n'l\'ios·,
c'lr~a de din1J ..il'Os recl'bido'> POI' seus pa/-?:1r
d6res c.all11ó~'\.arires, itlctlllllwm ás pa~adQ.-·

rias, e rOIlIO, Ij..cl'. n.· lt;~ô, 2 Otltubro
1845, art. 6., § ,3 a 7; 7 § 1, 7, 9,e 10;
16., § 2 e 4. .

ílXOll-se o nUI11f'l'O (Ie officines elc rn7.Cnda eTe
Imb:I\'Cflle ex.ll'anll1D"I",ri(ls, c dl'l';"o-sc va·
ria:; 01111'<15 IJI'(,\idl'lIci.,s a Tespei~u. Av. n.·
132, 9 lJezcmlu'u 1845" .

- mnndou-~c frcnJ' de nenlw,,; p[,'ito o Av. 12
Uutubro 18;18 ,.'q"e lTC'OU uma admilljsll'a
ç:lll llOS al':;cnaes dH'lllal'il~lia-tla pl'llIincia d(l
f\i .. Grullclc d.o Sul; pro\ id,:ncilJu se a \ari<lo5,
OIl\r'OS respeilus. )~v. ,u. o 133,10 Dewmbro
1~lI5. " ,

m,arc<lrfiô-sc os v!,l;c-il1le~lo'> ql1e devem pe-r- .
ceher 'o:> olIlçiaes de apilo e lllariIlIJ<l~eLU'

dos seus ua\ios. AV. 'e Tau. U.· 3. 8 Jau"iro
1.8lto.

orrlrnou-se que, e conlionnsse a nflo cobrnr o
im11Ol>IO pel"s cuIIIlm,ls de_ elllual'cações

m('l'cnnlrs pnrn o eu -ervi(~o, A\I, n.· j 8, 2ú
. l~e\ erciro 1SLIQ. ,~ •

Am1ADA. lHll'ional c impérial; official d'ella dpvc
: S/H' (I Ell\cal'I'l'gado dOa pl'alica;SC'1l1 Ja bana

dil Rio GI',lu«ie do Sul, c com qllé ()bl'i~a

çiio, arl: 1, c lorlos os sens oll1prc~ados,

cm qllillllo "e acharem n'p'le sel'liço frC'-IO
cOll.~i<.lf>í'ados cOlnO pel'lellceni 5 á rrfarilll1a.
-de~Ill'1'I"a. arl. 23 do 1\\,.° 0 Reg. 0.·36, 30
AIJ~tl·.18lt6. ' ~

olEcial d'clla ..leve ser o C3l)iWo do Porlo de
S. Pl'dro 'do Sul' e Santa Catharinn. l>ecr.
Rpg: ' ÍJ~~7, iI) i\Jaio 18lt6, nrt. á; ancora-

'dll;II'O' de sens n'l\i~s qual dévn st'r, al't. 23;
os illdi\itllloS cllll'fPgados na vida do mar,
silo sujeilos :lO servi~'o lravnl'da mariniJa de
gnelTa, qualldo npccssal,ir) sPjn, a,d. -68; os
dallllll\S cau~adus em SCIIS nn\ios CoWQ ~iio

iudcUJuisadus, al'llj. ,9ft a 1J O, 1i9 e 12.0.

-~ escl'iplurnçITO d:ls despC'zi1~ com [j' conslrucção,
-fabrtc\\ e COllcerto dos seus navios, e Cllm
DlllUit;õcs dc Loc,i, navélcs e guerro, COIllO
é ['pila na cOlllaci'.lri,\ gprai da marinha.
D~cr. Rec ' 4l18, 1.1} Maio i8lt6, ad, 2, §ô;
os cOlllwissélrios e escl'iviles, do nllllll~I'O

de~enIGilrCi,d(,s tem, corno, n'eslri effec
li\ll exercíCIO, 3rt. 18; a arr('cadaç'ào da
félzl·nda! e pruv.iUlcnlo di) lllaleri ..J1 d.1 ma
l'jllLa incumiJe, c como, a/ls inlcnucules
da U1',l1'lII lw , arls. 6.2, 5:~, 57, e a IIOlllca
çftu' dos cOlllmiS5al'ios, os·cri\-üps· o disJlon-

. sl:iros, al'l. lt4, § 1; appreseofaçfto dos
li~ l'oS de ~OCC"ITO:' pellls escl'j \ àf'S dc seus
,Júl\,ios, art. LI4, § -3; rÓljna, dc remessa
de geucros ás eslações lJavaes, arl. 6.9.

mnndou-sc. obsrl'var nova l~l)('lIa para dislri
Lui<;fto das rações a uoi'cio dos seus navios.

, Av. e Tau. n. O 45,20 Maio 18[10,

foi o ~O\'C'l'no 3ulorisado para promover seus
cirlll'~lõesd" n.ulllero aos po tos ele ,sp!-!,lmdos
e prillll'iros tenenles da ul'llJuda._ Re'. 376,
12 JUll,llU 1846, ad. 2.

dous (,ffiri:lcs de seu corpú enlJ'iio no prssonl
do uLsl!rVi~orio do Rio de ,j aoeil'o. Doer.
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An~ÚDA,Il:tcional e'imperi':ll : fp~'í'o miHlirirll 1'09
os íll'ls, 18 c19 dI' TI(>g. 1l ..0 :-\71, 17 .Julho
18MI, Ando,á bolica d<: hospila-I da mill'illlla
tia cQrte. Decl', n." {IGS, 23, Agoslo i8lJ,!i.

nl'~' 4;)7. 22 ,TnlllO '18!IU, :Id, .~, ~CllS

(IOic.irll's c fl'ynrdaS marilll1as jHldcrilõ, c
COUIO, (lUI·il' li(:õ,'s no Ilbs<'naLorio, ado lá,
))('111 nssilll (IS pilolo..; da nl'lnad-n, nrl. 15;
os.. njuc!allll's do õbs,cnalorio, offiéiacs drl

• ,anll;\(lu fllW l!laiol'ias·e \'encimcnlos percé
1Cll), al'I. 17, v 1,

AnAI I,DA n;lcionnl c impl'ri:;': ne: COlllIlH ndanLrs
cie ~('US nal ios que Ll\,('I'p!11 de (I.ar ás guar
lliçõ('s acido'ciir'ico c comoidn I"rc~cn l10S IHII'
los {'trlo que rOC,\J'('Ill, m;1ilt!ou-se eU\l'cp;ar
300.lj) 01)0 i's. em lIlel~\L 'Ar. ltl (~~05to ltill6,

,((,'a:: , O/r:, IL" i,) o"

"

alLcraçfíc no SCl! qnntlro; cl>mmissõcs de
srlís lHi\.ios, J'I'cl'ulnl111'lllo, nrrnalllelllo c
dcsnL'lllall1f'lllo, e ordl!(1s do dia COllIlTlUlliJ
cito"se !Í Typ0f!rapllja It:lCiOIJH'l para Sel'l"m
publicndôls DU Clf:c:la O//icia!. AI', ~41\goslo

18lJ(). (Cuz., OfT. ' n,? 2.),

aos commissarios vaçc}nadorcs' pI'O\'inci~'es
inClllllbe insf eCCiOItOlI'" e con)'O, se f'vrii.p
V<lCCillat!os llS rpCl'ulas que li\e~"em de ser
11ara elb rClIlellidos. Ducr. Reg. LLô4, 17'
Ar~oslo 18ú6, arLs. 2 t, § 9" e 30. Os
illdil idllus que cnLrarem pal'a o seu SCl'

viço d I elll' ~er vHcciuat!os (l.1I llInsll'ar que
li 1"01';10. Ar!. 116, 05 f:lc.ldlaLiros da a,1'I11a
da SÚO o!lri!!.acios, onde 'lItlo' lllJul'l'r llle
dico ou cil'l;rgiü@, ~l pl'051:11' os seus er~'l-
Ç<IS ,. CVlllO: 1\ rI. 3~. . ~

(/ffirial d'plla deve SOl' o knl.o d;;i,allla ele
(:'(' ml'lria ~lppJir3<1a ils ;irl(}~. mail dada
~I'NIl' no ar~cnal de 1l1<ll'illLJa II:! côrll1.
Decr.' EsLat. .n:· lI70,,:W Ap,osto 18L16"
ad. 12.

de C<ll1I'nl'nlid"do com o ad. 5 elo necr. n.O
326, '2 Ol1tll'h,I'O' '1.8lJi\, Ml!'1 minrHI;-se çJlle
1lPllhum indlfidllo,' ainda eslrilll:?<,irn. spia
dpsernbarcado dos navios (1<Is c'EslarÕ(>s,
sem,ol'r\t'IU da re"pecliHI seel'('laria .d'c,,!a
do, c'que se 'não 1Jl<lI1'de:l1 PO!' COI'l'('C<;:lO
indi,iduos para 1'PU ,h"l'<lo, <:il,c. 10 Se
temb 1'0 18M;, ((,'(!"-. Off., li. 0, i3;)

mandon-se ficar spm \ip;or a 1H'alic<l de aho
lHlr-se aos. artífices emharcado:. 1'11) ll.l,io
de l!llt'n'a mais IllCi9 jorn;,l, (planc!(') nlll- .
)ll'l'gncios nns Iir)Cllars de lll<lI'il1rHl éOHlO
opcrarios; ~() que' só pódc ler I'lp;ar ·pOI' 01"

dl:m da l'espeeti V:l secrel,II'in d'e~lado" A,',
1lI 'clem.bro 1846. l(,"(/.z. OfT., lhO 16.)

foi' n\odilic.ado o Df'cr. li.o 326, '2 Otitu1Ji'o
18Ú3, quI' {'slabí-lecC'1l Eslac;õe's n;i\'ae,; nas
c' ;;las do TmpMio. l!CCI'. n.O 675', 2;~ Se
lembro ~ 84(>' '

não ~ão incluidos na Jj '"ta ~cral dos I'olánlc •
COIII'OI'1lH: a .COllslit.ui<:;IQ', árl. U2, 'as SU,IS'

pl'n~'as dI: prel, t: os tll:J\'illl!ciro5 do -sc'us
lIa\io~, ,Lei Il," 3':i7 10 "f!.0slo 1Sáli, fll'!.'
18, § G,

dcclaron-sl' ao insl)(;clol' do "I's<:llal de ma
rirtila da curte, que ti n'speao tios iO\'cn~

Im'i, S do' (lhj<'cl~JS :I cal'f-\(l dos Illcslres (!C'

lla\ ios dcs[\\,mat!lIs se deI' i" !"<'gulal' a .llssis'-
- h'llcia dos. cus <,judanles 1105 processos dos
, dlLos iUl'olllarius" CIII lwrllloríia com 'a UI'

p,pocia do' sCl'riçn, A,', 21. Ago to 18'!6.
(Cuz, 0fT., 11.° ,~,)

ao _inspector elo arsen:,J1 de llJaI,in!la da côrle
Ol'denllu-:~e que n:l esC:riptura,<;·ü" do dl'pu,:
silo dus o!>jeelos dos nall0S deStlllllaJos
c OhSCI·\Q.s~e o- lIl(lc\ello apl'l's('~llarlo, c

Clue a dispo.,il:iio da 'J." Oh~. 'da Tal!. d~s

f!;elleros de inv-l',lllHI'io a (1110 se rel(~I'e o
])('cr. n. O 305,. :LJqnho 11:!4:~, ~pja exll'n,
siva-aos na"io$'da armada. Ai'. 26 Selem
bro '1!lú6. (Cuz, O/{, n,O ~? )

- ordellflU-sc, que a J'Olção de 11"n1la fiara seus
11<1\'iM, lCllj~,s ~ual'lliçõcs forclll,çlc 50 'u 1'00,
pni<:'ls, 1>eja [(II'llocida a I'nflll de 1 1/2
:lclla POI- cada praça, Av. 29 Setembro
1846" (Caz. 0n:, 11.° 27.)
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AIU1HJENTO

AmlADA nnriorl;J1 e imperial: J>iJ>fjothüca !)arn An~I:\J)UnA, - Vid. A'I'III(/s,

,ella se llianUill1 é:;lahelecel' no arsenal' de,
I~:l",illlií\ da côrl(', oIando-se iiisLrncçóes,.
J)t·cr•.llpg. ,o." [119, 17 UlILubl.'O' '18r16, ,AllMAlIEyrO eU1- c:)r~o, - Vid, COI'SO.

-' or.tll'nou-,~ quc' os C~rnmfll\(1aI\t~s éll15 ill\'l

só!'s lIn\'<lt~S, navios SOitIIS"; .,COI'jlOS de
imp'l'l·jacs, lIl:lI,jnl\(~il'(lS P rtrLillícl'ia da mn-

~ pinha, qllrtí~do rC,l\lcltcrem reqllerim,entos
de p"l.ças, os flCr.Olll pnn!Iclp de cerlidiíl)

I, dns ~!'IlS nssenlrl111cnlo<. Ol'c!. geral H. O ;,2,
,~2 OOll,ai,H'O 184~, (Cu:; . .o/r, n. ó 110,) _

, '

"a Jllspec<:'iío do 31"5('na1- de II1nrinhn da côrte
dt'ch'I'O'!Hi>n que iJ 'Cl'l'lÇO do trem nal',lI
póde ser leito pelos ill\'alido~, reqllisiLando
os -g<llés 'l1l'ccsSárills q'!ândo ti\el' de em-:
hal cnr arlillll'ria', 011 olllr~ qllalq!ler srrviço
cXlraOl\lill<lI~io.AI', 3 Novemuro 1836, (Caz,.
O[f. , n, o 58)

- deLprininotl-se como sel'iiío pngos os \'<:o'ci
, mellLl1s,das pl'<l~~nS de âl'LillH~rlu de m,I1'inba

'clI;b,lt:eudi:ls nós SCII-S navios' surtos no porto
. ' 'do Hiu de ,Janeiril.~ Av. Ô No\embro r8116.

(Gaí. O/r:, :z. o 6L)

,~ Séll~ offici:lcs p~ra ln1l1ar~íili :lsscnlo nas assem
116as prorin,ciacs l1l'crssitüo 'I,icença do go
'\,(:I'n(t. Hl'~. de Cunsulta de 111 ! 'OV('llll>'i'o

,'1'8!IÕ. (Gq.z. 6fT., 'li. o 5\).)

- forão perdoad os os 1'60:~ de J .' dcscrçflo, c de
, 2." Silllplt's de seu corpo. Decr, n,O ,h ';~_,

15 ~ovclllbl'O 18illi. .

I)ào se YP1~'iflcnndo ptl" qunlqncl' milliro as •
LlOIIWaCllt'S de scus ol1il'iat's. c das dilTc
r~'nlo's ~lasSI's- pnra sCI'\'il'l'll1 remi da C01't.C,
ClIlIlnlllnici'l-st: ii conladlJi'i:) g;l~r:d paI-a res
litui<;iít; das \'anlaf!'l'ns yrcebidnli, 'Av 19
Dezcmhro 18!16.· ((,"az. 0fT.; /l. o 97,)

, ,-

_AR~L\DOn. - Vid. (Ol'so.

An~lAilJE~TO e consll'llcef!o de .\'lUUUI'cn ÍlCS

'11 ciunae:. - rido .H;/~b?II'CllfÓ('S,

militar: nprovision;ll.llrnLo e1'dle se ol'JrnQU,
() <:011)0. -p,lra os COl'pO' de'inr:llllari11 e
cav:,lIaria. do Purlo'. 0'1'.1. 8 A~usto i:::;08.
(('oit. Ddg.)

arl'ision~Hlo 'pt.ln lrop:l" 13m:;i! 'ir'ls ,na -c[lm
paulJn do Sld, .roi-lhes coul'cdido como
i!t:spojos, Al\'. 29 Agoslo 11:i03. (RI·pr)·t.
Cllllh . .11 lIt." V'cl'u:,Ai'm(/J/tI'lIto n." II) • Dt'cr.
10 IJl'zcrnbl'o 1825; Decl'. 1. 0 c 2. o 1ú J 1I111o
182:;" ado ,h e 5.

,
do ex'prc',lo cm o'eraI: ~obre rUc reja-se ))('CI'.

11. No\cínb,'o Jti01:i; {CalÍ. J)('lg.) 1'01:t 11a
No\'embl'o 1812, (Pr!'.' Sou::a, Dic, )((7'.

verbo Armamento);. 12 Nu\cm'ln'o 1811,23
Julllo 1,i:l12 (cit.,' npl!lIllS no' Ulpcrt. C1WIt•
>il1<Il: ,.SJ/ppl. , vcr!>.' AI'IIUl1lWllI.O).

gel:a1 (h naçflo ol'denoll-sc. D~el'. J J Dn7.em
bro 1808" d'erlara.d'o por POI'!.' 29 Março
181,3.. (Coll, Dclg.)

- foi pro\;ibido compraI-o ãos ~oldndos inp;lezos.
Edil. 2Q ,faneil'o H>t1.9. (F. 'TIt. UI'PI.')·l.,

. ',. "e1'u, Al'IlIa:nl.° J051.)

nnvnl: ]l,'ovidencins, e qil'l-C'S, (Iure seu eon-,
Cl'rlo derão-se.' Ofr. 27 ,J nnlll) 1 09. (Colt.
Nab.)

pl'ohibirão..sfl sob-sc\'eras' penas as ~llns com
pras c ,'cnc1as aos sojdados, Jazendo-se
d'isso cnso dI' c1 p l1l111cia, Porl. ,,1 JullJO
1810. (CóU. Delg.)

providencin); se dcr'ão soLl'c mnnufaclllra de
espingarc!(ls c bllit5ncLas 1';)1'-(1 () excl'cilo.
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AI". 22 r\o\émbro J810, l)-(" ~6 Janeiro,
1.1 ~hl1'l:o, :li) 1)ezcilllJr~ HH I;

AnMA~lEJ\TO: OI'c1rnou-s(f qur sr rn~asse como
TItIVO aqllclle que Sl' c!f'SI'IlCóllllinIIHSS(o. Ol"lls.

'~ 2 Fl'vl'reiro '181;;. :2t:> l\OI cl1Ibro 18 nl. (R/'
pt'rt. CUI/h. 111 at.• ,nu. /l1:mmnwlu ~L. o 3.)

Ol'dCIl·OLl-. c a (nuneira JH'I'CJll'/se. r:l~'viflo rNllli
sltar al'(1)ól0-1,'nlo, ,pdn'xCls e wuuiçóe5 de' _
guelra. Av. 2t1 ~laio 1813:' "

- 501>I'r U fó1'mn dQ fOl'1lrcimenLo rle csp:irlas n
(,ITic,iaps dc caví}llari,. Ctll Li 'l>~a. Av..9
Fe\cl'ciro 1836.

e lllnnir,óí's ele P;IlCI'I'a npri5ion~dn!;nos pll'ntas
fOI', () eono'elidas :IOS soldados (O 1ll'II'iII ucil'Os
apresado,'es. 1)ecr. /.1 Uulubru 1819.

-' ordeno11-se, que paI'" a fabrica de armas da,
forlalt,:t.a da CoI'1l'Cil'flO' na côrle. 51' nflo lo
lllass' lU ~clIPros ólir,llllS S~'1I1 se lJ<lg... l'CUl.

Av. 8 Maiu H;:H. (Colt. lfaú.),

'- aos cor,c;arios do lLllrrrio ,como. c, com qtie
cOlldi(;ôes !'C' Illamlllll t'orIlCt'pi'. Jkg. 3U
DCZClJJ1Jl'O 1S2~, cap, J, art. t) a '1:2.

pl'o\'irlC'nci;lS sn ul'1'ão 'pnl'u O concrl'lo do
<: 'islf'lIlr, 1l,IlS t1epo"iLos UO 'irsl'llfll d' gu-crril.
1>orl. 7 JUllciro 1823. (Calt. lI'ub.)

"

rahl,iea de [Irmas se ordenou, qne 1'0, sr cl'pat-ln
na cidad .. de Ouro Prelo.' Pro\'. i8 1\1al'co
1823. (Cult. 11ab.) .

ao grl\'C'l'flíldol: cl"<II'mas rrrtC'llce I'i~inr n 3I'I'e

cadação, lilllpeza , e bom (llralijei; passall
úo Ule revisLa. para a disll'iblliç:'lo ueYc
(11e llil igir-.c no guverno. Av. :21 ~lal'vo
18:23. '

e1üs h'opas milieinna el'a fOJ'llC'cido ú cusla
da fm.('II(!a nacioll(d; CllllSl'l'l'ado <'U1 ~;'a'\
ca:::as. quaudü lião e:\lslião al'lllaZellS pl'O-

AIt1\L\MENTO

rl'lOS rara se arl'f'cnont·; (' (Is l'fficial's das
cC'lIIp"lllliilS i'rf". por I'II ..s 1'1'sp"II~i1\ei~.-:

'id. I'urts, (; "hlH!O IH'~4.. 20 Al/l:il,IS'::5.
( /I,11I'I't. C1LlLft.·.1I/ alo " vcl'h. Al'lJutl/wIIlo
11.· 12.) , .

- .
AllJU\m:\TO de ,i 11 f:1lil"ria, c,cavollm'ia, f.rti-

'lIu'l'iaoillfallle il lilollLilela: ~' qlnlielalle e
tl'Jl1l'O ell' dlll'a~flO SI' aclm mar('ado 110 DIII'i',

, e Ta". ~ S.. II:,"II,1'O 18~lt, Iii. 1,:0, lrall~cr;l'~a
'lia Pnrl.·:" j\OI'I'llll,1''l 1825 ~ SPll~ -l'rl'~'IIS

rlll iw lixados Ifl'h illl~lId"lIcfado arsPllal do
I'xprc.i1o em 12 SplPllIUro 1827. (li!pr7·t.,
('1111 li, MI/l .• \ crI,. ,., 1'11"'1111,0(/10 TI.· 2: ) - \ id.
Lei 2-5 A,..(os(o 1831 J 111'l. 1 L .

na 1:1h. 3' Sl'lem1Jro 1~2'(, ~ rligo i nfnntiiria'
llflll SI' lIC"f'l~ ;1$ ,da!Jóll'(!.IS ou !,spoIILal's.
piqlll'S dl~ sal'ffPIIIO-; 1111 ele cil\;allaria I'nlLa
o Ilf1l.urirl "(\111 pasla ou ('arll·ira.. (1l(1IC1·t.
Cunli. Mat., ICl'L. 'Al'lIICl1llCJllo 1t. O ú.)

sohl'f~ eor~rliçõl's rówa C'lfcclll'll'-SC a compra
olr"rl'cida (lor uui parLi('ul:I(', e qlll' fora
élI'P"('Vó'U" p,·la Cllllllílissão cn.l'arl'l').:arl.a de
examinal·o: Iles. 2. a , 8 Man:o 1825.

_(Cuii. 1\ (~Ú.) •

-
sohl'f' pll~;]nrr.lIlo do mnnd~ldo f:lzcl' 11;] fahriea

'de aI Ul;!S da f"l'ral('za da' ClllH pi 1':111 lia
ctllLH, f'ltra a armada. Porl. 2 ALio 18~7.

((uil. irab. )

'ao hal,nllifll\ n.· li de c:rendores se con~Nlpriío
pl'las al'uws 11'('1'111'(';, l\e., que, apl',~ill~
Ila:;:'('1II {'III call'l),~II"a, al:> Cldlllll'U"'l.'Õf'S
nrproli,C!<IS pl'la Hes. ~o ,!ulbo'1t>2í; 1I(~er.

.~L·, 1lJ ,fudlo l,tl·:l8. arl. lt, :'LIlpllUdo peiu
Decr.:,:l.", 1á JUJlIO 18:lt:>;arl. 5.

as aglllhf'lns c rscI\viililllS dI' ell,lvido livel'iío a
sU,ó' d,ul'\j(:üu .f1JUrcaLfa p~la Provo 27 A"oslO
10:2.8., ' , , . _

- na\'al inll'riol' firou n c,lr~o rln 1'l'pnrliçiio rIa
m,.rilllHI. Ll'l'15 lkzt'Ulul'lI 1tlôO, ai L. 17,

~ '
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ARUAME,NTO

.AnMA~mJ\TO : sc-nrrlrnou elos tavl-'rneiros, cai
xeil:os e 01111'01' homl,us.ue IlIja', par:l prl'n- .
dl'r os caplJriras e IlPssoas que 1i~.•'sse~
c!l'sorul'nl na~ rU~ls. 12url. 2.·', 27 J ~dho '
10~1. .( CoU. ,l\(/b.)

- .se'ordenoll de Lrcsmil ciJ<ldãos, 'J',C'lil'csscní
as considerações para SQ-I' <'leilures. 'Av~ D.o",
30 Julhu 1831. (CoU, iTab,) . .z'

-' qne IWl'ia n.a côrlc •ido c~'lnGado aos jnizp.';
d~~ paz mandou-se r,'colhrr, no ':II'sl'llal 1!0
eXf'rL!ilo. Av. 5.°., 9 AgoSlo.1831. (CoU.
)\' .Clb. ) -

- os gnnrdns Jh1c)onâl'S qne' o "enderpffi, siío.
c como .I11;lIirlCiS, alt>.ID da rt'slilllicflo dos
o1Jjl'clIlS "elldidos: Lei 18 1\ gllSlu' 1.83'i ,
arl. 87.,

- e'!alninnr-~e mnnrlou o recolhirlo 'DO' -arma
1,1'IJS dO:1I's("llal de ~uerra, AI'. 1.°,19Agosto ,
1831. \Colf. Nab,) .'

·AR~1r\~1E~TO: e qnal se orc1rnon fosse rl'Jnl't
lido 1':11'<1 :~ rn,lvincia (lil llilhia. Av. 6..9,28
NUICLI}UI'O 18;31. (CoU. jVab.)

. ;

orrlpnon-se a l,il11rf'7.<-l ,do pxislcn'tc na casa' iI..s
,DI'Jllafi da forlaleza da COIlCI~icfIO I1n c(\rte.
Av..5/~ 1lt Deieluu1'o 1831. ·(foU. !íaú.)

tiO deposilO-d'al'mns ·d·a fllrtalew da Concf'içno,
em qllall'Lo f'xislis1;e, cOllcedplI-se Illll-fid e

:u.m ~ui~J·dil do t1I'SI'nai de guerra. Decr. 21
FCI'.creiro 1831, ad. 2lt.

dos gllilJ'das p(l'licia"s cr'eãdos na 11I'(l\in~ia
de 8. Paldb', C1IffiO, e por ([uem sl'riil for
necido, dC'LCrminoCl-:e. II,·s. n.O 7,- 25
Juuho 183lt, arts. 10 .c· 11.

da gmu'c1a ilucional: a' seu rcspeilo qnnes as
. obl'igaçnes uos eh'efes ue icoi:'tTJ. Decl'. lá
Julho i83!!, ar!. ,5. - . ,

.qual Dns, alrande~ns - se d~spaelt<-l só pfl1'a
u.o do eslado. n(~~. 22 JuuLJo 1836, arl.
223.. (CoU. ]J!a;nch.)

,- 50Lrc sun dur.açi\o, foi ampliDdo ao çorpo
de ,ll'liliJeria de llIarillUa o Decr. e Tab.
3 Sl'lcmbl'o 1-82ú; Lei 25 Agu~lo '183).,

'art. ,11. '

- frmpssa, de ar'mas, e fjllflP.S SI' OL'ClrnOll l1flrn;
Plrn'UllillICO, AI', 8.°, iI Uulubro 1831.
(Coil. 1Y(l&.)

sohr~· a pni.r,'~n do J1l'rLc;ncen!e a Gnilherrne
Y;llll1f', II '- di'IH1Úladá 1I0S anri.\~.('lIs' dll
:lrSI'nilf ,de g'1/l'I'I'<l. AI'; 3.°, 25 ÜpLiluro
18:H, (Colt, Nc!b.) .

5(;bl'c as provi(kncins dau,as para a co·nspr
vaçflO " arrel'adaç:1o e .ap'>o'eilaíi1l'olo da
f!;l'alld,' pUI'ÇÜO I'xi:,lenle C'li d"pcisito 110 Rin
Crande J(I 5111. AI', 5,°, iO !'\olenlbl'u Jti31.
(Col!, l' a&.)

dos des<,l'lol'es rchelJes dó Rio GI'anllf', que
ll:)s'asselD parü :IS forç:ls d'l l"t\alidade,
o'l'dellou-se's~pnp;ass.c rclos corn's puhlicos,.
c:dcllladosos'arli~~s pr~) valor dell'l'!l1ill<ldo'
nas lab.,Jlas de c!escllll'los dp. ral'r1a I\lCutO.
Av. 3 Ag,!slo i8.3!). (Jo1'/I.'n.o 235,)

- POI' occa.iiío ela rcbclli~1O de S. P:1lI10 e ~Hnfls,'

pl'ohibill n·SU'l exp(II'laçllo da côl'ln pal'a :JS

pl:ovincias '. del'flo-se v:~I.Í<ls 01111':1& pro,i
dC(lcias; 2 Av. 21 Jurího 18LJ2. (./01'/1.. 1/.°

1(5), 18 ;\l2oslo 1842.·(./om., 11.° 2;i~).11

Ollluul'() 18ú2. (Jom., 1/.° 273), 8 PCI'C

rl'il'o, 27 .lullho, 30 D('~.C'Ulhl'o 1 Slt3.
(JUl"1ls., n.· 64 .. 176, 5 de 18114.)

prças do inulilisndo f'xislcn te nas prol incins ,
Onll'IlOu-:e nos presidellles, que rellll'les
s.'m para o ,Irsen,,( de ~lIerra da ('ôrle. Cil'c.
30 Agosto 18M. (Jom., !I'o 2lJlJ,)
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os re'ndciros da f<1 I':en da , conforme a Ord.
Liv. :2, lil. 63, § 2, e cap. 153 das Orde
nanças de fazenda, pódião (tazer as qUI)

qUlzess,em, e bem assim os seús l'ecebe
dnre~ e cobradol·és. -,Viu. Res. 17 JuI,ho
1821. (CoU..J\fab.)

nó nio ele Janeiro os individuAs'presos, por'
se acharem cO,Ol rlléls, ol:denou-se· que fr-.
ca~scl!! ~ob ~ jUl'isdicçã~ do juiz f~O crimp. do
'Ualrlo·de S. José. Av. 28 Abril, 15 No
vpmurn J821 , nntlcxos'ao de 29 Dezemhro
1831. (CoU. lVc;b.) .

(escudo) sello dns do imperjo fói 1'emellido
p~'lra uso da junta da fnenda de Pernam
llilco: POI' não seI' (I de que llS<l\'a conforme
as vet:dadeiÍ'as. Provo 15 Fevereiro 1$23.
(CoU. Nab.)

( escudo) do reino <lo llrasii, fixarão-se.
Decr. 2.°, 18 SelerilLro .'\822, alterado pelo
Decr. 1.° Dezewbro 1822. . ,

- é p,rohibido assistir aos actos do jury, com
armns de qualquer qualidade, sob pena
de pI'lSf'O, como cm Oagranle. Proj. 2
OuLubro ib'23, nrt. !J4; mandado execu'tar
pelu Decl'. 22 NovemL.,o 1.82;~; Decr. 11
Setemhl'O '1826; Lei 20 Selembro. art. 78;
Cad. Proc. , art. 288:

ARMAS imp.orlada·s pa~ão direitos, e forão ~oui
prchl?nclidas no Alv. :l5 Abril 1818.- Porl1.> 2~ Fe\el'eiro :1:8·20. (Coa. Detg;)' . '

,- de POI'Lugal Dns erli r.ci~s puhlicos, e nas
harreLinas· dos flfficiaes e soldados manda
rão-se squslituir .pOI' imperiaes: ~)Ol~t. ii
Fevereiro 182.3. (CoU. Nab:)

AR~lAS

de 'fogo ': di. paraI,as ele noite era caso de
()pvasl;n. :Edil., ,20 Mnio :1809. (F. TI!..
.A rma$ II.° J024.) Edil. 7 Junho 1..810.
(Cott. Delg.)

C>

quaes [01';10 c'onsi.dcradas contmunndo de
'HU(',ra no TI·ul. com IlIgblC'ITU, :19 P('ve
1'e;1'o 1810 a~'1. 28; TI'<1f. 17 A~()sto 1827,
arl. 1~; COU1 a·Prallç<1 6 Junho 1ti26 ,
cll'l. 1 J: com as cidades anseaúcHs. 17
1\o"['lIIuro 1827, arl. 10 ;"Allstria 29 [\;0
H'mllro 1827. arl. 3; rolU a Prussia 9
A ul:i·l vI82t>. arl. 11; com us E, Lndos l. nidos
da America 12 Dczembl'O 1828, arL 16';
com Porlug11119 Maio 18;)6. aTt. ,1.().

(escudo) da cidade do PorlO: concedeu-se
lhe disLinc.;f1o pelos SI'1'\ i<;os foitos á reslau
l~açflo. Carla Regia 18 Maio 1813. \. CoU.
Dalg. )

(escudo) "o reino unido de Porlugal, Brasil
e AI~arves forão de iglladas. C. Lei 13

. Maio '1tilG. ..

AR~UME TQ: so'hre san (jpspncLo, confol'me o
nrl. 2~3 do RC!!. 22 ,lu1J11O :1836. deu'-se
expliea~'ão.' OI~~1. 1.8 Selembro 18lJ5. (Jom.,
n.O 266.) .

AR~1AR-SE. - Vid. Armamento.

ARMAS pnra seu aprol'i 'iónamenlo derão-se pl'o:.
\ideociàs', e Cjuaes no Parlo. Ord. 8 Agosto
18Ut:). (CoU. JJdg.)

:..... l:ecornmondou-se a o1Jserranéia das leis que
}Jl'ob ibelll seu u o, pel'lllilliodo-se só lei-as
em casa. Porto 29 1I-1al'I(0 1813. (CoU.
Dt:lg.) O que depois lambem foi prouido.
Porl. Ú l\o\elubi'O 18'1.4. (F. Tit., verbo
Anilas n,O 1050.)

determinou-se, que todos 05 cidadãos assis
tis~ell1 à quebra dos escudos, pelo falleci
menLo da rainlsa D, ~la ..ia{" Edit. 1.3 Julho
1816. (lJ .. C(WI1. , Hxtmct.)

sohre uma que foi acharla no paço da. ass\'m·
bica constituinte dissolvida. Porto 13 De
zembro -1823. anne~a ao Av. '2 Outubro

'1829. i CoU. Nab.)
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ARlII AS

AIUtAS (rsçudo) im)1l'rincs scman,lariio'c( 11oc<II'
nn frcnle do edificio do selllionrio do Ca
raça. POI'L. 26"Ju.ueil'o 182li. '

ARMAS

ARMAS: o· f1J'rnncnmen\o d\'lln n(\ curlp era caso
.de dC,".•SSD. Av. 1. Julho 1830. (CoU. Nab.)

lodos os Bra~ileil'os .5flO ohriga'do' a tomaJ-ns'
parn suslcnl~r a, ,independCl~cia e lnkgri
dade do iml)(!riq, e' defpode-Jo' de S~I1S

inimigos exlernos ou internotl, CoustiL
ar~. 145.

..:..:.... suprrioridaclc cl'rlla~, .de I1lnnC'i'ra que o oITen
di(lo se npo possa d,.[,'ndcl' COfll prohiluili
crade. de f\'I'W II ir a ofl'clIsa. e circ1I1Ilstancia
ag:graraJJle: ·Coo. Criru, ad. :Lo, § '0.

oITl'nsivas: cJllf'm cl'Rllas usa como é pu
nidu. "Gud. Crilll., arl. :lU7.

fornccel-js a escrnvos para insul'[!:lr-Fc é- CrI

me, e COlllO pUlli(lo. Cod. Criul. ad. 115.

lomal-as o ql1.e rôr cidadão nrnsilfliro conlra
O :,illlperio, de hanUI!iras inimigas, é <tlm
crime, e como p.uuido. Cod. Crim. UI'L 70•

qllem d'ellas r6de usar, ~em )ncol'1'er em
Jwna. Clllt (;I'im. ar!. 298. - Viu. lllsll's.
29 JrorclIlbl'O )1831.

quncs , ej;~lo oíft'nsivas, e Cfuiles ~('ja licilo IIsar
(ll\cl'lIiloasc'llllaras wUllicipaes. God. CrilO.
art. 299.

-.;... fo,'ne~('1 'a~ ~. nnçãb i;,inliga, pnra h~,tiJisnro
illlpei'io, e um (TinJe, c COlUO puui'do.
t::od. Crim. a·I'L, 71.

---'o sohre a l~rCl.hibiç~() de seu uso. i10~ milililres.
róra di' HT\icll exrillllt-s(' a cd).:·el·\;lIl(·ia
dos S§ 1.°5 tI;)s AI\.5 1'~-F('H'leiru J772,
c :lô J\ovclllhru 1801. Circo ô JUllbo 18.H.

- os ~lIarnns .municipnp.s prOVISOl'lO • que alm-
. ·za~S()lll· d'dlas. l'rilO, C cOUJO punidu·. Lei

'O,Juu1.Jo J831, ad. 11.·

defezas: aos comrnisc;arios. de policia foi
iocllillhic.1o \'i~iar os que d'ellas usa sem,
fazei-os. prender e r0l11elel-os li aul,oricbde
competente. InsleJs. 4 NovemLro 1825, §~2,
8.9, e 10, e quanto aos f's<;ra\os, § 13.
(Col/.. Nab,) Os cOlllmissul'ios niln f'~i.l('ll)

Unje. - Vitl. lnstrs. '2lI Jdlio, 'l9.J"'ovclILbl'o
:LH31 , ar/. . 3:

aos juizes de prirneirn in"Slancia foi incumhida
ii illlri1J(liç-üo de conceder licpuça para 1150

cl't'lIas. vf!ril\('anclo-~e OS "eclllisiIOS ·Jc;:<ll's.
Lei 22 Seteml)1'o 'i8~8, arl. 2,.S :L.~.'.iJ.
Decr. 21 Oulubro 18;)3.

- malHlon.:se expÔL' ~o [lllbli~o uma de fll~O
, rrohi~ida, c·m figllra de LeJ)~ala., pnr:1 que

chegl)sse i.t noticia de torlo . ErliL. "1[1 Ja )t'iro
182 '. (Coil. Plultch,)-\ ido Circo :lOJ'01;cm·
bro 1862.· _

- sem ellas deverão estai' ds nssistfmles ÚS elei
.- çóes pal'oc.hi"e,;, lpst. 26 Mar<::o 182ll,

cap. 2, § 1..

- que niuguem [os e isento de sei' apalpado e
corrido, La,eodo slI~peita dl: 11',l1er nrmas
defezas dc'noile anles do loque de I'l:'coflH'l',

, e depois ord-enou-se, ,salv~5 que excepçõl's.
Edit. 3' Jnn iro 1825. § 3, aos e cra\'os
ainda de dia, sob pena de aç(lules, foi pl'o,
Libido o uso de q.ualqu(;l' 31'IlHl dcl'ew,. e ele

'pillf5. § á. - \id. lllst,·s. 24 Julho e 29 No-'
t'elitbl'o 1S31.

ddcnsivas e oITens~va~ podem usar os con
dllclores de mujas clo'corrcio, Hl'g. 5 Março
18~9. m\l, 89.

ás rondas oe ~1I:lrons mllnicipaes se incum
hio 1')(,1I1Iin:lI' as lH'ssoas suspcltas de as
Ir'llPr,'ru, 1ll1'uos olfiei<les niilil:lrt's, alvo
no Cil$O ue li 'arem 'as ~ lIe ni:.o l'OS:CIU do



ARMAS

s,>u' lIniforme. Imlr. 24.Tulbo 1831, art. 3.
(("oU. L\' aD.) - \ ido lnsll's. J.9 1\ ovcmÓl'o
1.831.

An~jAS : so1>l'e a pris~o dt> um officiar rrancez.
por se achar armado, ('ontra li al'l 29;:;,.S ~

do eod, CI'im., r1ecltll'oll" e lIada bavpr CJue
]1l'ovidcilcial', por spr legal. Av. 2.'·, 29
Julho 1~31.· (CoU. lVab.)

o
so1J.'e rcsliluiçãl) ele :l1~lImas ao dono ria

Ca5:l, C'Ul que !Ia~ ifio sido -achadas. ,uma
\'PZ CJlI!3 visit'clmcnle não fi sSI'm de nação'.
Av·.l.J.", 29J.lho18iH. (CoU. Irab.)

não po/1cm os ~n(1f'das nacionaes toma.r. sl'm
ordem dos rlJeres, lH'1ll estes ordeual-o,
S('111 rl'CJllisil'i1o d,í a~ltoridnde civil' compe
tenle. Lei 18 Agoslo 183.1, ad. 7.

d~clnrariio-se qllaes as prollihiclas de 'usar-se,
. sem li<:enl;a, c ~ob que penas.' Lei 26 Ou-

tubro 1831 , ad. 3. '

ARMAS

An~1AS: l"dn e ql1alCJ\lel' que rô., nchada ao
preso, St'rú lomad'a. 1)(lra ser apfll'l'seulacla
ao juiz que Livt'l' ordcuado a prisüo. Cml.
Pme., art. 181.

/.

d'cllns dl'vc o· executol' de l1m'\ prlsao usar
em - re:Hs,Ll'ncia, p"ra l:õUõl dereza, e para
repell i r IIppllsição, ~eu (lo t'Ul lal ,C(luje('lura
o fer.imeu,o ou llJorte do réo jusltlicàvt'L
Cod. PI'PC" 'Irl. .1.8~: () que e appllca
aos t~'rceil'Os, que au,xilialelll 'a júsLiça e
aos que <ippoiurem LI ,·e"islcucia. Cil. Cud.
'art. i1:>3.

licença pnra c,u \lS0 só se deve conceder
com todas as ciluLi'la'S e prclenções. Deer.

'2-1 OuLubro '1833. - .

- nos processos por 81'U uso in-1evido. orel~n'ou~se
que nno jul~~s<em os jllizf's.d(· pliz dl-'Iini
livamenle, vislo o nl't. 12, S 7 do Cod.

.Prllc;, ad., 206; Lei 6 .Junho 1831, arl. 5,
npesar do ai!. ~ da Lei 26 Oulubro 1831;
Av. 1.8 Outuhro 1834. "

- em razão da proJohga~ã pl'isão de um delin
(Jucule pOI' u (, illpgal crel/os, pro\iclencias
l'al'3 Slla ~olllll'u se rrcommendárào, em'
allcuçüo' a {)Sléll', preso por mais leulpo do
que se fóra Coudellluado. Av. 2.·, 29 Ou
l.uoro ,1831. (CoU. IV lIb. J"

ás ron~lns dc guardas rnuJ:?icipnes Permanentes
I se onll>nou a prisii~ dos qu'e' as Lrouxessem.

de qual<]ucl' nalureza. excepto' aos mili-'
lares as do seu uniforme, eslando CLll ser-

, viço, lusLr. 29 NO"cÍl.loro 1831, S§ 8 e 1~.

- provisão ,I~nra seu uso' paga novos c velhos
dil'cilos. DecI', e 'rab." 25 Janeiro 1l:l32.
Ll'i o.· 243, 30 Novem bro 1841, Tab.,
§ l.J6..

seu hra 'ão é snbjeilo ao pagamênto de flOVOS

dil'ciLos. Decr. e Tub. 25 Janeiro 1832;
Lei n.· 243, 30 Novemb.,o 18U, Tab.,
S 29.

- quaes se perrnjl~em despachar unicam('nle
para uso do EsLaJo, e quaes pura pal'li-'

.culares. não seudo em: qualltidade, que
caU7.e suspeila, cOIOIllUUiC,lIido-o (1 inspeclor
da .alfau(h·ga ao cliefe de IHllicia. Decr, e
Hrg, 22 JunlJo 1836, art. 223. (CoU.
Planch.)

Uevem' ser aclmiltida~ a dl'spaçho nas al
fandegas. na conformidade. do aí't. 2'23
do n.e~. 22 Juuho 18;\6. pois t]l1e pelas
di!'posições 'do Cod. C"im•., e Lei,26 Oulu",
uro 1831, a ningllem é vedado tel":as em
casa, e de todas se póde fazer liSO em
pl1blico nos cnsos especificados 110 ar!. 298.~

Cod. CI'im. e·3.· d.a Lei cito Av; 11 Jaudl'o'
1.837.

- não 'deveÍn as auloridades cncar.:cgada·s ,da
inspecção (bs prisões conseulir: que n'ell.as
sf'jão intl'odllZidas. nego n.· 120', '31 J flnt'i.ro
18!J2"arl, 163.
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AUMAZ'ENAGILI

AnM.ts, de logo d~s' casfls de commercio da corte
.' malfd,l!'úo-SP depositar no nrsenn] de ~1H'l'

ra, até nova ('rdlllJ., por ()(;célsião de
.rehdli;lo. de. ~rillno; e S. PUlllo .. 2. -AI'. :2L
,Ju:nl:o 184~. (./01"11. 1/. b 10;'L modiflcado
]"l.aI'a adlllissú'o h CUI1SIIJIlO, núo parn expor,
laçRfi;OI:d..;:I8 Aoo tô 18l, 2.. (.forn. Ij,O,263),
concedido o dcsp,ac\lo d cxporlaçflo para
róru do imprrro; P,orl. 11. Qulullro j~lJ2.

(Jom. 11.°,:273); Ord. 8 Fel"crerro 18ll:'.
(hJTI1. '11. o (já!; Onl. 27 ,ftll'i1W 1S~,i\:,

(.IOI'I1. 11. 0 176 S,I/ppl.) o.rd. ;jO DC7.unbro
18l,3. (:/01'11., 11. q 5, 18lJ.!l.)

espingardas de vcolo. c sells respC'clil'05 áp
parelhos não se arlmillelll a dl'spacho Ilas
alfalHleoas. Circo 10 l'/ove)n1.Jro·1842. {10m.,
n.O 311.) ,

seus dcspach9s de cónsllmo siio drprüdenles
. da prrmi:;sf\o tio goverllO, Ol'd. 12 ·Fcl'e

re.iro HllIS. (Suppl. ao Joni., 1/.° .09.)

- s01)1;e sen de~paclto explicou-se b ai'L 223 do'
Heg. 22 JllnllO 18:Hi. OnJ. 18 Setembro
1ali5. tJOl"ll., /L.O 2M.)

- c]9S'COllsuics Ililo 50 iStlnltlS .de direitos nas
ail:a'nrl"gas, P0I'(JllC o arl.' 91, S 3 do ne~.
22 Junho 1S:\{), a elles sÍ}'nfIO csll'nue.
AI'.'9 l\ol'embl'o ~8áô. eCaz. OfT. ,-11.° 69.)

. .ARMA~ENAGE~tse " mgnl'ito a 'pngar e de qne·
Jazt:ndas, e em qlle. C:lSOS, os slIbditos'
Bl'itannico '1105 dqlllinios pnrl,llgllCZt'S. Tl'lIt.
19 Felwe! 1'0 18 LO, al'ls. 20 e Zl. 1'1'<1 t. 17
A~6s\()'J82.7., ;lI-L '22. N. 11. os mais l.:alados
rel'l:.rem-sc aos direitos llllposlos a nação
mal~ l'a'(ll'ccic1a. - \ id. dlv. 26 Maio 11;i12.

--:- sobre o~ a~ligo,s concedados com' o cnoslll· •
B.'ilannico,' UIU dos 'Tunes I'c!'snva sobre a
enll'q;a de 320 réls POI' cllda volume. nhiclo
dns 1'1lI<l7.f'ns d'aTr"ndc~!a:"- Vid. Res. 28
S<te;nbl'O {8il. (~oll. l'iab.).

_~nM.\ZENAGE~1.: pro\·id(lncins se c1C'riio para sua
- ,fisealis.u,;ão. Provo 20 I\farço 1.812.. (CoU•

lVab.)

de mercadol'iãs de subdilos nrilinnicos ou
naciooaes, ord",nou-se quc st'I'ia ;1J'bllrada .
cOIiforlue a pralica clo<; ,lI'mnZ"ns c1o·l':li1..
ccnmucubrnrla. Alv. 26 ~lai1l1811. -Vid:
Lei ffj.NtJt·embl'O ii,;;1, aJ·t. 51, S tO.

fo.i inncreridô) um~ prcll'nção de iS('nç:lo de
'-pagalDl'ulo em mercadorias da As:a, parle
coolral'!a ao-Alv. 2ô Y.aio J (jf2. nes. 8 JuJil{)

,-1~2lt. (CDU. ~Nal/)

fói iodifirido prclençãl) oe- ísrnçã.o de paF:~

meoto~ como conb'al'ia ao S ti do Alv. 26
Maio 1812. Res, 9 ~Ol'eWhl'o 1826. (CDU.
Nab.)

-' ol',denou-se q l~ pagasse.m 'as ulPrcadorias de- .
posil.éJdas na ªIfandega' JJ!U' neces$ldade :de
cI.lOcerlo das embal'ca'çÕes, qll~ as c~nrll1

ússeOJ_ Re,. 29 l\ovembro -1827. (CoU.
Nab.) ,

- marcou-se t/S poe % d:o valor ás fazendas.
que pl.r mais de !tO dias, se rle.!UlIl·a,;sl~m

nos armazens da alrau<h~~a. L(~i J5 No
,'elllbl·ld.$;H .. ar!. 5·!. S 11.1. - Vid. Lei n.
58,8 Olllubm 1833, m·t. ,30, § li.

dedarou-se que era só dpvida deJlois ele com
pieto u nwz, so1.J re (Js 40 dias da demora.
c que oa dispo ição ~el'al do al·l. 'fi 1 , S 10

,da Lei i 5 N(lvembro '1831,· se .comp,·eiJcu-
diflo as liJrinhas. e lrigos. POI·l. 21) Jull.1o
1.832. ' .

otdenou-s<'l que 'dC'pois de passados os AO dias.
fosse- cubr:.da 1lll'IlSalIUCnlc, na 1'(lS[1O de'
1/4 por 0/. do valor dos generoso Lei 0.° 58.
8 Oulubrc. 1.H33 , art ;~o § la. - Vicl. lÃ
n.O 1.09, 1.1 OUtUbl'O 1837, <frt. 1.



"

ordenou-se que dI) 1.· de Julho 1.8~8 em .
..ti'lule se.;IITccada sem 1 e ~~J~ por "lo addi-

li lUL\ ZE NAGE){

~ . .
çionMs, qlle serião c1c\'irlo~ (ln (lia sr~uinle

no da 'nlroidad(ls ~{'ncl'(ls. C lIl"!'r"auorias.
nos UI:I\laZUIIS das ,lll'ar;dêgas n casas alfan
dl'ga.das: riada se dt'dmindo d'<:IJ.i~ô.para os
ell1ilregados; continllalHlll pOl'éUl SC.l.1I:(, cer
tas IlIL'rcncjol'ias a 1ll0SllHl m'mnZt!lIa~(~lIl', a

.' que csl<nfto ac:LuaIIlH~Il~e sllhjcilos.- Ll'i n.O
1lJ9, 11 Olllllbl'lI 18;j7. ar..l. 1; para cuja
excclÍcüo UnI. 25- Oll'lllbro 1837. - \'ítl.
Lei n. ~ 60, 2.0 Uulubro 1838, arls. 10 e 17.

pl'aSll livre de ;~Q dias, éonccdido para
gcneros de estiva pt'lo §~ 3. ° do ad. '16 da
Lei n.· <?O i 28 011lubl'il Jti:;O, roi recIusido
ao de dez para lodos os li(\,lidos conlidos.
em C(l~Cos. L(:i n.: 10:3, :2\) Maio 18!JO,
.(lr!. 19. - \ ido D:i n.· 317 1 9J. Outllbro
1 <.2/ .) ,t - (;' ri "7':. utt.'?, ai . _D, ~ . e v •

pro~:irlf'ílciou-se .acC'J'ca da execução (h Lei
. n.O 109, 1 J. Olllubl'O. 18;,7, art. 1, deda.

rOll':',;e, que a I1ÜO pa~a\üo as mcrca,IOl'ia'
dr'posilndas nos IrdpielH!S. parLicll!al'r.s; f! .

que as acLlla'IIllr-lIlc exisLenles a. pag:lv:,011a
f01'm<l do nrt. 101 do nl'l!. 22.J lInuo 1836.
Ora: n. o 101, 26 Se'tclnbl'o 1838.

05.1 3/~ acldicionaps crf'[Í(los pela Lei D, ° 109.
11 OuLubro 1837, ar!. 1. loráo ~llbsti
IlIii.lo· pelo novo 'imposto de 3 J/2 por °f~,
de1.Jnixo da drl1(;millaciío de Hl'lllaZ('oagein
addiciollal, ()bSerrHri(io-~e c'Tl,t"s tlisp'osr-'
ções, e qU<Ips na slIn al'l'l'cndaçüo, Lei n.·
CiO, 20 Oulubl'o '18:\8, (lrLs. lU e 17·. - Vilt
Lei 11. ° 108, 2.'6 .I1(1io 1840, arfo 19.

Ç1.

AIHUZE. 'AGE'l: sobre reclamac1io do ;nini tl'(1

. 1ll'ilal111ico ncerca "da l'xecl;mio'-da Lei O,·

'109, 11 OUlll]) 1'0 1837, a ;.t, .t. AI'. 28
1\1<I1'ÇU 1.038, (JOnt. 11.°.$5.)

. - .a('cl<11'ol~-se, ~ne n tlisgosiçiiO elo § :2, <Ir!: ~6 ,
da Lpl 11: (lO, 20 ~Ullluh!,(l 'l~;38, se ,'('lcl'la.

. no.§ unico' dll a1'1. 1.. da Lei 11.° 19\) :}l
Onlubl'o 183í', e nflo no )lri.·1 dn 1I1r-Sma
lei;l1f1o obsli.llltc a Cil"c: IONurcmuro 1~8;

Cil'C. !l. o ilt7, fá Maio 183!).

ARlfAZEIÜGtm: dcclnl'otl-s~; qUf' a l(·j 15 10 _

"c'mbru 1831, {lr:. 51, SlO, ap1'oas filill'(-IlU
o pt·" o.' m,I5 nfiO I'(wngon.1I Ah. 26 Mili,)
tSf:2, que mar.lda \(,lIdl'l' em h·ilãll 'os ~e ~

flf'n,s cOII,;ervados lIOS :ll'ma7.l'IlS. pOI' m<l is

h'lnflo. du c!ue a lei perun le. OrJ. 30 De
.zcmLro 1833..

- ded<lrou-se de que tempo se (l(·.frria come'. a.r ,
a cohrar, na rasüo de 1/4 IlOr 0/•• e até~

qual.na de 11 '. PUI'L 2 .Jull.io ,18~4.

declarou-se. que, a dos geot'l'os de prodLlCÇr;O
.brasilelra iUlpoltados das províncias .. nfao
enl ctllnprehellJida na Po!'r: 2ll Nll\'':ltlbro
~8M (~:IO vcm nas collecçõcs). Ord. 28 Ja-
neiro i835. ,

Jcdíu'ou-se, que o praso de' (res annos,
concedido peJo al'l.155 do nego 10 Setembro
1l?3!J, pi,ra- cOlIscr\'a~'ã<t das' fazendas !lOS

arUWZClIS, não se cnlpndi,. a n:'speilo dos
cO"rupli\cis, a que silo só d'H\OS seis rnezr:~,

pal:a c1cl'oi" pr<lllcar-~e o que rccOlJlffil'llCla
(I cap. 1() do cil. neg-o , isto é iI'cm a kilüo.
Port. 6 JunllO 1"8;}6,

- é nrrpcadad'a nas' al[anclegns 31·t. 88, § 5, c
j)a~a lut:ll. ~III~ mlleda correnle, excr-pLo
pd'ls a:."ignaull:'·. arl: !JS, (fllacs as mer
cac\ol"ias" clla 611bjeilas, e de'que ti cou1'acla,
arls. 100, 101 e 102, não a IlOuelll el{'vi.)r
os lrapichciros, 111'1. iSU; COI.IIO se pralica
no df'sp'lcho. para constillJO, arC": 1g(j e:
2J;~; c no de I'ccxporlação. baldeaçrlu e
mi 111\uia, a rIs. 'lI.! í e 2MS tl () 'caso de ex
lr:ll'io e appn'hen ào, "ri. 2SS do Reg. 22
Junho :t83l)•. (CuLt. PiancfL.)

ARMAZE! AGEM

- Gecl<lr~o-se, que ~e:r1Plia ll:l~ar mensalmenLe
clInlanilo-sc o UlI'Z, In~o (JU" CoUll'ce COIl)O
\encil1o; e que ,ís Kenf"'os de (!:-li\':l ),'rlno
df'llIol'al'-s~ JO dias li\1'05 00 i,nposllI. 'prov.
i~ Ja~ciro 1.83~. Circo 1.1. Fevereiro 1835.
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AIUlI AZEN AGEM

. ARMi\ZENAGEà;I: dC't~rmino!l-se. que o .pl'O
ducll/ do j'llIposlo de. 3 1/"2 por °10 "(i'Hia
conlinuar a ser éxclllido' da dC'cillcL:ão (/'1

qllola dcsifnad'a p'II'a o vC'ncini~ulo Ilos c'm
])J'C'g-a'do's das alfandegas. Av, 11.° 2";)0, O
Oulobro 1~40. .,

- a I'eslillliç~o de i P./'-t. OI'de'nol1-sP, que, fo~'e
fcila das SOllllnas pa~as lia IOI'IIW da Ll'i
n,O 10~)_ 11 Oulllhro H137. dl'Mle a c.xe
cuçiio da Léi 11,° 60. 20 Oltlubl'(l j S;3't'.
ad,.1(j; Av. 8 Oulubro 1841. C./o'm,

'n.O 2G8.)

sobl'c a applicaçií~ de j pOl' % aodicional <'I~
df'sp-ezas 11;1'l'iI('S- lid, Di,tI: '29 SetU1IIb1'O
1~42. (./01'/1. ll, ° 265.)

addicional. e oliLI'OS imposlos, que ,o sal
esl'ranRl'iro ,pap.-ava, f'J\flo ~lIlls'lil.l1ido pela
iaxa de 2úO,rei~ 1'01' alqllf'lrc. (.,ei q,O';)l7,
!nl Oulubl'o 18ú3, arL. 2.'), §§ 1 e 57.

ac1dicional passon a Gcal' cnmpl'f'hendida no
direitos de cOI\~illno. pcl~1 laril'a. é1ntll['i~a

da pelo ad. 10 da' L,'j 11.° :2.4.:3, 30 No
vembro' 1t)l~L. coja exr:clJ(:il(l dl'veria jlrin-,
~ipial' do dia 11 I ,Ielllbl'o It'4lJ. em diante.

Decr. e Itr'g, n.O n70,).2 Agoslo 11:)44.,
al'l~. 9, 10, 14 e'18. -

Como deve seI' escriplurnda • em conformidade
do Decl'. 11.° 37tS. 12 \go~lo 184ft: OrJ,
D.O H), 15 Fevereiro 1.S115~ •

declarou-se o modo de dcrlit-l,il' os 20 por %,

de que lrala () al'l. 9 dri Hf'l,-;' IJ. ° 37ô, 12
;\gnslo lti!llJ, e a pOrCC!llilg III par'a (IS
elllpregados. Circo n. o 03, 16 Junho 1tift5.

;- declarou-se, que os genf'ros isentl,l5 de dircilos
de CI ISUlllO II:I!) eslão mais sllbjcilos á
armazena~Cln addiciollu I. Ord. n. °-/:iI, ti
Julho 18ft5.

, .
ÁIC\lAZE~'S

Ai.nlJi\ZENAGE~'1 : dC'c1:micóC5 se fiZf'J'ilo l'obre
cafO, em que os VOlO';lCS de r~iclldas sécras
a n:10 pa~llrião.: Av,' õ Juneiro 18!J7. (Caz.

-OIf., II. o 11 l.) -

ARMAZENS ~ trapicl'e'i llar:l recolheI' tri~os,

CIlOI-OS. C Clllll'OS ·p;(~I.lel·{ls: pr</\'irleoci:ls l'e
del':1o a belll d,' sua edific~IÇão Das praias
da Gamhoa e Sacro d" AIiNes , na cOl'íC.
nl~er, 2J .J:me.ii·o 1809 (Coflr• Orlr, Pr,);
Res. J3 Selemhl'o 18"20. (CoU. ·m,lb.) '.

- orornoll-se. que seus donos' n1io deixassl'm
sahir caixas C feixes de ussúc;w, co'ul'os,
-alanados c sda~. 1'6105 dc~ fumo, _e saccos
d'alp;oeJÜ(j, ·Sl:U} rl'c,>berem' billu>tes on lhe
sow'eiro. ele haverem _paF;o as conlribui
CÕI'S do AJv. '15 Julho 1809. Pol'l. 12
Ágoslo 1809. (CoU. Nab.)

. .
-, podem QS .suhdilos Urilannicos occup3r, e

st'riío e iodas as suas parle:;. e dCjll>nden
eias, tanto IWI·ten'c~utcs ao's('u ~()Ulm('rcio

como á sua I'esidencia, rcs.peil:llios. Tf"dl.
19 Fe,·crci.·o j 8t O. al'l. 7; 1.7 A~oslo 1.827.
arL 10. -Fran"cozes, TraL. 6 Junho lM26,

.-art. ti. ~A I1'll:iacos, TraL ~O Nuvf'llIhro.
1.8.17, 3rt. 2. -HollnIlJ-,·zcs, Tt:al. 20 De
zemlu:o 18213, <lri. 2. - PorLugue:.es; Tl'aL
19 Maio 183ô, ilrl. 8,

de arli~os bP.Ilicos na ilha- de Sanla C<llh3
rina ficárão. e como. encllrreg'Hlos ii ins
!)('CÇãl! da jtlncta da raz~nda nllvamenlc
crc'11a. Carla neg.- e'Inslr. 1.9 Aoril1.817.
(C(Jlf. }fab.)

reaes da fazendh ('111 Piuuby : e:xcllsou-se' a
C1'eaçiío ou lug<ll' de compradur do' gene
I'OS, enc;lITega II (!o· sc lae' funecões ao con
tinuo da i11l1~1:l ela fazcud<l. Pro;. 231\goslo
1.1:)20. (Coil. lViLb.) •

destinados na Pl'Llinha ii ~ual'cla do sal c h·igo.
que nüo cabia na all'anç\e"3 do Rio de
Janeiro, Olandárào-se eUlrcgar a seu dono.
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nacion0es de Pinnhy: dllvid:{s sc resolvêl'ão ,
sobre fll~·Í1ecimcrrt.os á lrop:l. Pl'ov. 27
,\ goslo 1828.

l?,

da· marinha ..~Vid . ./l1'~enaes de MCl1"inha,

de al'ligo' bellicrlS de S. Pedro do Sul: so
bre as providencias dadas, para arrecada
ção, clJu'cnal,ào, e [lpl'Ül"cilamcnto de

·uacionucs du cidade de Porlo Alegre: sobre
a I eslillliçüo <lo 'cu almox'urife, qué róra

·suspcnso, por Slla condllcla tn<l1rcl'sila•.
Res. 13 DczeLÍlbro 1830. (Cult. lYab.)

demolidos no Para.: concedeu-sI:) S'f'U Jpl'I'eno
:If) sCllJinal'io CIliscopal". Ues. 8 Novcmbro
1827.

- 1.1aciona..s da rrH.en<!a : ~ppl'OI"Oll-SC a nomea
• çii(l) de seu e. crivüo lcita pela jllllcta d~
. ÜI7.Cllda do Mal'anh:lo, l'es.eÍ'\'álldo- se',' o
aU~Ill.clJhr .ue onl(~lla lo pai'il .o r(J~lIlam"nlo

ge!'ul. .Pro\': 8 Janeiro 1827. (CuU. Nab.)

AlnL\ZE~S IIJcionáC's da I;H.ellda 1I0 ~larallhiio:

·desappw\~lI-SC '0 <lugmt'nlo dc 01' h'lIa'do
peln juncLa da. fa7.l'llda COIlC 'dido <lO a] no·
xaril"e, <]llC Jlonwúl'u. Prtlv. 28 Ar;"slh 1'l2()
tColl. 111«6.) ,obrc'a dila nOlllcaçãu. Res. 9
J~I!,'il"1ti27. (CoLt. JTab.) '-

- da nação, .occllpaC!os pelo comlr\iS!Hlrindo gc
1'[11 do exen;i(o. pu!' occ<lsiãu da :wa e~-

"UllCÇÜO, mand:il'üo-sc enlret(ar aos íln:e
malantes dos rorIF'cim"Lnlos. Deel".e Inslr.
1li olcmbro 1829., ad. ii,' Comi. li.';
LlO c<Íso de 'Ill'cessid::ldc linll:-'il g"ll;ll'da mi
jit(l!'l (?,ond. 1.'1." Decl'. e fllst. ~:l9' Dczcw
])1'0 1<)29, .ad·. 7, 11 e 'lii.

- nac::innaf"S dfls Alafl:oas: orden"ou-se a conti-"
nlladio a'a -S~~"\'~ntia 'inl l'i;w do logm' de
::Ilm~xari[c. 'Provo 3. Março Hl27. '( Colt.
IVaQ; )

lo sal d,l Prainha' na corte: soure a' dimi~
uuiÇ<ICl f10laua nas Ctlntas cio seu ficl, de
cujo dalUlIo pedio seI' ahsCtlvido", em l:aZllO
da ruína dos esLilbelecimculos. Ites.. 30
Julho 18"25. (Coil, J IVab.)

nacirmacs'c!a f<lzenda no Rio Gl'andc do Su]:
nrdt'llou-s rcsli luicll<) 110 <ll'eI nados I en
cidlls. duranle a sl;spC'nsi'iCl. ao seu eSCl i
vúo, com o dcsctll.! lo .dú que se hOl1l"esse
d'ldn <Ici emprl'gado, que sub ·tilllÍl'a cu
ílllf edimeoto. Ues. ~8 A'Jaio 1825. (CoU.
~a~.)

de'arlío"os Jwl/icos : SC'lI almO:l:aTife -deve PI:('S
lar~se, todas as \C?cs'quc o -gm'crn,adol'
d anHas qui7,er passai' r,~vi$la lIO pell'C'xos
Oe fllf'rrH. rOl·L. 8 Abl'il '1823, (CoU. N (L6.)'

'd. Dec,.. n. 293, 8 MuítJ.:t8ll.:1. a1"t.lO:

~RM.AZEN:

pllr nt~ Sf'rPID n(\ occaSW<l mais flC'CCSS(\
l·ios. Uc·s." 9 Unlulll"o 1822. e 11 Juubo
:l8:lJ•. (Colt. IVab. ) .

n~elll's foroio pro1l.ibidc,;s. :ljullcbmenlos de
IIl'SSUiIS. srm colllpral'. Uf'1II vendeI', de
dia ou de noute. c1elerll1inalltlo-se, sol>
ccrlas penas. até que hl.l'as nC'verião esLal'
alwdo~. IlIstr. 4 NO\cmuro 1825. arL. 5.
(CuLl. N(Ib.) .

.AnUAZE~S: Il'Dl logar serém cle ·asslldns. para
Ln ca" ou .appl·cllt'IISão .de contrahandos.
I..i da Conslitninle I)OItug•• 11 Outuhro
i82~. 3rt: 3. em vigof.' pela Lei 20 Outubro
i823 .. art. t.

- nacionacs da fa7.t>nc!a publica no lUaranhão:
s"vr.~ alcance. de seu almoxar;rc., pl'ove
níC'f\[e. e Cllmo, das compras feitas para
(ropa, no .tempo da gm'rl'a' da lnJeppn
dellcia. nes. 1.6 Maio' 1~25. (Coil. lVab.)

r- naciemaes da fazrmrla pllhiica d Ccad: de
clarou-se o c}\'denado d(~ seu almoxariCe.
Prov. 10 ltaio 18'25. (CoU. Nab.)
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ARMAZE S

nrmaU1Í'nlo, fardarnenlG, e p:e!1l'l'OS p:lI'a
dll·. AL 5.° d~ 10 Norcillbl'o 183J. (CoU.
NrJb.) , , .

APdI.lZE~S ele f1rti~lIS heTliro5 ol'(]enon-~e l'f~Je

1JlIll\('SSPI11 II"S pr.,villGins. exct.>pllladrls "s
cio lIiG dI"' .Till1.l'iro. Pm'Ó, P"I'llilll1hllClI,
ll"hin, 11;0 GI':Hld n do ~(ll é ~LllI-Gro<so;

('111 (l'le ('xisliri'-;{),al'sellnes de gllcrr,l. B.q,.
21. FcverJ,jro 18;;1" ad. 2'. '

~ C(Jc11I'il'as da pl'ai" de D. l\1a'noel na côrle.
drclilroll:-se nüo SI'I"'1I1 prolll'iedildc da cn5n
illlp~ri,\l. AI'. 15 Mill·Çll'1dô3.

- de arma'çól?S de ba]ctls. - Vill. Arm.ações.

- ~

AUMAZENS de (lrtiins bcllicos eli'l Goynz: appl'O-
"ou-sp: a IIOIl1Caç;\O para 1'111\ j'l'ila de um
furriel, ablllJ'lO o-sp.-Jile 6,ftl0:)O I'S. lllCl\
5ars. AI. 30 ~laio 1l:l3ô.

511){,II.l'lS ás me5':lS rle divrrsa rendas: seus
.Iin·os, al'l. '1.06; § -l:i; (jl'spaclJo de ex
por1i1r;ãll pará l'ü:l'l\ do Imprj'io, ado 15~:

conl'erci1l:-ia c CUd"J<ll'c[lIe .. al'ls. 10' c 1l:i9;
(~IllIHlrqlre cle gOllel'o' e lrangçiros pUI' ca
hOl<ll;l'Ill, ad. 178; nbrigar:õe' dos: pl'O
prilLlal'ios 011 adllljllisll'.~dores, _'lI'ls. 'H.JO,
ri 197 rln Ill'g, 30 jlaio 18:Hi (.<'olt. Pllllle/l.);
Decr. " n.l'~. n.O J1I9: S Abril l~l~2. arls.
2-l e 23;'Ol'd: 11,° L18, jO~~lolio 18'15;"
Drcr. nl'g. n,O Lt.15, J2- JlIll\1S1 .1.845,
<.1rls. 30 tl 02. - ViJ. L~i H. ° 'lU!" 26 Se
tcmúrq 18~O, ([1'i. 24.

, ;

trapichf's, e I~rensas; dCl'em, como, f' qnnnclo,
:'ClIS propr!l'liJl'ios IIl1 ,1(.II1Jillisl~'ad.o"cs pl't~S

l,arctllllas, l:' I'>lIiJ ~jlle pellas. n,,~'. 2li Marçu
1::;0:) arl. 3(r; 1I'"Il"s se deV,l:'lll, e CIlIUo).

marcai' "s c,lixas de tlSSlICÚI', ITrl. Lt.0, § ;,,;
tjllal's as lIiJritç<lt;l)eS de 5"11' proprieLarios
c adlllillislr,i1d"l'c; rel.tli\allrclll· ii cnll'i1da
c hal,ida dt~ ~(>IIL1'(IS, nl'ls. 50 c 51.-

, "id. llrg. 30 iil,aio 18jl:i.

ele :lr'li!!:os bl'lliro f]CVt'l1l csl:tr a cargo ele_
-(;ffi{',~d subalL 'I'!lrl, ou c'q\il'-,o. Il(llueadll,

'd'ellll-c os aVlIlslls l','l'lIl'1u"dw;, leIlCel\(!o
- t:l'n,[t1'iC<ll'i1l> addiclllllal. c lUli,;'" de'2. a

d;l%e, ~oildjlll'adll pr'I', 0111 ale dOlls_ SI'I'

reilll's, Ci'lIn o' Il'l1ci'lIClIlO dial'io de 320
.)'~. ·Circ:. :!S J\III\:iru J::;;)l:i.

de nl'lif:ns Ll'lIicos rm Sanln \.:llllrOl'inn : dll
dill'crll-se 'Clllllpl'lircll1 "0 L.0 l"IIt.'lll~' d't.J.le
OiH:i1ITI'l!:11r!0' ps rl'llI:irlll'llllIS IlIan:,lrllls Ila
Cií'C. 2; J,,,'}eil'() Üi;)Ij'. Ay. 7 ~bl'çll 183ô.

- de nHi'~os brllir-os .('111 ,~Iillns Grl'ar;;: pal'a
t'~cl'i\f1o d'ell(· JIlalld/l(~"s(, IIDllil:al' 11m (,fI!
l'i,.! iI1["I:iol', COltl ,r !-!I'\llifj, <11:1'10 lllt:u:>al c1~
4<4>0001". Av. 12 Marl-'o 1~J6. '

alfanrl ~ttéI(js: cntl'ac1a d:ls llH'l'cadol'ias p3ra
elles CQIHO e rp1-\lIJada. !l(\g'. '2~,lull1J() ltl;3!j.~

31'l5. '18t a 11:10; de~pftcllOS d,e recxp0l'la
610" baJd('ac;'lo e fl':ll1onia, como se fazem
das '~Iel'cad'ol'ias nos' lllCSlllOS .;],I'IlHlZenS
cxisll'nlt's. ne~.'ciL , arl. 23l:i- c se3l1ir~lcs _
a 250, C01l5UmO das mercadorias" qualJdcl
COIIIO .lem IOg'ar. Reg. cit., al'ls, 27.2 a
283 (CoU., }Jlu/lc],.)

.
de arligo' beJlicns: declarou-se que o nUllH'ro

de 1>CUS empl't'3õl(10,; c"Lt,a lixado, 'cm
'Cfll,'1J o IlflO !WIIVCS1>P leié, pt'1a Circo 2
Jan8iro 1830, j\I'. ; 1 Ago:lo 18:Hj.

parliclIbres: seu ,imposto.·~Vid. Lojas.

ulf(I11(Jr~ados: roi l'e\'o~ldo o ar\. 1 P7 do nego
30 Maio' '183\5, ,relali\arncllle ao onlls" de
cOlllrihuirell1 anlll1:t!I]Jl'llle COl11 a SO\l)llIa
clll're';l'(lndClllç a,) ,-C II clI ue<tlo de (lll) ~IJnl'
'd'l-l1gl.'nl,· da 1lll'7.n do Cllll~ulado. Lei n.O
16!t,' '2l:i Sdcmhl'o 1.8~O, ar!. ~4. -

de ólrtiRos 11l'llicns: o offieiar' rerorl11ado ,
ClIlpl'l'j!;;ldos ncli\:lll1l.'o'C cm slIa dil't'cçf1o ,
l.'m os IIIrSI11.0S \'I'l1cillll'nlos I' !-\l',;lificaçõrs,
qllC-IlS elT'eC'li\'os, p ,Iii Lc'; I J)('zelllhl'o J8[11,
D.O 260, al:1. ~. AI'. n.O 17, \20 Mnl'ço 1842.

26
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AIlMAZE:-J

. An~]t1ZE! JS em ~'ue-sc vrn:lão a~IHll·d.';'nlcs.. a CJlle
~lJl poslo siio s.llLjcilos. -~ \' l.d. Agllw·derllfS.

oe a'l'Iigns I>ollicos: o seu encnl'rl'gnuo so
pórlc vencei' RI'alificaç:'o' .nclcliciollal , 'não _
rel'c ·bendo onll·~. Ars. n. ° 50 e 52, '(j e 13
Muio 1.8!12.

de alfanaega~: seu réparo oil concrl'to'6 OI'S

pe~n IIl'Kcnle, conr"rwe n .al't. lJ.8 da Lrj Ú
Olllllbl'O '18:H. Docr. n.O 158; 7 Maio 18ú2,
art. 1, SH. '

- de nrliFos hellicos: ao~ officines n'pllcs empro
g;arlos cOll1pelem os vencimentos d'eslarlo
maior de sr'gunda ChlS 'c. DGcr. n. ° 203', 1.0
J"Dciro 18lta , -ad. 22.

dc artigos bell,ico : perlencem pril'alivnmentl:'
á inspecçüo e direcção dos· presidentes de
provillcia, mas os cOlllmanuanles cl'nrlllas
Lw poderúõ pf.lssar revislas, e cúgil' os
mappas e clarl'zas, qnc julgarem l1l'Ce~Sa

rios: Decr. n. o 2Q3, 8 Maio 18á3, art. 10.

de arligos brllicos; de,e ser encnrregaclo d' ell/>
,um oflit;ial de primoil'aJillha, CJuo senrlo
reformado. VI'I1Cel'!t o s('n ~olclo e a i!'ral.ifi
caciio nddicioflill·da Ll'i 1 Drzembro 18'~J •
e ; de Sl'guuda classl' pela TalwJla 28 ~I)al'ço
1825. Av. 5 ~Jlllho ')8[13'. ('~01'~L, 11.: 195.). .
Av. 22 S 'lembro 18li;~., (Jorll. , 11. ° 3 L5.)

dc artigos 1Jel1!cos: graliflcnção oe 12:t/J rs.
se man'dou arLill'3r no seu ellc31'regttdo em
Piauhy, pela pwrda dos ohjl't:lllS 1">I'loll
cenles 115 fn7rndns. Av. ô Dezembr"o 18ú3.
(Jorn" 11.° 331.)

- e lrnpiches do deposilos: declarl1u se" qll<les
('l'flO sllbjl'it()~ ao imp{lslo de 10 por 0/•. Onl.
li Março 18M. (Jorn.; 11.° uÕ.)

- sobre agua. - Vid. Embm·caçães.

..

ARQUEAÇÃO

AmBZENS de al'li~os Lellicoo; :'. rl'colhem ~

. Kual'<!ão ti pn"{lI:a rnllwllida da côl'le. Dccr.
II. o 37fJ, 3 Agqslll 18M, nrls. li e 6.

Cle :;Jrligos hl'lÍico~: lbcla;;"qs \'eze~ ql!e [orne
CI l't~1Il 'd'('\Ie~ a gual'da i'l'lcioIl1ti, dl'\eut·
rl'II1t'.ltt'1' ('ollla. p.ara ,0',xi1-til'-~oC illdel1tni~ill'ãG o
do ,l)inislel'll' da jn.. lil a.' Circo iii. Oulub:o
181.jli. (.101'11., 11.° :2"95.)

de nrli~ó., opllicos:-, Ol;denoll-H' nos preside.nfes
d,~ CI, .. tas provi Ill;jas <1 ci,ll('l'reucw. e Gomo

, do,.; a';li~os, que da curlp Ilws rlls~elll en
via do,.;. Circo lti ·i\ovl:"tI1[Jro 18M. (Jom.,
n.'o 318.)

-'-, nilo onif,lI1de~nd,,~ com pl'{(>nlprn.rnte : sohre
tlpl'n:llCIISÕei> .<le f!,I'lllll'''S ~llbj{'illls a dll'lJllol
gt'rups, &c. .....,. l!;d. lú Juueil.o 1~4ô. (Jul'n...
n. ° 31.)

cancel'lár se mand!lu··O da ilha 'rl:lS fohras
na c.orle llara <ICl:Ollllllllda<;flo dos 1Il3rj·
nlil'il'íls IJ.OS 1'~c<ll~rl's da nlrall<ip.ga. Av. i~

JulHO 1~.j6. "(.fom.,_ n.o. 222.)

- 'd,e arligos hellicos úns provincias: informa·
ÇÓI'S, o!' 1(1I,.cs, d'I',II,'::; ~e t'xi).!,írúo. Circo
10 Oulubro 1"846. (Gal::' U/f, 1Í~0 ú2.)

.ARMISTlc.ro: cooovrnçiio rOIJl ;\r~pl sohre ll'rgtla
e IP5t\i1le dI: CHl'lÍVIIS. ti Julho 1tilO. (IJ.
Cumeil'o, adc.Lil. ~. 0)

tr[ltndo ele propnp;a'çiía rle lregl1[1 com () Oey'
de Tunes, sol> as Ilw~'mas cllndrcõps do

·pl;ec,'de!ll.e celt'I'1'i1tlo em Ollluhr~ 1l:l13,
.... i\0\ 'llIbro Ll:l1 ~i, Il\pnC'iunadn elil r\ v. :lQ
J ancil'o ~ 817. til. Carl/eiro, adJit. 1.°) J

AllQUEAÇXO para o ~~ml~er{'io e pmb1rCJllc dos
e"('. 1'<1 \ os ue r\ Ill-(ola. colUO. e pI'" qlll'lIl
el',t ft'iln. r\lv~. 22 Jallcil'~ J808, S8,26
NovcwlJro UH3.
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ARQL'EAÇKü

ARQCEAÇÃO dos n;l\ ios elo commrl"cio nncio
lIa,'s; (.lro..:(~der a ella,e (;llalld, fi, para I:aci
lilal' a f'oiJl'allya ,<los ~III','ilos' dH phal'u~:, ..
1), Cr. !) Dl'l,elJlbl'U 1~19 em Edil. 8 JaOL:II'O
1020.

- mndo cNlo,; fixo c l'''ftll)ill' rol' 10I1c1;,oa:; SI'"'

llwiiuOl1 ado!,l,'" lia dos lia' io"-ell"tJJI,pl-'ados
nlJ l"alico uos '>s(Taio~. PUIL. 12. \glJ5lo
18:t!J. (Cuil. l'l'tlb.)

- como é fci!n nns 011'7.:1'5 eh rli~ersa5 l'Pl1rlns.
nf'~. 2(i }'al'\,o-1.tn3, al't. 12, §~ Q e 47.
((oU, Our.!'r.) H,·~.;lO :\I"if~;l11;1G, ai'ls.
li!, -[1'1. U2, '137. 138 c 175. (Coll,
jJ l';llCh, )

. - Jerlnl'Oll-SI' ri IJnsp chl .•mllllipli flÇijO para a
d"s' n<ll'ios. ('fllll',írllle o ai'!., fJ7 do !leg.

~w ~lal'(;u :l,Sit Pu!'l. 14 ~ Circ., 30 l\'lilio
H133. . .

- pro irll'ncias SI" <11'1'7'0, ]lnra acnuleJal' :1 mRios
de d,.friluda(;:" O do,,; di'r,'ilo,~ de 1011l'lag '111,

rOIll " UilllllllJIÇ'-'O ua, <llIJuca.;üo. Circo 1h,
Uuluuro 1835.

d(lI'C'ID Ir1' 0<; 1lilTro< 5nl'<,[rO, 011 c,nbm:cncÕp~
cllljll"'r;adas nas, dC,5f',1rgas para <1'\ .dtil_I:1t1e
f!.\IS, J;11'~, 22. Junl.o ü{3ô, [irl. 170. (Coli,
i) l<1 /lei/. ) ,

UO _c~l1ons I. ql1anrlo sc l~iio l'o(l~,' fazer. S1'
f!1!,1l(O,6 B,';'., (';,lculil'-se pdo 1'CLO. Parlo
í .lJ 'l,(;II'/Jl'1l 11:l3ü. -

- res,,]"rl'flo- c ,~IIl,vid:Js dós nrqucf)do,'rs snhrc
a' 1I1"I1C"'a dI' a 1''':l.CI' Cfll 11'1I 1'1 11 c' o ar!. ii$:!,

, § 'I'd .. n,·~. ·30 ~l<,iu HI3\5. l!ol'lo 10 :'\u\'ew-
lJl'u Hlo7.' '

dccla"l1\TIn se f<,z ;Ícp.l'cn do porll'iiQ, de V<:I':1
1':11 ii clla. <Il",·ndo-:e. ,'ill~lr ao Bpi!. 3U
~hlO tti30. UI'd. 17 ~uvewbro lti37.

ARRAE"'..
ARQU.EAÇÃO C anoJamento dns cmbnrcações

1I3(;illIJ:lCS COl1l0 siio l'eiLiJs nas.. cnpilania'
dos pu, tos. Dqcl'. ê Reg. n. o 447, H) Maio
18ltô, arl. 70.

ARQUlTECTCJitA. --.:... Vid. Academia das Relias
Al'trs, dos GlLarclJ.!S Jlll!l'in/ws, Militm' e
ll;scola .1/ (li ta1'. '

ARQt)IVOS. - Vid. A1'Cltivos.

ARIlAJ~E;": der; fl-Sl' prnl ir!cn'c'ias, pnl'n <Ine os O<lS
etllhill'rac:õ~;:; ti S llilH'gnl':tô no T('jo 11;10

IOlllassl'JH 011 cal'rpgass'~ill pussn;::ciro al~llll1

." fura <tIlS ('Ó~S' de.,\ i lIndus para cm hnrq,lIc
,011 dc,'cm1Hll'(l'IC '1w1a' 111'0\ idt'nt'ias 9,lulh"
13l0, (Coli. IJelK')' appro\ntlns pc·la POl't.
100'ulllbro LStO. (FtI'rcil'fl lJol'grs, Dicc.
Jw'., verh. An·l.!f's) , e ampli::das r"jl1s Edil.·
10 Uu!! IlI'lI 18JO.' (FC'ITI'it'lt Bol'f:{f's cit..

_ [Jr/'l'Ím Sou:a., Di,cc. JU1'., V!!l'u. AI1'llCS);
22 j1<,lI'ço 1811. (C ll, DI 19.)

e rÍlc:~lrc.s, qu.c frequenlarão a CuuoLop;rm no
Braúl, (\Il'ií~ cl.:1liJadps pnl'a S' llles Cllcar
rcgan'll1 as illlol'mnçãcs dos,ponlos Jns cos
las. haiJias, ('n 'eada,s, pOllos c I'ias luais
1I0laveis; (Jlwes os rlllllOS. di::lancja~c \'[1
rias oulras d"c1<1I':.J.ções l'I,jaLinls á l1u\,('15u-"
çúo. UI':!. lá 1\ "o..,to 1810. (Coa. ! 'ub.)

pl'OviJ1cl1cias se c1cl'i'Y cOl1lra os qllC se COLU
llllllJir:niio edm 05 nnvios ná'bdl'ra deL's oa,

'conlnl a pedem ·slalJcl(~clda. Edit. á ~o

.vcllIurO,ltlll. (Cull.'Ddg.)

Orclc.fiou-SC que os .ela lHll'l':.J. de Lisboa Tlãa
'Ul"S::CUl pilfllOS aos nodos, que npol'Lasscm,
'}I01' Sel', al.lri!.Jlli(:flo clu pilolo mór. BJil. 4
Ju l10 1.813. (('oli. Dclg.)

aos oa n:1I'<'~açiio do' DOllro se nré!('noll, que
nppres('ulasselll suns carias dI' appl'o\'açún.
POI'I. lO N!J\'Clllbl'o '1tl18. (CiL 110 Indiee
Alb. )

21l.
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AUUECADAÇÃO ARREMATAÇÃO
o

c\Un.\ES de calraia, mllnc1alta cOlIstruir para eu'
h'ada na bal'l'a de S. FI'i'lIcisco Cul Ah.. goas;·
alll(lriwlI-se o IH'csiucn.e da provincia pal'a
lh~ uar r~guhll\leIllo:Lei 24 UuLubro 1832,
arls. 47 e 48. .

J\UUAIAL de S. Pedro d'EI-Upy 'em MalLo Gro~so:
o julCtlHlo Il'elle eslabelecido, fui exlinclo.
Doei" 25 Ago -lo 181;3. '

I I, )

ÀRREC,\Df\ÇlO de meios el irl'í los ele aniLlll1CS em
S. Paulu. - ViJ. Anil/wcs. .

. .
- de bens de cnpêllas:- Vicl. c.opcltos.

-:- de rehdas; ~ "id. ReneLas publicas.

de conlrihlliç1io voluntnl'ia pflra' a f'strada de
Sanlus a ~. PÚll10. - )'id. Estmilas.

do nrejo Salgado em Minas Gel'af's, foi cl'eac!o
jnlsadn e dp.srnembrado rio oe S. ROUlào.
Alv. 12 NO\cmbt:o 181ú. (Cult. Nab.)

~

elevado a fl'pguezias e rilla·. - lido F1·eglle-.
zias, Fillas,

AURASOADOS. - Vid. Razões.

ÁnRJi:TOS sft.o· exprp5~3mni}tc contrahando de
~-:tlerra pelos LI'a~ados ('om H 1111?:1[ll~'rra 19,
Fewrcil'O 1810, <ll't. 28. 'l7 r\t.:o.~lo ls:n,.
31'1.15; com a rl'élllya ti .lunllO 18:.>.6, ar1.
21; com w; cicladt's' allsf'éllicas dI' Luheck.
]3I'l:.'lnl:.'lI e lIàl11hlll'~o 17 1\ovt'1I1hro 1827,

. ar!. JO; cC m'a lJill,;I~,Il'(:a 2'6 Uutuhro lti2!:J,'
al't. '10; Com PorLugal H) Maio 1836,
ad. 16.

AnUECADACÃO de bens de defllncl.9s e 311zenles,
vagos ~ do evenlo. - Vid, Bel/s.

de ofÍiriap.s e solqados do exercitq: --.: Vid.
Equipamento.

ele salal'ios de africanos livres. -", ido 4r,.i
canos.

AnREM"T" çXO eln ul'maçQes de pesca de baleias.
" id. A rlllaçõl'~.

ele impostos e direilos di\'C:i:sos. - Vid. os
1'c"pecti-t·os.

- de serviços de africanos. - Vid. Africanos.

,- ele aquarlelnmenlos. - Vid. Qlta1'leis.

de bens .ele defllnclo'i e auzetites. vagos
ercnto. - Vicl. Bens.

ele direilos n3 ulrandp~ã5, e mezas de consu
ladu. ~'ip. A l{lIl1deglls, e mczas.

por exécuçóes' fiscaes. - Vid. E'xcc(((.:õ~s..

..
de bp~s cip rniz ~ovei" e ac lerceim eSl16ei

- Vid. Be1lS.

- ,de capel1ns. - Vid. Copellas,
• o.,

- de efTcitos llaufrngados, - Vid. Na~Lr/'(1K;O~

nas alfandega , mezas de l'endns e consllla
(~Os, 1Ilcsollrus, .tl~esollrarias e mais ..... ['<11'
t1çóes fiscacs. - Vld, noscumpclcntes logcwcsA

da fazenda nacional. - Vid. FazelldaNacional.

..... de 'donnlil'os, - Vid. Donotú·os.

de )t'p;ac1os pios não cumpridos. - Vid. Le
gados.
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ATIREM \Tr\(-:10 de conlraclos de rendas. - Vid.
os "~SfJG~livos.

Á.RRENOAMENTO· de Lerrenos diamanliIlOs.
Vid. T/!'/',,('lIos.

-r de preelios de Jesuítas. -Vicl. Jesaillis.

de engenuos e fallricas. como, e qRaoclo t~lU

Jogar. - \ ido EI/gmhos.

,- de' adOllnist~açi:ío d~ bens vinculados. - Vícl.
J7iIIculos .

de lCITcnos Ilaci·on:les. - \ ido Tt:TTcnos.

de predios dos Jesuitas. - Vid. -]esltitas,'

de lr.n'enos conliguos 'á fahrica da Jlohora dá
Lall-"0fl rle Ft'ciláS na corte. - Vicl. Fabrica
deL Polvo,'u.

- de beos de conflscos. .:....- Vicl. Confiscos.

-'de omeios (\e jllstiça e fazenda. - Oflicios.

- de presas feilas pelos sllhrlilos cio impcrio,
_como lerá Jogar. - Vid. P,'czas;

de fornerirncnto ele viveres para o exercilo.
Viu. E:cercito.

- de esrravos é subjéilá a meHI siza. - Vid.
Escl'avos.

-:- de bem de raiz é sllbjeita a siza. - Vid~ Sizas.

- suas carlas s.ão subjeilas ao sello. r- Vid. Sclto.

- de prrdios llI'banos pál'a seI' 'valida, devem
.esLes Lpr pa~o. o impol'Lu de dccima no 1l1l1

. IJicipio da coeLe. - Viel. Dccil/w Or.brllla.

- de rendas puhliças. - 'id. Rendas.-·

AnnE ·O'A~1ENT6· de :lI'maeóes pal'a eesca de,
baleias. - Vicl . .d.7'IIWç5cs.

- de peoprios nacionaes. - Yid. Propl'ios ..
,- de ~ens de cumaras. - "Vid, CamamsmulIici, QCS.

qnacsquPf pa~~l\'ãn, a conlrihuicão de dcfeza
paea ralidade. - Vid. f)c{e:a.

- CI11 que fip;nravfI como parte a fazenda publica,
clispc::nsou-se .por sLl"rilidade, el:>t1 fornie a
Ord. Liv. 4.. tit. 27, apes3r da Lei 22
J)pzemb1'O 1761, § M, CJnc ° prohibe. ne ..
5 Julho .HH2. (Colt Nab.)

-- ·ainrla de IODf!"0 tempo lem sempre <:I nall1l'eza
d1' simplps locaç;io, conf.,rme o Alv. 3 No
1757. Res. 30 Julho 1813. (CoU. Nab.)

- dos telTCllos -dos Inêlius. - Via, IlIdios.

de lenas parlicnlares p"ra edificação de ea
zas. - Vid. CC/zas.

a Ord. Liv. A, tit. M. S 1. que concede a
reLenção da cousa nté ser pnga a despl'sa,
que n'ellc se f.>z, lI'ala só dos que o hall
ver50 pOT tilulo de cmpr,'sLimo. alll~l1f'I',

ou arrClldmuénLo. ALv. ;; Mat·ço1825. (Cult.
1\'(lb.)

de cons" propria já 3lTl"oclnda a outt'~m cons
titue o crillle de slel1ionalo, e como pu
nido. Cou. Crim., arl. 264., S 2.

.
- é ~lIjcjLo ao imposto' ao scllo. - Yid• ..8t:llo.
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A~UUDADA

.ArmE~D.HIENTO de bens de dç1'uncLos e au
enLes. - \'id. BllllS.

ARRESTO. - Vid. Embargo.

ARRIBADA

m:lo. do CAno ip:nnlario pora a juncln. d-a
fazC'nda, n prs'lr d~· e,·hl' a dila Plnhal'ca
cii .. SPt!l1\':l plll L~lOdl'e'. Iles. 7 Dewwb!o
1s2h.'(Colt.-lYab.) .

. ARRIAR bandeira: fix:mdo. n inL"lIi;rpllcia 00 nrt.
hh dos ele gllt'rra. conCll'mndlls ell1 nes. :25
St'L"Ulbro 1790. declarou -sc. quc só sn
eleve )'uIO";II" não havl'r JHohahilidade '(1,<'p .

(h.fesa, ljuundll as cplharcattõcs. pm quI'
se combnll'l', Lil'ernlll lnnla ago<l llO purilO:
f)lIC :l pellas resLC o l,'mpo ncce,;s<Jl'i'o para
se :oal\'al' a"cII uiiw ":Clll. -Alv...-30 OuLubru
18t9.

J ..nRI3ADA forçnCla : <JS cmb:II'cações. que em
virLude cl't'lla 'lIll'assom nos porlos. c de·
pois ,;alli, Sf'ID p.:n';,l o :'CII destino, forilo
iselltas de cou Lrl buil;Ões de pharóes. DecI',
\) Delclllbru 181U. (CoU. lYab.)

de caso fl1'lnilo de rmbn1'rução C:llTr~~Ja dI'
olljl'clo..; d,.e cllOlrabandll re!~v:Jva da pena
do ClIIllmis. o, e penu:Uia a I'"pxp!lrlattilu
111) mesmo na\ io, dl\poi~ ele repar'ldll. c
snb que providencia,. J::JiL. 10 Junuo 1820.
( ·oll. l'aiJ.)

COl'çnrli1 por dJ-'sconccrlo ,.. nallrl:a~io, on ca, O!'

il11illwllll's: orr'cnon-se a I'xeClIC:1cJ das
pl'ovirlcllcia-s, pn 1'0 I'm Laes caso; SI' (;CCOI'l"'j'
:\ oll·ée"uaçflO dos f!rlwros_ 0 -dfls' dil'eilo5
Ilaciunacs. PI'OV. :,9 .Julho J 813. ,( Cuu..
i\' I!b. )

solJl'e t>mbfll'C< ç"ío :Jpl'C'sarl< 1)(1 lempo 11a In
c!cpc'ndpllcia, qlle pt'dia ser rdaxada. 111·
]t'u:ando 'uavc'1'-se 1','cI>lhic!o á terra, 1'l1l
rn'zf1o de nnur\'a~io POI' força de [plllrol',d.
Vi L Rcs. 9 Sefc'1Ilbro '182/.. (Coll. JYab.)

app1'ovou-sc o arrcmalaçf1o. em l':lZiio do pr
l'i!!>o dn po: lo, d umn f'mb: rcaçi'to, ttlll'
OC"upada cOIIIl'1I a lod"pendellcia do B1'a.,il,
arrilJanc!o ti B,dJ~a, rúra sequestrada; re
OlOVIHluu-'e ° prõJucLo, depo"ilado Das

AumBADA forçada 011 oulro'c1l1a1C[lIer il.lcir1rolc:
Jcela"oll-';~ C] \I I' s,' 0:10 Cllwjll,ollCllt!Plll 110

. nrt. 32 da Ll'i '20 Un\ltlll'o 18:2:\ as fop;as
lJ:lva;;s, q\le por I:w,; 1U:I~i\o:;-l'llll'arPIIl IlOS
portos; ,COllllwtinr!o alins H SI'U,; CO lI111a.n
tlnlllps ob~wna1' OS al'l~. 55 a M) Jo cal>. 3
do lh'l?;. ProvisiollaL; develldo I'0ré l n Uc!a
a II [Iénç:lo , &e.. nlls I'r('sirlcuLes. ·l~·ul'l. 25
Junhu 18~5, (C~ü. iVab,)

'.

50bl'C rcclnmnç1ill de pflf.?;amf1.nlo de SOCCOl'rC's,
qlle o gllv"I'n'arlo1' (lll CayelHl prl'slill':l .a
Clllhal'('adlll"ll"11Sill'i,'a ri l'sle poria llrrl
l,Jada. _Av', 26 Seteul~JrO 1.W 1. - (Cvlf. JVab..)

suns dC'clnrnç'õC's e prolC'sLos os con~lllPs ~ra.•
.sil"irll'; nllS paiz('s ·eslran~pil'llS. reccl){'rilõ
na C{lnrllrlllid;.ide da lei, C com as call1das
pT:'ci~as:'sendo rl~JI.t.'cridlls IwlllS sllbl'e:'a~'
f?;n,;, passn~,'irlls e LlItlas a:~ PC'50<t!> Ja ln-

" ~pll.laçfto; e. a ,-cryllJ'rii1ll'nICl tias p"1'les da·
. rüu Lrn::Judus. ll,eg. 1ll Auril183-'!., al'!. 40,

PÓI' força ,111:<101' cnmpp.íenJC'm,'nw' prol':lcln,
, p rOlllo. ppranl,~ o il1spcdlll' ela ;drall""~'"

iSl'l1h de :llJcorag"l1l. fio!!:. 30 Maio lS-J6,
,àrl. 83, '§i. (('vil. Pl(~llc!L)

1>01' -nrcrssidod~ , 'cm ac~iÚntc m:ll'i Limo: as
cm!WI'C:l,'õe" PIIl l"es' circum, ['\ncias tem
a.ncuradll·lIrn-pspecia!: Reg. 22 JUllilõ 19ôü,

,arls.J22, _§2:.-e 12h.

- as embal'rações erlJe enL,'[IrcUl arl'i!>adas ou
PQI' e-l'ida, 'carre~adas rle colllnos 0'1 de
grada 10:-. Mm destino pnra oli lrll,; parLo'.
nflo s'·" obrig,das a aprpsellLar mani"f'e~lo;

e. s:~o di,;pell adas. e'rOlllO, dtl ou,raS fOI'
mnlidades. Re~. 2:? JllnllO'i83ô, urt. 1ü5.
(CvU. P lancho )
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ARRIRAD \ o desr;cho -para consumo ops 'p:r-
n<>l'os ele CIII (,flrcaç~iCl f·ntrada pOI' arribada.
como lelll Jo~al'. UPg. 22 .fLluho 1836.. <lrt.
245 a 250. (Coit. Pt(fllC/t.,)

forçada oc ellll)aoi'ca~o dn armada: a Opgr..cz(j ,
com o 5"" COHcél'lO é ul'~('nll', conl'01'1ll11
n Lei !J Outuhro 18iH, arl. li8. D~cr; u.~

~58, 7,Maio 18á2, art. 1, §'7..

~"'por forçn maiOI'; os na\'ios que _enLrnrrm por
. lal,· U1oLil'"o lIadn pngarúC) de alJ('~r!lp:eir.l. se

só dlllica'l'l'I'gai'elll (I nec<'ssr.rio j1"I'a o~ i'(',
paros; sr U1i1is, pnf!arão a e~lal)l'lecida adual
JIIen te,'Lein.o;;17, 2J Onlt'Jhro 18~3, al'l. 8,
§ 3; Ilego ~'Z_2" 20 .rlllllo' 184h, al'I:4; Un1.
15 Julllo 11:144. (JOI'/I., n.O 204.)

- .allel'oll-se o ])I'aso concedido pr]o ad. 1á1 de)
ll"!';. 22 J u II bo ü,36 ás emba rcaço"s em
franquia; dedarandll-se qu'c as IOlltracias
por ·arribada para conn'do não f'r(:lO COIll
pl'ebcndidas, e como: Uecr. n.O 366, 30
'JuuLJo ii:l4l~, ar!. 3.

- por fOI'ça maiol': derãp-se instrucções pura
ex '(:ução dó dp. '18 do ne~~ 22.r unbo)83li,
art.' 2\:J3 a 305, qlJ[1 IraLa da elllrada e

- -d,e carl;a cm porlo~ ollde não lIOll\f'1' alfan
de~a 'o e dos nHlIlr;ll;los. lusl. cm prd n.O
119, 25- Outubm 1~á5.

ARnHlOS de mosrrueles:' sno expl'essnmcnte men
cionauos COlllO co!"r~lléIndo de lf"erra no
h'aLacle COul luglal~r~'a 19 Fevereiro HnO,
art. 2tl.

ARROLA'm~TO ger(ll do reino maurlo'l-se, e
COlIJO fa7.cr:· c~ v. 9 Janeiro 1.8 L:2". (B.
Cm'/tc;7'O, t;xlr.)

- grra1 de \'inhos eslran~f'il'o T11audot~-sc e'm
Li~boa f<l7.("'I'. Ord. nc~. 10, e Edil. 14
ÚlIluhr:o 1812. (Pcn:il'll SOltZÇl, Dccc. }CI1'.,
verbo A'Tol ltmcnla.)

•• I

. AIlUOL \ME~TO: Ol'UCnOll-se, qne em ob~er

vancia íla Lei 15 Ou Ln 1>1'0 18:27. <lrt. 5, S 5,
os jnize' de paz <.10 Maranhfto,lizessem de
10d'lS ii' (H'ssoas cxisll'lllcs nos seus dis
fi' idos ; e ~ob que penas aos que niio 'pres-

" tasselll as necf'ss!1rias i ndHgnçõ(~s. Res".~ i1 ,
))ezem1>ro ·1830. Uem cm Mina,? Gel·aes.
Res. 17'JullJo 1.832.

ela porHl1aç1io rla província comprte exc)n,j\a
i:nenlê 30'S dle[es de policia ol'gani:;<ll', na
fÓl'ma que fOI' .pl'escripta nos seu' rl',Rula
mentos, por me10.. d~} sl'US dele~a,dos, Jllizes

, de p:lZ c pnrochos. Lei o. o 2M, 3 I e7ol'U11~l'Q

'184L. al'!. 7,S·2;Hpg. n.0120, 31J~nelro

18~2! art. 53, Si7. "

da popnÍaçãn: os nrgocios a ella .IlCrlencen le
incumbem ú seCÍ'elm'ia do fmpprio, e como.
Reg,'n.o 346, 30i\1an;0 1~4!J., arL.16, § 2. \

do& indio,,' a]c1ea{los: ol'drnou-se como lr.ria
logar .. e' por qUPUl devel'in' ser manc\ncro
or;:anisal'. Ueg, 0.° 326, 24 J ulbo 18115 ~

art. 1., S 6.

das embarcações nacionnes çomo df've s r
fe:to llas capilallias d(~s P()l'tos. Decl'. e
Hpg. n.O f.Já.7, '19 Maio 1846, arls. 70 a
72; 'e das do II'MICO cio poilo e rios na
\'e~aveis,-e- do, individllos n·'ellas empre
gadns .. al'ls. 7á a 76; bem assim o uo
pescadores ,_ arls. 88 e 89.

geral c1à popu}açfio d'o Impcrio para as (,]f'i
çóes corno e em qlll' pyasos, e pOl' qllefi
será r... ilo. Lei n.O 387, ~9, ,\gosLo 18á6,
ad. 107.

AnnOMBAME 'TO: é circu111st3ncia <lg~a\'ante

da puuiçüo. Cod. Criw.; ar!. '1ô, S 13.

feito na cadeia. por onde fuja Oll pos, a fugir
o pr '50, cumo- é punido. Coei. Crim.
31'1. :123. '
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AIlROZ

Jlnno~m \ ME. 'TO feilo na cn.!ria para J))n] ll'alnl'
prl'~Os é um crime, c como ptlllido. C()~l.

CriUl .• nrl. 127.

pl'nlicat!o para lirnr, ou 1:<1\'1'1' cartas clà mão
011 poder de al~llln porladul' pal'lic,dar
tollJO I'~ punido. Cud. Criw., 3rL. 2J6.

._ inlerilll'es (1) exlcl'ior,'s 'pnl'" rralisar rO~lbos;
. que Jluniçáo lem. Co'd. Crill1. , al'l. 270'.

pal'a prcudc!' CI'IIDIUO·OS orcullos em caSH'S
'como sé pr'llicn. Cud. Proc., art.· 185;

nC6. n, o 12.0, 31 Jun -iro HI!l2, nrt. 123.

cm nelo dc busca' com, qnc f"rrnnJidndes se
cx('cnLn. Cod. Proe., ,arL. 200. Reg. 0. 0 120,
ô~ Janciro 18[12, ad. 1,26. -

os que o, COml1.1E'ltl'l'cm nos lel'mo dos arl .
123. c 127 do Cod. Crim., n;lo ll-m fiallcn.

- Lei n. o 26 L, ;~ (}CZCllIlll'U 'j 8[11, Lid. 3'8;
Il$'l'r. n. o1.:20, 31 Janeiro 1042,' arl. 301,
~.) ,..~ ..--

.ARROZ sobre nrrcl11nlnrflo do conlrarLo 10 SI'U
(li~,illltl, c olllros c'/l1 S, Palllo. fi'es. 24 De·
1,cudJro 1810. (CoU.' JYab,)

Anuaz: rpgllll)Il-, c a ff~rm[l da pr>rcf>pçno do seu
dizimll no 'Brasil. I)"'Cl'. Hi Abril 1821.
vid. Dcer. 31 Maio 1825. \

SObl'C a al'rplUntaciio do seu di/imo t'lD
provincia de SjIr;la Callta·l'ina. TIes.
Mtiio i~23. (Colt. lYab.)

si~J)Ji(jeon-se e rr.cililon-se n ~ol;I'no<:[1 oe seu
'dizilllo. ()CCI'. 31 ~IaJO 1l:l2'5. - \o idõ Reg,,31
illcwço 1832.

providencias 'e derno papa llI'f'ecnc]nç1io do
seu cilúrnf) na p"()lillcia do \lapauhàu. Prol'.
6' Agoslo 18:25. (Colt. Nab:)

50bl'e nh .. limr.nLo pr.rlic1~ em enchi :1IT01>;I por
.nf'goeiap l('s do ])" 1'<1. 'Pró". 3.', is> Mdl'ÇO
i~27. (Colt. lVab.)

dell']'IninOll-se, qne exi~isscm dos vende:lores
[(s glliilS, Cjur. doix.avüo ficar ('1lJ SI'U POcif'I',

e' que se remf'llc-<,..eul' ao lll.ct>ouro. Porto
J.8 JunllO H128. (Colt. iYab.)

pl'oridímeiou-se á nIT('caclnçào pn srll dj~,imn,

conl'ol'lnê () Decr. 1ô ALui! :1821. Provo 5
,juullO 1829.

sobl'c arrecauaçiio elo 5('11 dizimo,na provintia.
de S. P,lulo sol\er~lI-s duvicLls.' PlC~. ti.·,
15 Juneil') 1830. (Colt. iYiiu.)

foi pCI'miILit!a a i'lla c~;porlnç::;1l pnr~ a Esh'e
I1laduraJlcspanh ol'l. Pllrt. 2[1 .J'IIJ(:il'lIi8l2.
(eu'ril'(/, SOlr:::a.J)icc. Jur. ~ F. TIt. " vérIJ.·
..-11'1'0;,)

rOl'ão lfrll:dnr!ns os r1irci,los do cru(~ vie, se 'do,
pOI'Los d'A~ia (1(1S do \l. ll'allgcil'o. 1!orl. i9
Agoslo 1815. (CoU. '.D,·ig,)

-3 nJTcénJaciio de '.Sou di1,jlno confion-se' aos
coJlc'clllr;' , 1l l'orno .. dant!o-,e p;~ra esi06
Jim o Reg. 31. ~lar~o 18;L. - \ i,l. Rt·g. 26
J1 m'ço iS J;3.,

~o Brnzil: onlcíl(ll1-se, em ampliação no Ah.
.24 ,Iulho 17~1, que quando clJesns~c <
li i'i'l8UO 'réis por qllt1lti1l, fosse nc!lllillir1o
e"\l'anl) ,iro a tlespadlO. Rl's. 25 A~o to
lSltl, t'lll POI'l. :W .JlIllho 1:-3L7. (Coll.
Dl'lg.) ,

~ j)[lSSOU n sr(' aITl'cad;,do o . ell dizimo prla

,ldlllini5lracoo de dil'nrs(l~ l'I'll(las, e comu,
na rôrll1a litls IJCCI'S.' 1(i AIlI'il 11:'21 , e 31
~1aio, e Provo G ,\gllsLo 18~5, c os 2 pOl' "f.
d,~ expurlaçüo, con!'orllle o AIv,. 25 AUI'i1;
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. Df'crs. 7· .flllho e 23 'Outlli)ro 1,818.13 'taio
18:H. lIrL 51. S I· " 13 da Lei 15 :\ol'l'mbro
18:H. 75 u:, LI'I:26 Uutuhl'o 1.8;\2, arl. lJ I;
HI'l-\'. :26' Mflr~'o l.'~3i\. IIrt. :2, Ss I; 23.

" §§;'pt1;i\9.ltO:.S7. -Vid.Leili.05S,.
8 (h'luIJl:o 18;33, m"ls. ;H c 3.5.-'

ARROZ ~ell dizimo' passou á riéeila prnvinri<ll.
. LI,j n. ° 58,: 8 Uolul)l'o 183:~, arlso' 3l e ~5;

Lei n.O 40, 3 UlIluuro 183!! , nds. 36 e 39..

fi.xon-sp. a. fórma de nrrccndnçõo do dizinin
pnl'a a renda gl'rid. lia ml'za dI) consulado
lIa corle, do. produzido uo seu Ulu(licipio.
que Sll I'xl)('rlns~e hal'l'a fóra para as pro
vinêias do impprio, t'xc", I' lo o Rio de ~'\Iieiro,.

nl'fr· 3.0 Maio 1836, arls. 98 e 99, S 3; 100.
e 1.01. (Colt. Plallch.)

- sobre exll'nvio (lo pxpell'lado .de porto a p~rto
da pl"Ovincia de~. Paulo. f,'z-se .dl'c!araçflO.
Ord.. '13 Jaueiro 1.84ô, (JOnt., /l.0 30.)

.
ARRUM \ME~nOS de lropns GcflQ snspenso~ pOl'

sl's~euLa d.as <lnles e trinLa depois (las el"i
çõt's pl'illl:Jria~. -Lei n.O 387, 1.9 AgosLo
1~4ô, úl. 108.

ARSE~AL dI) exerci lo : wure- 'nprendiw!i, vid.
18 Maio ltiOS. (Ref1ert. Cunh. JI1 ato " verL.
.I1pl~(;nJiz - :}(/flpl.) .

a inspecção eros arsenaes do Rfiino, que ha
via ~i(Jo cunfiada á jlllll::la Jos ll'es 1'~sLados.

passou pilra o clin51'Iho de 1;(.I('.l'ra '1'1'.10
Ah. 8 Abril 1810. (I'el·. Souz., Dicc. J UI'. ,
Verb. .r:11 .ilLCllo )

..... crnOU-SR a jlll1cla da fl1zenda dos arsf'riae-s,
fahl'ieas e t'lI'lldiçõf\s 110 nio de Janeit,o,
COlHO, e ,('Olll qUl~ oélUriblliçóes. Atv. 1
lvJilre:!) fSIL ({'ult. OU/·. fll'.)-Vid. Decl'.
2.° 1"8 JulllO 1ôl1. (Colt. Aab.)

- 'soldo "dobrado' foi concedido ~o ollicial crea
001' da lil hl"ic<l da poli ora. Dect'. 1.° 1.8
Julho 1.1;11. (Colt. Nab.)

ARSENAL

ARSEN·\ L do eXl'rciLo :. dp.clat'oll-~e o S 1 do
Alv. 1 ~lal'ço. sobre os dOlls vicl'.· ill~ppc
'tOt'f'Ii, ajudnlíles do insl)ecLOl' ~el'al ~e arli
lhel'ia ;'(' ~()hreo 1I11111l'1'0 ele Sf'h~ dl'POl<lllos;
e o S 42 a rl·~peilo.·d(ls vi~(~-illspel'lol·es.

Decr. 2.° 18 Julho i81l. (Coll. IY(lb.)

nomp.açõe~ p,\I'a~empregos da sua jllncla oa
Lzenda, e COIl1 qu'\ Vl'lICilllPIILos, sr' lhe
rão. Decl'. 3.· 18 Julho 1811. (ClJU. Nub.)

tl'ahalhos, e crllne~, se recom·uendoll flue li·
. Vf'ssem logal', lo).\q·que Sl~ instalilssn a sua

juill'lá da Cnzeilua. Av: L° 2~) ,Julho 1811. .
(Colt. Aub.)

drc!nroll-se que o fiscal on sua juncla; da
fazenda. pela irraclllaç.i'lo que linha, -opvia
t(lin;lI' o prilliC'iro a.;sPIlLo da parte c1ir\'ila.
nno (.b!>Lallte n ,\'I~. 1.0 ~Jarço m<lrcal' '0

t~'rcf'irn çfa esqll'Cl'cla. AI/. 16, altel'ado pl'Jo
de 20 A;:osLo IHIl, qll.e· marcol\ o 11I'i
nlPiro .Iogal' dn dimila ao inLpnclPIILe, e o

'priu-leil:u da esquerda ao.íiscal. (CoU. Nab.)

- (jrdp.nol\-~e que seus conb'nmeslt'es só lives
sem Vl'ucil\H'nLo nos clias .cm que trahalhas
sem, e IIflO dial'iaillf~lllc. fi"5. i. a' 5 Outu
bro 1811. (coU. Nllh.) - "Id.. -Av.. 9 Se
tembro 1846. (Gaz. Olf.., :1. ° ..1;4.)

- nOI11Poll·se um rn~adol' para p;~ar ac; ·ff'l,ias
e dcspe,~.as miudils. Ues. 2. a 5 Oulubro

.' 1811.. (Colt. lVu~.)

- declarou-se qllP. os officiaes dn'sf'U almoxari-
- .fado pelo Alv. de sua creaçiio ná! • .:lcviflO

o' pel'CcLH'r em(lluml~nlo alguUl. Porto 17
,:yutlluru 1811. (CoU. Nab.)

,
creou-se o empr(jt:0 de fiel pa~ador, c com

que ordellado. fies. 1.' 23 UuluLt'o 1811.
(Coil. Nab.)

ordenou·se que cessasspm Irnbalhos,· qne não
fossem projJl'ius uo Gxct'cilu: e dos relalivos

27
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}I drfcza d:l capilania só se orcnpassc.,
quandu auloi·isado. Dll/dança do calubouçn, '
e Ct'S~U(J do lrl'l't'nn ao al'~eo<iJ. Res. :2. a 23
Oulubro 1bll. (CoU. lraú.)

.ARSE AL do l'xcrcito : soure os ,fundos necr'S
~a.rio.s para a r!L>sprw annua] ~l'olle, .rabi'i,
c •• s. rUlldid'lo, fo1'lall:':'a c casa d'armas ôa
COllc('içflo: e dos c'cal(,I'cs e Slias ll'ipllla.:.

- çóes de Iud·jos. cmprl'gudo' da c()nlaclo~'ia,

secrelaria .Cl inlelltiL'ncia dos arU1azens, e
g('u"ros com rrudos píll"gl'osso. Res. 3. a 23
Uulubro 1811. (Co!l. 1) aú.) •.

- sobre cOOlI'1'a dc :!utlxima 'pnra a fac'L'l1ra de
lllOI'l'Ões. Iles. J \;) Novembro 181 L, :lIl11CXa
à Ues. 4.· 31 Janeiro 1827. (CôU. Naú,)

nomrnç1io. e co~ que ordenado ,. Lcv~ ]ognr.
])ara os elllpregos de m~irÍJlllo e scu esc ri

'. lUO. Res. 25 1\ ovem1m.l 1811.· (CoU. Nab.)

- OI'dcnóu-se que os empregados ela. sun jl10cla
" da fazenda,' e rep,lI'lit;õcs sujeilas. pagas

sem os emo1-urnel.ltos marcados no' Decr.
13 Maio 1.80', islo é, a vigesima parle do
J'especlivo ol'dellacl() de UI~l a11110. Av. 2Ll
JUlleil'D 1811. (Cuil. Naú,)

- a carg'o do cofre da sua jtrnCla d~ f'üzendn
ficou a coilJpra de .alilrc para n faorica
da polvora. Re . 1.L~ Fc\'el'cil'o 1812. (CoU.
Nab.) .

- provil\Jenle dp. madeil'a lapiuuoü para c.on
cerlos, e officina de teno<lrin. ,nsilballle
para as forlalezns 'e reg:ill1enlos, ordenuu
sc. Res. 12 Março 1I:112. u..:oU. Nab.)

- 'como ,deferiflo srl' fciLas e assignadas as ré
lações dos objeclos pcdidos e I'ornccidos.
Av. 1h Mnrço 1.812. (CoU. Nab.)

logar dc lerceiro c'Cl'iplllrario da inlende.Dcia,
pal'a ser,ir lamoem nn escripluraçiio de
pal;ador, creou-se e com l}.u~ ol'd~nauo;

e rroveu-sc. Res. 1."18 Março 1,812. ((olt.
lVlIb. )

ARSENAL do. eXl'rCilo: sohré pa1!qmenlo pedid<t
pelo ,'iga60 de S. Jüão da f"af,óa na côrle,
d-e b,enezes vcncidos, (ksdt" qne começoll
a senil'. em ,cofl.equl'ncia dos baptisllIo's,
clIohecçnças, e enleJTlnllcnlos dr es('ravos
dn' faBrica da poli ora. Res. 2." 18 MurçG
1812. (CoU. iVllb.)

sobre dispensa de arl'cndam<'nlo perlido, e
por· que. por al~1I1l5 'r"lllteil'ds da f,ll,enda
da Lag:óa, eID- qllC' se ,i.cI·lllva ii fabl'il:u da
polvura. Res. 5 JlIlho'1812. (CvU.. NlIb.~

excilou-se a [',l\'Qr da ['abrica cln poli-ora' a .
úuservancia dos All's. 13 .JlIlbo e' f. Olllu
bl'i> 1778, para obslar ocOlllrabando. Cap'
l~ Reg. 7 Selembro HH.2. (Coil. N ab..)

orclenon-se o' ex'ecuçflo, em' Porlo Alegre, dos
Alvs. 13 JlIllJo e 1 OIlLlIbro 1778, ares:
peito do m.anir~ lo d.a 1)(,I\,o1'n le\'ada pelas
el1lbnrcnçõrs, slla dc'i-cl1rga e I'ccmonl'l(uc
na alfandega, dc\cndo Cúmlll'il'-~e as or
dens da jnocla dn fazenda dos ~1'5I'll:Ies.

Provo 2á. Sele1pbl'o 1812, ({'uil. Nob.) ldClll
pal'a -n BallÍ'a. Provo 1." 7 Outuhro 1812
(CoU. 1Vab.)

ajuda de cosia VOI' molrslia ['O i concr,dida ~ó
conlinllo ela- jUllelil, da fazl'lId a dos i,r~,CII[le~.

rundnda em q ue l('gi~laç;-'n. .Res. 1.2 :'\0
"clllorõ 1812. CCoU.-· lyab.)

---'- CrCOl)-SC o ellJpl'c~O de fiel supl:anumel'U1'ie
do almoxal'il'c da casa Jo In'm. nes. 11
Nove'mbl'o 11;12. (Coil. 1Y(/~.)

sobre 'pngamento, pela reparlil:fto do nrs('na~
dos' snlarios mi'lIsnes alls pall'õ 'S e relllc~'

ros dos rscalt'n!s das f'J.'l,.lt'ZilS de b;lllla
CI'IIZ e r.ng:e. Iles. 1." i9 UczelllDro 1,,1.2
(CDU. , lI'av.)
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An5EN AL do excre.j.lo: inc\l'lIrio:.se·, e porque,
ti p 1'1'1 I' nçàll de nüo spr o ollicifll ma iOl' d'a
secl'pluri.1 sCI"I'clIlu(lrio lIa(6 do sPcl'el,ll'i,,',
1.ltlS ~PIIS .il1lpeliull'ulos. nes. 20 Fe\'ereirq..
18J 3. (Cult. Llab.)

soilre .<.:ompra de salilre em ~Iinn.s pal'o a
/i,hrica .da pol\'or3. nes. 1.' 1:& JlllllO 1813''
(Cult. 'Nab.)

sob'rc córle ele madl'iras p31'a I'CPflI'OS. dc ar
lilll('ria, e oulras ohras. der:-.o-se I'rovi
d('ucias, (la mesma fórma ql!e pilra O al'se.
nnl (le. ·marillha. nes. 2." 18' JullJo 1813..
((:t: 1.. 1\1ab. ) .

~ sol;re pTl'lençii'o de'. pa~ámen(ó ele ordenado,
a qu,~rlc'is ndiillllnclo~, 1'0l'ÜO defiridlls os
oJlIciaes '('Ie fazl'ndà das I'q.l"l'til)ües ~uPal-'
tl'rl1a~ da jllncla (Ie fa:wnda dos nrsenàes.
nes. 4 SúlcmL)l'o 1813, (CDU. lVab.)

- sobre fornccimenLos nccl'ssarios de lodos os
. os 1?"nl'I'os j1i1 ra Malto-Gr05so. Av. 9 'Sc
teulbró 1813. (C?ll.,Nab.) .

- sohrc' regu1nr-se de modo fixo a' qllanli(lade
'de gellt'ros:, .que annua1111cuLe deveri;1o ser
forllPcidos aos I;l'~illelllo~ de linlia da Côr
le, policia, e ex.lleeiil'lIle' de SIl'fI: secrela-'

1'iaS. Av. '10 Selembro 1813. (CoU...Nov.)

, - sob"e 05 ll'I'rl'nflS rlr-cess,Clrios para 'ill<llll1tcn
çf10 da I'alll,ica .da pohora da L<l f-ífl a de
Fn'iL:Js, L.'lIelo em visln e Oecl'. 17 AgosLo
1Hll, IIInnd·o'u-se .c(;nstlllar pClra- cli\'~rsos
Jins. r~es. i." 2 Outubro Hil3. (Colt. Nab.)

-. no. cll'J1l1laclo conladol" da jl1neta, manclolH;c
pfl~íll' fl ol'rl,'nl1uo n qtlnl'leis flt!iallt:lc1os.
cOII!i'l'l1lc ns Rcs.· 18 A~oslo c 4 Sl'lembl'o
18L'3. fies. 2." 2 Olillluro 1 '13. (('oll. Nab.)

o sell il1moxnl'ifc, .conforme o cÍJp, 195 tlns
Ürdel1ancns' da Fazenda, bem como lodo'. '.

OS, mai's;' 'não p6~le s('~" i~l'nlo' de prestnção .
de lIanca. llps. 18 OIHubl.Q 181;t (Cult.
Nab.) Viu. At', 5 ,!"ct·cl'viro 1818.

o •

AnSENAt do'exercilo: sobre nOJ]}cnçfio de pra
. li(anlc ,el'f"clivo, e cOli'l que ol,opnnoo. e.
'mnis 11m Jiel uos al'lllaZellS, c 1ICIl'teil'fl da
sf'cr~La~'ia. TIes: 25 OIlLlIlH'O 1813. (CDU.
1Vub.) .'

spbre pagamento pce.lido de madcirils'sl1pp,'i
d"s P01' um .pa·diclI!ar pnl'a as obl'as dI)
arsenal, e falll'ica da pohora. nes. 1i>'No
\'clllbl'o 1813. (CDU. {rab,)

- ·g.l'alillcaçüo. e qun I, se llnnrlou daI' ao oUi-
o ciaes ioferiores d:i cQl)jpanbia de al'Liliccs

desltlcada no fll'~ellal, que sCl'viflO elll di·
"CI"SOS.. mistcl'cS' s(!m mais' lucr'l, quI' as
suas I'cronllas.· Res. 2{) Novembro 1813.
(Coll. 1rllb.)·

aos patrões elo scniço de- s';las elllharcn<:,ó('s
. se elevoll o jOI'oa1.. Res. 1á 1\1Jt'ço 1tlllJ.
. ' (Colt. }\'ob.)

do cxercilo: allp;mcnto de sLipenrlio se con·
ced"tl ao 2.° ('scl'ipllll'al'io ela cllnLac!lIl·ja da

. lu.nla da falcnda. c'ncal'l'l'g:llio da ('scl·iplu- .
. \'flçf10 de l'l'c.. iln (' dpspl'za da po)vol'a. Hes.
30 Abl,il1S1LJ. (CDU, Nab,)

grnlillcnçiio, e flllnl se milndou ela I' , o porque.
<l um rice-inspcclOI' do arsenal. Res. J 1
Julho 1.81lJ. (CDU. NabJ

sobre nomeacOp.s ele officiaes ela5 diversas a1"
UHl5, quo j'ossem oll1'prp~ad05 nos sel'l i~'os
mililíll'PS do al'senal. nes. [) Junho 1815.
(Cult. !Yab.}, .

providencias se derão para fornecimento ele
mndeirns cmpregnvl!is em dircl'sns ohjl'c!ns
mi1itnrcs. Hes. 2L Junho 1815, (CoU.
~'(I~.) .

27.
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. ARSE~ r\ L do ex("rcilo: i/l!'-I rilCC;Õf'S dos Trens
do nl'ino. Av.. 1.., 5 ~1.lrço 1!:llô, tli.
Carnàro atldit• .1.°)

e~ncrãl'u-se 'um' nnll'n firl ·n.o ilI01~xnri"e Nos
lll'mazens (Ie Prrnilu)buc.o. Provo 5. Marco:. . .
181 G. (CoU. 1\ au.) .

- c:rc'ol1-se O Ingnr de ~.o pl'alicante eífeclivo
tia co-nladoFia, r COIll fJlIO ordl'uado. nes.
20 Scl~U1bro 1816. ((uil. Nab.) -

- I;I'lIlificnc;i"o se m:mrlou arhi'rnr ao seu fie]
pelo sl'niço do escri"fw da I.afl'fldlll'ia,
auzenlt'. c que 'Ctleia ordL'Il"t\o. n,·s. '13
f\o\'cml~ro 1817. (CoU. lXou.)

- "rnlilicaç:io de rf'sidl'ncin ronrorme o Plnno
,12 Junho 180(,), S 9.. se lll1ltldolJ COllcl'J,'r
ao t.llicial c1\1I)l'f'~adll na dircl·t;fll! das olHas
Jllililal·cs. Hes. 1.", 29 Dl'l,t'mbro -1817.
({'olt. A(lb.), al'hi II OIl:~;P. ne,s.· :25 r.'vprcjl O
i8i8, 18 ~elembro 18:20. (CoU. 1"au.) .

- n-e.Oll-SO pfoveo-sc O lo~nr de mais um
prulic:lltll' para li ;,)ll)ux:lI'ifaifo COIJl o seu
l>l'Ol'rio ordetla.do. Ue,:. 2.·, 10 Dezembro'
h.L7. (Cult. J'uu.) .

mnndoll-sP ac1millir a srrvico o a] m OX:lI,j (e ,
llldepl'\IUl'lI'C de pJ eslaçf,;. d<' li;ll1l:a, ~ll o'
6edl'ndo ClIlllol'lllt:' fi L,·i :!:l Dl"zl'mlll o 1';6L,
;1O ajllsl<lOlI'lllu d"s cUilla:; '1IJ1:IJS.tf'~. A" 5'
fCI't'J'Ciro 1818. (Cult. 1\ l/b.) - \id. At'. 9
111 tI1"(o 1 .3;).

-- sohl't~ n prelf'nl:iío de div<'I'SOS indil'idllos no
legal' ,;lt:0 de L° IIf1icial <I .. secl elal ia, e
UlI.til"l,s ,t.IP. prf'ft'rclIcia cnlre os mesmos.
Ues. ti Jti 11110 1818.

- .
sohl'o pre\\'!1çi'lo de 11m f1d Nos nrmazens ii

1':lf!.:Il11l'nlo de ordell .. dos de te do O ~ernljo.,

quI' ,:cnira SPIll' I,lh's; TIos. 1.. •. , 26 JUltfHl

i~18. (Cull. ,rob.)

AllSEN.\L elo rxt"J'ciIO.: ao pOI'lf'iro da :Wcl'rtaria
da in\{'ndl'lIc·i .. se lUandoll ,abonar II fipSIllO

yellcillWnlo, que Linl13 O dli ar~('ll~l dIA 111.1
rillha. Res. 2.", 26 JUIlUÓ 1818. (CuU:
1\'IIU.). ,.',

crCOll-se e ppú\'eo-se, c com Cl~t1fl ornC'nn<1o,
IIIJl 'conlinuo ti" Slla conL..dOl'ia. nes. 9 Ju
11\10 1 I:l..\. 9; (CoU. "l.'U.)

. '
- sobre a prelpnçiio' elo lo~nr ele 'l .• olTir.ial na

Sp.(TP~al:ia da, ioll~ll"ellcia. V'I/:W p{·la passa
g{'1II do qlle o senia a 1.° olTil;,al da secre·
taria da jlllila, detiriu-sc. nes, 10 Julho
1t:iH.l. (Coil. 1" au .)

appl'o"ou-~C a crençiio dellm 'a'] m oxn'l'i ra (:10 E'm
AJaf.{oéls. Provo 1.', 16 Selewbl'o 1819.
(('oil. 1\'ab. ) -

ordpnOIl-se qne ceS5as~e' o fOl'llflcimt"ntn na
ferrngem'-p'nl'<l (ú; cavalJos p besla.s de :lrli
lIlI'l'ia montada. Âr. 4." Outuhro 1819.
(Cóil. 1'«u.)

LI seus por\riros se mnnflou dar o Qrdt"narlo
de 24 0;rJ> rei,. Ré .. 20 Uulu Lro 1819.
(CoU . . j'tub.) .

or!lt"f!0lhsé, .f[l1e rOl'Jli:.Cf'SSe o l1f'crsl';)rio á eO'·
ferlllari:l dn forlaler.n de Sail'la Cruz p;~ra

os dopnllls preslIs d'E:.l<,dQ, c jll'isiollcirás.,
lXC. , lJuc ~IÜO pode~s{'1I1 ser I eillellid(ls p"ra
O l.osl'lLal IlIjhlur. Av. 22 Uulubl;O 1-819.
(Coll. 1VIlV.) , ,

ordcllou~~e muelança do local da \'{~nda ela pol.
V()I'a, l'''I'a pn'\'('I1'in"u1-sl' inc,'odio,;. Av. 3,
i\ovcmhl'o 1819: (CoU. i),ou.)

OI·clt:nou-se o r0raro de 'SU:lS mlll'alhas_, e :lm
pl'açiio de ollicill'as. AI'. :l9 l\OH~IJlbfO18i9:
~ Coll. i'vuu.)

~)I'<1cM)U-Se nonwnçiio de Ill{l~n de al'malcns
}wl'n cscl'iplllrill;ão das cnLI'aJas c 'ahitlas

".
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dns ó1Jicinn:õ, nHo ol'vf'ndo lei' lo[!ar pllJ', ora
à l\o\llf';lçào de luni .Io~"res de empregaelo$.
·Av. 17 Jünho 1~20. (Colt. Nab.)

-
ARSENAL do exerci lo :' maTlc1ou~sc ac1miUir a

s'('u'seni~'o UUI fabricanLe 'de lnsh'ul~H'nlos

bt'lliros, e. com qLÍc ohrignções c venci
mel) to. Av. 7 Juluo 182q~ (CoU. Nab.)

- na allla de drsenho ordenou-se a'adinissão de
. Iodas as pessoas ql]r quizes~cm rrNIIlt'.lIlnl-a,

:ilélu' dos ap"enrlizcs. Av. 11 Selembro.
1820. .rCoU, Nab:)

ao escl'iviio da 1\J('sonl'aria da junta da razen
d'a, pel:,1 separaç-iio do lor:-ar de 2,.' escrip
hll':II'io da contadoria, mandou,se, e como,
coular a. a')li~uid[\do. para ser contemplado
Plll accessos. Av. 3 Outuhro 1820. CCuU.

.lI af), sobro o qllal sc sohêl'ão du vidas pela
Ues. 21 fevereiro 1822. (Colt. Nab)

- sobre cvilar-sc demora dn polvo,'a na. bal'ca '
. ' de.contlne('fto nu Bolarogo; Jlrovid ..nciou

se. 4\'. á I)ezewIJl'o 18:20. ((oU. Ntlb,)

exi::irf1o-se as contas e balanço çlo seu esládo;
c ol'~l·nou-se. qne se não 'comprassem ge
neros para arligos, que se pódl:ssel1.l aclwr
fór" POI' menor. lil'eço. Av. 26 Abril 182l.
(CoU. IV(lb.). ..

onlrnou-sc; quc' nenlium empl'egado d'ellc
ou dilS rslaçües 1I1~ 51W- depe,lltlenc.:ia, 0(1

da casa d::H'mas da \.onc<'içflo, e rauric(l da
polvol'a; IJllde.ssc tl'r eSCl'al'O seu cóm ren
~ilucnlo ('111 a SUl' l'el"ú-liç:IO, enlentlendll-Sp.
)slo l'spccialrn.enle ÚC~I'Ci' dos mandanles de
,(ualquer offi~in[!. A\'. 28 Ahril, nc:. 23
Maio L821. - \ ido Lei 27 Outubro 18-31,
w;t. 4. (Colt. l1'ab.)

on]l'noll-.se, que nfío adllliLlissem apI:cndizes
lIlaiol"'S OC' 12 annos de idade. ne5. La; 3
JlIlh018~J.. (Colt. Aub)'

ARSENAL 00 '1xCI'cilo: O lo~ar ele \licr-insprctor
fOl abolido. Decl'. 29 Oulubl'o 102J. (Cólt.,
A'ob.) ,

. ,

ordf'lTou:se: que a smi jnnta. df' fazenda não 5a·
- lisfizesse' reqllisic.;f)o alguma de, qnaJqül'r

()ull'a rcparliçflo, sem SOl' rxp.edida pela
secrélaria da ~uel'ra. ,Port.· 29 OuLubro, 5
NOl'emul'o 1821. (CoU. 11'aú.j

qual a fl-uloridarlc da jUÍlta de rt17.f'ndã .nl1
execução das rc~oluções, e' que lhe n~lo

compelia. ,-epl'c1wntic'\' officiaes lIlililnres é
govel'Uadol'es de '\lI'açaS, que sflo suhjt'ilos
ao ~o\c\'n:)dol' de al'lllaS; dedarOll-se. Porto
14 Dezcmbro :1821. (('oU. 'iob.)

sob.'e pelição de nm pralic:mle elo alinoxari
fado para oblel; licença, a rim de conlinuar
os sens esludos na auln do.commel'cio. Res.
1.7 Dezêml11'o 1.o2L : (Colt. lVab.)

sobre o' melho(!o de pagar à'sff'ríns aos opo
rOlrios, por mão dos me:-lrr:õ de ca!ln ollicina•
Porto á Janeil'o 18'22. ((olt. N(tb.) ,

seu jn'~p~clor ficou pl'T"alivam~nlef'nCarrf'~élOO
. (b direcçüo elas officillas, -c rr~pon~"vel á

secrelaria da guerra~ Porl. 20 Janeiro 1822.
(CoU: A'(Ib.)

s~bre Irnnsaççúes acel'ca de pohora, c pn~a
l\Jenlos com eHa reilo~, s<,m auLorisaçiio da
secrelaria (resLado. nes. 28 .Ja1l011'0 1822.
(Coll. Aaú.)

- commissão 'e nomeou para examintll' e prnpôr
as reformas c IlJclhllr:lmen Ios '{ue n 'rlle
ClIlllpl'itl fawrcUl-se. 'Dec,:. 12 Mal'~o 1822.
'(Culto .11'tlb.),

ordenoll-'se, q_ic com, as pcnsõf's por rlle
pa~n,s so observasse o Dec:r. 31 Oulubro
p. p. , 5l1lJsislinc1o sem allcl'aç[\I,'tlS ~rr:lllÍi

caçêles tios rlllpl'f'~:Hlos na "t'ptll'Liçüo. POI·t.
~O Março 1822. (CoU. l\'(Ib.). '.
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AnSE~AL do cxrl'cil~; orc1rnon-sf! que a reli-
plito do pagamenlo de illl naps \pn('idlls
pelos Oprl'arlO~, e dI' Lud.) Iiwis se ohscr:
,-a"se o Alv. i Março 1.tll1. PorL. 3 Al.ml.
1822. (Colt. 111(1b.)

sohre a cxrcncflO das l"cis da ConsliLtlinlf!
P"rlll~uc1.a, ·ul'chrotl-sp. I'f'vogaeio II dl'te~'
millcluo 110 lh'. 2H A~w~LIJ 1821. Porlo ·4
Maio 1tl22.. (Colt. iYl;ÍJ.) ,,. .

501)1'C pl'plf'nç110 do rr'imf'iro pscripltlrario <la
conJadoria, foi I'lp\',.do S".U IIru'.'llado, e
p:r;,dtlaçúo de conlauur. fies.·li Julho 1822.
-(Colt. lraÚ.)

escola de. primf'il'.as ]eLI'as sr. mandou o'plle
cr!',II' para os ,opJ'ral'jos das ofl;cInLls. Podo
2.5 No\euJL'ro 1"822. (Cult. l)ab)

IOlml~os: assalLn-]os. e inc,'oclia-los Coi cno-'
sidl'r:ldo COIIIO S('I'\' iCO UI redo feito ao 11ll
pl'l'io, 1)('105 ('(lrsal'i~s dn ·naçüo. Ul'g.· 30
»ezclUlJ, o '1822, cu p. 3, arls. (j e 7.

so.1>I'O fo"malisaçiio das folhas de pagalllf'nl·,s
dr: ord(·IIat!os. '01 d,'nou-"c, f'-por qtlé. ox~ 
rll' fi.) de al1.!1lllS l'IJII"·e~atlfls. 11..,,,. 1." 8
Fc\'creiru e 2." J.2 JUIIllU Hi2;j: (CoU. i)'ul/.)

- o ~ovrrnndor -ll'armns é c(lmpelenle- para vi
gi~II' 11 31'1' 'cada,;:"lO, 'jill)IH'~" e :II'1,,,tljo ilo
"l'llHl III c' II lo , dl'v('lIdo-se (I aIOl(1~ari"(\ p..t's
tal' aS sllas l'l'qll;siçí'c", fit's, 1'111 !>Ol'l. 21
1\.1 ....<:0 18~;j.-\id. Reg. II,· 2!);), ~Muio

1~4~,. aTt. 10.

declnrol1-~e ahl1si\'a a a] onaçfio dI' i(lrnno~. a
lIlc..;ll'c's de officilla.s, ql1e por dOl'ntes IIflo
c0 1l1I'an'('Pss('Ill, Rf's.' 15 Abril e z5 JUlIlJQ
18:l3. (Colt. iYab.)

sobre o almox;iriCe nu fif'1 pnssnr aos mcstr~s
J'('cihos das ohl'as das- offil'ill<tS, e Clill't'Za

dos C011C\'dos: COl1Ú'Cl'ÜO cI .. ci,hos ele Ula- '
IIHIs o ha 'lcs de clHlÇO~: oLrigaçüo do ios- .

I)('rlor das nfficirias l1uaott; ao ponto, ele
)'flo-sc pro\'idencias cm Podo 22 A bril1823.

,(CoU. 1\'(/b.)

AnSE~L\t rio f'XC' !'cilo : parn exnme da cónlahi~

lidnde -do <ll'Snllal e Ilospit-d Ol'c!C'IIOll-SÇ"
quI' se 1'11\ i,f~SI'1O "o Ihesollro as Cllllbs.,
PurL. 2. R 28 Abril 1 '23, (Coll: iYub.. ) '

- .pnra el'itnr-sf! o prl'jlliw, do ~órle elas cli~t1ali

·de ~ubre. Porl. 2. n. 2 'Muro 1823. ((. oll.
. j\Iab. )

subl'e impossihilidade de serem .pap;os pelo
cor,'e' da POI\'OI:" (is offiL:iaes de la1.t'oua e
deppLndos da i"llela elc~ fazeoda, Res. 1:1)
Maio' 1bZ3. (roU. llub,)

nomeou -se o inspectol',,'e ol'drnon-~c que se
rf'f.,"ulasse 'pc\ .. A h" j 1\1111'<;0 1811. Decr.
14 Maio 1823; (CoU: lVaú.)

sobre rn~amenlos I'eilos POI'. prorllrações nos.
sPlIllores de pSCl'a\ os f'11l J'rpf.{ados.- Plés. 1..
1.2 Juquo 1823. .(G:oLl. iVab.)

ordenou-se, quP d'~llé passassPIÍl pnl'a a cnsa
da lUoeJu o JilbÓI allJrio do córl,·'· d,: ('ohl'('
c os n'sl'l'cLivllS npel'arilJS. I)ud. 2," '21
Junho 1.823. (Coll. iYáb.)

pena por extravio de ouro. se perdoon a·um
0l"c,'"rio U\7UrMlor, a fiUl di: itsSI'lIlnl' praça
eru algum COI'jHl de linha, 'tI.a ~llUrlllç;'IO da
corle. Decl'. 2~ J ul~o 18:23. (CDU., 1\'ab.)

sohre o ~f'll <',I'<ldo -prm-icJcnciou, Sf! ju1i!iln- '
do-se uesll f'Ct'S5i1 rio II 11 u~U1r.111 O de 1'( Il'Slg

naç~o, ,j~la·iI dilllillUicJlo IIi! illl.porLõlllria
das ferias. Rcs. 1 Ô ~eleIULro 18~3. (CoU.·
LVtt~. )

co1.ooos' nlll'mãr.s sem drslino mannáriío-se
.pa l.'" elJe relueLlel' e para a 1'ubl'ica da Lagoa
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,de .Ro{)ri~o r1p Freiló\s. Port"o 27 Jan('iro
11)2li. ({'oU. J\'llb.) - \ ido Pol·ts. 2.' 'dê
'3, e 1.' âe '15 De:ernbTo 1824. ' .

!

AnSE~A L elo eXer~ilo: lTI;lnrlilr1ío-se cessar os
ll'ahalhlis da fCl'l'r)ria da ("ahriea da poll'ora,
proeedp!idli-!>e, ~ como, ao in,elllario. PorL
23 Março 182li. (CoU. iYab.) .

aõ éonslruclor de reparos ele al'lillll'ria se
3ugl1lelllllu o salario, fJl1e tillLJ:l lJel<.1 i'l\ria
gl'I'a! -dos operarias. Porto I:? Maio 1b2li.
tCoU. 1\'ab.. )

- prelcnçiio .do 111 p:al' ele parleiro do almo"<a,ri·
fado, v"f1:" POI' 1l"lt~ciIlJenlo do qne (; pxer·
cia, indelilliu-se (lIll" d(l~necessiJf!de do
l'lll(l"ego; e' niio sér crrado 1)('10 Ak que

, illshdlou as rl'parliçí1es de ("a:tellda d'l a/'se·
naJ. ne.s, 22 Maio H,24. (Coil, lVab.)

- metade do salario se mandou dar a um mes
tre, 4lJe foi da olI,icilla de "lfnialc, allellLa
a 'Soa dp.s~raça e' id"cle, a pesul' Ilão leI'

"Ini a seu l'avur. Res. 2.' 3 J uiluo 1824.
(CoU. Nab.) , .

- a lJm Cl'~ ~~I', que, cm' p;lga.ll1enlo rp~pbera'
maiol' 'quanlia, do que ii qne devera pda,
'colILa dada, concedeu-se ('uCIJlIlro 110S mais
?iclleros que se 'comprassem. Res. 2.a, 7
l\ guslo '11:>:24. ~ CoU. NlIb.)

pl'ol'ic1encioll' se ncC'rc';'\ do não cninpriml'fllo
, de UIII COllhl'ci~ll'IILrl falso {'I·jlo pur nscl'ip,

tllrnrio do aIIl1l1xaril'ado, e ,seu pr(lCI,'sSll
criminal. nes. li.", 1.7 r\ g:oslo 1824. ({'oU.
J~'lIb.), sobre a slisj),('IIS':'IO do allJloxarife.
U('S. ;!.~, 5 Julho 182ü. ('CoU. i'ab.)

.'- soure prC'lcnção a log;lr de pralicante, decl~~
l'Otr-SI' quâ.,s ,(iS i-('qllisiLos nl'c,pssarins,
cI,u("ol'l'ne a Lei ~O Ag-o~lo '1770, §§ iO c .
11; nes. -1.', 11 Setelllbi,o i8:?1l. (CoU.
i':ab. )

AnSENAL' do f'xerciln : ao ajnrbnlc do inspeclor
c(,nc"r/PII-st' maiol' !!nilificól('flO, P. qual. e
rorqlll' sf'I'viçus. Res. 5."~ 26 Oulubru 1824.
(CoU. 1\'ab.)

c01l1no's csll'ang,,'i,'os nJClíores al;anclonados,
mandal'50-SH p:lI'a elle J.:i'm 'UI'r C(líllO ap
pl'pndizl's. POI'L S 2." 3,.e -l. a 15 Dc<!cmhl'o
1824. (( ·olt. lVav.)

-:- ,pl'O'vic1p~-cias snhrc O estad,o dos COfl'C5 da fa
in'iç'" ,da po!vof'a ,para si'lI coslcalDrnlo, e
d(,s~lf'zas ('0111 o arsl~Il:,(. fies. 2.", 1S De
zembro J8:2li. (CoU. Nab.)

aos filhos ele so},!;ldos cslr;log;"il'(ls sem nrr imó,
se mandou asst'nLnr' praça de ;ld(lidos á

.. companhia de "arlificl'S de :u'lilhf'ria, aho
naJldo-~e-lllc~ pL"pe c v'pstt~ario. e q'U<lcs.,
POI·t. 221>t>ze01hl'n 18~li. ({'oU. Nab.)
Yid. Av. 5."" '18 Uutub,'o 1831..

,

consign;lção pnr~ oecorrer-se;is suas ele~pe?,as
SP allgu1Plllol1. Decl'. i9, Ft:lereiro .1825.
(CoU. "ab.)

})relpnçiio ao offic'io de porlriro da i,~lcnc1C'np.ia:

inr\,·urill,-sH. 1'01' ~cl' c1p;necp~sal'in o Jogar.
TIes. 19 Feve,,'c.il'o 1825. (CoU. lVub-)

sobre r('moção da po!vora tio armazens de
S<lnla li<ll'uara pal'a o da E"ll ella, ]ll'o,i
delicias, <: {lIHCS.' "e del'ào. nes. 2ôPevet'eil'o
11:)25. (CuU, ," tlb.)

sobre niio se compral'eOl arligns hellic()s en
cllmmelld"c1os, (lar desnc('t'ssarios. nes. 2.",
3 Mill'ço 1825. ~ ( oll. IV llb.) ,

iocleJil'io-se prclpnçiio de, nomcaçiio ]lOt' vnga
para f;lI<lI'c1a d'al'lIw?I'ns, p"l' Iliio !J;lIer
sido (ix,lIlo p()/' Iri o seu 1111llll'rO, e ser
de~neccssario. nes. 7 i\laio 1825. (CoU•.

. ,'I(/Ú.)



( 216

ARSE~AL do rXl'rcito: 501>1'0 pagamenlo de con~,
S'l.Ja~cm dI': pl'ln'xos hellicos. nes. 2.', 5.
Agoslo H,25. (CoU. Nab.)

ao armamento inlllü existenle na casa das
arlllas mandOfl-se' d .• r COUSlIUln. com às
ti)1 midid.. dl's do eslilo. Port. 2.·,14 Dezem
bro 1815. JColt. Aab.) .

mancloll' se admiLlir o eslabrlecimenlo da:
lllacllilla de brucar. Porl'. 22 Jaueiro H32ô.
(Colt. Naú.)

pl'Ohil,io-~(' eoncPss[i'o aos m'estre~ dI' o(f~cinas
dn jorna I redondo. Res. 17 .l\'l:.io 1826.
(CoU. ]\'ab.)

sobre vend'! de va1'l'edllrns de polvora, que se"
Jnlviào ajulICLado., nes. i.~, 5 Julho 1826.
(CoU. ]\7aú .) ,

pro\ idencias sobre o eslabC'lecim.enLo da fa
1Jril'a a,1 (lohora d" Eslrclla. nome~lçõcs:

" dI' .fieis P sllàs olJrig<'ções, Rt's. 22 Agos~o

'1826. (CoU. Nab.) - Via. J)CCl'. 9 F~el"ci,'o

1827.

- ol'dC'noll-sr. que mandasse fundil' Lodo o cohre
JJ 'elJe exisLel1te;, e saca uocHdos de, bronze
nccessarills pal'a o fahrico da moedft, selldt'
a d,'sl,eza do comuu!lLi\el a cargo do arse
nal ou do Llll'solll'o. Purt. 28 OUlubro 1826.
(Calt. ]\'lIb.)

ordp'no,l1-se q(le suns contas. e ri \TOS a~ receila"
e d,'spl'za. se não reruelLf'sscm ii secrcLaria
cl'esL,.do. sem que, se exi~issclll posilivH
mellle. Porl. 23 .Janeiro 182(. (CoU.Nab.)
- \ ido Av. 1.o. !J Jtll/eiro 1828. '

consi~na<:ão se dru. para adiantamento da
fabrica d. P9(voril da EsLrella. Decr. 9 Fel'c
rciro 1827. (CoU. ,Váb.)

ARSENAL,

ARSENAL do exercito,: prelençilo no' iogal' de
se~nndo ollicial da sl'creLaria da illt'I'lld"I1 O

cia, apjll'psenlada por uín. prl,licanle elf(·c
ti\o. defiriose, em ullcnçi'lI! a llIaior allLi•

. guidade. n.cs.19Fe\'el'eiJ'(d8~7.(~oLl. 'Yab.)

ordenon-Sê, que l'c01eltesse o'balanço de re
ceita e desp(!za, no 'pras I.' mal'l'ado. Pol't.'
21 Mal'ço ~827. (/lepcl't. 'Alb.; vprh.
Janela.') Av.·3 Janeiro 11)28. (CoU.- lVab.)

remessa de soU a pnl'u o d:l cõ 1"1 C\' ,ordpnou·se
como, e f'0l rl'IC qllunLidade. Provo 12 Março
1827.·,(Çólt. iVuú.)

conla's, .~ qriaps d'ene. e da~ J'E~parLiçõC's slib:
jeiLas se pxi~irão fossem relllrllidas ao
tlte~ouro e p:n:a qlle,fim. Av. -1. 0 .4 Jalltiil'O
18'28. (Côa. ~'Clb.)-Av. 6. 0

, 22 Jul"o
1831. .

forn'ece armalilC'nto aos COI'pOS do exercito.
Provo 27 Agosto 1828.

suas drspczns pertp.nceJIl :io ministl"rio da
gUÚl'fl. Dl:'cr" e lnsLJ'. ,23 J aueiro' 182U,
art; 2á, § 4.

.',

na côrte, e aos'almoxarifes dos trens'dp, ~uf'rra
Jlas pro\'incias. ficou pela exlillc(:i'1lI do ('om·
miss3riacl~ , ,pl"rlencl'lIr1o O forllel'iUl~'"10

dCl~ .f!;en~I'os aos. quarleis. corpos de l{lIill··

da, e forlalezas. Lei' 24 NO\C:!U1uro 1830,
ar!. á.·

á junta dos ars('naes na c;ôrLp., e ás çle fazenda
nas JlI·o,iilcias. Ii.coll pl·rlenCt'ndo a ~vlrlla.,'

ção das ('lapes e rorra~ens 1)0' principio 111 15

trimeslres. Lei cit. 24 l'\ovcmuro 1830,
11rt. 5.

ordenoll-se, q}le deixasse dc, pertencC'r-lhe o
fornecimenLo dos alimenlos cal'iLuLivos, e
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V('sLu<lrio aoS senLE'ncindOs c.xrlll;dos dos
cOI'IHos l1Iiliiarcs. Av. 2.°, 20 JUUllO: 1831.
(Colt. ]\'cib.)

ARSEN AL do exrici Lo: .obl'e serem ohrig<lclos a
di. ci los uns ai 1'11 nd"r:as 05 ohj':clo.;; d":,sti
nudos para arst'lIa,es. Av. 3.°,' 20 Junho
1831. 'Colt. l' ab.) ,

ordenou-se qne désse armamenLo, e 'qual, á
all'lI11de~lI di cÓJ'Lt', c pa,'a qlle Lim. ,Av. h. o,

19Jullloi831. (Cotl.1Y'lb.)

na corte 01' "UO\l:-se que fomecéssc espndas
de ca.allllria pal'a os guard"s rnpnicipar.s.
Av.' 2.° (J h,o, 21 Julho 183L. (Cult. lVtlb.);
e chuços, Av. 2.°,15 Selr.U1hl'O 1831,

. (Colt. l'lIb.); e unU<lll1elllo aos rOllltlliln
danles gerae.~ dos dJstl'iclos elo nio de .fa
nei, o, '-e ~lInrd, IS lIa~iull;It'S d'·pois. POI'1.
6 UuLubro 18;H, (Colt. lYl/b.); e aos ~'!,lr

das lUllnicipaes. Av. 2.°, 29 Nuvemhro
.i8;31, (CoU. lYa!J.)·

providporias pnrn I'emess~ de contas ,de SIWS

df',;pcra~ se ol'(ll~n,arao ti SIIQ j'lncLa: Av. 6.°,
22 Julho 1831. tColt. Nab.) •

- pl'ovidencion.-se ao pa.z<1mrnLo de O[H'I;nrins
COIll qllallLill, qnq de,veria 51'1' d 'dllzida qa
que I'"s,;c vOLada p,·la asst'mh\ea \:eral li'1!is
IaLiva:Av. 2.°, 17 Ju1l101831. tC()Ü.lVl~b.)

- solJre deClnraêõf's dos gr'ncros existentf's en1
<1lplllJas cL",;s-es do al,lIloxarifad'", e clllba
raçlls oppostos pelos resl'rcl iYlI;; cscri \[les,
AI'. 7.°, ~ Agosto 186.1. (CoU. Nab. t

enlr'fl~a de )Irmamento recrbido pelo jlli7.PS
de paz sr Ol'd 'nou, por se acllarem arlJHlu.ls

,<15 .~~H1rd:ls·U1Ullicipaes" Av. ll.o, '9.1\gosLo
18:31.. (C~ll. Nab.).

•
os emprc!!:ndns nos snlls trilbnlhos IwrLC'ncPI11

ii R"al'da nal:il.nal de I'C ena. Lei 18 Al)0,lo
1.831, art. 18. .

.AnSE~ \L .do p.xPI'"0ilo: ll11s-penden-. e d('dllrção
dt~ sllas pr":,Lill;ÕeS, IIrd 'II d I p~r .. p,lga-

• 'm"lIlo n III1l parlicll\al', d' di.'l'illls de plll
\01':1 l'olnpradd. Av. 1.0, 16 Sclclllbro 1ti3L
(Colt. i'lllb.)

sohr~ f'nircga 1c rrf'sl<1\óes ordnlladn l)l'la
I.P,,, do (Jrçflwl'ulO )lill'<I <IS' d '<;pews ii Cilrl-{O
do da côrle. ,\1'. 2.°, lô Selemhro 1 '31
(Colt. l'ab.)

mn Ilda râ(l:-sP slIsp.r.nd"r 0<; venci ll1Pn los do~

al'prel:d'/c-s 1II"lIl1rb, \' d ·.~Ii~id o~ da com
paldlia d.· altin,·ps. Av, (5.°, '18 'U'ul bro
1t;31. (Cult. lVab.)

numP1'aci\o e'· dislribllici"lo a IS bO'lllHls de
inc:elldio se 01 d '1I0U. ·Av. 8.°, ld Uutubro
i8M. (CuU. \ <lh.)

ordrnOll-SC a Pri IrE'gn 'do anilamen lo dr-pó<i Indo
em ,;llU:> arma/.CIIS, e pt'l'h!f1c\'nle li partl
culal' (G, .Yqllllg), a C[lIem "p. 1J,,\ia t'JlClllll
n11·l\d"do. Av. 3.°, iá UUlU!.H·O 11:lJl.
((;~u. l' U b.) -

nu lo ri,;"cl 11- sn d,'speza ,~;Hn o roncPl'lo das mu
ralh"s c tI/licillas do d" Rlo.d.· ,I a111'11'0 "!."I1

SilllIIl'llle, IIÚ(' l'xc,'d 'Ild I a diLa pre:lação
d,: 75 CtlllLtls, l' rrdu/.indO-!lC ti IIwi,; "n've,
possi\('l. Lei 2? UULUU10 ui;)1 " arls. 1,
2 e 3.

-, só na falLa d'l\ cidaÚ-lo Bl'1sil:-iI'O, 50 admilLil'lrõ
cscr,1I o~ l1as slla~ •• flici lias e sen icos.. Lei
27 UuLul.H'o II:l;)l, arL. 4. .

foi o gnv I'no· nllclclI'isado p<1r'l fa 7.1' I' as rc
dllCÇÕI'S e reformas '1'1e l<lrelU .ipc'·ssarias
nos '1I·,ena'·5 t' I'alll'il'as dll PXl'n:ILo. Lpi l5
NlJ\ellJ1il o ití~ I , a!'l. I \:lo p"l'a ClIjH cxe
clI~'iio 1>e 1101111'011 COllllllissfl'l, a qu.' se
d"l"illl ill"LrllcçÕcs. Av 4.° 5 DezcwUt-u 1831.
.(CoU. 1Vub. )
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.orClI'nOll-SC que :I elle fossrlú fe'Ílns ns \'e
(1,lIi~i(~~I'.~ dI) in,L'lIllll'lIlos e Hl'pardhos
CI"'Il\'~ICllti para os l\(Ispil'l(·:; rC~1U1ClJlals. '.
Dca. i7 Fe\CI'Clru' lbô~, ad. 1:!I.

denlro do que pra ó deve o da cÔl'le remetler
ao luçsoul'o os (,alallcell's da receil<} e des
pel,a do cn.fre dei pagadoria: Urdo 17 Ou
Lubro t836.

ord'cno1J~se que - n- l:lh9ralorio pyrolrohnicó
pnssasse pal'a o local da (.,\Jricd ela puJ
\·UI'(1. Av. 18 Fevereiro 1835.

Ql'clcnoll-sc qne 5('U. almoxarifes e pa(!adores
antes de colrar CI\1 sel'\ic:o, c ,linda os
acluaes. pl'cslassem fiança: c sob <]ue pe·
nas. Av'. 9 'Màl'ço 1835.

_ fixtlrfto-se o ordrll,Hlns ,los continuos dá se
crelaria c p;:g:,d"l'ia da côrLe. nes. 11.° 49,
17 ,Oulubro ltlJ0.

declarou-se que o escri\'fw, da pa~ad;ll-ia e
cl)nlabilid;ld~ da fabrica da p"lI'ora OÜO

])o(lla ser cUllsidaauo cm cOlllmls.sâo, com·
tI re"O a aocessns 110 al"ellal de guerra.
Av. :Li Junho 18;'16. .,

.da côrte: ordeno(l-se que rornrce~se I'S mpios
lleccssn,'ios pal'u C1scampos· te in.lrllcçilO
da aCtld.'nlÍa mililár. JlI!Cr, 22 Ouluuro
1833, arl . .105.

-'os generos, 'l.ue \ 'icrcú1 pill'fl o 'cu $f'rviço;
nfto pawlO uas alfaudl'gtis dil'crlús ele Ctlll
SUlllO. nego 22 .lulIlto 1. '~Ô. ali!. Hl, § 1
(Cult. Ptallclt.).;'Uld. 23 Dezembro Hiál.
(./01';; .• 11.° H, -.18á2.)

_ 1)]'9videriçirfS 'se d,~dIO sohre a '\'emc, sa élr.- 01",

!) 11;"\0- para o sel! sel'\ i~o.· Po rI. 23 Agoslo.
1 ';)!.l. - Vid. AI'. 1.0 .1/(/l'ÇO 18J'l'.

An.~E~t\L de t:lH'ITa: f]1lP.- o, obj<,dos f'xistf'nlf'S
em :>cus armazPOs, c 1'('Cltlll1f'c;d'IS i 1111 LI'is ,
fossl.rn vendIdos, ou li\('s'elll a 'slino, não
lwvclldú eompndor. o: d"I)Oll-SC. Lei 24
Oulubro 1832, Hl'L. 3lJ. .

( 21.8~.

dc p:1H'rt'a: (';11 vi rludr. <La Lei 15 No
V('I'llIrl' 1:-;:\'1, uri. 19 roi 1', linda a jllllchi
d,1 fólZCllda do LlI',onal d" eXt'rcilll. fuhric<ls
l} rll,lI(lil:Õ"S, e a' itllolltl"lIcin, itl~ppCf'iiO 1'.

ll1l'Hllll',ll'i" éllI meslllll arsellal; 5l1!1sislilld.o
o al'sl'lIal dt', ~l1el'l'a COtll l;lll di r'"do I' ; e a
!l1'CI'l'IHI'ia, ('Oflladoria, ':t11110x"rifaóo" e
pn~utl\;l'ia, dl\hé~i;'(.u. de no\a (lr~ülli5a{:[\n.

])"cr. L° :U Fe\('rf'il'(1 I":1:?. Oq.!.aJ\isaç;lo
- ,dlls ar"en;ws dn ll-'tll'l"'a slIhsislenll's tiO

Pará, llal1ia,- nio r. ... ,llde dll ~t1I. -e ~laLLu

.Gl'os:,o. Heg. 2,° 2l Fevct"eil'U '1832.

da côrle: fiX:ll'iIO-SÇ us ul'oenados de SPIlS
('mp' ef!."d, ,s. lles. 2:3 Ollluhro Hi32. -'\Id.
Res. 11." L19, 17 Olltllbl'o lS;~G; Lei_n." GO,
20 OU/lIbl'o :ltl38 , wt. 25; Lei 1/.° 16/-1,',
26 Sdl'I/,b!-o 1840. m·t. 23; Lei n. ° 243,
30 j\ orclIL&ro 1.841, ,art. 32.

_ 3Jlnexoll-~e-Iho na côrte a Plll;3(lol'ia dns lr.o.
lIas, e~lincla ti lit.,:solll'aria ;!I'ral da", tropas
ela côde c pro\ineill do nio de .Janeiro. e
d,'U '5(,·1111' l\e~lIlallll\lIl(\. DI'CI'. f' Ilpg. I. o

10 hl'il 1~~2; c 1.lf'1I1 assim as 'çll .I3ahia,
)lcrn;'llIhll('O e lllO r. ra II UI'. do ~1I1, 1';IS

sa,:d,~ as fU;(f'çfll's ÚS jlllldas CfH l'iu.f'ncLI

com CC\'~a _Ol'ptlll:sal;;\rl, Ik~. 2.° 10 Abril
1832.

_ da U:illia : ordenoll-sr! quI. li\' sse vinte ap
1'.I'l.ndiles menores ~vrl'S t'spallli1dos pelas
ll!licinas, tjuaps SI'IIS vl'IICim"'llo', quali
li .des I';ll'a i,dll1issflo, c a que inforlllOlçõps
sulJjt-illlS. U(·s. I t Jlollto 1832. ~ \ ido Lá
Il.. o ~·O, 22 UIl/Hin'o 18;)6, m't. 6, § 11.

An~EN.\L do pxrl'cilo : n:l CIIri í\ , e nas l1r.H"in
cia' !Js e"ld(J)(·:; ('OIIlP' lCI1I"5, ,q d"lloll-se
(JlIl' JizeS'iI'1l1 fllrl1'o'('illlt'III11:; d' li\ I ns • ~\:('.,

JlI'Cl'ssilri'ls ; o, COIIIIIl,t!lllotnlt'5 <le elashcs
d, 5 olliciaes <1\ LJso .~ Dctl'. ;31 J.tueiru i8:32,
arl. 7,
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AllSEl' AL do p:tH'l'I'a : a'ntnrisoll-, p' p11'\':lr ao nn:.
lucro dt' c1meltlos (IS IIwnol'('S ;.dd·d..s ,111 .ln
CÔl'lc, LI,j \l.' 70.22 ÜtrluLl:O 11:i;~6, <11'1. t 6,
S J 'I , para cllja PX('clI(:ão Circ, J li .Janeiro
18;;7. -'"" \id. DCCT"'''29 De=emb7'o :1.837,

- pnrn o (ln côrte, mnndâl'iín- e rngajal' espin
gardeiros, eUI qllc 1I11llWrO, c ('0111 quI'
\,alllaHcns.e salarius. Av. 21 l\ovell.lbrll
'18;j6~

da corle: ns drspcnls -com a frlTlP, sa d(' ITlP
non's I)<lra elle, é para rH~O UJiuislcl'io da
gllerra, Av. 10' Ma1'1;0 ll:i37,

da côrlp : l'ecnmITlPndo!l-se n o!Jsf'l'vl'lncia elo
'lI'l. '27 dr, .npz. 21 Ft'\'l'l'('im 1832, SOlH'~

a cOIIII"'a dp n~·Ul"n}('nLo. ou ~lIlrll;; o!ljl'dus
par:a fO.J'llcciuu: nlo; ~ o ad. 9 ~oll1 e pxa:
minar-sp. ::e a lIlalf'ria I" illlH enll'('~lIe <lOS
llwsLJ'I'S das uflit'illas 1'1'. elllZ (lS div('r"llS
Ohjl'cLos manufacturado'. Av. 1.00uLuLru
1837.

os inslrumentos mnlhemnlicos c astronomi
cos P,Il'U ell .."S dl'slinn<ios lião patt'T,o dil'l'i,

. tos ·nas .alralJdl'~as. cllnl'"rme o neg-o 22
.1ullho 18;)0, 'a!'l. 91, S 1. Av, 1ô Uulu-
bro i/)37. ' ' '

decl:1l'nu·se qlle i)S n'lcnorrs, ~pprenrli7Ps das
o(J)cin;ls, dl'l1-'1'1I1illados na 1:t'i 11. 0 70, 22
Ollluhl'o 1~;16. ad. 6, S· fi, c qll<llifi('a
dll~ no fie!!. 21 Fl'\ereil'(, H;;;2. "rt. Ml,
S§ :\', 2,';', nflO SflO adrll ilLidos sem Clln
tarem 8 a 12 annos d,! id \(Ic,. c (.1lL,'r"11I
'pl'l'lIIissi!o do milli:tl'oda f-{lIl'fl'<I; PqlJe alem
cla~ d'/ll'ras do ,11'1. 51 ,do:ciLado HI-'g.• lt'Ul

,a disll'ihlli.ç[w de pl'elllios annllat'S; pl'O\i
dellciarl(]"- se lnm!JPIJ) sobre SPII ol'slillo
flltil i,o. Ih'cr. 29 'llflzpm1lro' IH:17. ~ \ ia.'
/,ci n. '! 1M, 26 Sete/ubro j 8l10, a1 t. 6,
8,10. .

dCl'iio-se c;;lallll05 pa)'lI 11 csLallC'iccimpoL,o rIos
lIppn'lIdiY.t's 'lIlclIOI'cs,do da eÔllt', CIlI eOIl·
fOl'1l1id, de do Deer. 29 01"7,1'111111'0' 1,..,37.
alt. 6, cm'Av. v. o 53,22 Mim;') ~838.

AnSE'\AL dp gUl'rra: a g-r:difil',I(':'O ,10 rlir("('l(li'
e 'viC"-(1:I'fll'!OI' 11;"0 C'OIIlPl'f'IIl'I'd' (I >otdo
élr> ~1J:1S rl'sjJ"(',li\;IS pal!>.d ..s. Lei 11,0 60,
20 U~lllIH'o 18'3;;;. ar!. ~5.

da cOl'le: rnan<1ilrflo·sr nlJ~m'''nbr M COI1\
Illodos lli1l'a (IS appll'lItlizl's 111 11 li re:õ. Av.
19 Jullw' ll:i;i!). (.fom., /l,O ,65.)

da {'('Il'le: esiahc]1'c('lI-SP 11m (', l'e !io pnr~ "Os
lili,os lIPl','sslÍ;,IlI"s dos C'upiUlt!s I' , m, ille,.
slIhaiLl'l'Ill'" a" e:-PI"'ilu, j, tlf'l fI ..-sl' 1111' e,,
lalulos, Decr. c E"lat. 'H. o f.J!., 11 M..TY()

1840.

fixolI-S'c o nnmPl'o a.. CI'Jn apprpndi7('s ll)P
nl I'es para II" ,11';:1'11,1(.''' da Bill.ia f' P(>,IWlII
hll('tI" t' t'inClIi'nlH IH' Pai';' to ~J.lllll GI'< "so.
L,'i n.O 1ti4, :W S"\clldH'" 1HIIO; ali. 6.
§ 10. -- 'id. l.ei n. o :2liJ, 3U l' ut'llIIbro
1841, a7"t. 3U.

foi <l11prnvl'lda :l rcrnlifirnc:-f'o dI' 5"l,/bOOO rg.
11I1-'11,.'\('5 CIJII('('el cid 1'01' Pl·( .... 10 UIII11111'I1
11::i35 ao pa;"'.dlll' dll da ,<'11'1<: ll<"'~ (I')(~

bl'a/>; c Ctllllll ali i1clua!. Lei /1. 0 Jufl, 26,
Selewuro il:i!JO, al'l. 23,

é illl'ompnli\'p] com <l sCl'vl'nlin dos nlTir:os'
. d'e!lll o t'x.·rciclo d. caq.\,1I d,' juiz (/(' paz,

ou de !'llIprCr\1l quo 'ob ·JglIP. a fall"s nu

1·"P"l'lil:ão•.Av. "li Auril 1 '41. (Jv1'll .•
1/. 0 10ti.)

ol'dpnou-sc '1111' ccssa~se a pl';Jlicn ele l'nttc
~Hr"IIl-"I\ ,lO ,dlllllXII\'Il'f' I'S rHlxõ,,:õ t' c"I!<IS'
dos I-\C'lIeIU5, (JlII' clIlrdsscllI, ele "IHI" llldu
lalll:ar-sc-llll' ('111 caq.:a. " l'p'·I,\e,lar-sc.
Av. IJ.O 315, 30 J\go,.lo 1841.

os empr('iwrlos dn dn côl'lr, '1'"(' rali;JI'PIIl p'01;
dlll'lIca. dc\t\11l d, nLl'(l d,' L,'('s cli,,;: d:lr
p'l(le'. ,sob !l"f)a, de :-OIlSI'I'llsfHl • e uflo a1.0
1H1l1I'·I1IIl.de 1l1'<it'Il .•elll. r\\. 'I!) ~('I"lnlll'o

1H!t1 (.10m., II o '2;~7); Av. 2 Setcmbro
Ulltll. . (.1"1'11. " n. o 245,)

28.
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AUS'Et \ L dp. gnerra : a Sf'tI n~ellle ele comllras
foi rOllceditlo (l llIeSlll~l ol'dl'lla<lO,. qlle tell1
o du ó1r~('Il,,1 rlt' lIlarin!lól. Lei 1l.0 2á3, 30
Nuvembro 1tlltl, arl. 32.

- foi o go\'erno :lnclorisado pal'n ref~.rrna, na
Jlarle relaliva á t!:>cripttll'Clt:ão e clllI'labili
dadc" é s"b qtlP 1l<ISf'S, ("'nuo nrna 01'

F:,lllisuçào aos appl'cnrlize,; uwiHlre '. Lei n. °
2li;'. ;;0 ~(l"('lldH() 11:)~ 1. (tI'l. ;)9; er"J

o
'\irlllde da f"JII,d ~c deli lIova ol'gallisae;',o
:1OS uppl'elldi~es mellOles, ne~, II> '1I3'de
3 e 11l~lr. 11 JUlll'lro 18~1 - rp!.(itnl'nLo

'i1 s"(Tel<'I';a do dn code. Heg. n.o
c

'115. 7
•. Janc.ro :1.841 - c d'cllc foi r1psllnll,.lxada.

a pagadoria du's LroJlóls, neg, 'n.O 1'19, :29
JUlleil'o 18lJ1 - ~ apprO\oll-se u nef.:ill1.
inLp."uo da conlôdnria g'p.O}d de ~lICI'rCl, I)('cr. Ir:

n. ° 210. 3 A;':-(I~lo '!til!1. - \ ir!. I,ei 71. 0, 3J 7,
21 Ottl/lb"o IH~3, aTt, G, § 9; Dt:CI'. H.O

350, 20 Abril 18lt4, á1'1. 41.

'- cómo devem sei' pagas as drspezns com os,
~(mrros cQmprados pur gros:>o, Av. 11.° 20,
25 Frvereiro 18á2. -,\id' DI'CI'. n.O 378,
1lJ. .rig{)~to 18lJlJ, art. 2, § 19.

- ClS ohjectos, que sahirem de seus armnzeDs,
lali"~lO-se em de5pc/.a ao nlJUoxarife, e
qllUIlJO enlr;lo, CUI l'I'ceita. e cumo. Av.
D.O 31)" 13 Ahl'il 1842. ,

só sens empreg:ados l'orii9 disprnsnflos da
~ual'(la n:lciuual. po'r occ,lsi;lo da rebelliflo
de MInas e S. Puulo. Av. 10 Juulw i8112.
(Jom., n. ° 163.)

Olce'nou-se, quc n'clle c não cnll'cgnssem
â parles os conlll:ciuwnlos d{Js gl'uf'ro~

passados nos arrnnZt'l1!1 tio alulIIlwrd'"du.'
sem que se lil'esse uILirn"dll o collljlelenLe
proc"~~o, c fl'iLo Lodo, 115 Iall.;umenLos. AI'.
0.° 110, 17 SeLclDLro 1.8!l2.

- presereveo- e a lllnnCil';'. po"qne se devião
jJ:lssnr os cnnllf'cilllentos das coslul'as ft'ilal>
101';1 do ar'en:tl. Av. n,O ill, 1-7 Setembro
l.SlJ.2.

AllSE. AL de gunrra : foi, snspenso um 2. ° olli.:
'ciaI d,l slln sl'cl'el~lL'ia por d,·"aralar ulllleule
da scola militar. Av. 0.° 125,17 I'o\'em
Lro 18hZ.,

foi aulorisado õ comlliandanLe das armas da. .
code a Ilwndar pf,J1' ellc ,fornel,er as reqlli~
siçõcs dtls cOlDmaudanLes dlls corpus.
deposi los -de rt'crulas, e I'orlah'zas dder
1l\il\;lda~ pur lei. Av, D.O 1, 2 J:meira
1843.

ao sPll,di,;eclol' cahe mandnr vel'ifleal' os pagll
llJrÍllos de qU4csclller \'encimenlos uulori
s,ldus por ll'i, l'm dependcncia de, ora.. L!1
dll miuislel'iu da guel'l'u. AV.,n.o 2',2 ,Ja·
neiru 1S~3. - Vid~ Av. 2& DCZemb1'o üi4li.

- pcrlênr~m prirativamellle~05 p,'esidenles qnan
lo ;i dil't'cçflO e inspf'cção; mU5 os cornman
d'lnll:s d'armas ptldl'IU passal'-Illt's relislas.
ao qiJe se, preslarilõ, e rorno, seus almo
xa rif('s. Decr:,lleg. u. o 29.3, 8 Maio .18lJ.3.
urt: 10.

fornece lil'ro para regislro de vencimenlós de·
soldos dns Iu'aças de lH;et rél'ol'lUadas. A\'A

'n.O '24, 17 ~LJio 1843..

tIa côl'le: o pagamenLo d~ ferias dos opel'al'ios
dele sl'r .feiLo no primeiro dia de cada mez,
e cumo, A,'. 0.° 39, 13 Julho 184;3,'

da cÔI:le': i1 sua contador'ia ger'al é l'emeLLida.
mC'llsalmentc fi, c(lnla da rec~iln e de,;peza
da fabrica da pllhora. Av. 1.i i\gosI018~3.

(J01'7l!, n. ° 24lJ..) ,

do Rio CI'and!' do Sul : concedrriio~se-Ilte 5('"
:lI'P'rcndizes JIleno1'l'S, e elc'vol1-~e sua diaria
a ,:240 1'5. Lei 0.° 317; 21 OllJubro ~8!i3.

ad. ?, § 9.

l'emeLle dial'inr~1l'nle )'f'sumos dos p;enerof
enlrados. c com que declarações. Av. 28

,OululJro 1843. (.fom., il.· 316.)".

..
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ARSE~ \L de gnerra :, as hnnd,;j':as para signaes
de Icll'p'Hpl1f s r('cp'l,idas d·.s di '(;orll'; sflll
pfl,gas pelo Olinislerio di jllsliça. ·Av.. 3Q
Ouluuró 1tih3. (Jorn., n.O 3lô.)

..
- a 3." secç50 da conla~f\ria g-ernl. l~dl(,· dps-

. laéada. ft,i Cf\lIl'er,i.da elll l'onlildol'ia ·d"
FSPIHd ilUllJl:'díal<IOlt'lIl~ sllhj"ila n conla
doria geral, org;ollJisad.1 :'c~lIlIdo a Tflh.
n. 0;;, regendo-se J)I']" !ln!!'. 3 Agoslo 1'1h2,
~a parle ;jllO IllI! di." rl'spt:·ilo. D~cr. n.O 35U,
20 Abril ,18hh, art. 4'2.

- só deve abonnr luzps aos corpos· (le gurll'c1a
d'eslabckcimenLos 'militares. Av;. 9 Julho
1tl44. (iam.; fl •.d 1~h.) .

- sel1 rlirecLor de comhin~ciio com o da rab"ira
dtl polvoJ'a I'ai'.elu, e C'Ulllll, ~I remessa de
polvprfl pnra as 11I'ovinclas. DI'(;~" e' Jusll'.
n. ° 375,'3 Agobtu iohh , arl. 3 ti 6.

-- â sua conlndol'ia rfp\'em AS pap.-ndori'ls rempller
balanc les .. labollas, e CUIIlO IlI'gallisad.,s.
Dccr. n.o ;~7t>. lli. A~osl() 1844, a1'L.:2,
S§ 8 e 1!l; arls. 12 e J 3.

- eXAme dos pr.eços os gr.l1rrn ,<; para elle' com·
pr;,dlls perLl'llCe ús pa~oldllrills. IJcel'. n.°
37t!, 1!l Aguslu JS/di; ad. 2, § 10.

- os jornAes (los olPslrrs. opera-rios e srrv!'nlps,
e SII[IS d":;pf'1.aS lll.uclolS siio p"fI,'as, I' COlllO

]w105 alllloxilril'es. Decr. n.O 378" lá ASosLo
_184~, fll'ls. 3u, c 31.

-: drlel'minol1-se, tTur. os cnnbf'cilll(mlos de
~e'lwros expI;didus rOI' e]]",,;, cOl)lelllliio a
derlal'i1çrlO éL~ st'relll aprp~el1llldl!s pa1'~I. o .
pagAUlellfo [dó 2 lIll Zl'5, dl~ptlis de passa
dus. Av. n.· 72, "l.7 AglJ:.to 18~4.

todas as peç'as de ~rmnmenlo inulilisndll ~
exislenlês nas lH,'Ovll\l:i " willld<lrilO,.:.e re-,

colhrr an iln côl'le J1l1ra C011Cl'rln. Circo 30
Agoslo ~I:lhh. yom., n.O 244.)

ARSE~AL oe gnerra de'S. P,'<:li'o (lo SIII : aprro;
voú-se o paglll1lrn~o de \'l'nciJllI'II11,!õ oe
Call1ll111llla ao ~ell ill'd,)r. c vjcp-direclllr,
ni'ltl acclIlllulalld,), pllrem os d," I'lIler"~ad()s

dI! llrsi'lIaJ. Av. 12 SdewlJro 18~4. (Jom.,
11.°252.)

- todns as vpzp,s fJlle fornecrrrm ArLi~o~ hplJlcos
<Í {1:uarda .naciollld. devf' J'I'IlICll('r-st> ('ollla
~:l'ef'ifi";lda pal'a o .llIilli:.lf'rio da jml·iça
illdl·mnisal'. Circ, 14 Ouluuro 18M. (Jom
n.· 295.,) •

- pi'dio-sr, qlle -,cos!' m drsprd'do do :-e1'\;<:'o
do da Illarillhn 'da côrte nl5i'l'oIrios. ql1l-l se
l,a\'Ii'lo relirado d.''''1lJl'l1e. Av. 15 1\ 0\ em
Ul'O l8l!4. (.fom., n. ° 314.)

orélenõll''"'Re, qne os ~rneros e arligos urllieos
rellll'lliulIs da cnde fossem •. c CIIIIlO. eOli
ferid"s na prpSl'nçA do meslre da Pl1luar
CAÇi'lo, quP. os conduzi I'. para l'eeCUt'l' O

frele csland() cerlos. Circo 18 N"w'mhro
48.M. (Jom., /l. ° :118.) Circo 19 NOlelllLl'o
18M. (,J07'n., n.O 323.)

. -
sohre ;ndio$ pnl'n sen spnoiço. Av. 25 Novem-

bro 1 4li. (JOl'n., n. o 3J 9:)

seu dirp.clo·r põr. o I'isto no rrcibo ele rrrrn
las ('miados pArn a côrle.- AI'. 3 Dezembro
18M. (,J om. 71.· 332.)

dePe-rnap 1Il1co: r!csnpprovol1-se a nomrnção.
U<l ul,ns guardas. e 1'1'0\ iU('llciou-se 'sohre o
delJo:oiLIl e vl:ud.1 ue p"lvlr,l. Av. 20 De
Z('llIbro 184~. (SlIppl. ao Jom., n.O 13,-
:l8h~.) . .

ordeOOll-.~e, qnc o direc!or dr, da côrle não
jlllUprÚ por ordem Slla I1lallclar ell"l·cL1I3:r.
pagaUlelllu Ulai~r de 12;[1) IS., e que nos'
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mais l' lnisilns. St~ tivrs~e l-m yisla fi dis
r)(isil;:'1II I'l,y~i('a rios 1" eleIH/"lIle". A,,: ,17
Feven~jro4845. (JOI'It., /l.0 í5.)

ARSENAL

de Pl'r~alllh~('o :, dl'dal'OIH:e qllc os tllPslrrs
dt'\iüo IIcr I'"f:0''' dos jIJl'IH,II'S' Jus dias uleill
elll 'I"!! :ll'l'al'('I'él'flU, p<ol'a st'n:i~(I.' lião
obsl.'lIle ,I( 1\11,.,·111 f<'I''':III .. s as .. IliCillllS, O

qlle 11:111 d.·\e l"t r .I.,gat· eUl dias <Ie lr"ha
ILo. M. \) bl:L,'u,IJ,'o 184-0. (Gúz. Of[."
It. o ilJ.)

ua ('ôl'le: ripp."o\itrf'o-se illslrllcl:Õf'5: sohre
lli"t1o dl~ ",;lI"'illlal' II Jl'I~alllPI).ill dc~ Mias
dl~sfl.'zas. J)eCl·. e 11l~LI'. Ú. o 45.i, 3 Julhlf
11:!4!i. '

AnSE.' At· ele p:nrrra : sobre cnlltinna'cão on f'x
lint'l ito ('O 1"fUlr de ,.jurI'lllle d,: pl'dfl!!'O!..'O
dos "PI 1'I'"dÕ-z,t's lia B.. bi<l. Av. 20 Fe,.e~cilO
18LJ5. (JV1'IL., n.· /:)2.)

- or~lprloH-se. que não rÇlrnp('f'Sst" ohiéLos ne
('"fd, lIl"lllo, 1','111 III delll da Sf·crl'Lal'Ía d'~,s

l"do. fiO!' c, rJllls 11111. I('tIl caixa dI' ,llhui

oi"lr'ç;'u. r\\. 4 Man,-o HIll5. (SUl/pt. lUI

Jom., tI. O \:>7.)

d.. côrtro: OI';lpnOlH.p que nllo :lc1millisse me:
nlllJ'('S II<IS t,OIIlI""lllias ciP'''I'I.'I'(·IHIJ7.I''; , St'Ul
qlll' SI'IIS l',tI elll.'s. "aI'';. lulOl'PS lIlI 1'1'(1

tl'cl" Ies a!'sif:Il;'5:->t'1I1 L '!"Il'1I de I'a!,!:a!" :JS

dl'~l'e1:ls fl'il .. ,.,. A\., LO Março 1845. (SufJ)'l.
'ao J 01'n., n. o 09.-)

~ S'lIilre cIIlllprilllf'1I10 de 'or(l~m no Ilte~t>l1l·n.

que ii qlllwtlOl'ia do 'al's!'lIal oa l'ÓI'lc' havia
in. ollll'plf'll eUt"l1le J.(los:ldo•. Ord. aL Ue-o
zetlll'\'1I 1845: (JlJ1'It., >t. O 14-, 18~li.)

- manclol1-~p. no da côrLe cnnsirlf'l'ar, ('ninI»
dI'SI'l'l,:' I'sI'P('j,t\ d" .. llc, as luws "'I'"pcid,,!
pr,lo re~pedj,o all\llI~wl'if.': e ded"roll,se
qlle :l 'lisealls;H;:IO <;lo cOlllao"I' d'aCJII,.JIIl'.
rl'p' rLiçüll c"U11,rI'1I1'1l' -e .. pa rIO' a ri 1llIlIeL"'a
(' II').:al das cOIILas. Ih. [I, o '2h, 26 Felellúro
18[1'5.

ARSE~A"L :

(';l·O~ nrp:rnll'~ 50 (,(f,'clllfl"iio ('('I111111'ns ;lló
10 ll;iJ> "s .. p,'l'Lic i11"11 d(I-:il' i 1I11lll 'd i iol ;1UlC' i1le.
A\, ~8 ()nelllblo l:-.hlJ, (SI//J/Jl. ao .lant.,
n, o J3, 18l~5, ) - \ ido AI'. 1.7 J (//!ciro.1845.

da CUI'LI': (r(ll'onll-~(', qlll' pnl'a a admissão
dus apL,rcllui/,cs lltClllll es, a/ellt dus de

foi rl'irill'i!;r';ldo o alnloxnlire do ne Porto
.-\11·f!.l'e 1'<1";1 ler f'xel'l'ici" Illi da Bal,ia. II:',U

~c 111/' colltallOo (I LI'll'I'O CIII qUI' I'slell'
(lell1ilLiclo', AI. h JUllcil'U 1shõ. (.JOI:/!., IL. O

30; ~r,ppl.)

onl<'ooll-se (11le ['messe á c1ispnsiçf1o do clireç.
101' dos TI'I,,;.traplll's 11111 ~ol"ad(l da 1'011'

p;,nll;a dlls al'Lili('l's. Av. 29 Janeiru 1.845.
(~lffJpt, (/0 Jm'n., n. O 51.) :

n~o {> pe~'mi'lidll flU porle r:t7er alLl'rrns pnra
o lI1al' ('III ~lIdll ," (IILol ,ri 1I1'"u,' I' SI'II "rsl'lIál
illl' II ue lll'j1'iuha. UI'd. 11.° -J8, 12 fe\ereino
18h5.

da côrl ... : r"i 1)1'1 hihido sem autol~5ação da
sl'l't'el,H'ia (rf'~l;od" 1'11'1'('llIal' CII"'1Il'a~ f'XI'C
<1"111(',; a !lUO;fj; rs., 1!"ICIl,fo 1'(1\ i,,,' 1'1'0
1)(" las. e ('llIll" o..,,: nis,.eJas. \ v. '27 Janeiru
1l:lh5. l~If/Jpl. (lÓ J01'/1., li, o 51,)

dll Pftril: del'l:lroll-~~ Sf'r nbrip:nn:l ;l LJ\f'~Otl
I'tll ia a di'I'-IIH' li illll'''I'l:illl'ift I edida p'lra
lill'os O" ~et:t'rolariil do 1', llllllalld" dI' ftl'III:'S.
i\\. 22 .Jaucil'u l8h5. (~(:P. l. ao Jol'/I.,
11. o 51.)

dá I'ôrll': "eils ap'pr('ndizf's rnenorp~, que
uclul'cen'lu, sflo.lnlta' 1,5 II" L.O'-l'il'.1 IIIdl

L<li-: ,\1. 2 J~luello il:!45. (~/lJlpl. ao JOI'll.,
n. o ,30.)

AnSE~AL d,' f!:lII'rril da côrl(': S011 di.erlol' no
dia I. o .. 1ti til' cada 1I1"Z d"vll r"lIll'lll'I' á
SI·I'I'f'lal'i .. l.I'c-L ,d" dUfts I'l,liit:óe~ d"s ',vi~os

rt'l'cltldo", e' C(llllo,orf.\alli~c;c1:ls. AI. 28 I e
zl'UIlJru 18M, (~II/'fJl. aoJom., 11.° 1;i, 18M).)
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n'plle orrlrnon-sc <Ille hnlH'PSSe" e rom que
,e'l(;iIlH'nlo " Ulll,'llWslrn felTl'íro e Olltl'O

,pul1eiro. Av. H Abril 1808. (Coll. \ab.)

sol;1'e o r1jllllnllLc dó sru insrpclor- Yic!. 5
~laio, 5 Ar;,.slo 180S, 21 FI'\'l'l'eiru J81ft
(;'p"D:I~ ci l. no Hf'pr'rt. ('1I11h. Mllt., vel h.
A,(u/llnle- SlIppl.) ;.nc~. '1:2 Af!.0~lo 1808;
.Av. ':28 Juneil'o 1811. (CoU. Jlab)'

- Si,urn ::lppnrp]hn - Vid, 31 IIm'ço 1. OS (R,'pcrt;;
( l!l: • .lJ1I[;, \(:1'h, AI,/,ardho - ::'/lp/,l,);
Uld,o'l5 1\1)1'11181-0 (Cull. l'ub.); l'~ I' 26
Af!05I0·1810. (lll'perl. t'wth. ,Ilat., \crb.
App"1"L'l/w, )

AUSEN'ú, de g~lCITn di rôrlp.: ~en di1'l'rlor é
sl·.!J!iliLlli,"u pelo ,j('I'-('iil' cl."r. dtlralll,' o

tcm,flo 1'1I1.C(11t' COlll insto Illolivn se al'lIl1r
illlpedido. ,\\'. 14 Oe:t.euIl!ro 1l'~6. t (;L/z.

, UIf., n.· 87.) -.

ARSE, I \L c1e marinha: mnrin1Jpirn, , p qunes,
das I'mbarc<lt;õI'S qnc, d(~Sarll1il5S\'II). se
lll<lll<loiriio ps,'olhel' para SPlI 51'1'1 IÇO,'I' C(,lll

JJl'lI,'1ll II t'lwiIl<ldO - '['1'o~o: - Av. 18 Março
1,,08. (CoU. L' ub.)

- cI-a côrle: orl1erlOn-se CfllP. nn fo1h,n dos pm
p!e~ad\IS IlÚ 1'~lidlPl, (;'1111311(0 dos l\l'pren
dl~,es n)('IlIlI'('~ ('lIl1lp"l'lwlI.!I':>se () prllll's,or

- l' 5t1llslitlllu da allh de prlll1ell'aS 11'II'a~.

A\, 13 NUVCLLlUI'U Jt;ál::i. (Gaz. O/r, 11.° 70.)

- oa côrb' : sempre CIne rrmp\lror p:rflCTOS nH
;Jlli1-0~ Ilelll':' s parn o dI) Mallo C r(\s~o

cfp\'I' ~'xif!.·~r <[lIe 1.5 l'llndlld(OI'es fie o\,'rií!-lIe!)}
á rUIl'I''''', 1l11:di1l1lLe cl'rLa Illlilda, e ~\ IllO
ll:l;.t:l. A\. 26 Oulubro .IS:J\:i, ((;((2. 0/I:,
n.O 53.)

'J,RSEN;\L dI' ft1lf'rrn: i nrofrnnçiíe~r se f'xi~ír1io

dCl~ I 1>ji'll'llls 1'l'i~ll'lIll's n.,s das prll\ i"lt'lilS.
li' das lI!lr;,~ 1I'l:'!In~ IIWlJlIradll/"acla~; (1 d,)
c.-L,do dI' slIa.- ollicillas. C.re.-:LG (JuLllhl'O
1~lI6. ((;uz, O/r, 11.° 4:2.)

decbl':'triio-sp as f1llribllições (l"s cnrnmandan
\I'S d'''I'lIlas COllror'1llP o Rl'!!. II, o 2~);~, 8
~Jaio 1811~, a Ie~peilll II;,s sl;a~ Cllll1lHlnllias
til' "rlili,'ps, e fi II ,11'5 as cios d re'l'lnres dilO;

.. mesmos "rS('11 es, de 1l~:lIleil'a 'll1t' SI" n;lo
l'nCIlII 1'1'111. Circo Ui OuLublO 1blil::i, (G'uz.
0fT., /L,O !J(),)

- da ctl1'ln: dl'c];.lI'nll-Sp. que n!i nrl1cps dr. pa
~alllt'lllo "l'10 .1'11 c!lledl'l' dadas c1(~Ielll Sf'l'
slIhslTipl'IS p,.JlI st'Clelill'ill, 11~I" é (~tl\l) elln
sll],d.,'I'io, Cllllrnrllll' () ar!. II tiO' UI'p;. n. °
11;",7 .J;,r1l'ilO 18II:2. ,\1. 1& NUI'~ll1b1'll

18áô. (G<lZ. VIr, II.· 70.),

- da côrln: rOI'nec(~ rart1nnll'nt'l á.;; prn'~ns da
cOlllpanh'la d'ill\'nl d')~'l! PI'tll'slrl's dI) Sallln
Calhal'llla, de.scu!,I;II11I,>-IlI"s llOS l.rels 50 
}'éis dioll'j"S. AI'. Z'31\U\elDbru 1i;liü. (G<l'C.
0lr., !1. o 78.)

.- da c01'll'-;o as noln5' do nllns (~ hnix'lS ;1115 ap
pl'CllciiZl'S uII'lllires 110 iJospital delolll 51'1'

feilas na ~eITt'lal'I~I, 1;:1 ,'os :\,ri"allo,; hlfl'S

e I~SCJ';I"O:;. du naç;l() 011.11' ""xislil' a 'Illall'i
cul'l. Av 25 ~u\clIJLru.JS4ü. (Cu:., UfT.~

11.° 82.)

ns nllrihui<:õ s d'in~pl'rlol' da mnrinha nni
riio-or iI jllri~dictJI~ de all1lir;'lIl,' l!:enl'ral
da llJ(1 ri 1I11i1 , para n inl'allLI' D. Carlos pri
valiú.Jllt:lllc (;reada. Decr. )3 ~l"io 1808.

qu n s;ln ~lInrdn f,;, se reila pela hrigada na
marillha un.l1111llU-SC. Alio. 1..:; 1\1aiu 18Q ,
S 1:2.

C.I'f':iTf,O-~P ú'<'lle lima conLrI!loria de m:n inlJa.
Ires 'IJ)Olll:ullln's, .e '<Irias 1I11l1'OS eUlp"c"
~os, c !'C'ru]ou se a il,l'lld"llcia. AlI'. 1i~

l\h.io 1SOS - c prrn·ê!'i1o.- ,e. Dccr. 13
~laill J 80H. - Vid. D/'er.' :2. Agosto 18+0,
6 ji'/:t'el'C;l'O 18.17, 31 Janeiro 1S:W.

soUl'e ~rlls arprcnrli;"p - "id. 18 JJa;o 1808,
3 Dezrmbro lH3;~ (appnils cil. 1)" Rlpel·t,
CHlih. ~Il((t., Yl:rb, Appl'cndiz-~{/PIA.)

'.
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ARSENAL de mnl'inha: RPpnrnraO-fH' os cffici(1$
de e5crilijl) da inlC'lllien('ia d<t ru"l<lIlla. e
dH IIlf'~a ftl·<1llde. e I'< f-\"li,riill-~e (,~ elllollJ'·
rlle, tos dos eS(,l'ipllll'<Il'ios di ellllladuri,a de
llHlI'j IJ lia . .Del'l'. 15 Juu lla 18u8.

inrol'mnçiíes Sel11anflPS e PX1~\I'aO ,r10s seus
trahalhos. c c·,ml) lIrf!,nlli~aJas. Old. 20
Juuuu 1~08. (CoU. lrab.)

aos ajll(1<Jntps do intpndenlc que o!Jrignçõ 5
c ról':'to tlllCalTcõaVas. !leg. 12 Al:)u:;lo ldU8.

(Colt. lVub.)..
p,ua o da Côl'lc orrlpnol1-Sc que (1:1s rrovill

cins :oe I" III.elles:>elll Illdio,",. I'Xe!lIidllS (IS

,"OIlIlIS, d CIll'i'S l~ de. lCIII'<1 id'lCl,'. ur1'. 18
A~ú~ll) j OS. (('oU. '1 ab.) - Vid• .riu. 2.°
22 i)'urcliLb1'0 'iSOti.

-- declal'úriio~Re as aUl'ihllições dns njudal'ltes
d" inll'llll"lIle da UlHI'illlw, e pall'à!' mór,
sol'r~ al'lll<1I:UO d,) ('Ii,haITill,'i,es de 110 ..0,

nl1lolrrH,.ões, crella, SOCCOII''':;. de IIdVills
e Illais f<lillUS. Urd .. 2ô Ag',:~lu lob08. ~Coll.

Nab.)

ord"noll-sP. qne na pnl'tr sl'mannl SI' nccl'PS-'
('''" lasse ii riP I all'['o [jlliL', soure os Iraha·
Jh,,~ rl'ilo~ Ila 5I'in'llla. AI. 1.0 27 Sl'lem·
IJro lSOt>. (('uit.,'\ ab.) - \ id. O/r 2. ° ii
Uutubro 11S08.

- souro f'sL"hrlecimf'nto de r('lnç;lo de pnga
IIll'lIlos III' Hi,\1 de .lalll'iro, ClIll!'OI'lIl" a

l)I';tlica IIltillJa d(' Lisbo:l. Av. 2.° '27 t';e
. Le LIJ G10 'lI:iOti. (Cult. I) ab,)

ol'(l('noll-~p, no Rio de JnnC'iro a mt1lriru1a.
e rOIIlO. d~ llldus os c.d" I'a Il'S . e c:'I'jlill'
ll'i 10 cll' ll1i1dladu. On1. 10 UlIlllbl'U tl:iOti.
(CuU. 1Yab.)

sobre ndi.,nlamrnlo dI' n1l'7. de snldo e come·
dol'ias a lJlIiciaes (lue {ln,S5<1' flu á lluLia

. , .'

e ii!IJalinf'nle n Cil'lil'g:iócs', 'bAlicnrios, Ct\

1H'llül\:>, escl'il[lcs e r!Pspellseir(ls, IH1ssan·
d('-~I',I"I'S guias. P. COlHO. 0/1'. J. ° 1 t
OIlLlIllI'U J110ti. (Cóll. Nab.) - Vid. Olf.
2 "1 ""ÇO 1809.

AIlSE~AL de marinha: rrgu1ou-se n rÓl'mn das
parles sl'uwnal'ias dl' rlesl'cws, glle dell'l'ia
dar (l jJalr;\l.l 11101' il('erc" dlls IlIdlos e lllar.i
n ilOil'IIS. oIT. 2. o '1 'I Oll! 11 IlI'l) i SOS. (('oU.
Nab.) id. Unt. S e Av. iO iVuvcmÚ1'o
1808.

-' alltnrisnll-se o paf!nmpnto de comer1ol'í'ns ar
dl'llndas'por \ 1'150.; da secrelaria da gllel'l'a,
Ludas <,5 leles que da d(~UlI)l'a d'I'lias re
"lIllar .fll'ejuiso tlU sf)l'l'i~o. UrJo 14 {Julu-
bl'o 1~01:i. (Colt. 11(/b.) ,

. - 501)1'(\ npontndol' - vicl. 18 Ontnb,'o 1.808 (cit.
lllpvl't. CWlII. J1at., v~['b. Apuntadur, Sllppt.)

opno Inr1orf's. e qllfl es se ma nrlá I'ão escolher
e eLuprc(-{UI' em alllaIlUen~e::i da çorHas./(Iria,
ou IUI"lIuellcia, e CllllLillUtl; J)(,I'si:üilldo o
das olll'as I'''ae~: e ás familia' dos ~.l1iciaes

de U1ar'lIlw (:Illl.l<ll:cadl,ls .depols de éle'C(lr- .
ri'jlls os rlous UlCbes pag:"s ~lrlianLados,

Ol'dellOIl-se o alJollo di!, lllelade: dn que
Wlll'e,~em PlLI - b'rra. Ol'd. ii OutuLI'O

-180ti. (Colt. iVab.)

providrncias se r\PI'ão parn comple.!,,!' n J'f'gu,
laridade da ('sel,iplllraç[lO e al'l','cadaçi"lo da
Cazenda, Lend ··se elll visla o Rl'~' PI'lIvi·
sillllal, e ",rias olllr:,s ,disposições. Ord.
22 Unlu iJro 180::>. (CúU. 1\ ab:J '

sepnrilriio-se os cnrgn5. tlP. inb'ndl'nle ria ma
rilllw e ius-Pl'clll(' do arsenal, {lb"'l'l'vanclo- e
{I Alv. 1'6 0I,)lla!)1'0 179H, e rep:u!audIHC
611a~ I'ullccões. Pr\lv. ·26 Ouluhro 1808.
(Cult. N;,b.) -' Vi'd. O~·(t. !t Abril 1810.

Ol'denOlHe, :'1 Q1nnpil'n ('slaLf'le~id~ pl'lns Alv.'
:2ô UlIlulll'lI '179ô t! 7 .J<llIeiro l797. a reu·
niüo .da jllllL!:'.1 prol i 'iun.,Lde fazenda, com-
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I;o~ta cle' que pOlprl'Rndos . para a l-'xp.~llçiio
ddl'rmilladi\ da jllllela de fal.t'llda a h'!l do d~

cad" uma da.:> I'Srf!léIdrils. PI or. 2.~ 7 r\o
VCllIl>ro 1 'OS (('olt. 1\ aD.); sobre a' stla
alllol,idade e (Ir~nnis(lç<'io, UIr. 2.° 24 Ja
neiro 1809. (Colt. 1\ lIb. )

AnSENAL de marinha: 50h1'C pn~a.mpnlo rlp sn~

1<ll'ios de UIIl oflcrill'io, Illdi(,s, e IlIarilllll'i
ros. OI'J. 8 c AI'. 'J n· [\)OVI'Ill!lI'O 1:-303.
(Coll.t1Vab.) -- \ ido OfT. 1 F~t't:reiJ'o !ti09.

S01JI'C n e.c"iplnraçf'o concernente (10 insrec
tor das férias, CIlJOIIIIllÇ'lIlos dc malrícldas
de olll'rarios-, OIlIissõcs de nponlildol'l's.
lllPlllOdo c!e'pscripttll'at;f!ó pOl' 1l1ezps. Av."
9 e 11 'l\o\cmbro i808, (Coil, lfab.). . r

ao almirante gen 'I'n1 da r11arini,n cOlUlil'lin
pÓI' 0'-- vislas c appl'ovadas - nali rdac;ões
J)("I<1s qnn('s SI' onl('nill'úo p:I~;ln:i(;IlLIIS: :,olJre
bnl:mços e reln(;õ ..s, c prn~o d(~ SU:;l pl'nll1p
lific:lCüo, c das do burdo dos 1ll!lios. ('
cOl1lo'e por (!tlPOl f.l.'ilas, il\'l'rbac1as p I'c.:,is
Itl\.las, &e., provi·dríll~iou-se. Av. 1:2 NiJ\t!IU

bro ~180~. (CUlt. l\'ub.)

'sohre (j ,yslen1a de compra, e de. pcza!'·. p

como sc'ri{I()'ordcpocias pt'ln junln. Av. 1.°,
22 Nurelllbro .l00 . (Cult. ]iab.)

sobl'e ac1qnisi\,iiO de in lios p:m1 . crvil'f'lTI e
p(lr.qlle lplllpo. AI', 2,·,':2:2 NOVt'111l11'o IS08.

. (Coll. Nab.) - \ ido Lh. 19 Maio 18Q0.

sobre estabelecimento dr. cOl'doaria c fahrica
d(~ loucas, c ('t!llc<Jeüo ela IlloL',cbde dt'sli
n;lda ;; Clillil'<ll'. 1\.1'. 9 'Uf'7, 'UlIJ1'o 1i:l03,
y.:oll, AI/ú.)

represcnlnçõc' ele ('ornprns orcl"noll-sc CJuc se
'ljusla's('1ll ;is dc!UollsLrat:ÕI'S uIIJI'l':mlís, l~

jlllr l(IIC m<lJlcil'tl. AI. 1h DezewLro 1I:108.
(('.oU ..1\;(/b.) ,

AnSEN \1; UI' mnrinha : r\,~\,Joll-se a rUr01<l elo
pag<llllt'nlo dI S ('llIpre(tat!ns lia rppadic:fJe
da 11Iarinha. Av. 2~ ()"Jl'!llbl'o 1808. (Ccl{.
~ Ilb. ) - \'iu. .ri /). 30 J olll:il'o 1ti00. .

para os'lrahalhos elas SII'IS lIfl1einns se mnnllou
HIH'llar éI 4.' parll' rI"s al'liflCl's .das loja..
p<)l'liclIinrcs. '( llT. 29 1)"1,I'U1lIl'" j 8 i8. (I{I:

pll·'. ('1/1111, lIal.. 'eru. Afim.ar.) - Viu..
O[f Ô Fet't:l'eira J 809.

• •
pl;llv'idl,ncias sohre ngu'él!l:1 para S'lI liSO I (cila.

IJO. lliu COllJlll'iuo. .uIT. 2.·, 16 Jalll:il'O
, ·ib09. (Colt. iVab,)

- sohre dislriblJicflo de gcneros avariados aOIl

i llelJOS (' IIlil is 'op!'!'a l'i~,s. 011'. 1.., 'lá J aUl!iro
1.009. (Coll~ ilab.)

para q'lc os escri"flrs ,do aIll10xarifnrlQ (>5-

. Çt'("C.-SI'IIl C ussislissl'lIl na dasa da f"z('nl!<l
p;,ru pllrlal' pUr' ré a ('nlr<lcl,1 'e sahida dOlO·

f!.(lll' l'OS. ;\1'. :W :'''Iwlro Hl1l9. (CDU. Nab.1
'- \ 1<.1, Un: 3 F~1:ercil'iJ 18ü!:).

rd,'no'u-:e, <tnP. do .. :1'l'tll1ZPIl, n;ld1 sr. drs!'c
p:lra o hospital, ~"'IU o pedido 1"1' assi;U1ado
p('lo cirlll'f-iúo 1l1Úl' das ul'lllacl.,s e 1I1,'sLre
da ohra; só a~siln J('I'tllI<lO-S(' "111 coula a
de,;ppza ao ;dlllO~al'ir(, d"" ;11'1l):ll.ens. 0[.
2.·,28 Jaul:iro 10U9. (Coli. 1Yab,)

soLl'e cxC'rnçàod.o Alv. 1;~ l\laio 1808..qunnto
li nW!lct Ir-se ploe' dCI' ii I'ollla d IS ;Irma
zcns pal'a SC pn~al' 1lf'1:I consi1!II;:H;ao da
llwrilll1a: (} 1'('IIIC'Ssn do 1'\'lilCilt'.S d·,s o·lIi.
ci;;es ('i,is .CIlIIII" g; do.; lia 1;lal'il~'l..1 para
pa~ill1ll'llIo d,' :;I'IIS ord"lwdo.s /lida L!llIS011
r'lri".do ('ral'i,,: f' fOl'lIla-d I ('OI'I'C'spoud '1II"ia

a sl'crl'laria ci't'sl,ld" (11Il o "!1l1iralll,' ~c
m'r;l!. ;\1'.. ;,.) .fall"iro ISO!). (Cult. ·iYab.)
- \ ido Onl, 30·]al/eiro 180~).

para '1nr. os ordenados do, offH:iaes ('(\'iS \'111
I'r"r;ados na 1'('l'arli,:f,o ~;al;d COlIl!llIlaS 'Cl!l
a ~('r p;,~os pc lo ('r'sprelivll L11l'sotll,pil'O
gGl'al. íJrJ, 00 Jaueiru l809. (Colt. N«b.~
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AltSE, 'AL dr. Illnrinhn: rerommrndnu -!'e no
J1ag:amelllo de d:rida, a pl'l·('I· ... ·Jlt'in n r"~'

puilf, doIs ind w; C op,.1';\I'lol>. t' como J"t'a,
lisildo. uIT. j FI·\PI'. 1800. (Coll.1Vilb.)
'id. At·. 19 11 aio 1000.

ARSEN.\L

cnnscna/:,T1o iI:ls cnrnrs e gf'no"oc; I'orrllp
li\(~is: c CIIIIII"'imenlo .Ia Onl. :21 ,Llllf'il'{)
1~()D. aCI'I'l:a do linho (lICÚ. 01r. 2.°. 18
FCVt'I'eiro 18,lü. (Colt. Aab.)-\id. U1·d.
1G Mll1'ço 1809.

para qne os rSCrtl<lp.s do almo,':nifado esrr('
\C~St'm I' assistibSl'1lJ IIUS .11'11 1<1 zerb da:> slIns

rc,pt'di,,'s ("Ia. scs, (' se i1jlld 'SSI'III 111111n 

l1l1'nl",: (III'. 3 h~\l'J'l'il'o PiOU, (Coil. l' /lb.)
- \ Id, Uni. 10 111a1"Co ISO\).. .

•
, - SOllI'e a manpirn dr apllrllÍ' opernrio;;; prl's

cindindo <lu ~)Slpllla dI! l'll\hargns, qll"
nflO 1'1':, ClllIl'orllll' ii II'gis\;I(:f1o; nf'1ll i1 !'asÚo.
011'. 3.PI'\I·rl'irll 1809, (Coll.1Yub.)-\iu.
ParI. 10 Selcmb1'o 18~ll. .

sohl'e fól"01n (la 'rnlr:Hla' d'o grnel'os comprndos
pólrn os arllln7.l'lb; lanl,'aI111'1I111 an ;dlllllxa·

rir!'; {~ dlslribl1i,;:'1\) 1ll'las olIlcill:Js on P;lI':J
11llrdn S narips. Ord. G fl'wrl'il'o 1809
(f'oU. 1\' Ilb.) -, ido U ff. 2. 0, 18 FI'VC1Úl'O
1809.

-- sobrp. con rrvnriín e nrrt'C'ndndio de rarnes
s;,Jgad,.s, c ~b-e"v;'Jlria doI ';I'l. "27, do ,ilv.
2(-; Olllllhro 1,791). OIJ'. 10 revl'r'li,O 1HOÇ).
(Colt. 1\'(/b.) - "id. Off. "2. 0

, J.8 FCl'C1'ciro
1809.

soure conslrucrün ele lrlhi'il'os e mndancél
do lJIuro da I'i'\ li' i1'11 , II upslill" de ~a. illlóll\;l'

e mais f!;f'nl"'Os que Ilsl:l\üO 1111 dilo arscnul.
Oí1'. 1ti FI~\Creil'o j80~). (Cull.i'ub.)
'iu. U1'I1. 16 Murço :.8Q\).

ortlt'nOll-se qnr n junln prnvinria! de f<lz"niln
uno podia cOIIlj1l'al' ~cueros, SI'IU ordem do.
~11Illil'élllll' f!;1'1If'r,l!; e 1l0S C;ISOS llq.!l'lll.,s só
() lllll'lll!rll\r, P comll. orr. L°, I H Fp.\l'rl'i,'O
1HO~). (Colt. Nab.) - \ ido Uni. 16 .11U1'ÇO

i SOl). -

conlas mrnsnrs doe; arli~oe; rompl'nr!os pnra
os annal.CUS, e cumo vróauisaua' : sobre

J\nSE~.\L (lI" mnrinhn : iJwt>nlnl'in dn que rxis
lis;;(I Jlns nrtll:l1,el1S se Jlwn,loll, I' como
fazt:' r : e df',.]:lI'/lll-~P COIUO Ic-rifH' no 1'111 re
Iillllo ].11!nr as "lliJ·'l(la"" sahid IS d.· !r1'IHlI'(JS.

OI't1. 20 Ft'\-"I'I,j 1:0 I HOÇ). (Coli. N(/b.)
Yid. 01'(1. 10 Murço i '09•

'declnl'on:"sf', que nas reJaçfH's j1n.ra pnF:ampnLo
(l l'apdlflll 11,61' fassl' l'OIl(I>llIplado lia dos
oulros cajJPllf1e,: l]1I 1\ S? I'rlaC'lollassl'lll os
1111'7,1'" sPJJ:ll'auus, e SP. di~lill~lliSSt'Jn as
n·I'Il:ót:'s dtJ mal' rI:IS I!I' L, I'ra. <.)0'. 1.. 0

, 2;)
FC'\'f'lelr/) IH09•. (Coli. llúb.) - Vid. Off.
2 .11 l/l'ÇO 180V.,

- SPIl comprado!' flll mnnCiarln ahonal' na r~llha

-cios I,fficinns, e ('1I1Il \PIlI·iIllP;l!o ri ... SOO rs.

cli'lJ·ii;s. U~·lJ. '2 .., 27 Pe\creiru 18Q9. (eolL
Allb.) .

orovnoll-sc gnp as 111inc1rz:lfl se l'r!aciOlHls<;rm
-jlllld:ls_IIU lilll' rios lllf'ZPS: que o capl'lliin
ln ('I!' PIII!';I~sl' lia rrl,lI;ÚII {'Olll os {>flici.\{,s
lIlildal'es 1;!IlP"I'~:ldo~ 1\0 arH'n.. t!: e que
<Jus ue IlIilis f':Jjwl1f1l's ,6,se pag;asselll \/'n-

'CiUll'lllos (IUaIlUll ('IIl(,""C,bS('IIl, api'l'srn
\;llIdo as \'Il.1!Jj){'il'lIll'S f:'ui;l:i: qlle se reln
{'i"llaSSt'llI O~ rlll:'ZI'S ~I'p;l!'atlos, c 1111l dt'pois
doIs ollll'OS, C l'OUltl: qlle dos o/liciaps das
cl;'''SI':i o·s clllp" ..g .. dos ViI'SSI'Ul cm ulUa.

1'l·laçno " oS r<'sl'II-lll's cril <illlr:J; sl~pal'''ll

dll-~e a (ll'~pl'7.a al1leia ({"s ohjpcl'os. nal:lCS

e de tl'ITa. (J1f. "2 ~l;lI'ç(' 1809. (-Coli. iYub.j
- Vid. Porl. 15 .Jlaio 1<:$Ol:l. '

provi,lencias SI' oprâl) pal'n conlinn<lI'-se DO

ai ranjn .dl'S ill'lllaZells. que lIS "s,· .. i\'iiI'S tio
almux:ll'if'atio li~c"II.<a~seUl.(· {OlllO a 1'11 Irada
P s:Jltirla tlll.' l!.t·I\I-·1 os, slla CllIIIIca610 e c/ln:, .
sp.rvaç{)II ; con:.l'rllccüo ri" ll'lllClrOs para
Illatil'iras. I' slIa IlIal'c:lçi'lll e gllarc\a; IOI'J1~

C1IIJelllo d'us 'al'lll<lZCL1,); que 1.1 jUlIcta pro-
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visionn! n1'o r,7I'S~e rng:llnf'nlo s('m ordem
do allllir,Jlltl"l ~o'l"'ral, qlle dos ajo~tp..; da,;
cOlupras ~t' lal ra';M'1l1 ll!I'illll', c qlli.e:i;

l"'CO!IIII1t'lIdatlllll-Sf\ a I L'l'llll'til eXo'CIIt;<i1l
do invl'llbil,jll COIllP(:arlo. e CUlII,); e que

s,' flOle,;~c en~ dia a cscriplllr,I(,-flo lla con,
ladoria, ,;ohrc 115 n'laçlH',s, OJ dillari,ls f'

extl'ill rdiJ1arias dil'igilldo-,;e li vil:l'-alnli
rallle an .dllllrallle gt'I\I'I'al II () ildclldp'llip
an c(,nlildo". ()rd. ,j ti ~1a1":O ISOU. ({,oiL.
iYoú.) \ IC/. OfT. ~8 .1/ (/rço itlUV; At,., :20
./lb/iL 18U\1, ti Abd H\i:L

AnSE~AL de marillha : sobre concerLo e cons
Lrll('çüo do: LI'ITl:'1l0 para 'tllildl'il'''~; acerciI
da CIIlICUl'I'('IICiil l.lo pI'uclIr,l(lur da lazo,t1l1u.
ul'rlPIl<Jrão :'f\' ploliflt'nci~.. , [liOra cOlllinllil
~':'IO do,; "líi"jllS cOlldllceulcs. Ulf. 2t3 Harço
180\1. (( oIL. i' (Lú.)

ao seu il1spl',cLor ~c elevem c,'ml11unicar as
ellll'adil~ dI' Iodas ii'; ,'III il<i1'caclH's di tT,'

g-adil"'(/(' IÍl;,d('iras. (' piora 'lU'" fins. ()rü,
8 1\ ~)ril 1809. (('ati. i\ aú. ) - \ id. ,vi'l.L.
seguiu/c.

proriUf'tlrias se nel';\() para ohsLnI' o ~xl.l':lvio

da,; Illadeiras 'la pllliloi! e páo ur'a/.il.- prll
1l11'1lt'lIdo pn'mios e Itliprd.!de; ('Oll\., dl'vl"

ria l,'r I"g I' o ('ór,e das 11I:iln~ e 1''-'IUt's-iIS
ri,;;; IIhl rl;"iras;' pruhibiçfl(' de cOlllpra, da:.
Jas tllalns lIaci"Il;Il~~. Un/. 9,Ahril-1801:l.
(CoU . .jhb.)~ \ itl. (J-r. 17 Ab·ril18lJ,I:l.

prO\idrncioll-, e qlll~ ríPllhul11 "Oftal da 'jllocla
JlrOl j,ion,,1 vt1lass(' 011 a"s'sli~~c U \'oLar CUI _
ll"gocio ('m 'llle íir;urnsse' cU/1I0 parle, {1

(j111' se ellielldi,t '1"an,lo J'o:;,,~ sobre pro
Jlosla sua, 011 guia pllr r!l,' as,.ii!:fl<lda,
ou t'"l"lila n Ililli( ou l'cparliç.ôo 1'01' 1'11('
('(JIIlltl<lndada; CUIIIO ';0 J'aria a ~'alllda cios
.1rlll;IH'IIS dt' !l:l'IICI',/S nl'i'Uill<lClos, (' ';lIhs
Liltlllcis a Cill:gll dos ailllux:triles. OU'. 10
AuriJ lt:lOU. ((·(l{l. 1\ a~,)

rl'nvid.encia~ ron ll'a o ('~ca orla loso ('0111 mf'l'cio
d,· IlI.,deil'" I'lpil,llt>ii, .e r!I'rfIO, c (l uac5•
Av. 1? Abril 1809. (CuU. 11 1//1.)'

ARSEN AL oe nlnl'in!ln : o rr1c-1IllU-SC , t> C01ll0, a
I'nclura du illlell(al'io do '[Ilr' l'xislis,e IIOS
'UI'lIIaZl'1ts. e COllto liO (,ltlrdallLo se l'Hl'ião
as "lIli';ldas e s;dlidas rios bl'III'ros. Av. :lI)
Abril 18lJ\.). ({'oU '1Ilú,) - \id. AI.'. se
guinte; 1101'1. 1\1 DczemÚ1'o 1827.

- SObl'P. nITr.ca,]ncfJo rll' lllndf\irns e S('\1 concr.rln:
e ;1 nãll ol,~'el'\lll1( ia rio .\11', 7 ,Janl'illl I\()
tU(';llIl.' (100; omei".,s ,!t-l ra1end" ('lllpr('~'l(IIlS

nn ('~tnL'irle..ri-H : c a n·"peilo de Sl'lIS \ClI

cilllelllos. I'C'COI'l'l'llClo ali Principe (lara re
!JlIlI)('l'açÕ,',;·el'lr'l(lI' inaria.; Iwlll. irflbailws
cxtraordinar'jos: e m:II'C'uoc1o (I('cl'l'scilHO a
f'll1pt'egarlll" que de lal'(lr\ ia Lrahalhar Ill)
inVl'lllarill. Ih. 5 {~ PorL. '1." ~laio '1809.
(CuU. iI uú.) - \ id. .A,'. G li} aio 1809.

s~1JI'e raltas ~lns empl'f'g:nrlns da C'onlar!ol'ia.
c aLraso lia Pscl'Il'Llllaçf'o, IIrdenou-se a
pOlldllal ~')(I'Cll(;::-'O dll ~1'1I rc,t(ulallll'llllI p['o
vi"illfl.c1. :\\'. ti ~laio l on. (CoU. LYub.)
\'iJ. Porto 2. a ;) Junho 1$~4.

orr!pnou-s(', (flIC nom 1105 cl1pelliirs, nem a
Ollll',,'S <f~tal'sCfllcr' illrlivid,lO~. Sf'lll IIrdt:'1U

- e~pp('ia!. SI' ·(lLt'S';!' pda clIlIL:Ic\oria al1OIl'l
Ul"lIlo dc l'ar:a,III<'lllo~ l'l'rlencl'IILes a 011
Lras rep"rlinil's. ('011 '(lIme (j t\ I'. :ln Abril
C 5 i\Lllo ('orrenle. PUl't. 15 ~laio 1- '09.
(eflU. i'aú.)

sohl'c prnvi'mPlIlo di' riiclil\s pnra os f'scall'l'es
da ril'l'il'a, l"II'lll'cilllCnlu de 1'11111"1 ,<JOS

lI1PSlIlllS, CO:Il:'dl'I'ias de 1,'aIHporlt\ para
-a ('(JrLl!. S"lI lJllal'lo··l. Yl'tlciulf' 11 lo , (,bri·
l~açõf's c p,'nas: jll'opo,;la do esCril':'lo e
11ll'iri!dlO para a lC t "lll..it;ão da lIlélrlnlta.
e (,uri:'::i1CÓC'; c/fi (I~cal da junélil . .-Iv. L9
J-"1I1O 'lsiIP. (CDU. LVrtb.) - ido Ord. (l
A t:;osto 1.oU9.

deli-se 1't>p;l1bnwnLo pnl':l os PJnoll1l1lf'nLos na
illll'lldloncia, cOlltadoria (' nllll/lxal'if"do da
Illarillbu. Prov, c nego 7 ,fuluo 1.800. (CoU.
JI-'oV, )

29.
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-AnSEN 1\ L J(' m;lI': nJ n: aos sens TnrlilH: se mn n
d:''I';"Io ólb,," ii I' Ulais lIO r , t1inrio..; de CUlllP
ullrias, Olcl. li A~o~;l1J i800. (('olt,lVab.)
- \ ido Al'. 2511 01:t1llúro 1~)4lt.

- -vencimpnlos, 11l'Of:S e prf'cHlços u(' 11m ins
1H'c 01' lllarcinflll-se. Or'd. 4. Ahril 1810.
(Cult. 11 llÚ.)

- o palr:lo inór elo poi'lo do Hio' de Janeiro
J as~oll a ser auomltlo d~s cum~:I(JriLls cor
Je~I'01Jdentc::> no :,r'lI posto, náo l'Olllmil1J
(liludu. UiI'. 2í JulL unu. (Colt. 1\(/b.)

- pnrn inr~rpnraçiio de um prcrlio cl1nli;;llo ;10
da t:(J~'lt', UI'(Jf'110U-5C que 5e procedcsse á
:Hil1 1<1 «;:'1 II , COIl [II 1'1 II e a Lt·j 20 .JIIIJIJO j ííú,
llfio t,l)s\,lIll,' as di~pos'içôcs dos Av,· 5 .Maio
1ti08, 2U ~1i1I'l:o jti(J\), A"s. ~ 1),'zelub'lo
1b09. Doer. '27 Julhu 1810. (Colt. Íltlb.)

- ;lO conlacloJ' 'e prinwil'll escriptUl'ario se cIp.': '
\'nr;in, e COlIJO. o,'; v,·nC1Jllcutu5. Decr. 2
AgoslO 1810. (Cvll. Nab.) "

- manr/;\I':lo-se nhonar aos contranlf'slres de
carpilllcirt l 960 r5, 1J0S dias de Ir"ha1ho,
e :105 llIal1ll:Jdorp'S 8110 1'5. Orei; 2 /\r;lJsIO
1810. (('oll. 1Y(/b.)-\'id. Porl. 4." ()
Aôoslo 1~i5.

(J')5 prpsos cnlrrgnps ~ Slla gU'lrt1n, ou ela
Prl'5i~nnga (lrcicnou-s' flUI' se passilsse re
riho, eX1i-!-illdo o COllll11alHlnl,tc 1I11Lrll, fJunn
clo os ClIll·"p:nSsp. nauloridudc rOllJpeleJlIt".
Orei. 7 A!í()~to J81(); Podo 30St'tpblhl'O.
allerada pela Pur!. 13 Oulnhro J1;24. ((;olt.
1\ (/b.) ,

do Rio rIp. .T~lncil'O: alllori~oIH,e o conlador
p,lI:a ('sroillt'r pessoa 'IUP. li\e~sp fi, c1"'VI' do
coiJ·e. ficando d'l'lle rcsl,ollsarrl illlp/·ina
ll\ente. V[. 9 Novembro 11;10. (CoU. llllb.)

AHSENAL

ARSE. ';\L dl~ D1nrinha: p~.ra boa cOI1SPI'vaçiio
dlls 11avi1l5 dl'sarmndos. slla g-ual'lliçiio. e
"arias OJltrns prmidcllcins cIfOll' f(~ pIaDO em
Av. 28 ,hlOeiro 1.811. (Coll. lYc,ú.)

,01JI'C c mprn de alrf'llriio, vC'llda de f'lll(f1l'cia
vp\I a. luzes pal'a bilaeulils. Ord. 1á i\hll~o

18li. (Cdl. lVab.)

da corte: Ol'<!cnou- e que aos meslrps, con
tr:lIlll'1->tres e malldadol't's d.iu: IllJieinas se
j1ngasse quando nos flrlislas. Av. 6 Se,euh
1)l'0 1811. (CoU. lhlú.)

da' côde : 'nfl falta de leis n:;:'l1l'd.:Íl·flO-SC obser
Vllr os Cllst!llIles é /lI'3:::c:a do :1I'~enal de

• Li 'u.oa. Av. 3 Outubro 1.tii1. (CoU. I' aú.)

- sohre a lDnrbnç[l <1n contadoria para' fi nova
casa. IOno que se acilaS5C prompla. oII. 10
OutUUl'O 1811. (Coll. Nab.),

ol'dpnon-sc, que quando fossrm llf'cessarias
,miudezas _se, malldassl'm. 'comprar, illde
vcnr!eIlLe"dc J'l'p.'r:cnluções da jllllcln pro
yj·ionnJ. Av. (j Ahl'il 1812. (CoU. Nab.)

da' Bahia: s~pnT~l'1ío-se ,as incllm!Jrncins de
aJlJ10xarife c pa~aclor, creall<!o-se t'sle ui·
timo com ordl'lIado; 'c ,IS atll'ilJlIiçõ'es
Jllnrcadas 110 Ah,. 1:\ Maio 1808. Decr. 24
,JulLJu 1.812. (CdU. Nab.)

:Jposenlar1oria com melarle do ordenado do
Alv. 3 .Iulho 1í9;~, se concrdeCt a um
('scr;viit) do aln1ltxarifndo na 1'C'l'al'liçiio da
LJ." classc. Dcc!'. 30 Janeiro 1815. (CoU.
1\'(lb.)

'0

condiçóe;; com que viCl'iio Chins J'el1lcllidos de
i\1<'<:éÍn com del>lillll para o l>eu scrriço. Av.
15 JllJho 1815. (Coa. Nab.).
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AllSENAL

ARsE'.\lJ\ L de ln:1rinhn : a nm nrontndor con
cedeu-se ii gr:difieaef1o di"ria d., ~OO réis.
Av. 19 Ago~lo 1810. (Cult. !lab.)

creoU-5e e pro\'rn-s() n sn<l cnppJlania. Dpcr.
30 Olllllb.o '18'16; :\v. ,18 .};,neil'o 1817.
(coil. l1Iab.;- \ id. Lei 15 lTo'l:{fubro 1I:i3J,
m·t. 10.'

ao sen p;lg;ndnr e]rvoll-~C' n ordpnalln além
da f!.l'<lldiraç:"1I1 c.liarin d(' 200 reis. 1),,('1'. Ii
Fe\'ereil'() ·J817. (Cult. 1ru.b.) - \ld. Dt'cr.
3.1 Jallt'il'o JS~ô.

compra de mnr1l'lrn!' pnra conslrnr('ao.orde
llou-se. Av.. 1~ revl~l'J'il'() J~J7. (Coil.
lrab.}-Vid. Prop. 21 JanciTv lti24.-

- em c1eFerimento, orrlelloll-se qne an all11oxa.
ri!'...da 'jlltpIH1ellcia dn ill "'illllfl e al'U]fI1.nnS
do Pnni 'se IOlllnl>SellJ ('oulas êllll1l1alulellle.
Pruv. 1f! Fe\t~l'eil'u 1.820. (Cuil. 1Vab.)

- 1OIIDlgOS: ns boslllitlaeles' -pr<ltictldtls pe]o.s
col'sarills nnciollaes COlll () 11111 de os illr(;ll
diar Oll as,;allilr ('orfl,n cOllsid('l'adas co!llo
sf'r\i(:o dll'eêlo no I Il1jle í'jo. 'fieg, 30 De1.eID
bru'1822, cap. 3,'(11:15. ti e 7•.

- os presidentes ele proyincia rsUio nnlorisnelos.
a P"olJJover a sua boa adIlJilÚl>lr",çü.o. Lei
20 ~ulubro 1.823, <\I:C.. 3. .

- !ClI inspecl 01' rl~ve lop;o qúr. f'lHrnl't'm em l~ar
C(l(;ilP.S Hpresatlas I'p]os navio. d,\ arllJada,
]lfll'licil'al-o no .andil11r de rnariuiJa. Porto
1.~ J)~zembro :l82q. (Coll. Kab.)

- sohre co.nílicto'de jnrisdicçRo ele SPl1 insprclor
com o ellt~1O exisleule 1.°'allllirallle at:t'T"C'a
eJe lIa\ios armar!os surlos no PIlI'lo, e oos
que cnb aSSf'Ol apresados, Sllhprflo-se 011\ i
das. Purt. 1... n, 2ú. lJe1,embl'O H123. (ClJlI.
Nllb.) .

AnSE~ ~ L ue r.narinh:, da ]3nlú:l.: consignação
para m<lr!pil'us de cOllstrllrçiio se lll:lIld"u
faí:I'I'. PI'OV. 2.", 21 .J a Ill'i 1'0, (l 21 Maio
182l!. (('oil. lVab.) - \ ido PrOl'. 1.·, 3'
FevcnJÍro H,25.

ordenou-sp., que SP.1l inspectaI' cn\,josse meD'

,s"llIlt'nle ,'elat;ilO dos rml'n·gad •• s que no
mel. <llllt'ccdelllp hOUY"SSPIIl fall:.t!o SI'TIl
Cilusa. jll~lilicarla oü com nlla. POI'l. 2.". á
Junho 18~lt. (('oU. 1\ab.)-\id. })07'l. 2.·,
291Jc::emb1'o 1ti:27.

pT"O\'idt>n'cias ncprca de carpinlriros ele mn
l"bado, p cnJarnll·s para () ';Pu SPI'\'iço. POI·t.
2.", lO Sell'lIll:ro ~82Li. (Cult. 1\'((ú.) -\'Jd.
P01't, 4,", 6 Ag?SIO j8~5.

- sua meslrnnca flnlin ns eml)nrcflcõec; a·'resa.'
(las, cujo j.·ilàll tem Ol· srr \l'rilil'nclo (lPJ()
illlplld,'lIlp da l,llal'inbn. Provo 1.', 10ulu
bro 182[1. (Cult. 1\ ab,)

so]Jr(~ nllribniçõps ao inlrnc1l'nle oe mn.rillbu
c :UU)é1'l,C'l1S, nn compra Ul~ f!."i·nerlls P llla
teriaes illdispensav1.is pnra !'orllt'l'ilTlt'II!O,
oeclar,lçõeS se fi:l."rúo :lO i,rsp.l1:oI da 13ahia,

. e prl:'sidenle da pl'ovill('jn. POl'I. I.", h j)p

zernbrll J,~2!J, R~s. 1.", 3 ~hrco 1825.
'/C~lt. Na.b.) •

da Bahia: con~i~nnç1io pnrn madrirns se mnn
d011 aUOllôll' Pi!!''' l'OIl~ll' ('ÇflO UI' nano Provo
1,',3 [''t:l\crclIo 1825. (Cuil. lVuú.)

llcCeilon-Sp. a nm parlirn1nr o oifel'Pcimi'>nlo
rlc lr<l1>;l1110 oe um rSITn~n ~I'Il. por cnlo
tewpo. Av. 2 Abril 18:.5. (Cuil. lYab.)

m.mc1on-sc, e rorno, ])ngnr sem ahnlillll:'nto,
o ordclwdo COJI\'t'nrj'()llado com 1'~lrallr'l'iro

dil'el:lnl' oe cnllslJ'ncciin no arspn,,J ria na
bin. Provo '2.", 7 Abril J8:.!5. (Colt. l\'ab.)
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AUSENAL

ARSENAL de mrll'inlla: Ol'.JC'oOIl-sc-llle qlle f,11'-
I llt'CeSSr ele ngua li I o~Jlil,d dos L 1:f.<lI'U5. na

ilha do BO'li Ju ·US. P,>rt. 2 ,Junho 182.5.
(Colt. 1 ·av.)

AU'ENAL

gel'al rtnlls pa~ador 5; e rp,~lIli"flo-se

suas fuuccões. Decr. 31 Jal1~iro 1.826.
(Cult. lVa&.)

so1>re ohras mane!nela. faZ"I' na [ahl'ica dp.
f,'rru ele S. ,f"fio ele YI'.,nclIla para ~"Ll u~o.

Purl. 2",4 Ju!llo 1<->25. (Cult. ,Vab.)

.-- pnrn el'ell1 acllllillic1ns !lOS SPU';' tl'nhn!hos
pl"l'~OS Sl't1tcllci"dIlS, cIne· assim o I'ediúo.
PurL Z,", 11 ue Juluo.lo25. (Cult. Aau.)

na provincia d,l'5 Alngn<l"s se mandou !'sLabc
Il'c! r á illlilaL'f1O das 'exi~Lenlcs 11(1 13t1liia e
Perll<lllli>IlCll .. PUI t. :l.", 5 AgusLu 18~5.
(c oU. lVab.) -

da llahin: tC'Vf' consit:nnçiio n rn. ai para de~

pl'sns ,ftulorisado o inL('IIlII·nLe pala allg
ll1t'lltat' sa <lrios de op(~r<lrios. C' como: e

1·1.ldo iSI'lIllls ele L" e 2." linha os car
pinLl'iros de 1ll<lc!l(ldo e' c,dafuL,'s, nflO
}IOc!t'Ilt!U por í:-;so ('xi lllír "se dl~ Cfllll plll·pcI~r.

. sl't1d al'elladlls .. Pqrl. 4.~ 6 r\f!.Wtll .fi':l25.
. Cull. Nav.) .- \ ido /lv. (j Avril it>3ü.

uns ,lias cozinhas .e manda prf'pnl'rll' a co
lIIida (1<1.5 trllllll<lt;üc.i rla~ clIliJal'cal:Õc' atra
carlao; fi alfiludegi! para descar,'a. ·Purto 2."
3U Agoslo 1825. (CoU. 11 av.. )

- córle de ma(ll'il'a~ em f:nlHI frio prrmillio·sp,
a !lU! parlicular C'IU suas krras. re":lIlan
dllos;', ql/anlo as de ollsLrucc:iill 1'[!l'à O·
ar, nal. pel;15 fórlllas que (J il1~pt:'d' r' déssr..
1'01'1. 1." 22 SeLembro Hl:.5. (Colt . .I' av.)

ao official C'olTImanrlanle do porto ordenou
.", !lUI' cuml,risse as ol'd~n.s t.rallsill.iltldas
pr-lll insprcLlll' rio a.r <.:lIal. Port:., 1.." i1
u~'ewhru 1825. (Coll. Irab.)

fi r:1 expcdirntl' mais seguro tia pa~a"rloria.

orcleuou-~e II uc houl'cs'~ um Lllcsuureiro

An.SENAL de marinha: pr ·tenção de indpumi
sar;ão do officio de paLrflO Illór com lima
IWllsfio. rplndlcu-sc a 3sspmbléa ~Pl'alle

giS!i,liva. Ue'. 3." 1 Julho 18 :W. (Culf. IVab.)

prol i(ll'ocias e dpr:1O para t!llsapropriaçflo,
a Lilll de Lrr maior exL~~nsiio o ria llahia.
Prov.· 24 Outubro 1820. (Coll. IVab.)

p,'ovidencias se derão, e' qu'H\S. a re~peito

dos uavios em llll'io <l1'lIlallll'lILo. illC:lIl~

l!irlús ao illsp"dor dn arsenal. Ar. 20 J.a
nell'U 1827. (CoU. lVab·.)

-" provicl.'nciou-sr: sohl'e exame na eSCI'~ptlll'ação

. c!as cla~sf's do allllllxarifatlo; pl'l~encbilllcnlo

,dll l"~al'l'~; rcl'orma dos illC~q)fIWS e l'ela
xarlns; IllnrC'<lc5n do Ir'em na\'al; venda dOI
grilel'os inllL(~i's; 'pxillIle rle nrll1<l7.PIlS sns"
cepliVl'i's rle. avaria d'iiglla; p1toposla ae
groltiflcaçórs, e de officiaes pnl'a a conta
doria. servindo de ~lnsc n anli~lIi(i<:dc.

Pudo 6 fevereiro 1827. (çoa: !lav.)·

ela Bnllia: c pou-se' 11m r:npLllf'o pal'a ~,lIe.
J)C('l'. to- fc'ce"iro 1817 (("oU. l:l'p. Nac.).
aholid" p,du DecI'. 27 SeLeiubro 1830. (Cu/L
l'yp. 1\ ac.)

~ ol't!l'nOll-se. qne a do. !'a.ril se. ri Lislizes,e
com a lllaiol' pOllclllalidade a compelenle
i1l"eSl<l~'fI(1 parn os sells lI;<Ih., lhos. Pr\1\". 2"~

'il ~1arço 1817. (CoU. Anv.)

so!JI'e c1iITl't'cnça no pap:amenlo de direito'
ele carne salp;ada, c,ujo fui'lIccilllt'ol.o fÓI'a
cOllll'aclatlo COJU um parlicula't' para oS
arn):lZl'ns da UWI'ildl3 da càl'le, TI.'. 2."

1 Julho 1827. (Cuil. Irab.)
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ARSENAL t1~ mnl'inha: nt>~ou-s.;l a conccss~o

fIe aposenlac!lIria e ~ohr(,\i\ellcia ao com
pl'ndor dos armalPns do Pnrn. Re', 3," 7
l)czembro 11:>27,1 (Col!. 1\"(lb, )

- (1)osclltadol'ia,. com c1cpcnc1"ncia de nppro
vaç:'1o da nssl'lUblén ,pral legislativa, sc
CiIDCCc!Cll n um fiel da 2.' classe do,:. :11'

mnzC'lls do Pará, Hcs. IJ.' 7 Oel.cmbl'o 1827.
(Cc,lt. Nuú.)

ao seu inspeclor nomeOll-se ajlidflnle, e 01'

dC'I1011·se a ohse!"V'lIIóa tios A Iv.' 17 ~1"1\O
1tHl4, 3 Junho i7U~, '2li Oulubro 179ü,
'13 i\bio 1 '08, e j'ef\illH'nlo do alnioxa
,·jre da ribeil'.l; o ilJlenlal'io dos genL'ros
t'xislenles uos 'Irillil~en,;; jlrovidl'l~('ia so
bre a C1scriplura(:ão das classes csua Gsca
lisaçflo; c aulol'idaJe do ill!ilH'cLor para
smpendcr 0& eUlpl'eg:ldos nmissos. Porl.
2." 29 DpZClldJI'o 1827 lpClar:l(:!a por rIv .

. 2. o 19 Janeiro, Ports. j." ti Fevereiro, 1."
2l Mart;o, La e 2.' 30 Abril '1828. (('uil.
JVao) - Vit!o Av. 2. o 22 011luÚIO 1.831.

- balanço dc sua .1'cccita e despezJ\ com ns re
lat;õe' ue SUl1S diviul1s ~e mandou rp.ITII'llel'
aI) ti ICSOUrq.. Av. Lo 3 Jl1neil'o '1828 ((·olt.
\'aú.) ; e lambem dj.1 contadoria de -l1lal'i~

n11a._ Ull: 2.° ;~ Janeiro 11328. (llltlice Al&.,
ved). Bala/lço.·)

- relação dos crpdorcs â f:l7.Pllda, d~ gpnf'rflS

para provil1lenlQ cios <lrmilZPlls,. jOl'llaes de
emprn;:.adl.s, e de outra (1'.J:llqlll'l' dlmo!lli
nllçii"(}, e como ol'f~nDisadn t>xigio-se. Av.
"2.0 á Janeiro 1828. (CoU: 1\'a&.)

ordenou-se qn~ n'clle se :Jppresp.ntn~spm em
ct'rlos dias os IImCi:H~s1Jrisi'llJPir'osde ~uerrLl

cnITI hOlll1'nu3e111-. Purt. 20 Fevereiro 18213;
(Colt. li aú.) .

- a avnlinçüo das mLldeiras dei.xou de' spr feiln I
pelo con 'ülleltlr, e pnssou, e C'lmo, :10 ~

mestre e COllll'allle.lrc do arsenal. Podo 2.', j
27 Fe\ere~I'() 182.8.. (CoU. i\:ob.). J

,

ARSEN,\L ,lI' marinha! infolDlnçócs e qnnrs I'e
C'xiftil'ilo do da llnhia. AI. "27 Fv'lcreiro 11:,28.
(Colt.1\o'&.)

ti "im<1 do pnlr~o móI' do ,ln cllr'e cnnre<1pn~

se PI'Il'::'1O dl>l'ellllellll~ ue (,llnlirJll:I(:IO da
. :ls~l~mhléa gr'l'al Il'f!,i~laLi\:l. DecI'. _9 FeILl
rciru iS2tl. (Coll. l' (1&.)

exame da coola do illmoxnrire dns nl'mfl7.pns
lie lll'd"noll, e CUlllO. Av. 8 Maio 11:>28-.

_ (CuLt. i'tab.)

<1eri'in·sc Ilniforn1f's c divisns nos C'll1prp~LI<lns

di- ,'lTccadaçllo p eC'I\I"hiliu'\iI.(1 da rom'llda
pnhlicn na f'('pnrlil"nll dLl lJwl'inlw. Decl'.
e Pl:lIl, 27 Sdl'llIhrll 11'\2~, !He~ di~til\cCÕI~S

S;lO poralllf';"e lI11lltll'ilicHs. lhocl'. 1á í\o
vClllbro lb28. - \ id, Dw·. 1J lUl/tiro 1Soá.

Sllns dr'~pHlas pt>.rlpnc"ffi no mlni~lerifl da
m;rrilJilfl. Dt'cl'. e Inslr. '23 Janeiro 1829,
arl..24,§3.

ordpnOll-Sp. qnfl f'mbnrrnçõps ele fl'Ple, c spr
viço parllcldar < t'llJlll·p;::ndas .na hahia do
Rio de ,J:II\"ir'o II rios ('OIl!1lJPlltCS, rOS~p.m

nlllllr.l"lllas no a: sl'nal, que 1111'S d<lria .lIllla

1'1's:llIa, p:,rH 'lllt' fim, I' ~01J qllP penus.•
Purt. 2l.rJalleiro 11320. (Colt. 1\'(/&,)

sobre fOrTIC'cin1l'nto de cnrllp;s \"crrh's para as
e~laçõe,; da IlIal'lllha, e'( ..nl·I·H~·i11l dn Jiador
prestado ao clllllrnrlo. nos. 29 ;\I;.·il J8:29,
c a lllw c"r" aUllexa J, 18 Juli.o 18:2t>:
(CoU. Jla&.)

rrovirlrncins parn rvilar drsnr len.~ com os
l'IDl're;ndos d'I·Ue 11<1 cllrle dei fio-se em Av.
:l3 J ulllo 11:>2~). (CuU. 1\' "ú.)

sobI~e pn~anlPnln ele m:ll-1eirns -enrommC'nrla
das c reCI' h i da~, 1ll a,: cuj a~ nccllas s" h,lI iilo
descllcamilJi",rlo 110 i1r~I·Il·.J. H.es. '23 ~ lelll-
bro 1tS2CJ. (Cali. Ir"v.) .
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,AnSl~l'Al. c1, n<lrínhn :.~l'nlincüçiín clinria dp 80
éis.&c" sr Llwnu/lu al'on,.r a cc rios pI'C~OS,

Ai. 6,·, 7 Janeiro 18:.\0, (Colt, , Aaú,)

tia côrl e provincias: dPl'iio-sr. IOSlrs., prlas :
qU:Il"s ~e devI's~I'1ll rq,(u!al' LI l'el'l'i la e dl's- .
I",',H dos ~1'11('I'OS l'orlll'cid",; IH'I,IS ~!assc's ,
aos mC:.lr.'s das dil ersas "ffi"i!las, p suas.
cOtllas, Vec. e lllsll". lá lUaio 1830.

a seu insp.eclnl· não pe~len e iI dien!' U ;;IhiJa
dos paqllele~, l1WS no dil'l:'clol' do cOI'rl'io
cOlllor me o § I das IlIslr, th ~1aio '18:1.9;
Vw'. L·, 0 j)ez~UlI..ll'O itl30. (('olt. l\uÚ.)

snpprill1io-se n gl'flliôcnção ele 3{'i0.Jt> rs. <lO
SI 'li iLlsjlcclor. LeL H) Dezembro 1.030, ad.
17, § ô.

foi o ~or('rno alltorisndo pr\l'u slia reforma, e
de Sll'lS illll'llde-ncias. Lei i5 Dezellluro
1830, ar!. 18.

ordcnnrão-~e proridl'ucias úC0,l'ca do mão es
lado di' suas IJoullms. Av. 10 ,J, ueiro 1831.
( CuU.•j\ uú. )-

accllsnciio crime contra eSCl'al'OS do sel). S0,I'
vi~'o: ortic'Jlou-se an IJl'lICu,'a~I,,1' da fazl'nda,
lj u\:' lizl's:oe prolllo,,:·!'. - \ id. At,. 1.0, 2~

111 arçu lti3l. (('pU. 1\ aú.) .

sobre SPl't'm sn1Jjeilos a c!í1'rilos (15 objeclos
dc::,tlnndlls ao t>I'U USlI, \ id, AI), 0.°, 20
Janho lê3J. (Cult. lrab.)

gl'nrrns nE'cps~<lri(\' ao cosleio de bnl:cas em
~1~lllll Cnl"so, St' ll'andarilu l:'xpl'dir. -:- \ il1. I

Av. :2.0, '1' Agosto t83'1. (Co.Ll. Aob.)
I'

os cmjH'l'g;ndos nos Rrus l1'nl>;111105 prdN\Cl'rn
ii p:uarda uacouul ue I'CSC"U. LeI iS AgO:>lo
11:>;)1, \!,rt. 18.

AIlSE~AL rll~ mrll'inbn ; os vnclios condcolllndos
a ~1't'vil:O do b'l'm c UI'SPllaI'S, Jlodt'm 8r1'

lraIlSrCI'id~Js l"II'a o de bordo das C'mhar
C"~'(ll'S, qlle sc acha ClIllIjll'pbelld.ielo 11':1

qllelJa f>xl'ress·úo. Av. 11.°, :!6 Agu~!o 1831,
(Cult. lI'ab.)

l:nnndariio-se roncp\'I'ar os lil'l'os ue; co'lltns (101

l'a'lw'('\S slI!>jl\iLos a p1'l"stal-oIs no dilo
arsPllal·, por (ICl'a~iúo da I'l'pal'açfi~ dos

, 1:lle lIl0S ela di ln l'ciHlrliÇ:'o. Av. 1,°, 28
SeLellluro 1831. (CoU, iVab.)

pro,!drncias se (wdcnarão na côrle acrl'ca .de
im',·nl<lI·io ~ eX;'l1l1\ dos j!;I'IIl:'l'lIS l'xi:.lell es.
e E'sbldo dos arlllll7.l'IIS Ilara collcl'rlus. A.v.
2.·, 22DuLubru·1.0:H. levit. Lh,ú.)

os inlr rlentp.s ele mUI'inhn do nio 'rlc ,Tanroiro
~ H.,hia, (~ o in.[lI'clor .II' a1'';I'1\(11 rio Ilio de
J,lol'iro cOlllinllar;I(1 ii pl'rcl·b"l' os U1P~100S

venclmeulos. Lei 15 nOI'culJJroi?3l, aI'!. 5.

Coriío aholiclag a!'l intpnrlroncins dI' marinba.
excl'pto as do Rio de' JHlll'iro c Uahia; e o
f!OII'rIlO Hlt!ol'isnclo p<lrll f"a7.CI' as cnll\'e-

'nil'llll's rl'dlll'crle~ u'r,.Lcs pslaill'!l'cimrnlos,
e nas rllill'icll~ 'nal"HI'S ciP lodos os pO~'l()s tio
1mp' I'io,- Lri '15 NIlI'l'.1I !Iro IR:) I • arl. S.
- \ ido Lc"i n.· 58. ti Outubro 18;;3, arl. 116.

na inlc'ndl'ncia e ars'pna! elo nio ele .Tnnl'il'o.
fi7.1'rão-sc SllPPI"'ssões clil'crS;ls. Lei J5 No·
\leL ueo 1831 , ueL. 9.

do Rin dl'~ .TaOt,iro: [oi ;, :lincln Htil cr,pcll anin .
d,II1<1(H;" rif'slillll •.e rylllll ao capeUúo. Lei
1.5 ~()\ etLul'o ltlill , ad. JO.

ordcQou-se a venda do tl'lilcl il'O, pnea guarda
de l\wdeiras ('x~,lt:nll' elll ii l"iHa de 5 .. ,J(lÚO

da B<lI'I'U. Av, :Lil lJcl.cml1'O ftl31. (Coll,
Nab.)
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RSE~.\L dr mnrinll:l ~ rro vil'lndc dn LpL Ú5
N"Vt'IIII'rll 1831. arl.. t<, r(oi <l1,!!li la a in·
telld"lIcia d.1 pl'O\iIlL'i~1 u,' Sd,"n r.allH1rLII<I,
l'I'!WI<llldll-sn as IlllJc~ões llue .lilJua. Decr.
12,luuei,'u H;;3~.

em "idnele do tlrl. 8 (1:1 T,f'i 115 l'\ovrmhro
18;)), lllare"r;lll-~eII~ \eIICillH'lIllls t!o~ Inl'~

Ires e 0l)('rari()~ elos "r~(:II,jr''; da càl'lp n'
13alri,~, e dos sell,; Iwlrõl's n~.()I"·s; e sup·
rrlll1Ir;lO-~1' no d<l Ballia di, "I'''"~ ('IfI'lrC

gus e gralifjca~õl's. DeCol·. 17 Março 1832.

e inlrnc1encins dr pprnnmhnc~, MM'1nhfio,
PlIni'p Salll"s. r',r:in l'xlillrlo~, ('Il111I'S'T
\'<lnria da Lri '15 NlIlelllliro IWH: I'sl<,l>el,,
cl'lIdo-se rr I'úrnw rio I'xp""il'lI(" nrr\'al 1"'1'
seIlIAII';H11l' exlinrcflU. Decr. 27 ~hll'c(d832.
(CoLt. Typ. Aac.)' •

prpsrre'i('o-se n maneirn prll''Tllp se h[lvia
prflced"r na r01l1 pl'a dO~'!!('II''I'O<; I)~lrol plll'5.
Decl'. 2 Abril :18J~. (foLt. Typ, lVac.)·

- da Bahi:1: ord'>!loll'-se lflle n',,11r, srmpre se
COllSel'la selll 50 apjll'I'"dizr',~Ji, ,'ps tli, i'lirlos
tll'las o!lil'illas, C(II'1' llPl' "ell('i1l1f'1I10~ r rll
tJlIi,illls p:lra adllli~s;lo.' r ~ob (llll~ inrol'
Jlwções. Ile '. 11 J ulllO 183~.

da 13al1ia: nrrl,'noll-se 'Ttlr' n'elln se c,,'llnrns~e

o ,'slalll'IIIcill1 l 'lll11 tia e~('ola dI' ~"f1IIlI'll'ia p

IlIPC:lllic;]. al-:r:ikada ;'15 arlus e (,fficios. nes.
25 Aguslo 1832, .ad. ô.

da ('6l'le : as cS,cl'a\-as sn1L(>il'a~. e sllas cl,ias
11'1,110 "XiSIf"lIfcs, III' 1l\ll!ltl'S",tfllll 1l;1~'iasS('IJl

paI''' o ./;'I'dilll B.>Inllico da L;'goll d,' FI"'ila,.
Lei 2á UU:lIhl'o 183~, :lIl. 1'1, ~ 8: ;\8. §;t
- \ ido Lei /I •• 58, O,LLllbro 183", al'l. ti,
S 8.

da ('ôl'le: no san llle,'t,·p' r1'r<('01a rlo- npprrn·
di/os. lixtlll-~c () v"Ilt'iml'lllo d(' 30',ZJ) 1',. elll
rada llle], qlll' C1J~il1asse. Lei "lá UuluLro
i83~, arl. 17.

AIlSENAL

1\ nSEN ,\ L ele 'm,lIl'inha : os ohjpetos n'('l1ps rxis
lell'os p reclIllllecidus inlllt,js, OI'r!('llllll-Sl'J
<]111' i'nSSI'1I1 v"lIdirlos f'II1 basla pllhli('a,.6
11;10 hal l'lIdo ('0111 jll',l(l "I' • se I e- dó~s(' tles
tillo ('onycllienl'. Lei 24 UullliJro 1/:;;32.
arl. 34.

da côrle: mnnd:lr:io-!\.f~ pa" nr paq\ o Jarrli'D
Bolallicu. 20 ",IS Il'S C(IIll as cri;ls n'sp('rl;Y;IS

de ('':Cl'avos. hnv"IIc1'1 "I\ll'l\ cllrs "OIlS ofTi
('iars d,' cal'pilllt'irll e dllllS de Ill'tlreil'o.

'L"i n. o 5R. 8 Ulll il1rll IK:3:~, arL 6 § 8.
slIppl'i'lIidu pela Lei n. O lJO. 3 Uulul.n·u li:i34.
art. 11. .

foi o ~"vprno. alllorisar1o p:Jr'l. refM;'l11l1' a
adll1il1i~I"aç;'lo das il1lf'l\d('I1('ia~ e ;lr,';I'II<lr'<;..
e S(.I) q"e ~ol1dj,<ões. Lei' n.,o 58, 1:l01lluLro
1. '333, <lrl. áG.

a lenha 'Tue se ajl\sl"nr i)al'a ('iiI'. rlpvp SPT
.cksc<ls('<ld,<I. \v, l'l '\o\f'ml)l'o IS~3. (llc
PI'7't. ('rlllft. Mat., \ erIJ. Lmlw.)

"

derJ~ll'ol1-St' nbl1sil'o l"vl\rrll1 os mrslrf's rlai
ol1i<'ill"s "'"lIe, 1I1I'l"I1·· rlns j"rilap,s do~

apprl'l1lli1,I'S, a lilldo do I'('C 1111\"I1"fI de.
('1I~illn: P (111<11110 n "'(~'l1l'l'$a .I" ln '1I 11 1'1'S.

pr(l\i,I('l!cia~ der;llI- C. ,\v. ~o D.'zl'llIi1r()
1833; Ci rc. ::W .\ bril, Av. lU ~IiI io 1I:l36.

glli:1 rle seu inspeclor ,01\ a;I1'l<lnlp deve ler'
o (l""llle. qll,' p('rll'II"(', i1 l'l'p~lrli("io. e
SI' rl'colllPr no bllSpil,,1 da al'lna,",. ne.!. 9
J)l'zrll1!jro J K;H, al'l. á >; Sl'll ills"pdor 6
UleJl11>1'1I do ('()'II~l'll1o dI' alltlliilisll',U:{1O do
rl'i'el'idu llO, piL". AII. á9.

em vir'IIIr!f' da Lri n,O 58.8 Ollllll.ro 18;1;\,
,11'1. [Il), (ll'u-,e rt'!.!ldallll'nlo ii rllll'lld'>lll'ia
c inlH'CI';ll do' ;II·~,'""I de 111"1'11111'" do Bit:)
di' "'H'Il,i r'lI C B,dlia; arS"llat':; do Pur;l e
l','rllnlllhllclI; ,dlllIlX<lrir;If!"$ cio ~I.lI'all:lflO"

~allla Cal ai in<l II l1ill Gr,lnJe do SlIl, e

palr,'lo IlllÍl', dl\ S. Palllo. I':spil'illl Salllo..
~"I'ril'p., :\la~'oaS'> Parah)'Ilõ.l. Hi'l CI·,llIele
du f\l,rle e CeHrú. iJecl', 11 Jaueiro ll:ij.á.

ao
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ARS[NAJ.,

-'iJ. D'(j·. 1~ S,fr1ltfJ1'0 1R3í; Drrr. 71.°

2fli, 2 /)"7:.7IIb/"0 18~2; Dl:cr. 11.° 430, 2
0(/llIb1'O 18lJ5.

ARSENAL

rl'iros c sp'rl'alhf'iros () jf1rna) 0<> 120 r'.
àlal'itls. c' :'Os d:ls nlllra~ o(}j('illa~ () de ~O

1's. A\. (j Ahril 1.-;3 (i. (.Ilml., 11:- 77.)-
\ iJ.' Circo 11 Maio J 830. "

ARSEN!\L nl' mal'inhn : Pln "il'lllc1e f1a V'i n,O 58.
8 /)1I1"h, o 1.t.;~:\. arl. IÚ1, dOIl-sp. I'l'gllla

n/enio ii inll'nd"llf"ia P. t SI.1Ci'lPS sllhnll('~'nns,
e illspl'r<;:"1() do ar,-I"mil do'.,Rio de .Tanpiro.
ii inlt'nd"Il(;i,l P iilSPI'I'<:iio do d", B:dJia. nO';
nrSPllaPS do Pal'i! I' Pt'I'n:lIllhnro. f' nlmlt
:X;lI'if';,c!o d" ~l"'I':Jnl 50, S,lnln CnliJarina f'
Rio C.':JnJ" do Snl. Hefr. 13 Janeiro f8~á.

- \ ido Dlcr. 11.° li36, 2 Outllbru 18!l5.

c:o-ri~io-sp o :11'1. [11 110 neg, 13 Janeiro 1834.
,Av. ii fC\l'l'eiro 1834.

- da rô1'le: npp1'ovolI-se f' m;:)nilot1-~e CXPCl.l.lar

s,'u :>YSII>llla di' escripln1',\l:rll) na conlado"
ri .. , "IIllIIX:JJ'if:Jd,), e p,.g',doria, cUlif, rlne
o § 4, õ1rL. 8. cap. 5. IiI. 1 do (Iccr. 13
JalJe'l'o Hi34. Decr. 5 Maiu 18M.

- o\'(lenOIl-se n oh~li'rv<lnrin ela Port. 21 No
\l-'lIlil,'o I~:~3, p;l~a l'1,'1l1l'ssa de I,rl'llrlo,.;.
<]lle l,udt's:>t'1Il Sl'r cWl'reg.aJus. Av. 23
Abo.• lo 1l'i3lt.

...... ele PCl'n:lmhuro c 1;arú: spns íTllpn,lrnlf's:
C\lllW cid(,::',. '0'\ do in:-.perLllr ~eral, ills ,ec
CiOllào os ItaIlO' l':laci"nadIJ , (! qU(~ apor
larl'lU. CIII paquele:;, e c"roU. Circo 11,se
tCluLru ~l83LI,

QU:1CS ns, ohl'igaçõl's dos ,cnmmnndnnlrs de
- lJa\,jos da a.rlJwrla pnrn CPJl1 o's illSPt'c\Ol't"

110:; pOI',O';, a lIue chegarem, - Vid. Av.
12 }Jc/clIIu'ro 1i::l3~1.

rccomment1011-Sf' n oLservancia dns Inslrnc
~iH'5, CI'W t'Xl'hll'lU o,~ :.l'IIS 01 el'a rios do
reCI'UhlUleutl). Av. :lti UulublO 183LI.

mandon-sr admillir o nUlnl"ro possivrl de (lP
prl'ud'lC.> ln res, <l1Jollalldu-~c lOl5o aos fer-

AnSEN~\L ele marinh:'l : pnra Sf'll srrvit:'o orde
1I0Ll-~e' :ios I'r"sicit'llil's dll 11I'01 illl'la que
Cl1Ii"SSI'lIl (I IlH!ior num"l'o pos-i\,,1 dI' (',;r
pinlt'ir'ls .II' ma('!J:p'o. C,re. II ~laio 18Jô.
- \-iJ. Av. j:2 -llul'cmuro 11:ilt4..

infllrDlflçÕPS lnpnsncs, e como o"~nnisnrlns"

~\I' pxi;!,elll dos apprendizes lll\:UOre:;'. Av.
iô ,M,:ió J 036.'

os f\'enrro~: que viorrm pnra fie.. spniço..
DUO pa!-,~IO lIélS :dr..l1degal' direitos de 1'011"

SlJIIIO. n"f!' 2~ .llIl1l,o 18:\ô, arl. 91, § 1
(('cnl. "P/"71clt.); UnI. 1.& DeZembro 1ti41.
(J07'J1., 71.° t;, l"l!2.)

005 Sl'1I5 inspcrlo1'ps 'pr01lihio-se pUIlpr('1ll I~C·

cI:br1' ~l'alilica<;{lo :I1~llIlla 101' outro sl'rvi<;t1.
Ll~i 11.° 70,'2'2 ,UUlllbl'O JS:H'>, a 1'"1. 5. 's R,
I e\'n~illln pela Ll:Í 11.° tiO, 20 OuluLro 1838.~
al'l., 2q. '

da CÓl'lc: "ln sen inspeçlOl' incllm1Je c"Ompa·
T(~CI'I' ao loqnp. de r.·h,de. pnr (,cc:lsiúo de
il\CI'llllio, l' "d,rigil' os- lr"hali,os. nl':!:, i
DI''ll'm!lIo Iti3li,' arLo 2lt; Ut'1!. 11.° 44', 12
Mal'ço (8fJO, art. h. '~8; l)"C!'. P Ht:g.
n. ° 302,~ 2 Jullho 18ft3, arl.' 5, § 27.

ào Pad : mrmrlou-se, e como, reslabelccer.,
A\'. 16 Dewwbro 183ô.

da côrle: pnl'a ~ru firrviço otelenon-se que
se ell\ iasselll o:; pre-os :.elll!'lIciatills a l ..aJ

!Jalho.; p"lJlil'os" e de mCUlJr cUIl:>idel'ação.'
Av. í Man.ó 1,837. '

manrlon-sc ohservar re1ali\'all1Pnlc iI pn;;sap:pm'
dos {)prl'<lI';O~ das l:LISSCS cm «UI: <'Xi:.ltlIU
}lnl'a ss imlllp.dialas, o ad. 53 do Alv. 21i
UlIlllhi'o 1íi:lO. Av. 29 JulLw 18:3í.
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AnSENAL

:AnSE~ \L dI' m:lI,in!t11 da R:,lli,\: ao~ sells f'Dl
J'1"'f:acloi CII'[:; sé cOllc,'dêrilll o' \I'II('iIIlCnLl):;
dI' '1IÍP j.:OS;'1O us da côrte. Decl'. õ ,sell'llJ
Lro 18J7.

AnSENAL

nrrirncntn dns S<'IIS [l1'1I1:17.1'OS. Av.' n.' 11~
e 113, :W Uulubru 1838.

da n;Jhifl: or,l.'nnll-S!! noml':1c'io cip OllllO

:Ij"d,"il!! d,l il\~p('c.:(;io. 'Olllo 'J:! Li\(:r .. llllb'"
do Ih~cr I I ,JaIICIl'U L8~!l. D~cI'. Lj ,se
t~llllJru 18;;7.

dr. Porlo ,\ lf'~rf>. e :t1mnxMifailo dI' f7. Pl-'rlrn:

~ohle slIa 1'1'( r!.!,<II1I"U àu pl'llliJclI(:ivlI-se.
Av. 3 Ul,LuLH'O 'ldJ7.'

os insll'lllllrnios mnlllf'tnaLicns P. aslrnnnmicns
lJ elll's r1e~lin"C!o.; 11;10- pa~iill direito>; 'nas

al!'''lIdp!l;lIs, ciluf"I''uH\ o IIp.!!. :22 .lllllllll
1tlJ6, l~.rl, '~H, § 1; AI', lo O~LlllJru fS37.

00 Tmperio: df'lrrminnn-s p , C'/tlP.'rll' Sf'lI res

511:11, Ir;lhalhn" I) rif'SP"7.:lS SI' r"ll1plICSSI'1I1
á rllslHwLila sl'(ordllria lIwpl';Js'e\:pliralilos,
e ('Olllo urg;<.IlIisatius, Av, U.· 98, 2l AgusLo
18;j8.

- tio Impr,'io: d('Vf>1ll Olpn5;11mrtlle rPffil'llel' Ú

s. l'l'darltl d'í·,tado halalll'l'[IS rI:l r, cI'lla I'

deSl'f'za; (\ 110 iilll di' C;ltla :c;1l ',,;Ir.' ;IS COII·

1ws do lindo. AI ..U,· '106, 15 Oulubl'o
1t;3S.

do Tmrcl'ill: provicitonrioll-se fi rf'rcá a6~ rlln
(lo:, tll!l: dt,; ,. SI'I' ,1I1011ados pP" .. I't'p .dl
çúo ela ra7,"I}rla pal'a slIas de~l" ;"a~; I~ "ohre

1'1I1prr';!OS llilo e)'l'ad"s /,01' il,j; I' de"pl'zilS'
l'xll':.oI'lJinal'ias, AI'. U.· 107, 16 Uu!uLru
18:3j,

Ilrc!PIlOII-sr Cju(' as r1('Srf'7.aS (1<' ~ells lr';,halllos
11:'10 .,'xl'l,d"SH'1I1 o' rUI:d, ~ cQlIsigllado~. Av.
n.· 111, 21 Uulubro i ;~8.

AnSEN;\ L é!p mnl'inlt:l do M:ll'nn\lfio: CI'r o II-Se,
'p;rr:l e1le lI111a adllljul~lri\çilo, Decr. li.· 14..
,3 l\Ul'cnd.Jl'u H);)8.

tla sprrdarifl d'l'slflll.o, ,'r5tH'cliva se dPH'n1.

no'\ dias I c 15 de c:I(];' IlIPol. rl·tlllil' (I .. lli
eial m liltl' ria sP''I'l'lal'ia ,d',·slndo. II il1sppc
!.til' l' illlcllde, b' d'l ii 1',,('11" 1 ria !'(il'le, para
decidir" 1'I~"I·e.lllJ dos :.'f'lll'rOS, !file SI' dl'lã.)
cOlIIl'rar 1);Il'a os l'I'Ill:l7,I'IlS. (' !'ol~llla (los
SpllS P"f!:HII11'(do", ,\1'. 6 DezellJ1.lI'O 1839.
(lut'/!., n,· 15, 1840,)

da ('ô''le: Sf'US 'OP"'I':lI:iOS foriío ('oosi,lprarlos
prll{:,ls cio corpo (i'illlpel'lHe,-; lIl'll'inhf'j"os
c!f'sl<I('ac!as 110 dilo al'senaL. Del:l'. 11,0 5lt.
2G ()f1~u!Jro 18hO.

dI) imppl'in; (h:riio-~e in~tl'UrÇrlrs ncel'cn (lI)
"<'1'I:"L11II1I'111 .. IIdlllllllrio para 1,1I,,~ ..... , :-\V4

n.· 288, ;~O .faIlCll'" lo~1. - Vit!o Decl. ir,.
J (tl/~O L8.dL.

dr'f'l;lrOll,-~~ qlll' fi roillnc!orin C'n'11I'l'lia, ro'11
f"I'II,e Cl ()(·cr. ,I;, .IHlle ro IS,\~. tOlllar
COlllas DOS col11ll1i~S:ll'ios. despf'lIl'l'iJ'<'s.
C.il'lll-g'I(H'S, lloli('arIIlS, l'i:C.'. fll'OI e lelldo

p:lI'a.l<d li:ll, I' CU!IIl', com os '·Il1I'I','[.:ados
e lill'o-;. Circ. 'lO SelellJi.lru 18hL. (Jo;'It,~

,n.· ~41.)'

as infl 1'1ll:lI:ÕCS '1uc, o ·in~pl'r.tlll' P. inlrndf·nle
derem elll I'.'qll' l'illl"II!OS p,.r dcsl'adlll tÜl

51'ITd"IL,1 (I'C.tllr!lI, U8\t'1l1 51'1' L," y.. das nas
CIISlllS d,.s 11I(',SIII0'. AI'. (j UUluUI'U 18~1.,

( ' ' .')«')J UI'II., /t. ~V').

....., orll"noll'~e !'fllr l'('lllt'lIps~rm l1r1S pTf':,i<1f'lIlf's
das pl'OI IlIl'ia:-, e ""('I'l'I:I1'in' d'{'~L"do, I'da
çõc:> JU,1 objec.os que ulll'assell1 pard rul'-

dl-'Vl'lll S<'1I5 illl('lI.]ellle~ I' ínspcctnl'(\!; rornf'Ct'1'
mi 1'111 I1l!1'(:'1I'Ôe· da arllldda d,' hlll:.s (kns
o" 11011I1>:IS. \v. 17 NlI\'L'muró 1~4.1. (JOl:/t ...
!L,. 3U.)

30.
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AnSE~AL dr marinha: roi o g-o\'rrno <ll1Lnrisndo .
J),lra l'el'lIrIlJ;1I', IHl pi'rk'l'daliru ii e~cl'ijllu
l';I(';Úll c ClllllilU I.d",:c. e l'llh CJI!C hasl's.
LCI,lI,· 24::', 30 NunUJbru IcEll, 3rt. 39.

da'côrte: Cnnrllrl11P o Drcl'. n,· 114. lt ,Jan"il'o
18112, só IlflO dele e,lill' elll actilidade 1105
clolllinglls, dia:, ~nlllos ~ 'gllill'da e dn ~al'l,

c i;- IHI1IllI'lll'l a illlellliclJC1i1. Avo. 25 Janeiro
18L12, (Jo'm., 11. o 36.)

dl'c!aron-, () Cjl1r o Decr. 1~ .1anf'il'o 18~4 nno
<llllllillia ajll<i:llile ;'0 illSp"cl, .." c qlll' 51'11

palri'lI d,'1 ia ser ~lIh,;(itlll<io por Hill "lTicial
lIIarill1tt'II'O. Av. 17 M;,\l'(;o 184'2'. (Jorn.;
n.· 90. )

1 _ da cÔrlr.: mandal'flO-FC n'rllc pôr cm virror as
J,'is I'l'lnli\éIS ás conlillt'I\('ias c '1IO/JI'l1S de,
,iI/as ao~ COíl:if'I,eiros d't·slaclu. AI'. 25
Juuho 18ft2. (.101'11., ti.· 184.)

30S l'eml'iros de SPllS psenlel'Ps, qll() "f'nCI
nH'nlos ,'ollll)l'lt'm. Av. 8 ~OYelUUl'O 1tlll2.
(J 01'/1" n.· 314.)

da rô"'p : (),o"c rCll1<'lIer Ú srcreLnl,in l'esppclivn
)IIlS primeil'os dc,! 1111110 e n"z,'mhro de cadn
anilo, 1J)"ppas f!;,'rar.s da ("1'<;:<1 IHIV<lI, e com
que deI! I'a<;:fles. Av. 18 l\;u\'oI1Jbl'o 1842.
(J • ., 1'1 'onl., n. 04-. J

da côrl(': o rnrarregntlo do qll:Jrld !teuf'rn]
d('\(~ 1"'11)1'111'1' á scrrdal'ia nos Pl'jlllCil'os

de ,!UOIIIl c l)l'zPlllbro, Illai1pas f!:cl'aes das
obras !llilil'lI'ps, 1'cldieil1s d" ;,u',ellétl, Ilavio'

da arlllada (' offi('inas, com Cl'l'l"s cI",t:!;lI'a
çf,cs. Av. 18 l\uvelUbl'u 18ll~. (Jorn.,'
n.· 341.)

da rôrlp: 5ru inlond"nlc deve eov.iar nsprre:
1'\I'ia no 1.· tio> .J 110110 c DI'Z('lllbl'o de raJa
;,nIlO, lll;IPllas g,'ri1es cio arlllaownlo <ii pu
nú'el, C' t'4uipillll"nlo n·(·l1e <'xl"ll'oLes, e
nos df'positlls de al'ligos bdlicos. Av. 18

o\cUlLro 1842. (./orn., li.· 3ll1.)

AUSEN \L dr marinlln: flli rrvop;arlo o Drr.1'. ii
J,llll'jro I t>;1ú, )1a pm:te f'1II qllll I'ClllgOII (J

dc 27 SelplIllll'o 18:W. Cjlll: fOI e~Lilut'I"cido

COIIJ IlIodilical;iles. Lix,lllrio ;15 t:l'aduaçõe,;
(los ('llljll'ci!ad,',s. DI'('I', n • 257, 2 ()('Z"IU

11'0 18'12; illllJlliau'l "OS (,I\IJlJ'('~"dll:; da
cllllladoria ~PI'"l Iwlo 1)(·1.... n.· ú8n, t9
])e;:elUbl'o 1t>ú0. ((;az. O/r, n.· 97.)

nos arl1lnzens do almoxal'ifado da çÔl'le não
se <iit <'OlraJa a cabus, SPII\ Scrt'm ('xaulina· •
dlls pclos perilus'. Av. "25~Abl'j11t)lt3. lJ01'11.,

11.· 1V7.)

n'ellp siio cnnsen'adfls com srm ~encilllenlos
us. 1nariIJ11.·iros cal geral, que por s:'I'I'i<;:o
se illllabililill'l'lIl pal'a cllntinllal-o:; cllct'li·
vauJl'nll'. Lrj II.· :21:i't 6 ~lalO 1ii'.J3. a!'l. 10;
Lei U.· 2!J:2, U Mantu 18M>, art. 10.

fornecil11rnLo dp ohjrC'Los de <>mbnrcaçúrs ar
. lIJud:IS só POI' ellcs põde 51'1' l"'iLo. Ih'cr.

D.· ;)05, "2 J LI 01.10 11:i43, TalJ. 2.·, Ouso

derão-~e pro~irlcncias áct'rru dn arll1linl~Lra<:,ã"
e "l'l'tl<'adal;:io da l'azcllda. A \'. n.· 9 L, 13
l\oveWDI'U 1t>ú3.

- conclições- pnrn os cn~njamr.nlos \'olnntarias
dOS'I1H1I'i(JiIPil'os naciollacs ou I:'Sll"lI1~cirlls.'

para os navIOs d'al"Rln, d"rflll-~c ém
Dec!. 1lt. Jullto 18M. '\)01'11:, n.· 'L87.)'.

fornecimrnlos, c quaes deve' o dn crirlc fnzcr
-para a bolica do Ilosp'lal da fIlHrillLw. I)l'cr.
e Rt·g. n.· 371, 17 Julhu 184lt, <lrls. 8,
10, L8 e 20.

-' dec1nron-Fc, qne o cscri"iio do almoxarirncllJ
de Sanla CaLlwriaa. ni"lo <le\1a ser distra
IJido do serviço a SI'U caq!ü pai'" OlllJ'US',

(óra do Sl'lI I~nipr<'j.!o; t' qUiles suas fllIlC<;:ÕCS.

Av. 29 Outubro 18lt4. (JOI'll., n.· 3J L.)
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'!nSE~:\L de mal'inha : Ol'clenou-se. qn~ com
os :lrLificl'S se pl'nlicas~e o dl'sClln/o qlll:
SOrr1'1'1l1 f.la illLclldencin. Av. 12 l 'oreliuro
18LilJ. (/01'11., 11.' 3~J.) .

da Bahia': ordcnoll-sc, qlle .convi'lasse rlM
seus operarios, c.nJ'pintei,'o: U() mach:rdo e
polieil'os c"l'Lo nllmero pnra o rIa c/lrte. Av.
12 ~ ovelJJuro 18M,. (.10m., n.' 3H).

- pedio-se a dcspet1içiio de ope,'arios que lHl\iiio
deixado o de ~lIerrn. Av. 15 i\uvemul'o
184t~.· (JOI'II. , n.' 3H.)

sohre índios pnra· o sen sel'viço providen
C101l··se. Ar. 25 Npvembl'o 18~4. (Jol'n.,
.n.',319.} .

- do Mar:mbão: mnnc1ariio "r, vendeJ' em hasla
pllblica os o!Jjr'cLos n'ollo cieposiLncios plll'

ordr'ln da lhe~olll'al'ia. Urdo 7 Janeiru 1845.
(Suppl. ao Jom. , n.' 30.)

- não e rermilLido na càrle fazer nLterr'oS paia
o mnr em lodo o liLloral, desde o Sf'l·t
arsrnal alé o ue gucnc'l. Oru, 11.' 1.8, 12
Fevereiro 18!15.

- c:<lillcta a coutndol'ia da intpndenci:l da c{I1'le,
c a so('çâ~ de cOI~I:lLililléldc annl'XU á' se
crrlnria da 'marinha, conformc o Decr. n.'
11li, l~ Janej ..r, 1842, [ui C1'caua uma C~)Il·

, tadoria gerar lia lnill,inll<1 na côrle, e con\a
dOl'ias subordinadas a esLa em nrins prn
viucias. Lei n.' 350, 17,JuHlO 18Llõ; para
c\ljn cxccllçflO Decr. n.' lJ·24. j 2 ,I u1l1O 1845;
Dl'cl'. lJ3G, "2 OuLubro 1845; Decr. e Reg.
n.' 4li8, 19 Maiu 1846.

seu inspector nos logares em qne o houver,
senc dc capiLflO do porlo, C qnaes SWIS

fllnrçõos. fies. n.' 358. 14 Agosto 18~5.
- Vicl. At,. n. ~ 133,· 10 DeZl'7Ilb.·o 1~lJ5;

p:ml cxrcuçiio Decl'. e nl'~. n.' 4'17. I 9
Maio 1846, arLs. 2,5, 6, S 8; 38. 72,
ii 1 e 'J 26.

AnSENAL

AnSEN:\L elê mnrinh::l: dec1::lrarãl)-sP' os Pn1<l'
Jlllnl'nlns 'l(J(' dl'via PPI'Cl'!lI'l' fi :I'cl'plario
dn iJlspf'cl:io ilo ar~Pllal da cÔrLr. pel;1~ 1'('1'

tilli\e~t'>:LI';11Iiua5,na rÓl'llla do 1)"('1'. n.'lJ'·)~,

27 .Junho '1 '45. Av. U.' 11..8, 20.N'HItIDUrO
18lJ5.

provir1Pncioll.se ~rprc;] c1'l!\ officiups dI' fazpnrla
rlp. PlllharCJllo exlralltlmer,lrius. AI'. n.' 132,
9 Dczemuru 18:t5.

- mnllrlon-sp. firar ele nen1mrrl (>rr·~ilo o Av. 12
0111111>1'0 I~~S. !file ('renll I1m;l arllllin's
Ir[lci"lo nos al'~'·J);Ie..; lln nio r.ranrl .. do Sul;
e 11,·rilO-"p. olllras prol illellrias a r ~pf'i(n:

. e do capilrlO du porto. Av. o.' 133,10 De
. úwbro ÜilJ5.

manclon-se (lllsf'rv:lr a l;:lllflllll 'lne rr~uln O
qlle d, vl'm pagar IH p:~I'lif'lIlarl's pelos lf'a
b,dll ns [pi los no ;trsrna I da rôrll' ell1. Sllns
f'lllhnl'caçól:s. Av. n.' 134, 15 De7.eIUUI'O
1.8LI5.

delf'rminou-se rrllp. na rp.o;:lrliçi1o ilp. mllrinhll,
haja nm pl)gl'lllwiro Illililnl' IFlI'a cli"jgir l1S
ohrn' llliliLúr,'~ p civis do rpslH'clill1 minis
tf'rifl .. lkrl'. e TIISII'. 4(;1, 31 JulLlU 1dli6,
ar!. 1, §§ 1', 2, 3 e 8.

- dn côrle: rlef'1aron·se como se rro('erlf'rin, com
as,i~lellcin dos ajllt1allle:i do ill'JJf'cLnr, :lO·S
illvl'llL"rios a c"q~1l du'\ lllH.<lrp~ dH n"lills
drsarlllildo<. Av. 21 Agu:.lo 1.8{j (j. t (,'az.
OfT., n.' 3.)

da côrle: spu inspf'cLor foi nlllol'Ísn,Jo pllra
desppza COIIJ li allla dI' gelllllelna appJicada
HS al'lt~s. qlle :-e LinLJ:l cI,· pslal>t'lpt:cl'•.\v.
22 A~oslo 1bliô. (Gl/z. Orr. 11.' ;~), psla!Je
lect'lI-se por Decl'. o Estal. 470, 2ô A~lJ~lo

1t>á6.

U;:l côrte: s:io lhe rCJl1pllidos os uLf'ncilios do
hospilal da li rinlla. SIl:iCI·plivr is de nrpli
caçf,o lias suas olIiciuas. Decr. 468, 23
Ago:.Lo 1846.
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AnTES

AnSE~l\L rle mnrinhn c1;: côrt:e; orr1enon-se ao
t1riUlioi,trac!or do Cll[l"Ul'ldll, que t'IILrc
g:as;,e ao seu i!l>l'eclor, ColllO capilflo cio
!,ol'lo, II Hrchivo das I!lnlriculas das eCjlli
pafl,e'ls do., 0,11 ios lI1prcaIILe:;'. Av, 2.5 Agosto
1~h(j. ((;J:. ()/f. ,11.° ~'.)

deslr l1io-s~ n pl'aLi'c>'l dI' ahonar-sr, a05 flrliflces
clllharcados (,lIl qllalqllcr n,l\io da armada
mais IIIt'io jflrnal, ql1nnc!o ('mprpgadns nos
ar;,P1WPS: fi 'lHe se I'lIdl~ lei' logal' "01' nrdl'Q1
di! H:,cr"ln)'ia rl'l'sL do. ,\ v. til. SelewLJro
1846. (Ca:. Off.. n,O 16.)

da clil'l : n' 11 l;lInbrm.e rnftnifpslao 0111'0
para "atralll,'nlll d" i Illjlc ,slll. lkcr. Reg.
478, 12 Uu ltluro 18h6; <lrt. 3.

das IH'O\'incias: infOl'l11ncões ('ircllm~tnnci"c1as

III! \'xi;::irilo dós 1IIJjl'd~s ll'c,lit's cxi~lplllc~s,
e da ..; (lIII'ilS m:llllll'aclllradas. Cil'c. 16 Uu
luLro 1840. (Cu:. On~, lI.O 42.)

da côl'le: n'<'llc se eslahrlccPll uma uiblio
LI enl c11~ l'lIariu!til, e cunlo l'<'gulaJa. DecI'.
e neg, /.J7\J. 17 Uulul.)l·o 1oá0,

da eõl'tr.: o ser,1 iço do tl'C'm naval ród? srl'
{pito IIdus illudido.;. requi>, ,\lIdo-se 05
~,dêl> IlCCl'SSHI'io5 para eu ""I'Cill' Lll'ti!lJCria
ou oull'O 5\'1'1 ic(. cxlI'311rdim\l'io. Av. 3 1\0
veu.lJl'o ii:14~. ·(6'uz. Uíl:, 11.° 58.)

da D.ti,ia; l'l'rol11mrndo'u-se-lh qne (lUanr!o
CUlllpraSS(' f:~'(\l'I'(lS fiam os m'lllaZI'flS ob
SI'n';I~~L' ('0111 l'sl','cialidacle o Av. 1~ 1\0

H"ll!JI'O HH,:t Av. l! ! tl\emb'o i l~6. (Gaz.
Off, 11.° 59.)

'do Hio Grnn"(~ do Sul: pI'o\idcncin' e quaes
~e d.. r'-lO pal'a Ct'SS,Il' (l eanl"'cg:r dI' seu
,tilllflX"I'ifc, ('om a cl'l'ac;:i\o da c,'pitHuia do
l,nr\o, a lIllI'UI 1>e 11I:llldarfto l'nllcfW' o- .
(,bjedos u!c'i< a;,s na\ios da arllwd:l. Av. II

U\L'WUI 1046. ((;u::. 0íf. > il.° 59.)

AnTES. scipncins e nfficios; .ohr . cl'p"çiio de
sua escola lia côrl,' prll~ id/'lIcíou-sp; dalt.
du-sl' pc'nslles a di\rC'I:sns prpl'essores, Oecr.
12 Agosto 18lô. (Col!. l't'ub.)

os ohjeclns qn0 lhes SflO rc1<llivos prl'lcnc~m

á s('('relarin c\'t'stuc!o d, s IlPf'tlcios do illlpe
J·io. Lr·j ch COIISl.l. POI'lu~" 2h Agclsto J8:!1.
§ 2 eill vigor pl'la Lf'i 20 Üllll:h,'O 18'l:\,
n1'1. 2; nego n. ° 346, 30 Marçu H;il.l~, arte
15, § 1.

- fOlTIPnlal-as pCl'tence ao's prr.sic1n!lle dI, 1'1'0
,illC'ia rlll êC;)Ilst'lh'l. Lpi 20 {)llblbro 182:~.

:lr!.?á SI, Iloj(' ;105 presirlelllt·s sÓllleull~;
Lei n.O 3~, 3 OulubL'D 1~3~~, ad. '12,

de _nrnhllUl p;C'n~'I'o porlcm SI'I' rrnbihirlas.
1I11l<l Vf'Z 'lue sI' uflo opponbiín aos costUlllei

]illblic:os, sel'lIrallça P sallde <.lo' cidaJãus.
,Conslit. arl. 170, S211.

f()r80 aholidr.s SIlOS cnrpol'nçiíes. iui7es. rseri·
vn'cs e. meslrcs. Ctln~lil: [11'1. 179, § 25•.

collrp;ios, c 11llivcl"sida,drs em que !"e <'nsinrrn
seus elellll'f\los, furào garalltido:>. CUllsliL

I 1 '-0 C! ,'"ar.' /"', <J 0:><>.

- a um nrListn fOI cnncNlida ppn.;1O pnr'a iI' (>;\11-
• <\" .. elll FrHllça (IS ..al~os rie >UoI Pl'ilfissàu.

])ecl'. 26 Jaueiro :1825. (CoU. l\'aú,)

ás eamnl'ns mnnic,ipae:, inrlll111Jc ;]c1'lllirir mo
dl'!os, pal:a (P)(~ se (',,(:flO ('llllhecido.; aoS
agl'icullor<'s o inJll:>Lriosos. Lei i Uuluhro
1818, ar!. 67.

como officiars d'l'lIas rlflO sel'flO àdmiltirln
e. CI,l\O:; nas e~laçfles-publica", f'1ll 'qmlllto
!loIõVt'!'PUl iogt'nllfls ou lihertos que lI'plla
qlll'ir;\o CIII """l;al'-sl". Res.· 4.", ~5 Jutlho.
e ~." 20 Sdembro·18;31.
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AnnPICES

AnTES, sciencins, e officiol': l'scoln dn ~,'nmp.

Iria e n1l"rallic[l npplicada :is nrlps, l'e
mandoll rrpar, e CllUIO, na DlIhla. Ue:;. 25
:\gu:;lo 1832.

ARTJFlr.ES. - \ ie1. 5 f)/,zC1I1úro '1808, 27 ·.Junho
. Hi09, 2 ./ IIl1ho, ;) e 10 Stlemb1"O 1824,17

Agosto 18M, 21 ,"ol"lmÚ1'O 1837. (Bept1·t.
C/lllh. LIJ ato , yerb. Artifices. S"ppL,)

erão r"Cfnisllar1os·pnra () nrsl'nnl elc mnrinlla
~o jlli1. d,~ rÓl'a da cirlndn elo Ptio' d.~ ,Jallf'i) o.
lh. ;3 Pl'\crciro l~Oq. (Repel'l. CUllh. illat.,
verbo A"fifi~cs, 11. 0 8.)

- compnnbia fixa no arsen,al do e~el'cilo mun
dOll-se creu r, ~ caiu que ol'r;allis:lç{u). Dl'CI'.
e Plan. 3 St'LewlJro 'ltlllJ. -Vid. Lei 24
ilOL'(;wb, o 1b30, UTt. 1, § 5.

- cn~enlteiros: no seu bntalllilO se mandnrão
ali~L,r lo<l(15 os das cOlllpanbins exLillclas
dos bOU!;leil'os, mineiros, &c. Pudo 8 Ou
lubro ,1812. (rolt. ' Dt:lg.) , nPI)I'ovoll:-se o
Plan. da Orp;anisaçno cl'endo, ['l'ln Porto c
Rl'g. 12 PCI'Pl'eil'u 1812. e all~ml"l\lal'ft(),se

ns ~uas c()l\~pnllbias. flol'l. 18 OIÜllhl'O 1813.
(lJ. (,·(!1'JI., j,,'xll'act. F. 1'.11., verbo A7,tifcces.) ..

._. gralif1rac:ilo n~ fl'ria do nrscnal do cxel'cilo se
, ordl'l1ll\l aos (IfIjcial's iurcriol'l's da coulpa

nllia no meSlllO de~l:Jcada, e ell'eclil';llllenle
elllpl'e~ados. Res. 25 1 'ol'ellJiJro 1813.
(Colt, "aú.)

engenhciros: no seu corpo se mandar30 ado
lllillir (lI'ph'-lOs e ou lros r'lfl<lzes, C0Jl10
adJidos, para wrcm ::qllll'L'ndizps \Ie di\er
sos officios. Dl'cr. 5 Janeiro 1818. - Vid.
D/,c)'. :L9 Maio 1821; Ar. Ô. o, 18 O/lI((ú1'0
18:31.

OI'<1(,l1ou-se quc se désscm a um estt'angeil'a
(JS lllPSll10S vencimenlos qlle nos sells com
panheirus CUlIll adados c eJllprl'~ados elO S.
Paulo " ob~el'valid9- 'c ljlwnlo possivel as
cOlldie:ões jUlltas de 1. O Abril iti17. Av.
28 Março it>20, (CoU. lVab.)

ARTIFJCES obrig!1t1os a nl'l'll, mpnlo~: foi con-- ,
servad:l ri sua apusl'llladol'ia, dl:'nlro dos
limiles d\lqlll,Il,'S. e l'JI1 (!lIlllllo I'sp,'cial
mente se nilO I'PY!lg(lSSl'll1 as.J"is dll:" l11I'\S
mil:; al'rllaml~lllns. 'LIli da COllslil. 1'01'11115"
25 Maio I~'H, § 2, em \ igOl' pela Lei 20
Oulubro 1 ~3, ar!. 2.

pl'ovidCllC '·M' rp1nli'laml"nlc aoscnrpintpiros
de ll1aclwôo c (:aLtl'ales !,am (I <\rsl'nal ele
l1larinll1l, (,rclennlldll-sc (I 1I1111)J'iJl1e1l10 da
RpR. 18 Sl'le;lllll'o 1779, I\Jl'l. :2.', j I) ::le
lembru 1824. (eoLl. 1Y(lb.)

no nl' r.nnl do exercilo sc manc11ri"lo como
1;1<:'5 rfCI·her os filllOS uo" colonfls ,111('III;"C5
exislt'nl,'s no corpo de t'Sll'allfl,ciru'. e CfllO
que \anl;lgells. 1>01'[, 1;" de 3, 1." ele i5,
22 DC1cllluro 1~24. (CoU. .Irab.)

nrJO 51'(0 alistados na La 2. 'l linlH1. POl'l. 22
Sele'nhl'U 18~õ. (llc:pert. Cunh, -liüt., veru.
A I'tijices. )

do trem de nrlilherin: fixon-se o SI"Il nnmpro
em duns compallhi;ls de cem /ll'ill:as ~i,cl(l

umn, Lei ~'h l\tl\I'mbl'o '18~O, arl. I, S Õ.
- Vid. Lei 11.° '42, :20 Selem/)I'o 1::138, art.

,1, § 4.

dos corpos do pxercilo Ilue fossem l'llpprimi
dus, Ilnll Sf'nt!o IleCPSSlll'ios pal'a cOlllpldnr
ri fOI'cn dl'crl~l:1da. foi o (!{IV"1'1I0 aul{ll'il:j"do
p;lrn 'cxclIsar dll sPl'\iço I~' la 01 d, Ul da ,'lIli
~lIidade das p!';lçns. Lei '211 l\o\ell1\lI 1'0
1830', nrl. 8. - Viu. LLi 30 Ago~lo 1831.,
a1't. ,5.

da marinha: s~us officiaps, rujas nomcnçõl"s
nilo ru~sern COUrOl'lIles as leiS fiU nSl'lr.ilo
d'ellas, IllaJldal'30-Se dplllilllr do spni~'o,

exreplu os IIcccss<ll'ios. Lei '25 NU\(!lllUl'O'

1830, ad. Ô,

do Irem de nl'lilhr.l·ja : o /!:overno foi n lOl'is'lno
p;lra demillil' 011 licp.lIciar os qlle f'xredcs
'cm o Ilumt'ro indis)ll'ns:l\eJ ;lO S('nlço dus
corpos. Le' 30 Ago lu 18;H, ad. 5.'
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ARTlfICES

AH11rrr.ES l1lpn()l'ps: SlispC'111I'I'{io-se-lhf's os
H'llCilllelllo<;, c i""r;1ll dh,jig:adl s da C(l!ll

p:lldJlu 11 lIIIP !'e a'dl •. \iio i,ddidos. AI'. G,o,
1b UlIlld ('O 11);\1. (Coll. ,r(/ú.) - \-id. Lei
n. °43, 30 l\ Ul'tmÚTo Hl41, {(l'l. 39.

cll'II'I'minOll-~ a nll( lençf10 d',s prnças p~rlrn

I'CIlII':-' iI carla 11lIIllha I' que <'III ('a~(J de ill
Cl'uuíll sejúo (\hl'i~ad(l: a conel' aos p"S os: '
AI. Ii.o, '18 Oulubro 1831. FColt. ,'ab.)

I'P\'(l~nl'dll-se em parle o Drcr. 17 Agoslo
j...,;~I. que disll'd'uio por pl'fIIillria<; [IS

\I1':II:as das cOlllpaldlias do ll"'m de 1I1'Iillll:
I'ia, IIl'dI'IIOII-SI' l,ju' 1111 Hill ti ,lalll'iro
fil'iIS~I' looa a ,1. a comj1alllli<l, e I'm Per
n .. lllhlll'O a ~.". passando os d '~laC'IIllf':'ILlIs

ex.i~II'llte~ n"s Illili" PUl'ü a 1." liníw. DL:cr.
20 f CI crcil'U b;j;j.

espínp:ilI'l1f'irl1S, P ('ln l]ue DmI1Pl'O SP. mnnllnrã,o
"Ili!-"jar "lIl POI'llIp,all"!I'i1 II ar,CII:d (j.. guerTa
tia corte. '2 A\s. :21 i\OI'CUlbl'O i[)3G.

do li em dc arlilílPl'ia r!l'voIl-sn o nUI11('1'O
dl~ :>llilS Cllllll>lllilllUS " !l .. Lei Il,° 42, 20
S,'lludll'" Ib;\ " ai L. I, S [I. rjxClI'-~e sua
(,r/.(i1111. 'IÇÚO. /) 1'C1'. n.O :)0, ':2 FUI'I'I'f'iro
1biH). <lJ·l~. lO e J 1, elt\\o(l'~e o 1I1IIllcro
d.", C11I11I'(lIdli<l~ a K. I.ei 11.° 85, ~6 SCll'll.l
111 o j ti;\\l. ,!rl. 1, S Ú, I'('du'l.io-s(· U lt;.
Lei ll.O 190, 2i J\g<dll 18M, ad. 1, S á.

do 11'('111 ele <Il'l·lltr.'riu; os cnl,elli'ips rio SPU
CIII'[ o . [lO os pn'CI'plol"('S du ,01Lt-gjo Illili
lUI' d" !lIlfl'·J'ud•. ", I n'"do 1I0S i1J'M'llaes 'de
l-w'ITa "0 11111'<'1"0, e C11I1l qUIl oltri~,I(;ilcs.

Decl.:. c EslaL. 11.° 42, 11 J\ldl'~'(l i.:;LIO.

mCIlO os: roi o PO\1'1'1l0 alilol'isndn pn1'a no
pI a"o d" 1111 allllo fuzel' <IS I<,j'''J'Ul;IS que
illlr.a~"c ('1"IV"IlH'lllf'S lia orr,alli~al;1O d.. s
.11<1:> l.:t.lllpilllllias. Lt,j 1l.0 :2'10, ;·w ~ll\'PIIl'

1m. j;-../JI. (\l'L. ;;1-), elf"cllwtias [1,'10 UI·p;.
11.° I i;\, 3 Jallciru 164:2, e 111511'5. 11 du
lUC.llJO.

An.TIFICES: oi'c.lennu-se c ol'(:'nnisn,;ão do qna
dl'o ele Sl'lIS (l(Tiri,l('s, e CoIl1O. l.1es. n. ° :WO.
1 D,'zl'mbro HILrl., urt. i, l'f'ali.,;acla jlt·!o
Deel'. II. ° '159, 25 \ hril 11)!l:2, ,11 t, 1, § 8;
e ill'l. :2 em conformidadc do qllil! appl'o
'OU-SI' o plilllO dc ol'l?;lll1isa(liCl do c9rpo
elll Cil'CUlll.lallcias ('Xll':lt,rdinilrias. Deer.
11.° '107, Jh ~jaio J8ú2" § 6. ,dLl'rildll eln
con~('IIl1('nciil d .. Ll'i 11.° 2b2. 211 ~Jaio 18/J3.
rclo ))ecl'. e PL.n. Il.o 301, 27 ~1aio [tiMo
§ 6 f' 9. _.\ id, Deci'. 1/, ° Ll8G > 26 1\'0/,('111

bl'o '1 !lO.

do Il'pm de <Jl'lilhel'ia: pl'ovidenciol1-sc COIOO
se ia nos "I'Sellu,'s de marillha i"citr: o abo
DO ue /'al'll:nneplo a s,;as·pr:J(as. Circo :!2
)'<'I"el'eiro lS/J~. (S}fFjJ. ao JOI'II. rI.O J\)7.)
Idem ii rcspeilll dos do ar~eoal de uqrillua
d<l corle. Ar. 12 NUI'Clllbro 1844. (./01'11••
n.O 321.)

do trem de nl'Lilhrl'ia: ii cli!'po?ição do rlil'ccLor
illIs lclegl'ill'llOS na côrle, se mandou pôr
Util soldildo da SU<l COI1l!Hllll.lia, .\1'. 29 Ja
neiro Hlá5. (Sllllpl. ao Jorn., 11.° 51.)'

- em ,il'lud ria Lei 11.,° 377, 25 Jt<oho 1846.
. ol'p:i1l1isalldr:-sc de novo os corpos fixo~ de

~li1llo Grosso, ,cl'e(ll1-~"l (!lllil COIIll'nnhia de
illlifices pC'rll'l1ccule ~IO C0"110 fixI' de arli
IllCr.Ía. Vecl', n.O, w<:lG, 22 Agosto 18M.

ol'llenou-se ti conladnrin gcral de milrinlia,
qne (icas~e SPITl ,'ff"ilo' il nl>lI~iva pratica
.dc nbollólr-se aos Pulllill'cados cm qualqncr
n:1\ io ruais IIIl'io jorllal, f]llilOriO ~·lllpre1!a·

dos 1l0S é1l'Spn,lPS COlHO opel'ilrio~. Av. 14
Selembro 18116, (C'az. 0lr • n. ° 1G,)

drc1ar'<ÍI'uo-se as allrihuiçóc,; l]IIC é'lcc:rca dos
c1o~ <IrSPllncs de gncrra, devem excl'rer
os ÇOltlllHll1dalllc;; d'artllllS, em \ iI'I II c! e dll'
Rp~. 11.° 293.- 8 ~laio 18!l;3, SPIJ1 f'ncnntr:I-.
!'t'm as dlls dil'l'clurp.s dos mesmos arSl.'oacs.
Circo 16 OIlLubroi8!l6, (Caz. O,r, n.oliG.)

deu-se em conroTmiílacle do ild. 2. du Lei
377, 25 Junho 18áG, nova organisação ás
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comnanhias ela côrLe. Dccr. á8ô, 2(j- ~o~

vellluru 1846.

ARTIFICIO fraudlllrnLo, pelo qnal se ohlf'nhn
dc-nuLrelllloda ti sua fOl'tuua, nu pHI'Il' d'ella.
ou lJuae~(1L1I'I' lilulos cUllsLitue cslplionalo,
e como é punido. Cod. <':rilIl., arL. 264,
§ lr..

ARTICOS de tl'r.m na\'al e militrll' impnrllldos
nor \'USOS in;dezf's nos portos poI'lU;!ut'ws,
cSLipulou-se como os c:om r,II'ia o g:OYPI:UO.
pnl'lll~lIPZ, si o~ quiz(~sst' para seu usu. Tr,\l.
19 fe\l.!I'ciro 1810, art. 1.7.

declaro'n· se o arL 114. dns dI' p;I1PITn, cnn firo
mados pela Hes, 2~ Srlelllhl'o 1799, sohr~

'quando OeV('U1 os clIllImandulllt'.s cip. ('mbal'
caçôcs na arlllada êII't'i,lr Ilándei-ra. 011

rendt'r-se ao inimigo. Alv. ;;0 OulnLl'o
1819.

- de gi1erl'n aprisionndos por córsnrios nacio
n:,es; po'lem e.-Io's srrvir-se d'ell"s. ficlllldo
r('Si oll-aveis p.. lo vaJ"I' que se al'hiLr.. r por
seolen«a. Alv, de nego 30 Dezcwl..>ru 1822,
cap, :2, al't .. 17. '

de gnCI'l'i1: devem e em flne prasos srl' lidos,
e cOlno nos rccr'uLas. DeCI'. (~ 111:-.ll', 22 Fe
ycreilO 1323, S·U; Pror. 28 Abl:i11823,

na mrsma occasi~o em que nos ados de COOl

pal,llias ~e lerem os de gtll'ITa : c!evl'm-se
lamhem leI' as novas ordenancns. PIOV. 28
Al..>ril 1823. .

constiltlcionaes quaes ~ào, e como se rerol'
müo. Couslil. al'L. 1.7~ a 178.

de conll'ac1ictas de teslemunhas nos processos
cl'illles como' podem ler Jogar, cOllfonne a
Ol'r!. Li".. 3, lil. 58. e Constituição, al't.
15.9. Dpcl'. 17 Ahril 1824. § 5. alLel'ado
1.)('lo Cod. do Pl'oc., a I'ts. 1lJ:2, 262, 2M,
2ü5; Ue~. n.' 120 J 31 Jaoell'o 1842, art:;.
269 e 358.

ARTIGOS rir rll'fe'l.a s~o pel'lnillir1os ao minisLro e
('on:; ... lllell'O d'I'~Lild" t'\Il 1,,'sl'0sLa ao lilwllG
u"cw;alo'l'io ('onlra l'1I(\ olf", l'cidll em prl)
Cl'-!"OO d.' respoIlsalJilidadt:. Lei 15 Outubro
1827, Cort. 32..

os nrlvo~ac1n~. CJllancln n'rllps gp- rrfrlÍrC'm a
rolhils d(~ alltos, d,'v"1ll (·ilal-as, sob I,,'na
dI' III('s nflll S"I'('III aCI'(JiLos. Pruv. dI) Ue
gedo,' de 1 ~Iarç(j '1830..

-, tem lo!!:f1I' na p"Liçno rlp. e1f'nnncin ele fll1f11ryl1er
i 1lI1"'I'SSO (1(\ (·scri pio, L.. i 20 Sc-tl'llI b/'o
183 '). arl. 52. - \ ido Cud. do Proc.•
art. 79.

os 11117 f'S nns r!C\spacl!os clp. pronuncia rlpvern
dl'clarar Sf'll1pl'e a nnll,II"'za cios dl'lido!>
pn r qlle p""fll1llCiarew os réos. Decr. :13
OuLulJro 18M.

mandárão-se cassar por il1~!!ne~ a~ licenras
pnr:1 o.; nssil{nal' conef'dicla~ él(l~ simples
sollieiLlldores. AI'. 20 Olll"bro J8;:i7.

em f"I!a de .ndvog-ndo podrlll spr nssi~naclos

yel,ls 1Jroprias plll'Lps, (III S"US prllCIJI aelo
rf'S IHl~lall!l-'s. qualldo 1.l1SI-'IiLeo;, o I irlll'os
sil..>ili ladas. Av. n. o {), H Juueiro 11:);>1:).

t\ nno rr.cl'pçiío elos qur p~ovados revr!arião
constiLuo illjll'lIçu ,... l(lria. Ueg. n.· 9, 17
Fevereiro -1838, art. Z.

de gtV'1'rn: são a rllr.s slI1JjriLos os discípulo!>
inlel'll(ls r1n aendl'mia ela fi} lI'inila. nego
n.· "1.7, 3l Juueiro 18;>9, arL. 3.

de gl1erl'a: conforme elles drvl'm spr res
J)(\nsnlJilisado~ por fallas !<ra\P-S 00; f'OIpre
glldus da pl'alieagem ela huna do Hi'l r.r..n
d~ do Sul. Av. e Ueg. li.' 36. 30 Abril
18116, ud. 17.

~..
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ARTILIIEnu

,'ARTILTlEnTA da' guarda nacional. - Vid, Cita/'
dus ll11cionaes,

d:l lcgl?o de MnLlo-G r.osso, - Vid, Legião.

da marinha (~ri~ada 1'pal da marinha) tpve
nova or~:llllsa~·ão. Alv. 1;~ Janeiro' 1808.
(B. Ca1'1/(ú"o, .t::rtl',) - Vid, Alv. 13 Maio
1808.

para seus sargPDlos. ou ofIlciaes inferiores
passúrâo as fUllcções dC's exll11clllS sarg~'n

lus .de mal' e guel'l'a, Decr. ~ Maiu 1808.

- den-sc-Ihe nova oq~anisaçiio, Alv. 13 Maio
1808. - \ iJ. Deci', 7 Dezembro 18lh. ,

(Brig:nda rpal): sobre a pxecução elo Alv. 28
~!{(lSlO 1797, especialmellle. no § .lJ1, e
Jórma <la lomada de conlns aÍJ comman
danle, 011'.13 Selembro 1808. (CoU. iYab.)

ordenol1-s~ que os SpllS solrlados, que como
SPITidlwll'OS Ir, ballHlssl'm no concorlo do
aI'DHlmrJl lo nav;d, fossem apolltados e aho,
nados do vencimcntos, c Cjllaes, nos dias
ri,' Irilbalho. orr, 27 JuniJo 1809. (CoU.
Nab.)

como dcveriúo srr I:emel.lidas para o h~spi
lal "pal as SU;IS praças cio(,llles, (l)'(.lenou-se.
OiT. 12 Janeiro 1.810. (CoU. Nab.)

ao primeiros e sc,rundos lenentes das dlla
]>riUleiras cllmpallllias do cada um dos lres
}Jal;,lhões que l'onnavr.o a ol'i~arla, se con-

rd.f!rão os \enc'imclllo.s 'lue tinhão os pl'i
ml'lL os e s~.r.'l1l1dos len~l) les das com paniJi<;ls.
.Je hombelros aos refuIDPlilos de arlillltJria
]>f'la Bcs. 18 fel PI'(' iro 1809. Av. 9 Feve
reil'o 1.810. (CoU. Nab.)

f(li e~lincto o emprego de inspf'ctor geral da
hU!lldn real. Decr. 3J 1arco 1.810. (CoU.
Nab.) ..

AIrflLIJEnTA (Brif!ada real); aos njnr1anlp.s elo
2.° p. ~.o h.. tallJàn se lIlandou pagar o slJld(}
de 16.wOOO 1'5, Illensars. COIIl'orlne o \ Iv.
1~ Maio HlOt;. nes. 12 Julho 1810. (Coll.
Nab.) •

em Vil'l nele do Decr. 3~. l\'lnrço 1.810 fOl'no
exlinclos os dons l(l~Hlrcs de oiJit:in('s da
secrl't.. rin d.a inspl'cçiio I' cOllllnalllln rla
bri~ada, Decr. 15 Setembro HllO. (CDU.
Na~,)

ordenon-se _qne fOSSfl f('ila á cnsln elo bospi
lal a dcsppza flJlieral dos (,(fu:iul's qllH lIada
ll,'ixassellJ ci fi que Pi'fwl-a. Av. 2.°, 13
Oulubro 18~0. (CoU. iVab.)

- nos seus officiaes agp;rep;arlos - mandt,riio-se
pngar os soldos das sllns ,palclJ!t's, como
os do oslado maior'do eXt'rC'llo e rlilfel'('nb's
rl'gimenlns. segllndo o § 7 elo Alv. 13
M_aio 180t>. nes. 19 No\'eull)l'o 1810. (CoU.
Nab,)

-. passagem da brigada para o corpõ dn ~JI'ma

da se concedeu no meSIIlO posl.o a Uill ~e

'gundo lellcnle, pela nnal0t:'i:l dos cIlITOs.
e dI-\'er:>us casos i!.lenlicns v('ri fic"dos. nes.
29 .l"\o\cmbro 1810. (Cofl. Nab.)

formula se ordenou dos pilhdps rnrn haixas
dos sold ,dos rrolcllic!-ls para O hospital
militar. 011'.10 Outuuro 1811. (c.:ull, i'ab.)

orc1pnOll-se qllc pass:lsse da liJ<'sournria ~pral
das tropas p;lI:a a p:lf{adll"ia d;1 marinha n
salisl'ál,'ão dos prets e soldos da ur'igada • e
as pellsües de IDUlrle pio ás Vili\'as de seuS
olliciaes, re\'og<ldl.)· o AIv. 13 ~luiu 1808
em cOlllrario. DI'cl', 7 J)I'1.,·mbl'o 1814.
(CoU. i'ab,) - Vid, Decl·. 24 0utubro18i2.

decl:ll'nriio-se as funcçó<'s do lD1jor () C001

mnndante da hr'ignd 1, E' como dC\l'1 ião 115m'

da slla :lIJlol'ldarl.,. Dec. 2.°. ;;0 JallCll'O
1.815. (Cdi. A.llb.)
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ARTlIJu:mA : ordrnon-se. e romo, que se
IlI}'encliessl:' o b"lall1;',o da hr'if{.,da nacional
e rcal da IlJul'iuLlU. DCl:I'. 8 MalU 1822.

Vid. 5 J/lnho 18"22. (Rf'PCTl. Cunh. il1at., verbo
./htillu:ria, Suppl.)

ao b:llalhão df'slacado na cOI'Lp, se concpdêriío
os II1I'SIIIOS v.'nCirnf'fIIIlS do I'egillleulo de
êlrlill.pria da l'Ô 1'1 e. Provo 26 ,JIIJlIO 1822
(('oU. l\tlh.); addilada qllantn aos anspf'
çad IS plll' lIe('I" Ç) r\l!oslO 1822. (CoU.Nab.)
- Vid. Decr. 25 Abril 1825. ,

pasSOll a dpnominnr-se - Bal~lhão de Al'li
1llPriél da Marinha do nio de Janpil'O. 
Ilecr. '2á OllllJin'o 1822. - Vid. Decl'. e Pl.
31 Ja1!eil'o 182ô.

comlllutÍlrão-se prnrls de diversos presos em
ser"lll ('lJJl'regados soldado' do balalhrlO de
artilh ..ria da Ul:,rilll"f da côrte. Del:r. 21
Mart,"o 182~. (toU. Nab.)

lornál'ão-se exlrnsil'Os aos officiaes da-;.arli
11l!'l'ia da marillha (OS Decr.' 23 Mal'co, i2
Aln'il, f' i<i Maio 1821, que rpg;lilál'flO' l:O'1I0
se dl'H'ri; o expe IiI' as paleulps, seUl de
OlI.l'a. D.·cl'. 2á Fevel'eiro L81l!. (Cult. l\'au.)
- \' iJ. Pl'UV. 20 JunHo 182ô.

foi .,mplirldo aos iodi... idllos do batalhão do
fi,o de ,fünf'iro <1 pCI dilo coneedidll p('lo
Decl'. 5 J UULlU 182~. DecI'. 2:l J nuLo 182l!.

ampli:mdo a nes. 30 .TlInllo 182ú, forflo con
c' d,da;; aus srus olIiciaes pwbarC1-!dos 'as
11 e"llIilS Iliaiorias, (Hill aos da armada, Oec1"
30 ,1 •.1110 J82LJ. ((úlL. l1ab.) - Vid. Av.
9;0 28 Julho 1331.

- a rpsprilo de anLif?;nidnde de 1.0 lf'UPulp. rcl~
livalUf\llk ;10 qllarl..l-meslre. que dI' se
l'rd,lrio pas,ára 1':11'<1 esle pXI'r('iclO, man
dou-se üLJsel'Ydr ii Res. 20 DeiemLro 182ú,

ARTILHERIA

éJlle se rrfere ás de 15 Fevp.reiro c 21 ,Tn.... '"
1H:2:t R<'s. 4. e Pro\'. 15 Jnueiro 1825.
(CoU. Aab.)

ARTILIlEnIA.: declal'ou-se a fó"ma por que se
d,'verirlo passai' as ralenlrs ans o/li"ial's,
que a ella havino pel'lencido, c que se
aclwvflO na côt'l,~ percebelldo suldll com as
passatlas IW\1l ·Sr. D. ,lo[lil VI. fies. 2. a', 8
Feveréiro 1825. (CoU. Nab.)

lornou-se pxlensivo aos sel1s officiaps o DecI'.
, 1. 0 :25 ~larçll 1825, quantll ao all~mellto de

sllldll, persi~lilldll pi,rélll a' graliflc:lçóps e'
'COlUl'dr)l'ias do ('51 ylll; e excclí lllndos os
olTiciaes eslran~eirus. Decr.' 2.° 25 i\l.lrço
1825; 2 l\bril i825.

all?:menloll-se O' soldo aos sPus nnspeçad<ls,
Dccr. 25 Abril 1825. (CoU. 1\ ab.)

-' lorn·ou-se exlensil'O ás viuvas elos seus offi'Ciars.
e infcriorcs o 1)ecl'. 19 ~I.,io 1825, COI1
cedendo ás elos pI'impiros melade, c dos
sf'guodos o soldo por inlc~il'll, «uandll Il()u
ve:,sclII fallccido na ddeza dll 111'1)1'l'io cun
tra a Cisplaliua. Decr. 2!J. Maio 1,,25.

concedêl'iío·se 205 individllos qlle do eXPI'cito
para ellil bal'i(in passado, <IS vanl;l~l'IlS e
dihlillclil'os cOllredid.. s aos \olulIlario- ue
oito Lluno, pelo Decr. 27 .TLlIIl'iro, e aos
qlle n'plla livCSSPIr! assl'lIlndo praça pelo
Decr. U Main 1808. fies. 3.", i5 Sel~lLl

LJro 182~. (CoU. Nau.)

ordenou-se que se formasse em urna hrigada
cOIIl[lo::,la de dOlls balalllõc's COIll :,cis COIII
p,mIJias carla UIU, c drn00111lada - lll1j1e
riall3ri~adH de Al'lilll(~ria da M."rillha. I)"CI'.

e PI. nl .Jalleiro 1~26. - Vicl. Lei 15 lVO~

l:Cmhl'o 1827.

dE'clélron-se que (1fficiai nenhnm del'pria pu·
p:ar mais de uUla vez O" f.hanl'ellaria Mór
do Illlpl'rio (I sc·llo da pnlL-l1le de um lllesmo
poslo. Pl'ov. 20 Junho 18:W.

31.
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ARTILHERL\.

TILJlERI \ : appro\"C1u-,e o IIvul'ino pnrn Ó
Sl'U 111'1'1' IIlIilorme. UrcI'. 17 ~go510 1026.
(CuU.l\ub.)

sohre n ca~ligo P. df'slino rios io']i\icln(l~, quI'
eUI lelllpl) dI' \1<1/. i'OIlIt's:-elll d ':"'l'\, d.. 11'<'"

wzes do CIl!'t O. H1::5. i;> I.JlllulJrll 1d:27 ;
Av. 1. Juilw J,,31. -,

crcreloll-se n ~Ila novn or;:ranis<lç50: e romo
rpli-,d"da, Ul'lIl1l1lill<"IUO·~;l·..J t.:llrl'O de '\r
lilll"I'la d" Mal'IIlI .... - L('i 15 l\o"'Wbl'"

10'~27, 1I1;111d<lll<l t'xl:'culnr p"l' I>,~cr. 8 t\l.ril
:18~'\. (CuU, J"tlb,)-\iu. Lei 25 ADusto
:1..831.

Frovidencias fie dpriio pal'n sll~l"r se f'111 Piallh)'
o r, CIIII;III1I'lllo p;,ru I 11,,; e :'lIbro> <J ,·,·m,·s"i1
d.~ recrlllas para a curte. ll\'. :20 ~IJaio 182d.
(Coil . ./lllb.) .'

- replllol1-se o c1pslil1o qnp deviflo leI' os offiC'ial's
da I·xtil\('la bri~ad.. , I' ,IS ~ri"ilic,,(:õ":; "0111
JlI'lo'llLI~s allS lIlTil~tacs Ull weblllO curpo. Lei
2õ Se,emUI'O 18:2d.

recomml'ndou-~e na C'ôrle l/lela:l r.ir('t1l1~pf'C

c;lJll llol coll('e~si',() Ut' LC"IIÇilS ali:; ""ld:luo~.

1)111' pr('\I'IlUI':;S('1I1 s,.llil· II!' borll ... 011 cio
lJI1<Jll,,1 para va1-\'"r"II! 1)(·la ,'i""tl~. AI. ~.o,

7 J.'llello.1~30. (Coll. J'"b,)

(ornoll-sP PXl1'115i\ o ~\(IS Sf'II~ olli(;i<lt's iII I',>riorf's
'e bllldadlJ~, I) I,el dali ('0111'''.111111 pt·lo:; I 'e'T:- •.

9 .. 23 F"Il'I'l'lrO, 1" Uulul>1'u 1829; Uecl".-
8 ~Ialc;'u iS. O. '

- or<lPl1on-se qllP. consprvassp. V<lf!::lS no :-en
e:>laull c11I1I1'Ielll "iloCI'lllilS 1'1'1I(:as de .,úl
daulIs. LI"i 2.'> i\""l'mbr" J8;10, al'l. 7.
- "id. Lei :2\J A t;ostu 18:~2, art. 3.

crdenou-se que as prn<:a'i fJllP. lil'cssc'rn con
clui,lo o "CII ll'llll'l1 dc :;1'1" iç.', 1'1' 'I'h ""1'111
as SII"S ~Xt:U~<JS. Lei 25 l\'nelllul'o 1,')30,
at'l. 8.

,
ARTILUEnIA: foi n ~í)\'prllo :Inlorisano pnra ~c.

crlltôllIJellll1 a fim dPo COlllpLdal' o IHlm 'l'O

dccl'l'la.-1o. L(·i '25 NIl .....'IllI11·11 1 t$:~O, al'l... 9.
- Vid. Lei 2H Agosto 11:>32, O1'l. 9.

or,)t'noll-sP qne fica ndo sC'm vi~ol' fi Porto i
Outllhro 11'\2:'i, rC 1S"I'11l os dcs"r!orcs casli
~n(l, "COllHl a lei eslauelcccu, Pur" 3 Junho
18:$1.

mandarão-se dnr ás snas prnças de prd as
el:ljlt's f'stahf'I"ci,l"s I'pla Lci 2li Splemlro
1 R'l8. ",'ss'llldo floréw com o embat·que.
Res. 19 J Ull101S;H.

seus "ffil'iilPS qllanrlo emhnrcarlos como C(lm~

lli1lllciallles tlP, d"slarallll'nl o5, 1Ii'l0 tPI11
~r"tifiraç:"1O de c(lmnwn,lo, porqne Cco'nl'ra
<I R. S. :~;, D"cl'. ;)0 JlIllho ü;:24. Av. 9.°,
28 .ln1Uo ·IS;H., (Colt. Nab.)

ord"noll-J'e qne o" sen~ offil'iaps an1lso<; deviiio.
sl'r ('OIISid,'rilcios c1('Sellll'.1'I·'l'ados, para se
relll Jl,'fw5 rios l'espp.cLivlIs soldo, "111 nlllas
do 11"11('0, I'xl·l'(i11(;ld .. s os alislados nll COiTO
dI' Vollllllal'los da I'a~ria. AI'. 1.°,18 Agoslo
18;H. (Coil. lrab.)

redll7.in-sC' o tpmpo de ~ef\'iço a 4 ano'os rara
os \ollll1la' iII", P 6 para os r,'crlllau IS, fi
cando o ,"O\Crllll allllll'isac1o dai' unixa e
pa"';'l-\em para a" MIas pr",illcias, e elapcs
PIIl qll;1I110 jlllgâsse convcllieule. nes. 12
Agllsto I~3:l.

d"II-sC' nOVfl Ol'ganisarão, e qllal :10 sl'n cnrpo.
L,.i :25 Al!:lI:-lu 1·,,;~ I, reclm:irla Jlf'la Lp,j 3L
Ag:o,lo 1831, arl. 2. - Vid. Lei 2l:> Agosto
1d32, al·t. 3.

solll'P. o lC'vanlnnlPntn do COl'ro nrynnrtf'};.rlo
na Ilha doI:> Co1>I'<lS lia (,ôl·le.' A\. 1. ° 2. ° (' 3.·
(/lI'. 7 Falia. Av. :2.°,3.°,6.° e 5.°; 011'. 1.0;
:2." ur 8; 011'. 2.° ,It~ !:J; .\V. ;\.0. li.o I>.S.o de
1~; \1' l.0 rll~ 16; Av. LO, 2.°,3.°, fI,O
f'6.0JI' 17. ()nL,dll'o \v. l~; Av. 1.", 16
l\ovclllbl'o hl31. (Colt. Nab.)
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ARTILHEm A: ordrnou-se -qne o 'sp-n corpo cons
lasst-! <1(' GOO praças, e que o 11I1Illero de
<dlicifll'S illf(~,.io,.e~ e 1':11>0" fo~se redm.ido
á Illt'laue do SI'U 1::;I .. do c, IIlpl"lO il lIJ ... didH
qlle vagfls:;elll. L"i :29 A~tlsll) 183~ , arl. ;~:

Lei n.O :H, 26 Af!oslo 183:3, art. 2; Lei
n.O :22, 22 A~(lslo 18;~!l, arl.:2; Lei n.O J5.
27 l\t{o~lo 1835, arl. 2; Ll'i n.O /)~, 10
OUllllll:u 1837, flrl. 2. - Vir1. R('s, 42.,
15 Oulab1'o 1836, aTt. 1, § 1.

- ordenon-se qne os poslos qtle fo~~em vll~ando

se preenclle",elll COlll' olllci'le,,; da firmada,
011 :IVO]"IS d •• ex ·rcil.•. 'L"i :2g r\go,l<r
18;~2, tlrl. h; Lei 11.° ~I, 2ô A'"ORlu 18;~3,

arl. 5. - \ id. Lt:i 1/. ° 83, 10 UI~(L{J1'OH;37,
arl. 10.

- foi o govl'rno atllorisfldo para cnp;njar vp}on
tarios IHlrêl o srll cllrpo.., e em falta a Ie
cruLar. Lei 29 Ag;lls;o 18;3:2, ;,rt. 9; Ll'i
n. ° 31 , 26 A~flSlll' 183;~, al'L. 5; Ll!i II. ° 22,
2:2 A~os'o t83~, arl. 5. - Vil!. Lei n.O 15,
27 Agosto 1835, aTt. ·6.

seus officiaes pllrll rerehrr solcl0 ordennn-sp.
que appres'·lIlass.·m os r,'ciho<; rllhric'ldos
]Hdo commalldantf'. ·Av. 19 Agosto 183;3.
(Con'. 0Uic., n.O 117.)

llelerm1 notl- se como srrwo rt"mrlli d<ls Stl as
praças dOt'llles Jlara O l'o~pilaJ respl-'cLivo.
Decr. e ne::;. 9 DezemLH'o 1833, arl. 48.

- sen commandanle df'lf'rminoll-se qlle G7es~e

parle do l:oIl5.·lht. dll adllJillislraçü" do hOS
pilal da al"llwd.1 e lil'lillwria. Decr. e Reg. 9
Del.eworo 1t'il3, urL. 49.

- foi o governo nntorisflclo parfl conceder licrTlçfl,
Cllm \encilllt'nlo de telllllll, e meio soldo
aos offici;les d,·sm'cessario.<, 'III" qni7.ess.·m,
e sem emolllml-'lIlos por rl1a Lei 11.° 22, 22
AP;llSlll 183h. al·t. 7; Lei n.O 15, 27 ;\~ostu

i8;~5, arl. 8; Lei n.· 83,10 Oulul.H'o lti3ô,
art. 1.1,

ARTILTlEnTA : o allditor da lll11riIlhi'l F'ódp M'r
sllbstiLI ido ('or ca.pili,f's dI' nr illlf'ria da
m··lrinha. e Ijuando. nes. n,O 29,12 Se
tembru 1834.

aos SPl1. Offir:1:JI'S foi ronredida gr;difir:Jrfio
aJã,cinllal alpm do <;"Id" p. cllmo "l'~ldélda;

f' bem aSSi111, lfuillld I d 'st~rnbarcado", o liSO

dt~ qll;rllrll~r illd'hLri" IItil n hlllll':-.ta Lei
n.O 37. l UtlllliJrll IK3'1. art<. :! I' :~. - Vid.
Res. 4~, 15 OulltbJ'v 18:~6, art. i, S :3.

foi o governo alltol'i~:ldo, ri fim de prerncher a
força, a ('011\ id"r os indivld'lo" cllm haixa
do s'T\iço d, f'x"rcito 0:1 do meSlIlO c"l'jlo,
00 os !]1I1' rslivl',s"lIl para al'ahar O S"(1

tt'mpo, 011 Vollllll;~rj()s; o com qllP villlla
!!t'n<;. L"i 11.° 15, 27 \l!o<lo lH;~;), arl. 1";
Lpj n.O 8:~, '10 Olllllhl'o 'l8'W, arL. fi. - Vid.
Lei n. ° lt9, 20 Setl-mbl'o J 8.j8, ai to 5.

mnndOll-S~ pslah"lel'rr no S"11 COl'flO 11ma
psr'pln de priuleiras letras. Av. 11 Agosto
i8:J6. -

sens offir.ines rom pnrle de dopnte~, I1ne niio
COlllllólrprl'rr'm fl inslwc,';'o, reput:to - se
p rlllllJl los. Av. 13 Ai5oslo 1836,

foi o !!ol'prnn 111lt'lri<;nrln pAra I'lpvnr SI'I1 C0rpo
a 1200 !,raç')< PItl e'l'pt'livid"d· d, StT\ i,'o.
R"s, 11.° 1~'2, 'l;,> (IoJlllllro 1H'16. arl-.:l. ~ i,
1II0dilil'<lda 1)('1<-1 L··j n. ° 8:$, 10 OllllllJro
1 H~(). al'I. 3. - Vid. Lei 1I9, 20 St:teJllúl'o
1838, a1·t. 2.

- ,sells offi.'inrs C]1Ii'lndo emhnrci'ld"s rm nnvio.'l
arJrJ"dn~ PITI gllerra. pprCl-'llI>1ll mai, IUl'io
soldo d..s r"s})('I'livos po-b.s, alé II d ..s v.. n
cillll'nlos al'lllans. nes. n.O 42, 15 Onlllhro
1K~6, art. I. §~; Lf'i n.O R!$. 10 ()ulllh,'o
1836. arL. 9; Lei n. ° '19. :20 SI'I"mh,'o 18;~8,

ad 6; Ll'i n.· til). 2li Setp-l1lhl'o 1H:;Q, arl. 6;
I,., i h ° 1~8. 27 A!!osln 1840, t1rl. H: Ll'i n.O
19:2, 30 Ago~lo iHhl, ad. 7.- Vid Res.
n.° 260, 1 Dezembro 18~ l, urt. 6 e 1~lb.
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AUTILlJEIHA : df'C];JI'OIHe que o § 3 do Decr. e
J'lall. LI llezl'llIill'O ltll5, M' d"I~ o!lM'I'\<Ir
na" rerlll lI1<IS d"s suas praças de: prel. PI'lJV.
23 Jauciro 1tl37.

ordenon-se qne ;]s promoções ~s rô<\os só
lile._sE'LU lll~ar qll,'lIdll ''\I"n!lIlall1f'lIll' il!dis
]Wlls<lIPis ao sel'yj~o, Lei u.o ~3, 10 'Juluul'o
1tl37, art. 10.

foi o f1:o..-erno allloris<ld" par;] remnnenlr ser
viço< re!Plallles. prolllo\t'lId I <I p":,ll's. Iles.
n, ° 26, J (j Acuslu í1.0:3t;, arl. 1, § 1.

facllllon-se rlO\'nr o COI'pO ao SI'U pslado com
pleto. L... i 1I. 0.1I9, 20 S,'l"lllh,'o JH~H. al'I. 2:
Le; 11,° 86.:26, elelllhro 1839, arl. :\; Lroj
n,O JlIIL '27 Af{"~l,, 1KlIO, .11'1. :~; L"j 11.°

19:2, 30 A;.:o:,lo I H41 , ;Id '2; L,·i n.O :!81 •
6 ~Iaio J dll:~, arl. 2; Lei u, ° 3~2, (j l\1iJI'CO

1t;LJ5, arL. 2.. .

- foi o ~nverno nutol'is<ld .. (ln rn dn r ás pl'aC'as Cf"e
qlliz"sselll cOlltinllal' alélll dll S"U l"II;po.
Ullla gralilic;l,J10 i,wal ao s(dd" da I"'i'u"il'a
pl'at;a, elll qll<llilo pl'a~'as dI' I'l'd. e f'LU
f,'\ia, n 1'1','1'111;11'. Lpi 11.° lI~), :20 ~el"llIlll'o

183 ,al'I. 5; i\v.n.°:2H8. 31),T<llIe,rol%0;
LCll1,o 14/:). 27 A~oslo 18ltO,ad, 7;Ll'i
n.O 19i. 30 A!"oslo 18úl, ar'L. G. Av. 15
NnVPlllhl'(l 18~L (.Iorn., 11.° 31:!), Lei 11.°

281. (j ~'aio 18ú3, arl. 7; Lei II." 342, (j

Mal'ço itl-l5, arl. 7.

deu-se re.:!:II\ampnlll para as mAnobrns e mni<
sl:'rvi~'u de al'lilh"ria a lll.rdo dos I\aVIO- de
1!01f'ITil. lJecr. e Heg. 1I.0:11, 2 Uulul)J'o
183d.

foi o govprno flu'orisndo pnr;] <lllf'rar SPII!'

ullil"'"'lllI'S. Lf'i 11.° 86. :26 l:)o'lt'mhl''' 'IH39,
arl.3 allen,dlls ,'elu lJecl'. e PJall. 11.° 50,
17 l:)elewliru 1840.

- a grfllillraçiio addirionfll de Fens cirl\l'~iõl's

e c'lpdlae., pas~ou a ::>el' de 40t/lJ 1'5. weu-

5a ps; spndo os pI i l11eiI'(\S c(lmprpl11'n!l'dos
DO Ali. '!t, lle1t'IlIhro 17~)O. c Lei ti \n'
\/'II,il'O IH:27:'Lei 11.° 8li, 26 Sd"1lI1116
18;~9. arl. 7; Ll'i II," 11~8 27 Ap.oslo 1840.
éllt H; Lei 11.° L9~. ;~) I\~llslo /841,
,Ir. 8: I.ni 11,° ~81, 6 \l.lio 18 l~, aI'\.. ~;

Lei 11.° 3li:l, 6 Murçu'i8ú5, arl. 9.

AUTILIIEUI \ : Jwrdflo se cnnc"d,'u <lOS rPlls de
I. ,I e 2. a de,e'l't;ào. Decr. 5 Abuslu l~úU.

(J O7'/!. , 11. ° 2l3,)

drl'ào-sp. inslJ'nc,:ões al'pl'ç'l do ,'ecrntamE'nto
vulullluliu eu1 Av. 11.° 288, ao Janeiru ltl40.

amfllion-sp-lhp o perd-Io de l.a d 'sp.I'çào' con
<:ed:d.1 "el" Decl'. n.O HI, 18 ,Julho lt;41;
DecI'. 11.° 9i, ;2 bdl'lllOI'U ltlltL

- a seu C(l 1l1)ll a ndn II te d 'vem sei' pncom ITIpn
d.. d"S as balas óccus IHlI'a as ellll>urca~'õp$

d,. i1I'Willh, d IIId" III,lo'UCt;Õo's p .. I'a S.'U lJ~O.

Av. 17t\u\l:wlJ/u 1841. (JOI'll., n.0312..j

sell~ officiaes lem os ml'stnos v,'nciml'ntos que
os d" prlLUelra Clll.,se Llu exercito, IltaS

l{11"I.du "ln1J:., C. dll..;, em IIlHal dd hr.• tiJi
cat;;,o •• ddll'llJllaj l"1I1 IIlaiolla,.; d,· "IIII,ar
quP. ll,:s. 11,° 20u , 1 Uezl'wlJru 18lt!, arl.
o e Tab.

l'ecrlll,lmelllo P:lI'U ella' ,Iclilllll-se, e como.
Cuc. 15 Felel'ellU 1~!J2. (,/om., n.O ü;~.)

a 511.,5 praças qlfandu POI1Jfll'cadas dOo_se 1113

ea" e Jl0l'(jllt' lelllpu, t~CIlIIIIl. Av. L.O<lUllllO

1b4:t. (./um., II." 177.)

05 l'elllPiTlIs do esc:der do SPU sp.l'vico: Ll'ffi

4/iÜ rs. dl,'l·jus. L\V. 8 1\0veUlur~ 1.8!J2.
(J_rl/." n.o DIli.)

Das rés dl~ officio de seus olliciaes lançiio-se
as wero'ê., 1"'II"l'Ifi(·a::. qlJe ll\el',·II1. Av. Ii
1\uVtLULI'o t~42. (JOl'/l., /l.0 iHlI.)
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ARTILlIERTA : rs!alislira d"s cl'íme.~ c()mmet
lidos no COI'I'o. ell\ ia o allclitor da 1I1ilrilllia
ii sC'crdaria d'e"IHd'l II11S I'rillleirtls ele ,111
nho c Dt'Zt'lllbrll d.~ cada allllll. A.v. 18 J\o
,clIJuro 18lt2. (Jum., n. ° Dld.)

- sens nlT1cincs ~osão c1ns mE'smns contin~n('.ins

Jllililill"~s, cllnlllt'lellles aos ,j]jl'iaps do
pxprcilu, Pruv. 11.° 8,15 Fevercil'o 18lt3,.
S 31:).

.
- O gnarlrl mC'slt'p do SPII Cl"Irl)O (> o nlmoxarife

<Ia l'oJlal<:1.iI tia I1lan da" Cobrds. Av. J 5
l\larço 1ti.!t;3.. (~lIppl. CIO J O'rI!., n. ° 197.)

- ()l'clrnOn-Sfl l'flle f1cns.6 SC'lli errrilo O Av. 17
J,IIll'iro 1H~li, p..lll qllal ~e Olillldara c'ntl'C
{!iar all ,eu ClllIllIl:IIH!aI 1 t." J2:[b "5. IllenSaes
para III:.':!!'; C' oujl·do,.; de C'scril'lura<;ilo. Av.

~ ~7 Auri11843. (SlIppl. ao Jum., n.O 197.)

- sens nffiriaes podrnl srr nnnwnc10s pelo quarLrl
!tc'ner',ol, ('Olll n ~I'alificaçüo rnalcatla pl'la
secl'plal'in d'esladll, !'nl'a diri~ir o ensillo
dI) lllallrjo e se 1'1 i(:o dl~ arlillJeria, <.'Xc.,
alls' illlll""ia,'s IIlnl'illlieil'05. (){~cr. c 11(,'g.
n.O 304,2. ,/lInho 1840"<lrl5 18 e 19. Decr.
e (l"i!'. 11. o 411 A, 5 J lInh 01>' ~oá5, nl'ls.
18 e 19.

- dos d 'slacamcntos dI' sp.l1s in("l'iol'C's, cnbos e
soldados, pUdl'l1I oS rOlllll1alldillllf's du:,na
,'i,,~ d, ill'lIlõlda {'S('O 111'1' os t'1ICl'I':' de peças
c Cill·I'CJ..:ild"I'I'S. (}(-'t:r. p. nego n,O ~OL~J 2
.lllnho J8á;~, nr!. 31 e 32; 1).>('1'. e Ihrg, n.O
411 A, [) .j lInlw J olt5, arls, ôá c 35....

- m~ndón-sc fal.el' p1:tensiva aos soldados do
cor!,o eUl!J;lrt'"dus em navios arllwdos n
{!I'i.li(jca~'àll d qll tl';,la o IIr!. ~2 do lkrl'.
e H,'g, 11.° "06,2 ,Junho f843. Av. D,O 55,
5 JUllbo 1865. . .

- para instr'llcçiio dos spns ()fficiae~ I se mnndOll
e.labdpCt'l' IlIlHl hiblioLllcea dll llJarilllJa
nu arsenal de JlHII,illUa da COI'lc, c como

re!!lIlnda. Decr. c Reg. n. O LJ79, 170ulubro
1846.

ARTI~,IlEnL\: os 1'el'fuPI'imenlos de nas prnças
dil i~ic1o,; ao fjIWI'\P! ~C'nl'ral d .. IDnl'inli='l,
de\'ellJ. c como, vir acompanhados de cer
tidão de sellS a,.;~enlamenlo~. Ord. J!pral
n. ° ~2, do dia .22 Oulubro ~846. (Gaz.
Of., n.O 46.)

ordt>noll-sp. como sp1'ião o1'gonnisad()5 os SPllS

pl'pls. Av. ti NOl'emuro 1~46. (Caz. OfT.,
n. o 61.)

os rt!oos de srn corro d(> 1.' e 2.' rlC'srorçfto
Silllpil's, furiio perduado'. Deer. 483, 15
NOlellJUI'U 1846.

ARTILllEnIA: de milioias. - Vid. Milícias.

:AHTILnEnI.\ montada.-Vii. 29 A;fosto 180S,
. 11 Mtll'(O Hi09, 31 ./"lf,o 1819, (R"pert.

Cunh. L~at., verbo Arlil/LL~l'ia, Suppl.)

ordrnou-se COOlO ::;e mnnnaria fazpr o forne
Cill1t'I1W da ft'I'l'agl'm neo'ssaria plIl'a os.
cav;t1los e parel\las eln~ 1I0\'as companhias
t1'ella. AI'. 4 Oulubro 1SH>. (CoU. JVub.)

uma compallhia perma{lrnle foi, e para qne
fim, cl'enda no disLr'cln dos Cnlllpl\s dos
C"ilflr:nes J addicla hs h..i}!adas dn ela Ccll'"lC'.
Df'cr. 2 Olltubro 1822; elevada sua furca
1101' Decr. 23 l\b .. il 1823. •

corpo dp. d~l='ls compnnlli;ls foi mnndndo 01'
ganisal' lia prl\villcla doiS i\Ja!-,oas Ue! lima
cOlllp<Jn\lia pxlillcLa, C]lle fõ ..a creada por
Decr. 20 J 111ho 1818. Decr. e PI. ll, AuriL
11:>23.

ordenou-se que os alull1r1os da acnnf'lJlia mi- ~

lililr Iwrlel1cenles ás bri~;,das da da càrk~

fossem ás paradas geraes, sl'lIdo chamados
pl'Jo COLlllllilIH];,nle. Porl. 28 Março 182LI.
(Rqn'1't. CII/lh. Jl1uL, ,eru AlctúlllOS, 11. 3.)
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ARTILTIERl A : pT"(l\·iel!'n6ou·~1' pnl'f1 'quanc1o nos
<iII<" b'is d,IS bl'ig-adns de S. Paulo lião IIn\l'
\C5'e c/·mul! cio~ p<'ll'a I'('siciel'cia ('OS (,m
ci,.!" ~olll·irlls. Purto 22 Oulubl'o 1I:s21,.
(Colt. N ub.)

- 3 SI'US comm;lndall{es se cooC'e"!cu mais uma
ca l .t1;..adunl cio qlw as rre illl'allll>rla (lU

:trlilli~'rifl di' I'OSil·fIO. D~'lT. ~f> ~""rçu I H2f>,
Tall. (,bs('rv. 9.'; Decr. 28 J\lpI'ÇO 1825,
Tub. (,bSel'v. 9.'

r(>fwlou-~e a dislribuiçfio (lo armampnto • equi.
pnlll(:'lllo, 1I1(-'llsi~. i,,~tl'omrllto~ ·hdlicos,
e iii if!;n':ls. Prol. 3 NOleUlllI'o 1/'125, e T:tb.
til. 1, al't. 4; lil. 2, ad. 4; til. 3, arL 4;
li l. !J, fll'l. 5.

ol'g'nnison-se o 6. 0 corro que se ach8vfI an
Il(-'XO no 7. 0 de posi(..Üó. llecl'. ~R .Ianeiro
1826. PIoU" da meSllla data. (Colt. l't ab.)

em vil'lu(lf! da Lf\i 25 Novemhro 1830, !lrt.
2, soLl'n'u ,'.. <I llcçún. Liecl'. e Ta h. 4 rvLin
18~:I. - Vid. Decl'. 11. 0 DO,· 22 Feven:Í1'o
1.8a9, al·t. 9.

or(l(>nou- e a or(l:anisação do corpo do Ilio
Cl':In<lc de S. Pedro do Sul. POrl. 7 Julho
1.ti3L (CoU. l'iub.)

mandou-se ahonar para fundo de fardampnlo
no <lono linancpiro 18;H-18~~, 60 réis
uwrios de cada !,ruça. Av. 6.°, 26 .TulllO
18.j1. - Vid. Ci, C. 3 !I'ovelllb,.o 1846.

re~ulou-se 3 escriplur;lç1\o (lo seus livros mes
li es. 1)oer. c Insl!'. 6 DczeUloro 1831.

suas omhlllancias. - Vid. DecI'. e Reg. 17'
F~t'el·t.!jl'O 1832, (l7·t. 43.

foi mandano dissoher o 1.. o cnrpo pela parle
acllHl que lom:lI'a na srcli(:1\o cio ti. Pedro
do Sul. DecI'. 21 Maio 18:3ô, suslada a
exccu<;fto por Av. 10 Julho ib36.

ARTILHERI,\ : ordenou-se que com <'IS prac:as
clest,lcadus TIO Ilio Grande do SIII do 1.° e
3. o C01·on de :lrLill, .... \·ia ele posiçiio', e olIlciaes
dus ll1P~U\OS c(lnting:enlps e outros se or~a

nis,l!'~em duas c(,U\'l'aouins com os opces
sarios conduclares. Av. 1. Setembro 1837.

nova or~anisaç1\o de nm c(lrpo dll arlilhcria
.3 c"v:d lo. Ih~cl·. n. ° ~O. 2~ Fevere irll ~83Ç);

~rL. 9 - sun desi~l1açflo, Decr. e Tal!. n.·
31, ~8 Fevereiro 1.839. - Vid. Lei. 11. o .85
seguinte.

determinou-se qllP. hOllve,s~e um' corpo de
arlilheria rll~ lil1l1a a cfll'al1o c oult'u fóra
da linlla. Lpi 0.° R:5, 2(i Setplllhro 18:\9,
arls. '2 f' :~. - Vld. Decr. n,O 159, 25
Ab1'il 18112.

ordpoou-sr .a ('re~çiio de 11111 lil'ro n1psll'e
para matricula de !'PI1S ollicinps e oulros.
Decr. e Inslr. n. o 72, 3 Ab!'il 18M.

em virtude eh Lpi n.O 260, 'I. Drzpmhro Hlál.
ad. -1. 0, marcou-se ° nlllllPl'O ele onJeiacs
quP drwp. !Inver em car1a poslo. Decl'. n,O
159, 25 Ahril 18á2; ('lO virtude do qual
no <lrt. 2 flxou-sf! a oqranisaçãn do corpo
cm ri; cnrYls'f1ncias' p.x!.t'anrr1inari:ls. flt'cr.
n. ° 167, 14 }Taio' '18','2. § f>: aILel'adn ('m
virtude ria Lpj 0.° zS2. 24 1\1aio 111Mi,
pplo Decr. e PI. n, ° ·301, 27 Maio 18ft;;,
§ 5.

elevou se a 84 l'éis a con, i:;oação rliaria para
fundo dI' rard,mwolo. f.irc. 3 Novembro
1.8!J'ô. (G.az. Dff., n.O 60.)

ARTIUmnIA. a pé: approvou-se o plano de 01'

gallisação de !J l'e;:;io1l'nlos. DecI·. 20 OU"
luoro 18Q9, (CoU. Dtlg.)

appl'OVOll-Se o plnno de 311gmenlo, e qnal
nos seu, eslados maiores. Decr. 20 NOlcIll'
bro i80~. (Coll. Delg.)
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ARTILfIERTA a ré : <lru-se ao corpo na córle
cIlD~e)ho de adlllilllslraçiio, e syslema de
fUlldo de félrdallH'nlo. Alv. 12 Março 1/:,10,
al,C'rado pdo Alv. 23 Julho 1816. - "id.
Dccr. 15 Ab1,il 1l:i23.

- para arrecaci<1ç1in dos direilos e emolmnenlos
das l'all'lJlC's do~ .. fli"iat's dos f1'gil1l P lllllS
do Pal,a. Provo 1.6 MiJio 1.811. (CoU. Nub.)

•
-- declarações se fi7.erão ao Alv. 1 Mnrço 181t

nos S§ 1 e LJ2. sobre os ajud'lOles do
inSpp.clol' de <Jrlilheria. Decr. 2. 0

, 18 J lJ lho
HH I. (CoU. Nab.); fixarão-se o/'dena.do~.

n('cr. 3. 0 idem. - \lid. Decl". 2 Olltubro
1.822.

- sobre fornecimentos necf'ssarios ás balprias das
fc,rtalt'zas, e meios de sallsfaztll-os. Res.
2.·, 23 Uulubro 1811. (Cult. iVub.)

- creacão no hatalhão de artífices engf'nl1eiros
el~ Porlugal. Porto 8 Outubro 1812. (CoU.
Dclg, )

- crenção dos arlilheiros connnctores em Por
tural. Ilod. 8 Uutubro 1812. (CoU. Delg.),
SI'US vt'lIcimeulos e unifllrmes. Purl. 1fJ
NuveUlbru 1812. (CoU. Ddg.)

- providenciou-se sobre mad<'iras necessarias
IHlra comll'llcçilO dos rt'paros de artilheria,
Vt>dld<.~ pela juncla do al'~enal do exercilo.
Res. 2.", lI:) Julho 1813. (CoU. J\'ub.)

- ordl'nou-se que fossem considerad<ls iguaes as
pateutes de aHel es de inl'aolt'l'ia. cavalla
ria. sl'f,ulldlls telll'nles de llrlilhcrin e enge
nll1lria. rf'l{ul .. ndo-se a supel'ior,dade pela
anliguid.,de dos decl'etos de despacho, e
selldu ip.uiles, pela dus primeiras praças.
Provo 22 Abril 1.815.

- augmE'nlo de 20 rs. c1iarios se fez ao soldo dos
Illlici,les illf,'riores, suldados e tambores do
reoillleulu da córle. Decr. 23 Julho 1816.

ARTILHERlA a pé: providenciou-se interina
mellle sobre a rórll1a du pagamentll dos
snld"s dos officines d,'slac:ldos das hrÍllarlas
dc~ arlilhel'ia. POl'l. do Gov. 5 ALril1817.
(B. Ca1'n ciTO aúdit. 1.. O)

além do soldo da patf'nte, fixarão-se os "eo
cimenlos, cavallos, e fOI'raF;pns do inspeclor
geral de arlilhel'ia do Maranhiio; a grati
ficaçãu do sr.u secl'ebrio, e a dI' ll'<ln~pol'le

e despt'zas da spcrl'lariu. Carla Rpg. 15 Uu
tnbro 1817. (Colt. N/lb.) - \ ido Dec1'. 2
Outllb1'O 1.822, c 25 111 Ul'ÇO 1.825.

deu-se dpstino, e qual, ÚS pl'uças do hatalhão
que expcdiciomil'a com a divisiio para Per
nambuco ('li 1.817. Decr. 28 ALri11818.
(CoU. Nab.)

ampliou-se o S 5 do Alv. 7 Dezembro 1796.
adjudlcand" ii lotalldade do ,alor da arti
lIJeria lomada dos piralas aos soldados c
marinheiros dos crusadores da aru}<,da,
além das gra tificaçães, e como, e pur quem
divididas. Decr. lJ. Uulubro 1819.

de linha da praça dr. Santos: convid;jr~o-se

,'olunlarios para I'JJa, e com que vilula
gens. Decr. 8 Setembro 11:)22.

- foi exlincto o logar de inspector. Decr. 2 Ou
tul)('o 182:l. - Vid. P1·OV. n. 08, j 5 Feve1'eiro
1.843, S30.

nos dislrictos da Ilha Grande e Parnty, orde
nou-se, e para que fim, a cl'eaçúlJ de UIlJa

cI.m\HIJllJja addida ao reljiwenlo dr côrle.
Decr. 2 Oulubro 11:)22.

creou-se UP'l balalhão de arlilheria de posição,
composlo de prelos libt'l'los pag()~. Ih'cl'. J 2
~o\ellJbro 1.822, organi 'ado por Decr. 13
Fevereiro 1.t;23. - Vid. Ihc1'. 1.5 Abril
i823.
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ART LIlEnIA : derno-se instrucções re~ulando,
e CI 1110, as prollloções de sens offil'Íal's.
llpcr. !J J)el.t'lIlbro 1822. - 'id. Lei 30
Al)'osto 1831, art. 7.

foi con,'C'difla para nso aos corsarios no tempo
da iudt' I'f'ndencia, com Obl'if!~Jção porem
dro rpsliluil-a, P. no cas,) dl~ per'da 011 dam
ni ficaçfH\, se'lId.. ohr'igado ao p'l~a01enlo o
arlllador' p~lranf{I'iro, nno o nacional. Alv.
e ne~. 30 Dezembro 1822, cap. 1, arts. 8,
10 e 11.

foi exlincla a companhia creada nas Ala1!ôas
pelo Ikcr. 2 .JulllO J818, e suhstilllida
p,.r dlla~ clllllpanllias a cavallo. J)~cr. e
PlaD. 1!J Abril lti23.

de pMição dos prelCls lil1Prtos da côrte: man
dou-~e n'plle CI·t·~Il· confl.rtnc o {Iv. 12
I\hll'Co 1810, um conselh" de admioislra
cüo:ecalxa de fundo defardallleulos. Decr.
1.5 Abril 11323.

ordc'no,l1-se o ra~amento de gralific,ação,
•déul do soldu, ,10 ol1ici,t1 oOIlll'aue, lente
do corpo de artilhel'ia da pnll incia de
Sanla CaLharintl. 1'1'1)\'. 3 Dl'zcul!Jro 1823.
(Cult. l\ab.) - \itl. Av. 1. Agoslo 1831.

_ maodárão- e julgar em commissflo militar, os
ÍUlIiVlduos dOI M'U corpo, que COll1 oulros
na BallÍa, ti\erão parle no as~assinalo, do
gOH'ruador d'anuas. Decr. 16 i\o~ewl)l'o

1~2!J.

seus commandaotes lem menos uma caval
gadlll'a lllle o' de arlilheria monlada. Decr.
25 Mal'yO Hi25 , Tab. e ()hserv. Y."; Decr.
2~ Mtll'~o 1825, Tau. e Ob~erv. 9.'

re;!lllou-se a distrihuição do armamento,
equipa'l1el1lo. ult'lIsis, inslrllll1l:'ulos belli
c 's e insígnias. Pod. 3 NO\'t:'nlhro 18'25, e
Tah. IiI. 1. ad. :), lit. 2, art. ;;, lil. 3,
arl. 3, Lil.· 4, arl, b..

AHTILllEnT A : orp-anisoIH;e o 7, o C(lrpo, e co
mo. Decl'. 2~Llanpiro 1826; Plano da mesma
dala. (CoU. lt ab.)

declarou-se qne aos seus (lfficiaps inferiores
se fOl'IIE'cião cha pas pelo arsl'nal de l!llernl,
011 á cl1s1a da fazenda nacional. Provo 27
Agoslo 1828.

•
- foi declararia conLra1HlOdo de ~nerra no Trat.

com os Eslaoos Unidus d't\IlH'rica do I'\odo,
1.2 Dezembro 1828, arl. 16, § i.

livro mestre, c como or~anisado para aSSf'n·
lamento dos SPus I.fficiaes, se mandoll
crear na secretaria d'e5tado dos negociai s da
guerra. D~cl'. e Insll's. 27 Novembru 1829.

em virlude da LpÍ 25 Nm'emhro 1830, art. 2,
so1II'I'n redllccno. \),·cr. e Tah. lJ 'lJaill 183L.
- Vid. Lei n> 85, 26 SetclIIb7'O 1839, al'ls.
2 c 3.

, .
ordenon-se, e como, a orp;~nisação dos corpos

dll Pará. Porl. 2. a, 7 J unhu 1831. (Colt•
Nub.)

mandou:"'se ahonar par<l fllndo de fal'llamenlo
no :rnno fillanceiro' 18:H a 18:)2, 50 r,.
de cada JlI·aça. Av. 6. o, 26 Julho 1ti31.
(Coll. ihb.)

ordeoou-se ao commandanle d'armns de S.
Paulo, que conet de~:;e pas:;"gl'Ul para a
de Sanla Calbarilla, ás praças du ~.o corpO
de ()(lsição, que Ylli7.pS~elll servir n'aqllella
provincia, Av. 1 Af(ostu 1831. - Vid. Av.
9.·, 18 Outub1'O 1ti31.

u'olla foi o ~ov"rno aulorisado pal'a promover
os neces~nrios oUicial's sónlPnle para os
posll.s de pritnl·il'os e sp~und(ls lt'nenLes.
Ll'i 30 A~o 'to '1t131, ;JI't. í; Lei 25 Afws1o ,
18;t2, <Irt. 8; Lei II.· !J8, 3 Sl'lell1l>ro 18'3;3,
úL. 2; Lei 0.·:21, 22 Agosto 18M, art. 2,
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e p:ll'a capitães lambem; Lp,i n.· 1â, 26
A~oslo I H;~5, 3rt. 2. - Vido Av. 30 J (j

nei7'o 1835.

ARTILIlERIA.

mandadas orF;flni ar com as prflçns do i.· e
3. 0 de posição. Av. ~eLewbro 1837.

ARTlLnEnIA : pnra organisnçflo do 2.· corpo
da prcn inria de Sanlo Calharina provid"n
ciou-se, d,>vpnd" c"rnpor-se do antil;o !, .•
corpo, incluídas as duas companhias lIlan
dadas fOl'lllar em Sanlos, e olficiaf's do
exlindo :t· corpo. Av. 9.·, 18 Ouluuro
1~31. (CoU. i)'(lb.)

- _ordenou-se qne aos offic;aes qne fOl'em em
hal'car em SCI'I'ico, se ahon,-m comedol'ias
de C-lUlhar'lue. Provo 14 l'\ovclllbro 1831.
(CoU. 1\'aú. )

- re~nJon-se a e_~crirtllraçfio dos SN1S livros
meslres. Decr. e lnstr. ti Oezembro 1831.

- suas amhulancias. - Vid. Reg. 17 Feverci7'o
1832, m-t. lt3.

- v:mlaF;ens que n'esta flrma se olIerf'cprão aos
alulIlnos da E'xlincla academia milllilr. e
quP licarào pt','tpneendo ti cxislenle. Oecr.
e Eslat. 9 Murço 1832, art. 58 a 60 e 07.

- sua_~ promoc:õ~s tf'JU logar por opposição. Av.
30 J <lnelro 1835.

- foi o governo aulorisado para concedel'licença
CIIlll vencimenlo de lempo, e Illt,io soldo
élO~ (,_/liciaes e inferiores desnecessarins que
a qUlzt'ssem, e sem emolumenlos. Lei u.·
14, 2(j Agosto 1835, arl. 3.

no 1.. corpo mandou-se estabelecei' I1ma
eseoJ'l de prilllelra' lell'as. Avs. 15 Novem
bro, e 9 Dezembru '1836.

- addir se mandarão ao 2.· corpo no Rio Granrle
do ~ul as praças de pn't e pulente que
subrassem dtls duas companhias a cavallo,

AUTlLTlEnIA : nova orp;flnisnção dp. nm hatalhfio
d,~ arl.1heria a pé. D()cr. n.· :,0. 22 F,'\ e
rpiro 1839. al'L. H.· sua nUIlJ(>raçãu; Oecr.
e Tab. n.· 31, 28 Fcvereil'o 183Y.

detp.rminou-se que houvesse 5 hatalhões de
linha. e 1 fora d',·JJa. Lei 11.· H5, 20 Se
tembro 1:-;3Y, arls. 2 c 3. - Vid. Lei II.· :H:i0
seguinte.

em virtude na Lei n.· 260, 1. Der.emhro 18!Jl~

arl. 1, lixou-se o Ilumero d,-· officíacs que
deve h,nf.I' em cada poslo. Decl·. n.· 159,
25 Abril 1842, em ~irlude do qual, no
3rt. 2, fixou-se fi ()rp;ani~açãn dos Cllrplls
em circulUslancias exll':torciinHl'ias. D,'cl'. ~

Plan. n.· 1ô7, -Iú M"IO ll"llt-~. § 4. - "id.
Dec1'. e Pt. n.· 301~ 27 Maio 18LJ3, § lt.

o batalhão n.· 5.· passou a pf'rlpncE'r <i infan
taria tomando é\ llUllleracàu cip. batal\lào
de FII~ileiros n.· 2• .l>ec~'. n.· 1ôO, 17
Dezembro 18á2.

- a seus inspf'ctores que conLinpn~ias mililfl
rf'S cOIOI't'lem. Pruv. n.· " 15 Fevereiro
1843, § 30.

commis~ão pratica de nrtillwrin na cô'-te no
111,~()u-~e, 1'E'~ulandll-se ('01110 do,p.I'iil ope
rar. A,·. 4 ,JUlll11 18úú (./01"11., II.· 19:~),

3 J)ezembrll lhú4 (./orn. 7/.· :-332),1 L Fe
vereirp 18ú5 (./o1'n., n.· 57) , 12. .Janeiro
ltl47. (Guz. 0lf., n.· 115.)

mandou-se susppnrler a etnpe ao officiaC's
do 4,· !JatallJflll, ficando em rel-tra que o
g;overno ordl'nará especi,,JIlIPllle quaJldo
dt>va lo'r lll~;lr silllilb'lllle .. bllIlll. Av. 12
Setembro 11j4á. (.Iorn_.~ n.· 252.)
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ARTlLHERlA : autorisou-se a escolha de um só
uniforme para l"do~ 05 corpos exisLenLes no
Rio Grande, dClendo variar;] numeraçào do
cllareaLllenLo. Av. :23 Jaueiro 1.1:145. (Suppl.
ao Jonto, n. o 51.)

em vil,tuue cla Lei n. o ;,77, 25 Junho 1.8ú6,
orf:an,sand l-se de novo os corpos fixos de
l\Llto-Gl'uSSO, crt~ou-~e um composto de
trcs companhias e uma de arLifices. 1)ecr.
e PI. n. o 4ô8, 22 Agosto 18M.

ARTISTAS. - Vicl. Artes.

All"onES para cu!lnra do pinheiro do Brasil
- Púws Dombea - em Cu I'iti!la, e lillho
Canuawo. Av. 1.l Abril 1./:W9. (CoU. Nab )

concedêriío-se premios, medalhas e privile
gias aos que climatisassClll arvorf'S de es·
pf'ciaria fina da Juuia, e inLroduzissem a
cultura de ouLros vegelaes incli)o!.rnas ou
fOl'asleir'os. Res. 27 JulLJO 1809 (8. Cal'
rll'i1'O, Ex/!".), pu blicado em Edil. 7 Agosto
1809. (CoU. Dc:lg.)

concedêriio-se iSenç(leS, e qnaps. à especia
ria e 1I1ni~ produclos de planLaçôes no\'a
mPIlLe psLabt,kricl<ls nu Brasil. Al\o. 7 Julho
1810. (CoU. Dclg.)

faVOI'CCf'Il-Se, e como, a planLaçiio e cultura
dn fiuila e do PasLel. Edil. 11 Janeiro
1819. (CoU. Dc:lg.)

prohihio-se a exportaçiio da Cflsca de Sob.,o
e Carvalho em quanLo fosse npcc~~arin para
o c(\n~umo d<1!' fab.'icas n;lcionaes. POI't.
1.3 Ouluuro 1817. (CoU. Dclg.)

sohre côrte de andiro1>piras 00 Mal'anhão
li'ito por um pnl'lil'ulal' em LelTp.oos seus.
Provo ti Ago lo 1.821. (CoU, i\ob,)

ARVORES: para plantnçrlo das· nogllPirns f/lImpt
e 8oislloil' no Hio Graude de S. Pedro do
Sul, providencia!' de~ào-se. Pllrt.· 12 ALril
1.825 e 1. 0 ,25 OuLubro i1:í25. (CoU. Nub.)

e especiarias clivprsas, e qunes, se manrlãriío
clllLi\ar 110 jardim botauico rio Pará. Podo
2,', 5 Setembro 1825. (CoU. i\ab.)

às camal'as mU01clpnes incumbe provf'r em
posLuras sobre. plantaç;lo rln!' que ~l'rvirp.m

péu'a a presprvnçào dI' limiLes e C1l1l1ll1O

didalc rios viajanLes, e das qllP. forem ntl'is
pal'a sllstpntaçiio dos homens P allimaes,
e outros ohjpctos ele dpfcza. Lei 1. Outu
bro 1828, art. ti6, § 6.

ás eamaras mllnicipaes incllmhe ajnnLar se
menlfls das plilnLas 1nlerpssnnles, e da~·

é1l'VOI'CS fructif'prns ou prf'stadias pnnl dis
tribnil-ns re)o~ lauauores•.Lei 1 Outubl'o
1.828, art. 68.

- a destrnic1io 011 damnilicrlrão (Ias ql~e Sl'rVl4

rem r~ra distinguir é ~pparar os lilllites
dos I're'!ios, como é punida. Cod. Cl'im.,
ado 267.

plnnLnçiio p consPl'vaçiio das contadas dos en
caoamenLos. - ·Vid. AguCls ele C/wfariz.

plantação e cnllnrn da Amenrloa brasileira
ou Piqlli. se ordrnou no jal'dim Lolaoico
da Lll"ôa rle Freilas na cOrLe. Av. á Se
temLr~ 1.835.

ASCE~ DENTES: os rel!lllares seculal'isarlos ro
dpJU dispôr de todo~ os Sf'US hens por qllal·
qU~'r modo li flnor de quem lhes llpr'olHPr
ainda em vida d'aquclles. Lei da ConsLIt.
PurLug., 19 NOlPombro 182·), llYt. 3, em
vigor pela Lei 20 OULllbl'o 1823, ad. 2,

seus DPnhum eleilor póde nomellr para de
putudo ou senador, sob pena de perJer o
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l'olo nclivo r. pnssivo. Tnst. ~ô Março 18'2lt.
cap. 9, § 7; Lei n,O 387,19 Agoslo 1846,
art. 125.

ASCENDENTES: os spnndorps qlle lirerrm tal
parl'nlpsco c"m o lIlillislro ou cOllselheiro
d','sbdo rt'spollsubilisatlo Ilão pot/rrll co
nl,ecer do crime. Lei 15 Oulubro 1827,
art. 22, S 1.

aos Jlllzes de orphãos pC'rlp.nce supprir o con
seolime'nlo do pai 011 lulor para casalllen!o;
a f'lllr('~a de hl"ns de /trphflos á sua Illfli,
art}, Lili, &c,; a dos de aI17.PnLf's aos pa.
1'l'nles mais chl'~ado~. Ll'i 2~ Sl't"mhro
18:21'i, al'I.. 2, S4; Rl'g. n.O 143,15 Março
18lt2, art. 5, S§ 5 a 7.

- em np1?:0cio dos seus nenhum v('rendor póde
vuLur. Lei 1 OULubro 18215, ad. 38.

'- são inhibidos de servir no mesmo jllry com
os sells descpndl~llLes. Ll'i '20 Setembro
18;~(). art. 47 -no mesmo consplh", Cod.
do Proe., ado 277; nt'g, 0,° 1:2.0, 31 Ja
neiro 1842, arl. 357.

- bavpr no olft'ndidll Lal ql1alidnde é circllms
[nllei .. ag:r;ri,vallle riU'a p"lliçüo do offensol'.
CuJ. C1'1111. , ar!. 16, S 7.

havl"r o desccnrl('nLe romrneltirlo o crime em
d,'safI'l'oula de p;ra1e injllria 011 dl'sllOnl'a
feila a sells ascI'oe/ellles ou licc-1ersa, é
cil'l.:lIUlsLancia <tLLI"f1l1dUle da puniçãu. Cud.
Crim., ad. 18, S lt.

enlre elles e os descendpntrs não se dá accão
de furlo, LClldo só lo~al' a civil para satis
fu\'f\o. Cod. Criw., <trt. 26:2..

- e c1PSCC'Tl'lenles rlo trslarlor não pagão taxa de
legados, &c. - Vid, Ta:ca.

ASCENDENTES dos sell senhores: os escravos
que por QIl:l).luer llJ[lnpil'a os maLarem,
propillarC'w veneno, f''firf'm gravemenLe,
oulhps lizel'em (1l1alquer outra l:( nve olTeflsa.
pl,ysica, ou ferimelllos c olf"'flsas 1,'VPS.

como são proressadus e punidos. Lei O. °4.
10 Junhu 1835.

por/rffi srr procllrar1ores de SPll!' rleRcendf'ntes
e vice-vprsa, nas rcparliçôps t'ill (1111' tivel'pm
éx"r'cil'io ColUO empregados. Av, n. ° 2liO, 10

'olcmur'o 18liO.

ou descrndentrs hPrd,>il'os não ra~1io novos
dil'l'ilos da \HllJililaçflo para rereher a he
rauça. - Vid, Novos e velltos direitos.

ou nesrenàrntes: os bp.ns de fallccido que os
liv,'r nilO sc considf'rflO de dl'funetlls e au
zenles. - Vid. Bens de de(LLl!ctos e auzentes.

ou deRcendentl"s não pn~ão Ú por 0/° d~ iosi
n uaçãu d..: doação. - Vid. Novos direitos.

ASILO. - Vid. As)'lo.

ASrInA~TES n gllardas marinhas. - Vid. Acade
miu dos GUlLl'dus-JJ ul'in/ws.

ASSALTO a fortalezas mlml;.:-a~, e outras por
occasii\o da glll'rra ria illd"IJl'ncit'lll;ia. como
se proull'l[l'U premi;,r lJIlt'LIl dé...se. Alv. e
Reg, 30Dezcm1Jru1822, cap. 3. urts. 6 e7.

ASSASSTNOS: siío considerados complices os que
lhps dCrt,OJ as~lo 011 prrslarpm suas casas
para sllas I'Pllniõt's, sahendo qlle COLOll1Pt
tem ou prdenclelO clIln lIleller taes crimes.
CU(1. Cl'iw .• art, Ô, § 2.

ASSEfO e desempachnmento das rl1as, caos e
praças incumlH'm às Call1<lraS Municipaes
por llIeio de posluras. Lei i OuluuI'u l~28.

arts. 66, S i, e 71.
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ASSEIO fios cnrr~l's e m:tIOl(lonros pnl11ic.o<; in
cUlld.e á~ Call1ar IS Mllniclpaes p"r lDf'io
dI' p"slurus. Lei 1 Oulublo j ti2tl, <lrt. tiô,
S§ 2 e 9.

so!Jrl) dl'positos de immundicp.s providl'ncião
35 Call1aras MUllicipa(~~ 1.01' llIt'jo e'e pllS

lUI·as. Lei 1 Oulubro 1818, ad. 6o, S 2.

dns carll'10ls 1ncnmhe ás Camar:ls Municipap.s.
Lpi 1 Oul"bro 'IH2t!, al'ls. 57 p. 74; I.e;
~3 De7.I'III1Jro 18~O, lIr\.s. 12 p. 1;~; Porl.
21 1\ u~'ellJbl'u 1836; Decr. 28 do meswo,
art. 5.

.ASSEMnLl~A gl'rnl ]l"~islOl \.ivn consliluin te Luso
lSra~ilil'llse. " I"'d:do de aJf-\IIIlS prOC1I1 a
d. res ~I'rlle~ de ],rllvillcia. (Falta, ,ereaçiio
2;~ ~Lio 1/)21. (f'att. JVllb.), falJas. I'eqlle
riml'nlo e jllrillllelllo 3 .Junho 18~1), foi
ru;IIICla da COIlVllcar. e C011l0, p"r D(wr. 3
JUllho 1822, conforme as IlIslrs. 19 d.)
JlIe~Ill11, PI d. :21 dito, explicadas no cap.
5, arl. 6, cap. 2, al'I. ti, cap. 4, ar'\" 8,
rei" 01'1'1'. ~ Agosto dit/), e no cap. 4, arl.
(j, pelo Uerr. 17 Fl'vl'rl'il'lI 182~. (rolt.
A tlb.) , deSignado o dHI lia rrulI1à" Iwlo
Dt'cr. Já r\h, ii 1/;23. pOlldol-se á ~1I<l disJlo
si~'àll <l Bdllic,tlwl'a IlIlp'Tial p pll1Jlicrl, po!'
Plll'l. 2;~ MaiO J8~~. ({'olt. T'yp. Nac.) ,
prol id('llcialldo-~e <lcprca dlls sells diarios,
nelas e proj.,clus de cClnsliluiçfto impn~s~os

]lClr Purl. 2~) ,\~oslo e Provo 40ulubro J823.
(roit. .f\ ab. ) • I) rJ ell a IIdo- S(' pro vi~o riam elll,'
s,,1 re :l "I'resenlal;flll e prllllllllgaçflO dos
seus decretos, St'llJ depend'>llcia de s<lnl'çàl)
illlperi;d. C. Lp1 L', 20 Outllhro 1813,
cfls~ad..s os poderps dos prOClll'<ldorllS d<ls
pruI illcias pela r.. Lpj 2. a da nlPslll<l d,lla;
lll'ulribidos os depul,H!os de nccellar, e
Clima, para 51 011 para olllrp.m ~raçns e
elllprl'~Os, e com qllP. exe"pçóps por n C.
Lei á.· da mesma d<lla. Foi dissClhiJa como
p' 1'1"1'<1, e lllanUad.. Cllnvocar olllra por
])('cr. 12. eXl'lic<ldo por /)PCI·. 13 \ol'l'lllhro
1823; invelltal'io dos papl'is e lJIo\l'is ordp
n: lia. e COIIlO, por Pol'ls. 21) NOVPIDhro
181i\. (('ull. N (lh.) , e Por!. 13 Dt,zl-'lllhro
do mesmo, lInuexa ao Av. 2 Oulubro 1829.
(Cult. cil.)

ASSEMBLÉA gpralll'gislrlli"s cnllstiluint(' on Im
pf'rio: malldoll-se el,'~el' Illl\ a, ('(ll\fol'IIH~

as IlIslrs. I~) .Junlro. ti /)1'CI' 3 Af:osto 1822.
DpC'r. 17 ;\ovp.llIl,ro 182~. 1'P.\·op;"d... JIIan
da 11 d..-~e ('onvoc,d-a si m pI l'SIlJ('1I le lt'gisla
iiva; por Decr. :26 ~1arço 1t>24..

almsos de 1mprp nsa dil'i~i·lo!õ a in ram:.I-a e
iLljllrial-a. como sl'riilll plIllid ..s, dl'ler
millou-se. Proj. 2 Olllub,'o 182:\. art. H.
pll~tfl PIO vi~o,' JWI'I 1)1'1:1'. ~~ 'iuv"III'lI'O
182;~. all(wado ppla L:·j 2:> Selc~fTll'rO 183:~;

Av. 2, ~ 10 I' 49, e pelo Cod, Cl'illl. arts.
230, 233 e 242.

é-lhe dl'legado o rodl'r Il'gislalivo com a
sallcçàll do Imperadfl),;. l>IIH l·(.ml'0si~'i!o.

Dllrillllições, lJ'a lalllell lo . dlll'ac;i1o, "b,'r'
tlll'a, t'11l~l'rranll'llto, Illlllleacfle~, sc~siws.

invifllabilidade, e fUllcc;õl:s..Cl)!lstd. arh.
13 a 34. .

àos (leliclos fie sel1S membros conhece o Se
nado. COIl~lJl. urt. 47.

sua convocação, caso n lmpPl'nclor <l nno trnha
fpilu, e em '111" praso, pertence <lO Sen,.do.
Constit. 3rt. 47, § 3.

sua convocaç1io par'<l eleiçiio ria rl'gellcia na
J)1'Irle do Imppradfll', p,'rlpllI'H ao S"II:lIlo,
qllando aqllclla a L1àu leu lia [cito. COflStlt.
art. 47, § 4.

SU<lS ::lllrihnicões rplalivampnll' aos conselhos
!!.eracs ele ilrllvincia, .! S<lilS delih"r;.çóe~.
Conslil. ado 8:\, S 4. 8D; Lei 27 A ~oslo

iH28, iI!'l. H, suh.lilllido.; pdas :I~' em Ipas
proviuciaes, pd<1 Lei u. o 1Ô, 12 r\co~lo

i~34.

suas convflcaçóps extraorclinari<ls, sancção oos
S~lIS eI el' r" lo,,; e I'Psllllll'Õe~, proro;.:-açiio_.
addiamenlo ti di.'Sfllllçào p'>rICIl('c~11l ali 1'0 I~r

mouenHlor. Con:>lil. urt 101, SS 2, 3 e o.
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ASSEMln.EA l1=f'r~1 )p~i~)nliva: o pndf'r execll
11\6 a cOl\\oca IIU ~.o anuo da legislatura.
COllslll. ad. 102, § i.

em qlle caso approv:l tratados. Constil. art.
llJ2, S8.

- a ella del'e o poc1pr f'xrculivo r<lrli(~ipar as
co 111I11I1I1C"ÇÓ"s COlllp.llIvels sol11'e dt'cla
1':1\":"10 de ljut'rt'a 011 celebraçãd' ue paz.
CUllstil. art. 102, S 9.

- appl'ov:l ~s Illprrês prcuniarins. em que cir
CUIlJSlallclas. Cen:>Lil. arl. 102, S 11.

- apprnva o heneplncito dos cnncilios. letras
"I oslolicas • .., (;ollsLiLui<;ÕI'S eccl(~l>iasli('as.

que COllli\'l't'Plll disposit,:úo geral. Cunslit.
art. 102, § lil.

- concptle licença ao ImpprnrJor para suhir do
11111'1'1'10. COl1slil. arl. 104.

a~silma cllllnçf10 <lO Irnrf'rarlor e lruppralrir,.
e alilllellLus nos pl'll\cipes. CunsL. arts. 107
e lO\:>.

...:. desi~na Md/mac1os aos meslres dos príncipes.
LOllSlil. arL. i lU.

- escolhe a lima dyn:lsLia. ConsliL. art. 118.

- na falla do ImJwrador, d"'penne da slla ap
jlrClv"ç:"lo fl l'a"';lIIII'llllI da I-'rillceza Ilf'l'<leira
)H'CSlllllpLl\a lia ClJl'Ó". CuusliL. é\rl. 120.

- nomra a rpf!pnl'ia pm minnrid:;\lle. e como.
Con~Lil. :'Id. 11;~: Lei 't4 .ltlllltll 1831; Lei
I1.

O lô, 12 At,o,lu lti34, art. 28.

- em qlle l'ircllrnslntlcias nnmp.n llllor :10 suc-
o ce:,sUI' da curoa em milluriJade. ConsLit.

arl. 13J.

ASSEM)n.l~ \ gpral 11'~islali"n : estahelr~e. e
COIIIO, t"d ..s as cunll'liJu'çÕf'~ direclas. ex

Ct'ptu tluaes. CuusLiL. arL. 171.

exnmina. se a conslilniciio lem sirlo exacta
meule oUscl'vaua. Ctll~sLit. ad. 1.73.

suspr:nne as gnranLi'ls inrlividuap.s nos casos
de l'l'b..,lliflo 011 illVélS~l(I d.: iuillligos. Cuu:>Lit.
ad. 179, §§ 34 e 35.

como se fariio as elriçóps rlf' senadorcs e de
puLadus a ella. - Vid. Eleições.

é lhe aprrsenlarlo rm temrr) rlf'vido o auto
de rOl"lnnçflo da m('za p,u'orllial. Insll'. 26
Ma 1'(;0 1H:2h. ca p. :2, ~ 4. 1'I'vO!!ano pela
Lei 387, 19 AgosLo 18h6, arLs. 121 e 129.

fixou-se clia para a primrinl rrunino orclinaria
dos senadorl's e df'pulados qu~ a df'viiio
com pôr. Decrs. 2f> AUl'il 1826, e :W Auril
1.827. (Cvlt. lVub.)

duvidas se solvel'iío sohre a PXPCtlcÃo do rr\:.
7 dI' l'ornllllario de rl'cl'l'çilo do'ltllperador
na inslallaçãu. Decl'. 5 Maio 182ô. (Colt.
A ah.)

Falla do Thronn na nhrrll1f~. 6 lHaio 1826
•. ,' 1,-:27; 3 Maio 1828; 2 AIlI'il e 3 ~"laio

182~l; 3 l\'1.1Í0. 8 ~'el'f:'JIII)"1l 1tl:iO; 3 ~bi()

18:q; 3 Milio 18;~2; 10 Ahril r .) ~Iiiio

183:-\; ~ Maio 1/;~h; :~ Maio J8:~5; 3 Maio
183ô; ~ Maio 18;,/; ;) Ma io 18:~8. ({'oU.
VW'. P1",); ~ Milio 18:)9. ({'olt, (h1.. 1"'.);
9 Al,ril e 3 ~Iaio l8hO. (./onlS, n.· 9ô e
117); .... 18111, 1tlll3; 3 ?laioI84;~

(Jom., n° 1Hl); 18á4; .... Itlú!'>; 3
Maio 1845 (10m., n. 011 ') ; a Maio 184.ô.
(Jom .• n. O 123.)

cel f ·bI'3, e como o acto solrmne no reconhe
cilll..,nlo do aclual e flllul'os prio('ilWS illl
pel'iflPS, ~H1ct:essores do Lhl'ollu du hUI,crio.
Lei 26 A.goslu 1026.
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ASSEMBLl~A ~prfll lpgislnlil'a. Fallas do 'rbrono
no l'IlCI'ITBmeu lo, 6 Sdem hro 11)26; 1ti
!\(IIeDlbrll lt>27; 20 St'lt'IllI,.·o 1~28; ti Ou
tuhro 182~. (('uil. l\ab.); ~ ~H'It'Ill1.Jl'o

182!J; 3 Selt-'mhro 1830;'1 f\olembl'oJti;-\j;
21 Outul,ro 1832; iS M"in, ti Oulllhro
1ti;~3; j OulllLrn '1l:i:i4 ; 25 Oulubro 18;\5;
31 Oulu1.Jl'o Hi36; 15 OUlllbl'O 11:137: 20
Oulubro '18;~8. lCuU. 011''. p,.,); 31 Oulu
bro 1 ti39. (0117'. ('uU. II,.. ); ;~ Maio e J 5
Sell'1ll111 o 1:;40 (Coll. 01/1'. PT); .... 11:Ih I;
2h Uulu1.Jrll 18ú3. lJurn., li.· 2~LJ);;~ Ma.o e
lá St-'lt'lllpl'O IH45. (Jor/ls" TI.· J lti 1.'251),
4 SeleIllbl018hti. ((;az. 0/(., n.· 5.)

convoc3çfio de nova ordinaria oroenon-se, e
llJallrlou-se proct'dt-'r a d~·il:fio. De!'r. ;~

JUllLo 1ti2ti; Vca. 3 Juuho 1032; Dec1'. 3
Junho 1t;3ó.

prorngaçócs ii'plla forão ordenadas por Dpcr. s

2ti A~osto 182H (CoU. 1\ub.); 30 l\glJ~lo e
14 Outubro 18;~1; 27 A~lIsto jti;~2 (Cult.
1~l'p.l\'lIc.); 20 Ago~ll) 17 S"lembro 18;~~;

2U A!!>nlilo 18~lI; 26 Ap, lIslo, 10 e 29 Sc
1l'Ulbl'll, e 17 Uulubro 18M>; 29 A~lIlilo e
30 SI-lelllhJ'o 18;~ti; 1 c 27 Seleulbro 1ti~7;
20 Sl'lembl'oeJ2UlIluhro18:31) (Cult. VlIr.
P,·.); 2l:i Al-\OsLn, 28 Sl'lelldJl'o t~ 19 Uutubro
13:"19 (Cult. ()t/1 .• I~,'.); 28 \ go"lo 1840 ((olt.
01/1'. P,·.); 28 Agl,:.lo, 23 Self'lIl1l1'o e 10
OulobJ'o104J (.Jmns., n.·· 2;\9, 2115 e 2(i8);
25 All1'I\, 28 A~IlSI0, 10 e 27 Sl'lelllbro,
e '12 Uutuhro 1~h3 lJOJ'lIS., 11.·' '11;), 2:q •
248, 250 e 27 :"1); 18M; 21:l Agoslo 1045
(Ju7'n., n.· 231)) ; 1.tl4o.

- F3ra ella ~e rpcorre das ddiberações. accor
d;\lIS e pll~tlll'as das CaOlal'as l\1unicipat's.
Lei 1 UuluLIO 1828, arl. í3.

em que casos dpvem as Cllmaras Mllniciraps
a pila uirigir-se. Lei 1 UulublO 1828.
arl. 89.

- marcou-se dia pllra loslallFlção exlrnnrdinllria
por Decr'. 9 FevHciru 1l:l29; 3 Selembro

1R~O; 3 Ahril 18:) t; revo~aclo pplo de 27'
AIm\ 18:H (Coll.. TJ'Jl. 11 IIC.); 3, 1'I'lll;.tadQ
pelo de 27 Abl'd 18;~2 (('oU. 1'.)'/1. "tlc.); 7
J :lOl'iro '1 K;\;~ (Cult. Typ. 1\ uc.) ; 10 Jalleiro
1840. (Jum., TI.· 15.)

ASSEMBLÉA ~pral leftislaliva : sobre um pro
CP~~O crillle. PlD que se havif10 junladA
r1isrllrslls PI'OI'I'J'ir!llS na COlIstiloillle para.
fundalllPnlar a a('('II~a(;flo. - \ ido PorL. 1.",
211 J alho lo·l9. (CoU. 1\'iLb.)

OpposiçfiO á exrcllção dos df'crf'l.o~ ele ~ua

convocação comn é punida. ad. 9 I , e :i ~Ila

n·oniflO llrdillaria IlU exlraol·diuaria. Cod.
Crim. arls. 92 e 99.

delrrminon-se como seria reita li Flprpsenlaçfio
d ... SPlIli de(;l'elllS a rp~encia elll Illinlll'idade,
e a sallc~ão e (lI'Olllolgat:ão: p..q ue H ella
pprlenct'l'ia dnr,lllle a Illin .. ridad... a rOIh

ces.-flo de amni~li1, raldicaçflO de ll'alad/ls
e dt-'c1ari'çf1o de f!.urrra. Lei 14 Juuho 1831,
ad. 11 a lo e 1.9, §§ ~ e 4.

os chrfes ne policia na côrle, rorlem recorrer
p.,ra t·II .. , SI'/l.lIl,do o .n-l. í3 da Lp.i 1 Oulu
bro 11)28. qllaod OI'eprl'sr II la II tio ál> CalU<lr<lS
i\1ullici l,at-'s "ohre as II1f'di"a~ que jldgitrclI1
c"o\'I'nit'lllt's redu7ir'-se ri pll~lllras, nflo
forrm alleudidos. Ilerr. 2~ Marco 'I i"l3;~,

3rl. 1, § li; Lei D.· 2ti I, R 1)('7.('1111:1'0 IH'd.•
ad. li, Si); n..g. II. 0120, 31 JaucilO ltllJ.2.•
art. 2, § 3; 5ti § 9.

a ella porlem spr prespntns os Flclos l"~islalivos

l)l'o~ illC'iaes para dclilliLivallll'lIle dl~cirlir,

se d"H'lU ou 11(10 l>CI' SitllCl:ioll"tills (lei •.s
pl'e~id(~lIle,;. Lei !l •• 16,. 12 Agoslo 18;)h,
arls. 16 e 17.

para plla se rf'mrllf'm ('opias aul!JpnlicIIs rios
aclos jpp;il>L.tivos prOl illciaes. (IS clu"es ('III

Ct·.'lo~ C<lSIlS d,'sign adt,s I·' Jla UPoI el';' rcvlllj"r.
Lei !l •• 16, 12 Agu~lo 1834, al'l. 20.
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L~i 0. 0 1.6, 12 Ago~Lo 1.B34, art. 25..
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blicos continni'io a 'vencer orrle'nano até o
dia cm que tllmão assenlo lia rt'sppC'li\'á
C:'IDnra. Av. 28 Agoslo 1tlá6. (Caz. UfT.,
n.· á.)

".... o ernprpgado publico, que tendo em rasiío
do seu emprego molilO le~ilimo para se
excusar do de vereador, não rÓ!' aLlendido
pela Camnra Municipal na côrle, recorre
para ella conforme o arl. í3 ela Lei 1. Onlu
])['0 18'28. Av. 19 Fevereiro 1~35.

deve-lhe o froverno fazer conslnr a remoçiio
das alr:I\Hle~as de um logar p~lra outro, 011

a suspensão do seu eX'ercicio, gua'ndo liver
lognr pOI' motivo de gllerra exlerna ouin
lerna. bloqUl~ill ou oulro extrélordinario.
Reg. 22 Junho 1836, art. li.

- addiarnento d'ella roi ordenado pm virtude da
exposiçiio dos ministros d·E~lado. 22 ,Julho

.1tláO. (.I01'1l.•• n.· 193), pelo Oecl'. 29 ,Julho
1BáO (.10m. cit.), mns '2onvoC'ou-se logo
por ou11'O Decr. da mesma data. (Jorno
cito )

.~ ,q\lne~ as continl'nr.ias e honras Il)ilit::Jres que
lbp. cornp p 1em. Provo n.· 8, 15 Fevereiro
1.8á3, § 10,17 e 18.

- é arrlicavel 'ao jul~ampnlo dos crimps indi
viduaes de seus melllLI'os, o ;Jrt. 170 do
Cod, do Pl'Oc. Crim. Res. n.· 2S4, 14
J uuho 1843.

o arrolamento p:rral da populaç:io do Idlperio,
deve ser-lhe I'pmellido para uxar por lei o
nunlf'I'O de eleitores de cada parllchia elo
1m perio. Lei n.· 387, 19 Agoslo 1846,
art. 107.

as duvidas soLre a lei de eleições d~"em, e
, como, sl'r-Ibe prest'nles. Lei D.· 387, 19

Agoslo 1846, .arl. 120.

(

':- dec1a rou-se qne con forme o Av. 20 Set.f'm111'0

1.d32, os seus ~lleUl1.>rus elllpregadps pu-
.. ,. ç

ASSmnn.l~AS parochiaes para eleições. - Vill.
Eleições.

ASSEMBLÉAS pl'ovinciaes qne snhstilnid'io os
clln~eliJos llpréles de provincia c11~ lJUt' traLa
a CO!lslil. arls, í I e 89; quanlo fi I'úrlll:-l ele
sua pleic~o. éllLl'i1>lIicõt's, IlOllras, (\c, t'\rc.•
(01';\0 n'guladns pela'Lei n,· J6. i'! Avo-to
i~34, inler'prptada nos arls. 10, S§ 4. íe
1.1, art. 11 • § 7, arL. '16 e olllras displlsi
ções pela Lei n.· 18;:), 12 \laio 'IHáO, :0110
rada pela Lei n.· 387, 19 r\~{Islo 184ô,
,arts. 39, 62, 83. 84, 89 e 129.

para ellas se inlel'popm os rpC'tll'~OS das r.~

mm'éls l\hlllicipaes de quI" IT:'1n a f.l'i 1
Oulu1>ro j8~8, éll'1. 73. e D,'cr. 29 M''''çll
1B:i3, ;)1'1. 1, S 6; Lei 11.·16, 12 Aoo~lo
18343 art. 1.

para rpnnJao rlj.l do Rio de .Tnneiro, pm
vil'lllrie da Lei n,· 1ü, 12 A~ll~lo 18:-\'1,
nrl. 5, foi dc~ignada 11 ('lilr'(lr~1 ViII" n"al da

,Praia Gr;'lllle, lioi" citlaue Je Ni<:lLel'oLy.
Decr. 23 Aguslo J 834.

nas mãos do SplI prf'siopnte, pslaono ella
reunida, prl'sla jur<JIU"llto li pl'{-~iclenll' e
vice-presid"lIle da pl'Ol illl'ia, 1'~lra I'nlrar
em exercício, Lei n.· 3tl, 3 Oulubro J8Mt.
art. 10.

podp-ID all.?mf\olar SllllS dl'spl'zas, crf'anc19
nova receila, e applic<lr .is stlhrns. como
julRal'em cOl1l'enieule. Lei U.· 38, 3 Outubro
1.834, HrL. 34.

podrm allerar:1s rennas prrlpnC'pnlf's á rpC'f'ita
plovincial. Ll:i u.· 38, ;> OUlUI.HO 1BJ.4,
art. 39.

33
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ASSEMl3LÊAS provinriaps: o emprp.~aclo pulJlico
li ue lpllelo eUl ra:.:"!" do seu emp' e;.!:o. mo
tivll IC(l.ilimll pfI ra se e:;l'U~flr do de \erl'ador,
n{JO rÓ)' alll'llIllIlo pl'la C<lUHlra ~ll1llicil'aJ,

ll'lll o rt:'clIr.';u do art. 7;~ lia Lei 1 Oulubl'o
.1.tl:28. Av.19 Fevereiro 1~35.

- O vicp-prl'sic1pnte de provinria, f']pito mpm
1Jru dt' al~lIl11a a~:.eJllbléa provincial, dt'\e
CllU I'rVl1r-Sf{ Il/l f!.o\l'rnu, PIU I]unlllo '1Iloella
se nãll illslallar, e se 1l{1O \f'riGcarem os
11oueres. Av. 21 Fevereiru 1835.

qllanno SPllS c1ep"lanos. que fllrl'm emprpg'n
dos puulicos gf')',H'S, cplarl'lll os UI dell"d 's
de ~eus elllpn'j.;os, I·m VI'Z do subsidio,
devI:! II rl'lIda r.l:'J'al sl'r illdemllisada pela
pru\iuciaJ. Circo 21 Ft1\ ereiro 1~35;

- os f1rz rliilS mnrcilnos pilra sancção de Sllas
leis correm da dala da apr~:'Plllaç{lu. Av. 22
JUllhu 1tló5. - \id. Av. 1.18, ti .~ot't:lIIbJ'o

1838.

dt'clilrou-se ryne as excepções no art. 2~ ao
Cuel, do Proc 11;"10 :.àll l'xlt'llsivflS aos sem;
ulcmu. o~, purtjllc 11;"10 llavlào c"lIlpreh"II
ditllls ClS dus cIIlIsl·Hws 1-\1'I'aes, que allloeJJus
substiluirão. Av. 22 ~elclliuru 18M).

ordenou-se qne se ui~lribnissp" e como. pelo
CIlII I'.J(jur , "mcia\ lIIaiur, e priUleiro \'l>(:rip
lur,lrio de Ullla Ibt'~o"nlrJa, o suuslcllO du
dl:'plllado [ll'llviIlCIUJ, {JII'" o ill~pedor d. i
xilra de l'I'CI'ber. por leI' opluuo u I.rdl'ltauo.
Urels. 1 (JUtlll.H'o 18;;5; 3U ::;etembro L 30;
21 l\O\elllUrU 18~7.

declflrou se, que á vista do art. 23 da Lp.i n. o

1ô, 22 A"o:.lo J8Ml, não é iucuUll'alivl'J
com O eXl:!rclI'io de drputl1uo, o dI:' q\lal
qlll'r (,ulro I:!lIIl're;.:o. :-e nftll nuraule as
sessões. Av. 2.", /5 FeHlrelru 1/536.

de 5tH1S lf,is, além do expmplar rl'metliflo ã
~ecrelaria da jusliça, ue\ em os p.. esiueules

,
em'iar mais dons para o !'llprl'mO lrihltnãl
de jusllça , t' procurador da curó.... Circ. 20
Junho 1tl36.

ASSEMBLÉ.\S prnvinciaps : foi annullada a lei
da ParaLJyhu J~) Maio Jl:l35, soh,'({ I'lwrllla.
nll~lIlo p,;J'fI o p.xPI'cilu e urillaUa. Lei u. 039,
10 UululJro 1836.

fui annlll1aua a lei np Sf'r;!ipc 9 Marro 1835.
na pal'll' em qne dispõl' dll~ hens d" l,rcll'lU
dos reli1.:ic,sos Carllwlllus. t'xliltela pda dila
lei. Ll:!i n. o h'1, 14 OUlubro 1836.

approvou-se a um vicf'-pre~id('nleoe qrol'in·
cia 1I{10' haver IlImado us~enlll po~ 1:'l'lar
ellcfllTP~adll do 7-0\ el'lW da meSUJa. Av.
23 Nuvembro 1836. . ' ~

conforme a Lei n." 16, 12 Agosto 18:\4.
arl. 12, lIilO llJes CUIll pde lt'risl.,r I>oure
DJa l'>I'lC\ de }iruce~s·o. Av. 12 lJezelllUI'j)
:lti36. )

membro d'elJa não póde spr nompado o pré
sid,'ule dH provillciH, p,·la illc'OIllIl:llluili
dad,' em deSeWpetll,ar <Js fllllcl;ões dll:' arls.
8, 13, 14 e 24 <.la Ll'i n.O 16, 12 l~guslo

1.834. Av. 9 JuuLJo ib37.

fui annnllolda a Lp1 n.o-48 na de Minas, 6
A1>rd JS;H>, aCl'l'ca da l'I~IIIO';{lO, Hl'olWIISflO
e d,'ulis:.ão dos parod.lOs. Iles. ll. ° tiô, i5
Selembro iS;;7.

dppols oe adiadas npnhnm acto porlem exer
cer, sim sÓ dep"is dp TIl v;.mellle coDVO
cauas. Av. n.O 2i), 1 Fevereiru 1tl;;8.

declnroll-se que o ilrt. :\ O, S 11 do Aclo
Addiciollal. não pôde. uelJJ CCIll\l'\ll eXI",IJ

01 r-:,e il fHclJ\Jade ue re:'lIh'el'l>ul. e II'gls
Jarem f'\lI pal'lil'Il,ar a rc~peilll da no I'l:'açil~

e susP"'lls{w de colda 11111 dos ellJprl'gadus.
.Af. n.O A2, i Março Hl;~8.



ASSEMBLÉAS

( 259 )

ASSEM:BL ÉAS

ASSEMBLÉ,\S provinciaps: á de Santa Calha-
• rlOa Se' manclárf.o t'lIlrr'rnr de Sllppl illH'lIlo

pxlraol'llin:lrio áú conlos de réis. RdS. D. o

52, 25 Selemuru 1838, ad. 2.

ornenon-se, que não fossp gnnrrlarlo P. ohsp:r
v,ldo COII'O I,'i, até d filliliva ch~cisflo da
as>t'Ill\ lea ~er:tl, (I Pl'ojl'ClO n. O 16 do
Cear<Í, pllr illcun~titllciOllal na slla ma
if'l'ia e na f(')'IlIa ela pllulicação. Av. n.·
117, 5 Novembro 11:l38.

- os presidenles ele provincia tf'ffi oez dias para a
s:III('(:flo elas lei~ pl'\Ivinl:iaes, qllel' llll>S sl-'ião
apl'l'SI'nt,l(ias pda primeira, ou sl'~ullda

\ez. Av. 11. 0 118, 6 Novemhro 18:\K.
\ id. Av. 28 Mw-ço 1844. (Jum., 12.° 90.)

- sobre slla rPllnião exLraordinari<l, oecTaron-sp,
qlle lião Iwv"IIc1o inlerl'upçiio eolre a ('(>110·
\',ll;ào p. t'xi~l('ncia rI'clla, a lei. que re~ndar

sell c1'aUl<lIllPIILo, desigua o"cessHI'ialllPlIle
a clissoll1l'àll nalural di' (1IlIa. e o oasci
11 I tHl lo de ·uulra. Av: 26 Mnrço '1840. (Jom.,
n. o 8(l.

- da \'<llicl;:trle oe súns el"içõr.s niio conhee'pm os
pl'l'~idt'lIll's dl\ provi lIcia. Av. 26 Marçu
11:lLiO. (Jurn., n.O 86.)

não POOf'tn dl'crplar recrlllampntos forç<ldns.
:::'u<J::i Ut'l'isões Súo 1(-'1'<1 PS , qllanull rClIllidos
J1lais de llll'lacle de SI'US mCUIUrll::i, lião
selldo pi eci~os dous (erços. Av. "27 Marl(u
1!:láO. (J um., n. o ~ü.)

qunndo se oi,'i~irem á assemlMa geral legisla
ll\a d"H'U1 fa~.t·l-lI 1'01' m\:ill de 1'l'flre~~ li la
çflo U1"ll\l.d", cOllftll'llIe U Ado Addicillnal,
e C(In>1. , ,'ri. 8~. § á, e lIftu flClr pr(lposla.
Av. "28 ~hlf(;(J 18l10. (Jom., n." 91.)

s6 podem inslituir exames nos livros oas tbe
sllunll'ias. 011 qlle r<1I' rd"ti\'o a rell as, e
dt'spezas pt'O\ inci:\Ps. para dt'sempt'ullll das
SU<lS JllJIitada~ aUrihllicões. clInfOrlOp. o Aclll
Adtlici ... u. Urdo u. ° 275, 18 Dezembro i8~0.

ASSE\mL1~A~ provinriap.s: forlio rpvo~an:ls por
cOlltrarias á ClIlIsliluicão divl'('SaS lpie; da
l'rllvineia da Parabyua: Res. o. 0230. 9 No
'i'ewuro I8!!.!.

para pl1as intprpl1em oS f'hpff's d~ policia ()-
{"I'cllrso d.ls c'arnaras MIIlIiripap.s, de que
traIa a Lpi t Olilllhro '1828, arl.· 7~. P I'm
que cnsllS. L"i fl. o 26' . 3 Dez"lIIhm ·1 R'II 7

arl. 4. S ~: nl>~ 11. 0 120. 31 Jaueiro 18á2.
arts. 2, S 3; 58. S 9.

for1ío revo~nrlac;, como se d'pl1as se (i7ee;se
exprpssa menç1ío, t'Hlas ns I...is p,·ovinciaes.
fi lIe SP. 0PflCl7,PSse.!O ás rr rOl,tIl as i11<1 icia I·ias.
Lei n. o 261, 3 Dezemuro 18lü, arL 124.

suas leis siio pxaminndas pplas secçõp.s dQ
conselllO d'eslado. !lego 0. 0 124, 5 Feve
reiro 1~!J.2. ad. 21.

n50 foi rl:'cphida, e porque, a l'eprc~p:ntação

dl~ S, Palllo contra as II~is das 1'I~fol'lIlaS

jllrlicial'ias .... do cOllsplho cl'estado. Av. 5.
Fevereiru 18ft2. (Junt. , n° 36.)

eslão no seu direito, quando drcrptão f'om
pl'olllisSll para as InuallllaJcs. OrJ. 11. 0 iiI,
1.8 AUl'il 1842.

não se lhe del'em apl'l'spotar o halanço e
ol'c;:lIl1enlo de rpceilu t! desp('?a P:1'I'U!, nptn
á sua cOUl:lIissflo os livros doclIDlenlos re
lati\us. Urdo 9 Mail) Hi!J.2. (JOI'/l., 11.° 140.)

maneJou-se Sll. pendeI' a execução ela lf'i de
St'r~ípe 2it ,Janeiro 18á."2, clIllredl'lldo pri
vilt'1'io I'xc!usil o P:I!'u IIllla rabrica de sauào;
Av. 1.9 M.aio Hl42. (J01'11., n. o 143.)

não podem antol'isar os presidenlPs para fazer
rPlTulalllellln. Av. 21 Maio 1862 (./07'71.,
n. O U7); Av. u.· 00, 31 Maio 1<:;á2.

33.
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ÁSSm1BLÉr\S provinciaes: devem nng represen
ta~'('lt~s, qlle dirigirem <l S. M. 01., d;lr-Lhe
o lndallwnln, qllP. a Consl. :'Irl. 100 dpler
mina. Av. 5 AgosLo 18[12'. (Jom., n.o /2á!.)

ordpnou-se, quP. apesar da dissolução da
caLllara nos dl'lwla,!os. devião cOlltinuar
em S('US lraha\; os, até qne <l as~;pmbléa

gPI',d ,'psolvesse. Av. 3L\gost018á2. (JOnt.,
71.°247.)

niio pnc1em orc1ennr. que as notns de hancos
pro' inciar's sPj50 rpcl'bid<.ls Il:lS e,Lnções-pu
hlir:as: IWIll lallç,l(' illlpll~lilS sobre consumo
de ap;lIard"lItps e J>"bidas pspil'iluosas; e
POI' isso se mandou su ·Iwllde.· uma lei do
l\larallllflfl, quP. o delel'lllinavn. Urdo 9 Se
tem1Jru 1842. (J om. , n. ° 249.)

mandou-se SUf\tar a cobrança de 5 p. o/" dos
militares, exilódos elllvirl\lde ria Lpi n:o J03.
2./ \llIl.o 1840 da prcl\ incia da Bauia. UrJo
7 UuLubro 18hz. (Jom. n.O 2íÔ.)

.L- 'os presic1f'nles oe provincias devem, qnnndo
rt'mdlel em as suas I('is. acompnllhal-as da
exposiçflo dos moli, os pOl'que as sanccio
nú!'ilO, 011 nno. Circo 7 Novem1Jro 1.842.
(J 01'11., n. ° 318. )

_ mannon-se suspender a lei n. ° 94. 7 Mn io
1842 da Babia. impolldo novas contribui
ções, Urdo 1ô Dezembru 18á2. (Jorn., n.O
6, 1t!á3.)

quando forem incorrorac1a , qne conlinencias
e !tooras Illilital'('s lhes rOllllwlem. Provo
n. ° 8, 1õ Fevereiro 18á3, § 19.

~ foi revo~ada n lei de Sprrripe 26 J aneiro 18~t,
crp(\udu jni,;o privalivo para as ex,~cuçóes

da lIIist'ricordta e mais aouexos. Res. 0.°
2,63, 21 Fc,ereiro t8lt3.

- foi revo~ada a le1 de S,'rg1pe 13 Fe,:ereiro
18ltl, coufirUlauJo a venda de lerreóo per-

tencente ao enrap p llndo da fazenoa Sllpn
caia. fies. n. ° 20á, 22 Fevereiro 1843.

ASSEMBLÉr\S provinciaes: foi revo~ad:c). a lei
de Sel'gire 9 Março 1861.. concedr'n~Q.

pensão. Res. 0.° 268, 22 l\1arço 1843.

foi revo~ada a Lei n. ° 48. 20 Onlubro 18áO.
do Rio Gra nde do Norte. Hl'I'oga r,Hlo-se o
pont'r de concrder licençn para alil'naçóes
de IJPns de mão morLa. Iles. D. ° 278, 3
Abril 18lt3.

foi revogado o art. 1, da Lei. 8 Maio 18:\5,
de Santa Calharina, fixanno a jnris.ciicção
ecciesiaslica dI! lermo de Lages. Iles. 0.°

280, 1. Maio 1843.

não rod~m decreLar leis. que tenhiío execnçãCJ
em ontras provincias. mns I'f'p,'espnlar ao
governo sohre as que lhes prejndicarem.
Ord. 12 Julho 18M. (./01'11., n. ° 192.)

determinou-se o pa~amento do escrivão da
alfandf'ga. que servio de inspector por eslar'
esle servind'o como d"pulado provincial, em
conformidade da ()I·d. '28 Feveri~iro 1837;
01 d. 3 Agtlsto 18li~. (Jom. n. ° 237,) - \ ido
Ord. 1lL iVove1l1b,'0 1tlá4. (.10m., n.O 318.)..

foriío revog;adns as lois 12 Unio ~ 835, de Snnta
Cat\wrilla. e 26 Jnnf'iro 1837 de S. Paulo.
dispensando leis de amorLisação. Res. 293.
13 Selembro 18á3.

declarou-se. que optando os procuradores /is
caes os ordenadtls com prererencia ao snb
sidio de dopula~(Is J.lI'tlvinciaes. lem dirr'ilo
a ha"cl-os por inteiro. Av'. n. 5 71 e 73,9
Outubro 1843.

foi revop:ada a lei oe Ser~ipe 7 Março 1839.
creaudo juis(l privaLivo das causas da fazellda

• pruviucial. fies. n.O 316, 21 Uutu1Jro 1843.
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!SSEMBLÉJ\S pt(winciaf>!': fi de Santa Cnlharina"
concf'dpu-se um prllprio nac<illllal par, cnsa
de suas sessões, L~i n.· 311, 21 Oulubro
1.843, al'l. 37.

A5SEMBI.É.\S

cic~o iln log-ar. só os elias ele jornada. à'
taziio de sl'is lp(!uas por dia, e llIais oilo
dias para se' nprtlInl'lar, pp,rl"IH'eIICh todn
o C'xcef!I'111.1:' ao jllfz mllllicipal. Oru. 1.7
D\:'zcm Lru 18M. (J orn., 11.· Dá 2. )

ÀSSEl\1BLrtr\S prn,-inrial's: foi rpvn~adn a L"i
:275.15 Abril li'1h'J, cap. 2. a!'l. 2, § 16
de Minas. l'sl:IO"Je('encln (lil'eilos cip f'ntl'ada
sf.hrp aJlim,ll's, que imj'OI'la"Sf'llI ~enl:ros>

que nflO l'o-Sf'nl prot!lIcl;ão d;J~ prol incias
Jimilrophes. Res. n.· 3~7 A, 24 ~tbiu .18!15.

- detf'rminoll-!'e sohrE.' o "pncimenfo compe
lpnle :10 juiz municipal e de o"phi'lOs, como'
juiz de diJ'pito inll'J'illo, duranle () 1p.lllpo
('ITI qllP. f'slivP,,~e na :lssPtnhléa. Ord. 30
Dezembro 18!13. (J orn., ri.· &-, 18M.)

df'daraçõe!' se fizf'rão !'obrp. a pri mf'irrr e se
~llnrla "p('usa de "anclJlO de leis pelos
prp"idpnLps; sua discussflO e vlllaçiio pllr
2/?,. e como conlados; e j1uhJi,'aç;lo drls
qlle por .I'-Ia llIaIlPiJ':I pass:lJ'f'ITI s"m sallC
çúo. Avó:28 ~!]~I'ÇO 18~4. (JOnl., n.· 90.)

--" sobre a Sl]prTl~ssão de cndl~il'as de en~ino

prim<lrio fpita p..!a lpi de Sergirf'. - Vid.
Av. 16 Agosto 18M. (Jorn., n·.· 216.)

'r'"" à lei (le Sp.rgipp., approvanno dp.miss1io. dada
pelo pl~eside\lle a j1l'ofpssor,'s de primeiras
lelrus, approvolI-se' a np.~açào dp saoc:çúo.
Av. 16 Ago~to 1.tl4á. (Jorn.~ n.· 2:W.)

- a respf'ito dos vencimentns competenlf's nos
elllJ.lrpgados da L1.esouraria. qAle substitui
Telll tiS d[-divos duranle slIa I'~lada .CIlUlO
depulados provi IlCirJ(~s, IlHll.Hj'llIl-SI~ oOspn-ar
DO Pari. :JS Unh. 5 A~(lslo e:21 D,·1.pmhro
18!1:~; OrJ. 1lJ l\uvellJhro 18f~4. (JOT7I.,
n.· 318.)

- ii de Minas mnf.lUOII-SP. sc!rfliF a necéssidnde
de incluir o' jlagamenlu <1u Jllpn'~o de
se('relal'lo do ~OVI:I no nas despezas reiti.s
J1l'lus SUPIH'iIlH-lHos decFeladCl. p\:'la as~elll
bléa geral. Ord. Y DeJ.eruul'o ltlM. (J orn.,
n.· 33:2.)

- declarou-se qne a um juiz de dirf'ilo eh'pulado
a ~clla se deI ia pa~ar de lH'deuac.lo, d"sde o

, encerrameutu alé entrar de. UO\ o uó exer-

1-

\ .

1-

compp.Lp,-lbl's expliCAr os s('ns reglllnmrnlos.
Ord. 15 Sclellloro lSá5. (J orn., It.· 2ô5.)

tcm dil'l'ilo ele nerrelar filie as cau<ng da
fn~.pnda pro,incinl' se pro('l'sselO c cnrr:io
no forll cnnllllllIn, 011 perallLn os jnizps
privativos creacllls "elas Ipis gP.l'aes. D~cr

14 Julhu 18~(j. (Jorn., 71.· 221.)

c1f'clnron-~e por fine el"ilnrf's c1f'vrriiio !'(11'
('\pilns as CJuP. h-lO d.~ I'lInl:ci"nar 1'1ll.1 ,-;!I!).
nes. 26 .\~oslll rlp. ISáo. U;(/:. OfT., n.· 3);
2 Av. 2.> Agoslo 1840. (Caz. OfT., 11.· 4.).

declnron o !!,overnc, qne qnanelo ellas cnn"';
selllir.'m t:'XI,rp.SSH Ou lacil<lUléllle IIn "e-~

vl'\ia UO flpplllado, lIilO Ira lunduoJl'nlo
pla',si\p\ para fjlle ';I'ja inllibic.lo dn px(\r
cic:io do en'llre?:n ~pral. Av. 18 Agoslo 18á6.
«(,'lIz. U/r., 11.' 4.)

sohre leiS" do Rio Crnnne el'O Nnr!p., áretca de
3"0-p.nladori,,s, e privile)!ins e'I\III'ii\ns. 
"id.OfT. lUatabro 184ô. (Caz. Uff.,II.·38.)

sohre p:ígamf'n'o ele vencimf'nlos aos Jl1l7.es
IDIIIII('il'"('S dn ord,'nado de jlll~e,; dedil'eilo,
quando p.:>LI~s se dt>,nor;lll na capilal da
)ll'()\ incia, depois de finda a sl's~ão de IJlle
siw memi,,·os. I" 0\ id"n('ioll-"e e I·Oll\~. Av.
1á Ouluuru 10..6. (Gúz. Olf., n.· 3~r.)
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ASSEMBLÉ,\S prm'inciaes : nada ponem ordenar
aos agentes diplornaLicos do illJl'et'io. que
a t'llns lllio silo suiJjp.ilas. Av. 6 Novembl'o
1846. ((;az. UfT., n. O 51:>.)

sobre licenças pedidas por officiaE's da armada
para n't'lIas lorJHlt'cm assento. Hes. de Cons.
14 NOIellilJru 1846. (Gaz. Off., n. O 69.)

seus lnE'mhros porlem ser v('readores das Ca
Dl<lrdS MlIllicipaps. Av. 21 J\uveIllbro 1846.
(Caz. OfT. > n. o 74.)

seus lnE'mbl'os ('m efTprtivo exerclcio ponem
Sl'l' C"lIvorados corno t'\t.·itores para a junta
de CfulIlificação de volantes, nüo obstante
o flrl. 1;~ do Aclo .-\ddiciolHd. Av. 5 Dez.em
hru 1846. (Caz. Olf., n. O 85.)

- foi indill1'iila. vista a Ord. 6 Mnrço 18lli,
arts. 19 e 36, S 6. nego 22 .Junho 1836,
pl'llenção de UIII seu lllelubro em ex('rcicio
)la l'a se lhe pap;a I' cl'esse leIO po ol,deoado
de tlwsOllreit'o, 'lue ('1'a da alfandel'a. ·v\v.·
31 DezelllLI'O 1846. (Gaz. OfT., n. 0·108. )

ASSE~TAn praça a recrulas. - Vid. Rccmtamento.

ASSENTOS: sobre o qne df'vifl compelir.a um
escrilão da Camara e expedienle do lribu
nal da Ml'za da Conscieucia e OrdHns, que
tinha carla dp. conseluo. a qual pelos Alvs.
29 Março e 20 l ovell1bl'o 1786, lbe dava
precec!encia , dpcidio-se, concedendo-lhe
volo em mf'za. Porlo 17 e D"'cr. 23 Fel'e
rf'iro 18U9. anuexos á nes. 22 Maio 18.28.
(Gatt. lVab.)

da relação: dpc1arou-se, ácel'ca do governo
d\,IIa, pel·lt'lICPI· ao cbauceller. que o Óss._
6 Nun:!udJro 1783. lomado soure o Alv.
pt'l'jH'luo de slIccessàu 12 Selt'muro 1770,
não tinua validade, por não haver sido
cOllfirmado na Casa da Supplicaçào. Carta
nego L' t 26 Julho 11:i09. (Goll. Nab.)

ASSENTOS da Casa da Snprlicaç1ío de Lisboa
para se riscarem nas sPlIlell(:as e actlls pu
Llicos as formulas e expl'Pssões detrwmi
nadas e Obscl'vadas ~uh o !!-ovel'no francez.
Ass. 339, 12 Maio 1810. (GoU. Nu.b.)

do re1ntor, pI'('sir1en te e vogaes da J un ta de
Ju~tica criminal, L1H1nrlada crear nos Acores,
fMão' e COIIIO I'egulados. Alv. 15 Nove'm1I'o

,1810,S5.

- da Casa da Snpplicaç1ío de Lisboa sobre a Ord.
Liv. J , lil. 6, S17: regl'as se ordenarão,
e se mandarão escrever. p,tra acautelar
allgmenlo de casas de commissào em feilus
de lenções, demoras no seu despacho. e
peri~o no se~rpdo da jnstiça. Ass. n. o 3lJO,
26 Março 1811. ((;'oll. Ass.), sem vi15or.

- da Suppliraç1ío de Lisboa sobre a Ord. Liv.4.'
lils. 23 e 2ft; em causas de despejos Lem
logar visla su~pensiva sÓlOenle nos casos de
L('mreilorias provadas in contilLf1lti. feilas
por exprrsso consentimento dos sf'nhol'ios.
Ass. n. O 341, 23 Julho 181 L, (CoU. A·.çs.f
sobre o qual se tomou o Ass. n. o 353, S
Juuho 1816. (Goll. cit.)

- da Snpplicaç1ío de Lisboa: ~obre fi OreI. Liv, h,
• . liL 8U. S 'l: lestan1PoLos sno v,didallll'nlc'

approvadlls pelo me>OlO ta 1..ll' ii ião . quI' (IS

eSCI'pveu. Ass. n. o 3á2, 23 Jullro 1811.
(Goll. Ass.)

. - d.a Surplicnção de Lishoa: sobre a Ord. Liv. 3.
liLs. 86 e 87; ao devedor, posto que I.enha
de aIgu llS credores inducios. Sf'1U rehallJ,
não se dá vi~la. sem ~pgllrança d" juizo,·
par'a ('mhargar a spnlença eXt'cularia pelo
credor. que nno comeio no compromi~so.

Ass. n. O 343, 23 Julho 1811. (Colt. Ass.)

da Suppliração de Lishoa: sobr(' Alv. 16 De·
zemuro 1771; nt'gociantes matriculados,
e lI1ercad(.rcs eIe retalho, que nào são
df\pulados da M"za do Bem C(tnllIlUI~I. n:~o

. tt:W cOlDpdeucia de. fól'o pl'ivalilo. Jos pn-
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vilegiaélos da consprvntoria do <'(lmmprcio.
Ass. n.O 344, 23 Julho 1811 (Cult. Ass.),
sem vJgor.

ASSE~'\TOS: o do fiscal da junla da f:l7.Cnrla élos
arseuaes do exere.:ilo, f(JbriCtlli e fundições,
que CJ'a juiz dos feilos da corôn e faze,nda
da Casa da Sopplicaç:.o, foi d... c1arado ser
o primeiro ii direila. Av. 1ô Agoslo 1811.
(CuU. ]Vab,)

- da Sllpplicação de Lisboa: sobre a Ord. Liv. !l,
lit. 80, § 1, a nullidade dt'crt'lada - e de
outra mal/tira !leio SPTá nllioso o /l'stame1llto
nno se limila ii disposiçflO proximn, - c não
sabmtlo, ou não podendo: eOlllprt'\wnde
gt'l aI e exlens"mt'llle lodns as disposições
cOllleudas no dilo §, e além de deverem
COllcorrer, não podem anlepôr-se, pos
}IÔr-Se, 011 sull~lilllil'-se POI' equipolencia.
Ass. D.O 3á5, 17 A~o:>lo lt;l1. (CoU. Ass.),
explicado pur Ass. D.· 358, 10 Junho 1817.
(CoU. cit.)

~ qllnl o competenle ao primeiro d<>putado' da
I. juneta dn fnwlltla dos ar:.euaes do exerci lo ,

fabrica e flllldicões declarou-se. Av. 20
Aooslo 1.811. (CoU. iVab.)

:- dos dezpmbargaoores da rel:lção do Maranhão,
farão re~ulados pelos da B",hia. Alv. 13
Maio 1812, lil. ~J, § 14; lil. 3, § 2, ebern
assim os dos de Pel'llambuco. Alv. 6 Fe\e
reiro 18:H.

da Supplicação de Lisboa sobre Ol'd. Liv. 1,
tiL 5, § O, de aulas lomados em prp.sp.Jlça
do regt·dllr, sobre ag~ravos de ordenaçãu
nào guardada, silo ew harlr<l\'eis, e os em
bargps julgados pelos meswos juizes. Ass.
n.O 3ú6, 1ôJIloho 1812. ((·oU. Ass.), sem
vi~ol'. - Vid. Accol'll. 16 Fevel'eil'u 1825.
(CoU. Nub.)

- dos officiaes de milieias em conselhos de
l'ueITa, concorrendo com oS de primeira
linha, regulul'ào-:>e. Res. 3 Abril 1.'313.
(CoU. JVub.)

ASSENTOS da Snpplicação de Lishoa sohre Alv.
13 Maio 1813: pro\'idencia~ p",ra rpglllar
o delilillo dos ft'ilos distribuídos ~s duas
casas de ag~l'avos exlindas p... lo Ali. cit.,
ou que vie~sem por d"llt'nciencia a pilas.
Ass. II. ° 347, O l\ovelllLro 1813. (Cult.
Ass.), sem vi15or.

da Supplicnção de Lisboa 10 Abril 1813. f'm,
que se decidira, que não POdli'IO os lI11pe
iranles elas reyi~,[as Hlnbal'gal' as senlellças
conlra eHf's proferid.. s, loi anllullaJo. Cal'la
nego ti Dezembro 1813.

da Suppliração de Lisboa, qne os Of'crs. 7
M",io, 3D.Julho, 13 Agosto lJ33e1hJllnho
17ál, elilabelecl·ndo o juizo das falsldadl"s,
nào derogou o pri\ikfi,io do Joro, tjue cllm
pele al,s eecle:.iasliclls pt·las leis do reillO.
Ass. D.· 348, 29 Março 1814. (CoiL. '/lss.).
sem vigor.

da Supplicação (le Lisboa sobre Orel. Liv. 3,
til. 41 • §§ h e 7, e til. 88. as viu\:!s lJão
gosão da I'esliluiçiio para sereln ;uimillidas
a sf'gundps eJlJhaq;oli. Ass. n.O 3h\), 29
M(Jrço 181lJ. (CoU. Ass.)

da Supplicação de Lisboa que o élelej!::Ioo elo
cOlIs\'nadol' da cOUJpanlli'~ dll Allo Dlluro
nào adqUire Ct'1 t 'za p",ra os eIlILar~l.s "'l'lIe
opl'oslos. Ass. 11.° 3bO, Õ Julho 1814 (CoU.
Ass.) , sem vibor.

da Supplícação de Lilihoa: so11re os cnpilulns
e coudlçõt's da cl.lIlpanhia do Grào Para.
Ass. n.O 351, 20 Mar~'o 18H1; n.O ~52, 21
Maio 1816; 11. ° 357, 2ô Abril 1817.

da Sllpplic:lção de Lisho; sobre 1'1 Lei 9 Se
tembro 17ti9, § iJ; 3 At;oslll 17iO. §§ 1
e :2. Alv. 20 Maio 'J 7ti9, fi aboJic{lo dus
"inculos inslgnificanles a lavor d; quPIO
cede deelarou-I'e.. A:;s. 11,.° 3õh, 8 Juuho
1816. (Coll. Ass.) I
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ASSENTOS dn ~llpplicllÇfo de Li,boa: Oro. L. 1,
. IiI. (1, § 10; ,\lv. 25 Oulubro 16M; Ass. 9

Mol/'l,o 1;5tl, 1~ f('\('l('i,o 1815: niio COl11

Iwle ii IIw~a de élH(1 :1\ os l"nHlr COnLH'Cl

DIf'II10 pel(, dI' pr li, ~o, dos accorrlãos ela
nW'l,a do crime, ~('1Il11l e~l<-s proferidos na
{erllla da 11"1 e ,.,'I'('rill(l Alv. Ass. n.O 355,
13 JulllO 11:>16. (CoU. Ass.)

Lo- drc!nrol1-se qlle O Ass. n.O 109, 17.Tunho
1ôfi L. (·~l.IH'lecl:ndo o COII ilecinll'lILo dos
i III 1;11 t<ll'ios p' r IIpl'elld(·lI('i<l. nfto podia
faz('r ,'I'Lip,o <le lel-l.isl;l(,:{llI aclu,,!, (J"r se lião
('" pul,hcadO' CIIIIIO era Illislpr, nem se
,lcl",r illqll'psso ('lU ll('ll!lllma das c"lIel'cõ(,s.
Provo 2.", 6 Fevereiro 1817. (CoU. L':ab.)

da ~uprli('Il(:fto (le Li;;hoa: esla!Jelercriio- se
pri'1l'il'ios rpf!ldad( res das allligllidadps
do~ de1.('(IIIl<l\'~"dores. Ass. n.O 35ô, lá Fe
~l:rt::iro Hil7. (CoU. .Ass.)

OOS depnlarlos oa jnncta (la fazenfla e arrf'ca
dat,'~l(I, lIlallcln.la ('1'1';,1' em S<lola CnLlpl\·illa.
rl'l.!ldarilo-sl". Carla H('g. e 1I1sll'. 19 Abril
18L7. (Colt. l\ab.)

da ~l1pplicaçiio clf' Lisl1on: S(l!Jrp ('f'dez:l (le
jui:lcs. Ass. 22 Abril 1t>j 7. (CoU. Delg.)

;- e "I1Lo na jUnctfl d:l ra7,E'nrla de Sant:l Ca.
11,"'1' na declaroll. se compelir ao e~cril'lul'a

1'10 (,olltac!o\'. servindo de escrirftn c1t.puLa
do. Pruv. 24. Abn11819. (Colt. Nab.)

da Supplirnçoào: s(l1>re Orn, Liv. á, tit. 100,
Lci 3 A1!(l, lo 17íO, Alv. 9 .Tmll·il'o 17H8,
a re>opeito de SltCCI'SS;'O de mnqwdo. Ass.
n.O ;~5~, 1~ I\~nslo 1t)1~}. Ass. U.O 360, 1á
Julho 1820. (CoU. lVub.)

do merlidor ela alranrlC'ga de Pcrn<lmhuco oe
c1<1l'llu-St' oude seria. Pro\'. 1i JuuL.o 1820.
(Coit. l\'ab.)

ASSEi\TOS da ~lIppli('açiio de Lishofl : Ord. Liv. 4,
liL. 100, § ;); Lei;) Agosto '1770. (> Alv. 20
Maio 1~~)6. &c., é nulla a clallslll ... da
venda de !JPlIS vinclllarios, e sua di.!rilllli·
çãc, em lp~arlo;; pios. Ass~ n.O 360, tá Julho
18:20. (Colt. Ass.)

tomar!os na mf'za l'tranrle da ('asa d'l surrlicll
ção (a lh'!açiio do Rio cip. ,Tanpil'o roi aLai
gl'adllação plevada pelo Alv. 10 ~VI..io 11'108),
sobre illlelli~ellcin 011 inlerprl'lóiçiin d,> al
F:lllrt:l ord,'nação oll lei. são flllde de Ip~is

laçi1o, e 11'111 torla a nub'riclade ele lei,
visLa a 1fi 18 A~o~lo17()9. ~ 4; 01"1. Liv. 1,
ti to ;), S 5. accei Las pela Lei 20 Olllll "l'O

1.823, art. 1. - Vid. Rcs. 2i iJ1arço 1829.

tomaflos nas flelaçóes sllbaltf'rnas (que frão
a do Porto, [lio de Jallciro alé 10 Maio
HlOK. Ballia P Maranhão creaoa pelo Ali,.
13 Maio 1812, PprnamhlleD pelo A!v. 6
Fevc·r('il'o 1821) , dl'pt"lIdião de recurso pal'a
a Casa da SllpplicH~·iio. remell.'ndu-os os
chanc, l1erc's, para alli Sl:'l'pm appro\'ados
()u reprovados. vista a Lei 18 Af.!osto 1íti9,
S 8, accei La pI' la Lei 20 Ollllllll'o 11:\23,
ad. 1. - \ ido Iles. 24, LlJw'ço 1.829.

tanto á Casa fI:l Sllpplic;ç~o 00 Rio de Jllnei
1'0, como ás de mais RI,lacõl'S do IIII~)('rio,

f(li tolhido lllmal-os, \ i~l,: gue só á a~sr'm~
blé:l ~cral I,·gislaliva ficou p"('lencendo a
inlf'rprclalião das leis. Conslil. art. 15,
§ 8.

~ que se tomnváo snbre as carlas ro{!:atorias nos.
l'eCllrs.os ,á coroa illlel'po~los das jll"liras
eccll'swslicas forão al)(llidos. Lpj eh Cons
tiLuiule PorlllgllPZa, 21 Maio 1821, S 3,
em I'igor pela Lei 20 Outubro 1823.

- dos df'plllarlo5 e srnadnres na asselllbJéa geral
legislativa são incilsLinctos. Conslil. art. 22.

do commandante militar da Ilha Crande e
Pal'uly, I'e~lll\'e(l-s(' dtwer SIT silperiur ao
da Camara nas festividades pul.>licas, eUl
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tIue concorressem na matriz. Porto 2.',10
Dezembro 1.82lt. (Coil. Nab.) , e 21 Abl'il
1825. (Rapar!. CUI/h. iIIato , verbo Assento.)

ASSENTOS: determinou-se o CooLl'al'io do Ass.
n° 346, 1.6JunllO 1812, entre ouLras I'asões
lambem POI' ser tomado pela Ca~a cla Sllp
plicnção de Lisboa em tempo que a do Rio
de Janeiro Linha igual catl1egoria pelo Alv.
10 Maio 1808; s6 podendo produzir autori
dade, se sua douLrina fosse recebida por
assento d'esLa Casa. o que depois ela Cons
tituição não podia uavel' logal·. Accord. ela
Supplicação cio Rio de Janeiro, 26 Feve
reiro 1825. (Coil. Nab.)

- sobre interposição e conhecimen lo de nggravos
(le pelição, intelligencias se clerão .nos tres
accordãos da supplicação do Rio de Janeiro,
5 Julho 1825. (CoU. Nab.), alterados.

- precedencia cl'el1cs ordenou-se que não hou
vesse enlre os vogaes nas jllntns ele jusliça
mililal' novamente creadns. Lei 13 Outllbl'O
1827, ar!. 5.

- do conselho ultr'amarino: enll'ando-se em
dlll'ida se o de 28 Março 1792, LrnLanclo
das lenças, compreheodia sómenle os poslos
miliLares com efTectil'iclnue e exel'cicio, ou
se lambem os aggregndos e gl'adundo ,
ape~ar dn Carta Reg. 22 Mnrço 1766, e Res.
29 Janeiro 1827. afTectlJou-se á assembléa
gel'al. Res. s 9 Novembro 1827. (CoU. iVab.)
- Yid. fies. n. o 181, 23 Junho 18l11.

- qual o c0mpelente ao escril'ão elo C'onseluo da
Fazenda, que linli:1 cal'la de conselho deci
dio-s . nes. II.·, 22 àlaio 1.828. (CuU. Nab.)

precedcncia cl'elles não Linhão os conselheiros
gentes (le prol'iucio. Lei 27 Agoslo 1328,
3rt. 95.

ASSENTOS dos membros do Supremo Tribunal
de Justiça como ,são regulados. Lei 18 Se
tembro 1828, art. 37.

dos vereadores das Camaras Municipaes não
tem prececleucia. Lei 1 Outubro 1828,
art. 29.

para os especladores deve ha~e: na sala ?as
sessões das Camaras MUOlClpaes. Lei 1
Outubro 1.828, art. 29.

- economico da cosa da supplicnçf,o do Rio de
Janeiro: decidirào-se duvidas sobre nnti
guidade contestada ele c1iversos membros
d'ella. Ass. 1G Outubro 1828. (CoU. N ab.)

sem precedencia tem os assi.stentes r~~niclos

para. eleição das Camaras MUDlclpaes.
Decr. e luslr. 1 Dezembro 1828, 81'1. ~.

a precedencia enlre os lentes dos cursos jUl'i
dicas conta- se pela antiguidades, e esLa
pela data das nomeações; sendo iguaes pela
priol'idade do gráo de Dr.; e sendo ainda
as mesmas, .pela cio de bacharel formado.
Avs. 19 Janeiro 1.829, 1lJ Abril :18lt2.
(Regist. Curs. 1m'. de S. Paulo.)

d'o conselho ullramal'iflo 28 Marco 1.792:
cJeclarou-se que para em vil'lude' d'el1e se
assentarem teocas militares era necessaria
approvação do ~orpo legi 'Ialivo, conforme
se ordenou cm aRes. 21 Novembro 1.828;
Res. 24 Março 1.829. (CoU. Nab.)

dos dezem bat'gadorcs das Relações do Imperio
como S[IO re"'ulados, al't. h, dos secI'elarios
d'ellas, art. 77 do Reg. 3 Janeiro 1833.

de baptismos, cosnmentos e obilos: seus li\TOS
são su bjei tus ao sello. - . ido Seita.

34
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.ASSENTOS: o do conselho nlLramaL'ino 28 Mnrco
1í92 sobre lnrifa e pralica das leD as ~i
lilares, e lodas fls.di posições que lhe fossem
relalivns, /orflo poslas em vigor. Res. n. O

1 1, 23 Junho 18~1.

JlO consellJO d'eslado tem os l\,lioislros e Secre
tarias d'Estado, ainda oüo sendo consc
1heil'os d'eslado, art. 1; bem assim os
cooselheiros exlraordioarios, quando cha
mados, art. 3; o Principe Imperial logo
quc lem 18 anDas, e os mais com a
nomcaçào do Imperador, art. 6 da Lei
n. o 234, 23 Novembro 1841.

nas audiencias dos juizes municipaes, chefes
de policia, delegados, suhdelegados, juir.es
do civel e de orphãos, devem exislil' unica
menle destinados pnra o advogados e ba
chal'eis, que as frequenlarem. Heg. n. 0120,
31 Janeiro 1842, art. 195.

- a precedencia dos conselhciros de guerra,
em concurreDcia com os vogaes do con
selho supremo militar, ainda que estes
lenhão carla de conselllO de dala mais
antiga, foi decltll'ada. Dcer. n. o 126, 28
Janeiro 1842.

denlro dos cancellos dos triLunaes forflo con
cedidos aos 111cmb.'os do instituto dos advo
gados brasileiros na corte, no exercicio do
seu officio. Decr. n. O 393, 23 Novembro
18l14.

- indislinclos tem os eleilores. Lei n. o 387 I 19
Agoslo 1846, arl. tiO._

ASSIGNAÇAO de dez dias: concedeu-se â vi1la
de Jaguaripe, que os ouvidores do cirel, e
mais J uize conservadores da cidade da Ba
hia não acimillissem conll'a os moradores
d'aquella villa acçào algum, que não fosse
para tratar-se por via ordinnl'ia de libello.
Provo 10 Maio 1814. (CDU. Nab.), sem vigor.

ASSIG_ Ar.Ao de dez dias: dns senlencas nas
suas' cansas, quando por ellas o j~iz não
condemna o n~o, por que PI'OVOU seus em
bargos, ou lh'05 recebe e o condemnn por
llle parecer, que os não provou, dá-se
aggravo de petiçüo e inslrumento, segnndo
a Ord. Liv. 3, til. 25, § 2. Lei n. o 261,
3 Dezembro 1841, art. 120; Reg. n. O H3,
15 Março 1842, al'L 15, § 4, art. 16.

ASSIGNADOS das ~llfandegas e consulados. - Vid.
Aljll/ldegas - Mezas de conmlado.

ASSIGNANTES elas alfnndegas c consulados. 
id. Alfandegas - AIezas de consulado.

ASSIGNATORAS: a Imperial não é necessaria em
alguns Jiplomas de officiaes das repartições
civis do exerci lo ,- ainda que despaChados
por decretos, s~gundo o Reg. f2 Dezembro
164.3, § H. Alv. 1. Abri11S0S, § 3.

dos desembargadores da casa da supplicação
continuarão a ser as mesmas, qne alé então
levavão. Alv. 10 Maio 1808, § 11.

e emolumentos de desembargadores, e depu
tados da meza do desembargo do paço e
con5cieocia e ordens, e seus escrivães da
cnmara , ca pcllão I e officiaes ma~ores. Alv.
22 Abril 1808, § 10 a 1'2; allgmcntados
e dislribuidos pelo Alv. i Agoslo 1808.

do governador da relação do Maranhão em
que papeis tiuha logar. Alv. 13 Maio 1812,
lit. 2, § ;3; til. iO, § 3; de seu presidente,
minisll'os e officincs, os mesmos da Casa
da Supplicaçflo; lil. 4, § 12; tit. 5, § 1á;
li t. ti, S 5; ti t. 7, § i O.

do jniz devem ter as inquirições de teslimu
nhas de devassas, sob pena de nullidade•.
Decr. 27 Junho 1.1:;14. (CoU. Nab.)

- a lerça parle de accrescentamento nas que
se coslumavào vrncer na meza dos aggra-
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vos,_e das braçagens na Casa da Supplicação
do Rio de Janeiro, se mandou entl'egal' á
misericordia da côrte, n beneficio dos ex
P.ostos. Carta Reg. 2, a, 1lt Dezembro 1815.
(CoU. iYab,)

ASSIGNATURAS: a do onvidol' gernl do cil'e] da
Bahia como juiz da lndia e Mina foi fixnda
em 80 rs. Provo 1.' 9 Novembro 1818. (CoU.
Nab.)

do segurador, ou sejn na apolice, ou na
minuta para por ella se encber :Jqnella
conslituem a validnde, c perfeição do con
tracto de se~uro. Rpg. 30 Agoslo 1820,
art. 11. (F. Borges, Dil'. Jm'" verbo Assig
natura. )

emolumentos, e propltlas do presidenle,
ministros, e officiaes da rel<lcão de Per-'
nambuco ordenou-se, que fosse~ as fixndas
p<lra a Relação do Maranhão. Ali-. 6 Fe
vereiro 1821.

com rubricas: foi inteiramenle exlinelo o seu
uso, devendo todns as portarias ou despa
cbos de quaesgup.r auloridndes, que d'ellas
usa vão , ser assignados com os appellidos.
Lei da Consliluinle Porlugueza, 30 Maio
1.821, em vigor pela Lei 20 Oulubl'o 1823,
:lrt. 2.

do ministro d'eslado declarou - se não ser
·necessaria nos pa peis do expeelien te dos
tribunaes, que sóbe11l ii assign:ltl1rn de
S. M. o L, achando-se no titulo d,c mercê
ou despacho alisfeila a responsal iFJade
imposta pelo DecI'. 22 Ab,'il 1821. AI'. 26
Julho 1821., anoexo á Cnrta de Lei 15
Oulubro 1827. (CoU: Nab,)

do piloto, officines e te5temunhas inform:ln
les são necessarias, sob pena de nullielade,

nos termos do juramento, que prestarem.
- Vicl. Provo 26 SelemÚ1'o 1.821. (Colt.
lYav,)

ASSIGi\ \TLRAS nos accol'dãos das Relacúes,
e sentenças de quaesqner juizes, qll~ 1'0

tal'em coJlectivamenle, poderáõ os que as
signarem vencidos, dec1arnr essa circum
stanria, e não fazendo, ficão responsaveis
pelo julgado, como se fossem de voto con
trario. Lei da Constituinte POI'tug-ueza 19
Dezembro 1821, em vigol' pela Lei 20 Ou
tubro 1. 23, <lI'!. 2.

dos juizes devem ler os livros de prolocolo
de audicncia elos escri\'ães em U11l lermo
de encet'ramenlo no fim de cada <ludiencia.
AlI'. 4 Junho 1823, § 1.

dos minislt,os d' estado são necessarias em todos
os nelas do poder executivo, sem o que não
podcráõ ter execução. Con t. art. 132.

a do presidente de provincia é necessal'ia na
correspondeocin oflicial com as autol'idades,
que não deve ser unicamente subscripta
pelo ecretario do governo'. Provo 14 Maio
1827. (CoU. Nab.) ,

do juiz no precalorio: por falta d'eJln ju,lgou-sc
não ter logar o pagamenlo de indemnisação
de reslo do I"nlor de presa feita pelo com
mandante da esquadm brasileira no tempo
da lndependencia. Res. 7. a 29 Norembro
1827. (Colt. Nab.)

da parte, ou seu procurador, e duas tesle
munhas del"e haveI' no lermo de manifes
tação da revista pal'a o Supremo Tri hanal
de J llstica. Lei 18 tletembro 1828, art. 8;
Res. 20 Dezembro t830, art. 9.

e emolumento no SupI'emo Tribunal de Justi·
ça não pertencem aos seus membl'os, e tem
outras arrlicações. Lei i8 Setembro 1828,
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arls. 1, 39, 41, 45, 46. Os emolumentos
de que h'ala o al'l. 39 são contados pelo
Regim. 25 Agosto 1750, na parte relativa
ao escrivães e oll1ciaes maiores do exllncto
desembargo de paço, pelo secretario do
tribunal, procedendo - e executivamente
li cobrança, quando as partes recusem
pagaI-os. Res. 20 de De7.embro 1830,
arts. 41 e h2.

ASSIGNAT RAS falsas: o empregado que as fa
. bricar em materia, ou autos pertencenles

ao desempenho do seu empI'ego, como é
punivel. Cod. CI'im. art. 129, § 8.

- falsas: quem as fabricar, não convindo a
pessoa a quem se aLlribuirem, ou ficando
ella em plena ignorancia, como é punivel.
Cod. Crim. , art. 167 e 168.

e emolumentos das justiças: tornou-se exten
sivo a todas as provincias do imperio o
Alv. 10 Outubro 1754, que os marcou para
as comarcas mineiras, revogado o oull'o
da mesma dala. Res. 13 Outubro 1832.

- de juiz, parte, teslemunha, e informante
devem ter os depoimentos escriptos pejos
escrivães no crime. Cod. Proc., art. 87 e 14 3.

- dos réos, e do juiz devem ter as resposlas
d'aquelles, e de mais duas testemunhas,
quando aquelles não souberem, ou não
quizerem assignar, lavrando-se, e como
o competente lermo. Cod. Proc., art. 99.

do juiz, fiador, afiançado, e duas testemu
nha tem os lermos de fiança. Cod. PI'OC. ,
ado 102. Reg. n. o 120, 31 Janeil'O 1.8h2,
art. 302.

- do juiz de paz linhão os passaportes por elles
mandados passar. Cod. Proe., art. 120;
alterado em virtude da Lei n. o 261 3 De
zemhro de 1841, art. 12, pelo Reg. n. 01.20
31 Janeiro 18h2 art. 77.

ASSIGNAT· RAS do juiz, testemunhas J e parles
devem ter os lermos de bem viver, e segu
ronça. Cod. Proc. , art. 130; allerado pela
Lei ]).0261 3 Dezembro 18M" arls. 4, St;
5,6, 17,§2, e91; §§ 1 e 2. Reg. n. 0 120,
31 Janeiro 18h2, arts. 58, §§ 2 e 3; 62.
§ 1; 63, § 1; 64; 6~, Sh.

do juiz, peri los, e testemunhas deve ter o
auto de corpo de deliclo. Cod. Proc••
art. 137.

do JUIZ deve tm' a nota, pela C111al lizer
constar ao preso sem culpa formada, n
motivo da prisão, e os nomes dos accusa·
dos, e testemunhas. Cod. PI'OC. , art. 148.
Reg. n. o 120, 31 Janeiro 1842, art. 269.

do juiz deve ter sem emolumento algum a or
dem de Habeas-C01'fJUS. Cod. Proc., 3rt 343.

nas relações as ordens necessarias p3ra cum'
primento do determinado DOS arts. 3h9,
350, 350 do Cod. Proc. (sobre Habeas
C01'jJUS) , serão expedidas em nome, e com
assignatura do presidente. Reg. 3 Janeiro
1833, art. hO.

- e emolumentos Jegaes dos desembargadores
das Relações do Imperio são recolhidos a
uma caixa, e divididos por todos os que
houverem servido, incluido o ])l'esidente,
e procurador da corôa. Reg. 3 Jnneil'o
1833, art. 87.

ou emolumentos: sem clles se mandarão, por
occasião da execução Disp. Prov., ,distri
huir as appellações civeis e crimes, c agravos
ordinarios pendenles, - e as causas cireis,
ou crimes, que se julgU\'ã<l em primeira e
ultima instancia, p~odenles POI' ewbargos<
Reg. 3 Janeiro 1833, arls. 92 e 93.

com rubrica. - Vid. 29 J alleiro 1833. (Cit.
apenas no Repert. Cunh. Mat., verbo Assi·
gnatu1'a, Suppl.)
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ASSIGNATlJRAS: sobre n Imperial. - Vid. 13
jJJarço 1833. (Apenas cit, no Repel't. CUI/II.
lU at" verbo Assigllatttra Stlppl,)

dedarou-se, quando a falta de algumas ou de
todas as dos jurados no termo de juramenlo
o nào annulla. Av. 2 Abril 1836.

a faHa da do juiz nos depoimentos das teste
mnnha imporla nullidade no processo cri
me, nos tel'mos dos arls. 87 e 143 do Cad.
do PI'OC. Av. 29 Abril 1837..

- dos réos affiancados sào necessarias nos lermos
de compal'e~imentoperanle o jury. Lei n. o

261, 3 Dezembro 1841, art. 39.

- das partes ou dos seus procuradores devem
ler os requerimentos qne fizerem ás secre
tarias d'eslado. - Vid. Secreta1'ias d'Estados.

- dos queixosos, denunciantes, juizes e partes,
&c., nos aulas de interrogatorios e outros,
quando faltarem nos l)rocessos de pronun
cia devem os juizes municipaes mandar
supprir antes do julgamento. Reg. n. O 120,
31 Janeiro 1842, arl. 291.

- hraçagens e mais contribuições de preparo
d<Js appellações e recursos crimes pal'a as
Relações, continuào a ser as mesmas, sa1l'0
sendo de presos pobres. Reg, n, o 120, 31
Janeiro 1842, ad. 471.

- dos pareceres minutados de secção do conselbo
d' estado como tem logar. Reg. n. o 12ú, 5
Fevereiro 18lt2, art. 8, e das consull:Js,
art. 19.

- das pelições, allegações e arrasoadas , que
tiverem de ser presentes ao conselho d'es
lado, incumbem só aos seus advogados.
Reg. n.· 124, 5 Fevereiro 1842, arl. 37.

ASSIGNAT 'RAS do escriviio e juiz de paz devem
ler as cerlidões dos termos de conciliação
para serem exequiyeis. Reg. n.o 14:;, 15
}larço 1842, art. ~l > § L

do juiz de pn, parles e escrivães devem ler
os termos de decisão em julgamento de
demandas, que couberem em sua alçada.
Reg. n. O 143,15 Março 1842, art. 1, § 2.

hraçagcm e mais contribuições pnra apresen
taçào das appellações civeis, e aggravos ús
Relações, continuão as mesmas, recabindo
nas parles o relardamento por fnlla deste
preparo. Reg. n. O 143, 15 Março 18lt2,
art. 37.

de officiaes militares de superior, igualou
inferior graduação, nas correspondeocias
officiaes como deve ler logal'. Decl'. e Reg.
n. o 293, 8 Maio 1843, art. 2, § 9.

quaes deyem ler requerimentos e represen
tações de individuos do ex.ercito, pedindo
graças J ou expondo queixas, e como. Decr.
e Reg. n. o 293, 8 Maio 1843, art. 8.

devem lei' para seI' admillidas, as qu ixas,
reclnmações ou denuncias de faltas, 011 ille
galidades pl'alicnclas pela juncla de qnalifi
cação de volanles em eleições. Lei n. o 387.
19 Agoslo 1846, art. 23.

não são necessaria nas ced111as dos votanles
para eleilores. Lei n. O 387, 19 Agoslo 1846,
arl. 51.

os eleitol'es, que as não preslarem nas aclas de
eleição secundaria, são Dlultados na quan
tia de 60 a 80;jj) rs., e os que as não de
rem na acla da formação da juncla de qua
lificação, na de fJO a 60;fj) I's. Lei 0. 0 387, ,
19 Agoslo 1846, art. 126, §§ 3 e 5.
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ASSISTEi'\TES ao' fiscaes de fuzenda publica em
causas de commum interesse ftO admissiveis.
Rc·. 2.", ii Setembro 1 2á. (CoU. l\ab.)

AS UCAR

Relatm'io 2 ; Av. 1.. 0, 29; Ar. 30 Setembro;
Olf. 1., AI', 2. o, 6 Outubro 1.83'1. (Colt.
Nab.)

- o procurador d~ corôa soberania nacional
e inLÍmado da l'erista e arraso ará em todas
as causas, em que como tal Liver inter
vindo. Res. 20 Dezcmbro 1830, arL 17;
Reg. 3 Janeiro 1833, art. 60.

as causa cíl'eis em que como taes por inle
resse da fazenda pu blica in Lel'vierem o seus
procuradores, pertencem ao juizo dos feitos
ela fazenda. Lein.o 242 29 Novembro 1.8lt2,
at't. 2.

ASSOCIAÇÕES ecretas. - Vid. Sociedades.

commerciaes. - Yid. JYos competentes lagares.

politicas. - Vid. Sociedadei.

~ religiosa. - Yid. COllt'ClltOS.

- para propagaçüo da fé. - rido Sociedades.

AS CADA ngtal' sobre ella' pcl'lencia ao
commissaríos de policia. lnstrs. 4 Novem
bro 1825, arl. 2, annexo á PorL. da mesma
dala. (CoU. l\Tab.): passou aos juizcs de
paz. Lei 15 OULubro 1827, art. 5, S 3;
Cod. do Prae. , ad. 12, § 2; e aos chefes
de policia juizes municipacs, delegados e
subdelegados; Lei n. ° 261, 3 Dczembro
1841, ar!. 01; 4, Si, 5 e 6; 17, § 2,
Reg. n .• 1'20, 31 Janeiro 18LJ2, nrl. 58,
§ 2; 62, § 1; 63 1., 611 e 65.

pt'Ol'idenciar soure ellas, por meio de poslu
ras, incumbe ás Camat'as Municipaes. Lei
1. OUlubro 1828, arL 66, § li.

oln'e a que le,e lagar no liJeall'o de S. Pedro
na côrle cm 2 S temhro 1.L:' 1. - Vid.

ASS ADAS nflo especificadas no CCld. Crim.
como são punidas. Lei 26 Outubro 1831,
ad. 7.

ás guardas ml1UlClpaes pet'maoentcs incum~

bio-se prender os individuos que as estives
sem fazendo. lnstr. 29 NOI'embro 1. 31,
art. G.

ASSUCAR: delcrminm'üo-se os pri,ilegios confe
ridos aos propriela rios de engenhos e lavra
dores de canas, para nào serem arrematadas
uas fabricas por quaesguer obrigações pas

sivas. Ahs. 21. Janeiro 1809, 17 Novembro
181.3, 5 Maio 1816. - Vid. Res. 24 Maio
1820. (CoU. 1\'ab.) > alLeradas pela Lei n,"
[16, 30 Agoslo 1833.

seu dizimo 'em Pernambuco mandou-se arre
cadar, e como, segundo o Edil. 1807, e a
pratica seguida no Rio de Janeiro e Babia.
Provo 7, Av. 1. Feyereiro 1. 09. (Col~

Nab. )

para cobranc:a do dizimo do exportado do
EspiriLo Sanlo para o Rio de Janeiro, e de
lodo O mais, del'ão-se providencias. Prol'.
2.", 29 Maio 1809. (Coll. Nab,)

imposLo de 1.60 reis por c<lixa, e 40 I'éis por
feixe, que sabirelD dos tl'apiches, se esta
heleceu, e como, pat':I as despezas da Juncla
do Commercio, em lodos (l'S porlos do Bra'
zil. AI". 15 JulllO '1809.

ordenou-se, que os lrapicl1eiros não deixassem
.ahir as caixas e feixes sem bilheLe, porque
se mostrasse cst<lt' cumprido o Alv. 15Jullto
1. OÇ). Porto 12 Agosto 1809. (CoU. Nab.)

seu dizimo cm Pernambuco mandou-se, c
como, arrecadar por admini lração. Provo
6 Setembro 1. 09. (Coll. Nab.)
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ASSUCAR do Bl'azil: consenlil1-se unicamente
sua recopção o guarda no' armazoos dos
portos britaonicos para \'eexportação, e
vi ce-versa , quaolo ao das Indins ingle7as.
TraI. 19 fevereiro 1810, arts. 20 e 21.

A lICAR

Res. 4 Fcvereil'o 1822. (Coil. Nab.) , cm
\'irlude do que seapresentoll oReg. interino
para admini traçi:io das rp.ndas publicas, na
Res. 3,", 11 Dezembro 1822. (CoU. lYab.)

- como se devião enviar ti juocta administl'ativa
dos diversos imposlos as contas das admi
nistrações dos seus clizi mos, declarou-se.
Av. 7 Fevereiro 1811. (CoU. 1Vab.)

- sobre ~xigencia de balanças e pesos nos portos
de S. Paulo. para alT'cadação dos direilos
derflO-se providencias, e quaes. Provo 2á
Maio 1811. (CoU. 1Vab.)

- determinou-se como, e em que occasião se
cumpriria o disposlo no Alv. 15 Julho 1809.
Provo 23 OululH'o, Provo e Edil. 29 Novem
bro 1817.

- para obslar as fraudes e fnlsificacões na Ins
pecção da Bahia derão-se p·rovidencias.
Carta Reg. 24 Março 1819. (CoU. Nab.)

- para cobrança do seu dizimo nas Alagoas
uerãe-se providencias. Provo 27 Selembro
1319. (Colt. fab.)

- sobre arl'ematacüo do conll'aclo elo dizimo
de alfiulllas Úrgllezi(ls do Rio de Janeiro.
Iles. 7 Janeiro 1820. (Colt.lVab.)

elerminou-se que sen dizimo se cobrasse na
entrada uas' cidades. vil1a-, &c. do Brazil,
e o não cCllleclado, na sahida para fóra do
HeillO. Decr. 16 Abril 1821.

arrematação de seu dizimo no Espirita Santo
se annullou por contral'ia ao Alv. 28 Ju
nho 1808. Provo 13 JllU10 18:H.. (CoU.
JYab. )

- ordenou-se, e como, que a arrecadação de
seu dizimo fos'e feiln por adt:ninistradores.

ASSlJCAR as entradas e saiclns de caixas, e feixes,
que homesse no tra piche da ilha das Cobras,
ordenou-se que fos em communicadas ao
lhesouro. e como. Parlo 2.", 3 Fe\'ereil'o
1823. (Col/. Nab.)

em virtude da Res. cil. 1:1. Dezembro 1822,
re~u1ou-se a anecadação do seu dizimo pela
:ldminislraçüo de diversas rendas naciooae',
cl'eada na meza do consulado. Decr. e Inslrs.
II feyereiro 1823; Decr. 211 Maio 1823.
(CoU. jYob.)

negou-se, e llorque, a um agenle de sua
admínisiração o logar de recebedor de cinco
reis sobre carne verde. Res. 1.a, 24 Mat'ço
1l:>23. (Colt. Nab.)

sobre arrecadação do sen dizimo na província
de Santa Calbarina derão-se providencias.
Res. 1.", 23 Maio 1823. (CoU. Nab.)

- ordenou-se, que as li tas das caixas e CllQUe
tes, depoi de inspectadas se remellessem á
administração de di ersas rendas. Porlo 2. o.
9 Junho 1823. (CoU. Nab.)

vindo das províncias do norLe: ordenou-se
que eu di1.imo fosse arrecadado na admi
ni 'lracão de diyersas rendas. Porto 25 Junho
1823.. (Coll. ~7ob.)

os livros e papeis da exlíocla adminislração,
mandou-se á meza de diversas renda , que
enviasse ao lhesouro. POl'I. 2. a, 30 J aoeiro
1824. (Coll. 1Yob.)

sobrc pro\'idencius para acaulelar o exlravio
do dizimo na ãdminislracão de divcr as
rendas. Res. 1.·, 18 D~zembro 1824.
(CoU. l'ab.)
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AssrC:\R: simplificou-se c faciliLou-se a co
branca dos cu dizimos, alterado o art. 3.·
(Jo D·ecr. 16 Abril 1. 21. Decl'. 31 Maio
1825, recommendado pela Prol'. 6 Agoslo
1825. (Colt. Nab,)

- ·exlendeu- e aos del'edores do dizimo na Bahia
o fa,-ol' da P.'(II'. 26 Junho 1820. Provo 26
Selembro 1825. (CoU. Nab,)

sobre cobr:mca tia dil'ida de seu dizimo no
PiaulJy pro;idenciou-se; ordenando-se, que
se seguisse na arrecadação fi pralica aJllel'iol'
,10 DecI'. 16 Abril 1821; Res. 2.", 30 Janeiro
1 26. (Colt. lYab.)

- forão cxlinclas as lllezas de sua in pecção,
providenciando-se a quem lIcm'ia perten
cendo slla jurisdição conlenciosa, e a arre.:..
cadação elos imposlos; e deo-se desLino aos
seus empregados. Lei: 5 Novembro 1.827.

- seus engenhos póde qualquer lel'antar nas
sllas leITa ? sem dependencia de licença
alguma. Le1 13 No,-embro 1827.

guias para o despacho de sua exportação
mandal'ão-se imprimir, e como. Provo 8
l\fnrço 1828. (CoU. Nab.)

concedeu-se apo;;enladoria ao lhesoureiro da
meza do despncho de Pernambuco. nes.
1.', .10 Março 1828. (CoU. Nab.), para
pronmento dn vaga. Res. 2.', 3 Se lembro
1828. (CoU. cit.)

orc1enou- e a n1Tecadação do dizj mos, con
form o Decr. 16 Abril 1821; Prel\'. 5
J un1l0 1 29.

oruenon-se, que as cmbal'cações costeira ,
qne o lrouxessem, fundeassem no Rio de
.laneiro del'l'onte. UO lrapic1le da Ol'dem,
para on~e passana a ser descarl'egado lodo
o que, leS'e p<1rn o mercado. POI'l . 1.· e

2.' J 12 i\orem1Jro '1829. (CoU. Nab.) , para
cuja melhol' execução. Porls. 1.' e 2.'. 19
do mesmo. (CoU. cit.)

ASSUCAR : soure a anccatlação do eu dizimo na
prol'iucia de S, Paulo, derão pI'ovideneim'.
Res. .', 15 Janeiro 1830. (Colt. N ab.)

regulou-se nos h'apic1Jes da ciuade do Rio de
Janeiro, excepto o da Ol'dem, a escriplu
raçiio da enlrada e sabida da caixas, feixes
e harricas. Inslr. 4 Março 1830. (Colt.
Nab.)

a <1l'1'ecacaçào dos seus dizimos nas prorincias
de S. Paulo e Minas Gernes foi, e como,
encarregada aos collectores. de que lrala o
Reg. 14 Janeiro 1832, dado em vidude da
Lei 15 NOl'embro 1831, ad. 54; Reg. 3i
Março 1832.

de seu clizimo, c 2 por .f" de exporlação foi,
e como, encarregada ás mezas de diversas
.rcndns a arrecadação e despacho, cessando
a conh'ibl1içào pal'a a J uncta do Commercio:
e fixando-se as obrigações de proprielarios
e adminislradores dos hapiches. Reg. 26
Março 1833, art. '2, §§ 1 e 3; 23, § 3;
39, § 1 a 3 , 5 a 12; liO, § 1 a 3, 5; 61,
45, § 4; 50 a 56.

seu dizimo pertence á receita geral. Lei n.·
58, 3 Outubro 1833, ad. 31, § 10, Lei
n. o li O, 3 Ol1luhro 1834, arl. 36, - Vid.
Lei n.· 98, 31 OutubTo 1835, ar't. 9, § 6
e 40.

exames se ordenarão sohrc falsillcacão em suas
caixns, pnra se proceder conlra 'os autores.
na fórQlfl da Lei 28 Fevereiro 1688, e nrt,
308, § 3, Cod, CriUJ., e Reg. 26 Março
1833, .art.liO, § 3; A,-s. á e 16 Selembro
1836.

dcc1nr.ou- se que ns em bnrcações, que o coO
dUZlS~CJl1 cle [óra do l?unicipio da côrte, n50
e lavao comprehrndldas na Port. 22 AO'oslo
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1835, e sim na de 3 Se Lembro do mesmo;
quando viessem de bana fóra. Ord. 10
Selembro 1835.

ASSUCAR: determinou-se que suas cú.ixas trou
xessem nos lopos o nome do trapiche, e
quanLidade de arrobas liquidas. Ord. 22
Setembro 1835.

os dous por ~o de expor~ção' de producç~o

brasileil'a, foruo elevados a 7 por "lo, abati
dos os 5 por % addicionaes no que pagarem
de dizimo aquelles genel'os que os pagavão
na exportação para lora do 1m pel'io, ce san
do qualquel' imposição na mesma; ficando
o resto da quoLa dos dizimas pertencendo
ás rendas provinciaes: em virtude do que
só o dizimo de expoi'laçào no munici~io

do Rio ele Janeil'O pertence á receita gel'al.
Lei 0. 0 98, 31 Outubro 1835, art. 9, § 6,
40; 12.

- não paga dizimo o que ,em em lascas para
gasto dos proprieLa,rios d'enl;enJlOs, e para
seus mimos obzequiosos, vislo~ os arts. 2
e 3 do Reg. 31 Março 1832. Ord. 17 Março
1836.

declarou-se, que pal'a os 7 por % de expor
Laçüo, seu despacho se faria como o de
outl'O qualquer genero, e quanlo ao dizimo
de producçüo do município aLé esla daLa.
Ord. 2? Mélrço 1.836.

- bll,"eodo desinLelligencia cnlre as parles, ou
qua!ificauores, sobre sua qualilicação, deve
. er decidida por arbitros, e como. Parlo i8
Abril 183G,

pal'a arrecadacão dos sens llizimos dCl'flO-se
pl'ovidencias' 00 Re~. 30 ~1;1iC' 1836, art. lá,
S 3; 98 a 103; 125, 151 a 173. (Coil.
P IClIlc!l. )

ASSUCAR: providencias se derão sobre des
contos no pagamentos dos dizimos. e sobre
a classi fiCélÇi'o, qll,e se deveria observar na
sua qualidade. Ord. 22 Junho 1836.

- a fiscalisacão dos sens dil'eitos .Gcou tnmoem
no mun'icipio do Rio de Jllneiro a cargo da
agencia dus cames yerdes, situada juncto
da ponte da Praia Pequenn. Reg. 1á Março
1837, art. 10.

ordenou-se, c para qne fim, a maLricula das
suas fabricas e engenhos e):l.slentes 00 mu
nicipio do Rio de Janeiro. Ord. n. o 65, 1.8
Abl'il 1838.

ordenou-se, que nas suas caixas se podesse
tolerar a difl'erença da tara até meia arroba.
Ord. n. O 75. 7 Junho 1838.

declaro -se, que os exames ue suas caixas
só lem lagar no tempo, e pelo modo arde
nado no ad. 200 do Reg. 30 Maio 1836,
e com assisLeocia dos feitores e conferenLeso
Ord. n. O 167, 28 Agosto 1839.

ordenou-se, que no exame de suas caixas,
appreben:ão, julgamento e recurso, se oh
serve o Reg. 22 .Junbo 18:36, cap. 17.
ficnndo só em execução a Ol'd. 31 Agosto
1839, em quanto isenta de apprehensão as
caixas, em qne se achar diITerença alé meia
arroba, sendo de 40 arl'Ooéls. e d'ahi para
cima em proporção. Oru. n. O 197, 28 Ja
neiro 1. 40.

pnra fiscalisação sua nos Lrapiches, e execução
do art. 200 do R Ir. 30 i\hio 1836, deu-se
I'egulamento na Ord. n. O 212, 3'1 Março
1.840.

declarou-se, que a Porto 1.2 Tovembro 1827,
cstnva em vi~or a respeito do as ucar vindo
das provincia em saccas, porque a PorL.
25 Janeiro, d'esle só a revogou pllra a
prol'incia do Rio de J <lneiro. Ord. 1. Maio
1840. (Jm·n. , °n. ° 13G.)
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ASS CAR: ordenou-se como se devem calcular
os 7 por % de exportação. Lei n. o 16~, 16
Selembro 18~0, art. 16.

declarou-se, que as apprehensões de caixas
no caso do art. 200 do Reg. 30 Maio 1836,
são validas. ainda que n'ellas não haja
inlervindo feilor conferente, sendo feitas
com a cooperação do arqueador, 01I outro
empregado que o substitua, segundo exige
a Ord. n. o 2J 2, 31 Março 18flO, art. 5.
Ord. n. o 255, h Novembro 1 '~O.

declarou-se, obt'e exame e recepção de suas
caixas, a não necessidade de armazens (na
Parahyba) " á visla dos arts. 156 e 168 do
Reg., menos bem entendido no art. 200,
porque só se refere a trapiches e armazens
al~andegados. Ord. 29 Mal'ço 1843. (Jo?'n. ,
11. 0 104.)

- .declarou-se, que as providencias dadas para
obviar as fraudes em Sergipe não dispensa
-vão as do Reg. ao Maio 1836. Ord. n. o

212, 31l\brço 18~0; Ord. 17 Maio 1843,
(Jom., n. o 1~li.)

_ declarou-se, que, ~egundo o 3rl. 2. o da Ord.
n. O 212, 31. Março 18~0, a tolerancia da
tara nas caixas de hO a 48 arrobas ê de 2.!J.
libras. Av. n. o 62, 11 Junho 1845.

.
approvou-'e para a Bahia a dcliberacão de

fazerem o feilores do con ulado 'visitns
semannes ao' trapicues, para examinnrem
as caixas ue assucar, e porque, sendo
calnfol'lue o 3rt. 200 do Reg. 30 Maio 1836,
e Ords. n. o 167, 28 M;oslo 1839, e 212,
31 Março 18flO, Ord. '-' 15 Janeiro 18!J6.
(.IO1'n., n. o 31.)

sobre apprehensão de caixas que sabião do
trapiche para embarcar. quando ainda se
estavilo despachando (na Bflhia). Ord. 27
Julho 184(:>. (J om., n. o 226.)

ASYLO

ASYLO a piratas ou ladrões do mar: foi con
vencionnda sua negação, e sob que penas
aos transgressores, no Trat. com a Grã
Bretanha, 19 Fevereiro 1810, art. 30.

excitou-se a legislação contra os que o preslas
sem a des~rtores, em Lisboa. Edit. 6 Junho
1810; Porlo :11 Julho 1812. (CDU. Delg.)

nos vasos dos Estados Unidos da America,
e inglezes enlão .belligerantes foi permiltido
para evitar perigo, e conseguir soccorros
innocenles. Port. 18 Agosto 1812. (CDU.
Delg.)

aos naYios portuguezes e argelinos perseguidos
por inimigos foi accordado. Trat. com
Argel 13 .J ulho 1813, art. 7, ratificado por
Decr. 20 Dezembro do mesmo. '( CDU. Delg.)

- inviolavel é a casa do cidadão, salvos certos
casos. ConsLÍt. art. 179, § 7.

sobre creação de um para os lasarentos em
Pnracalú em Minas Geraes. Porl. 28 Julho
182ô. (CDU. Nab.)

305 navios d.os Eslados Cnidos em caso de
perigo, perseguição de inimigos ou piratas,
foi accordado. Trat. 12 Dezembro 1828,
arl. 8.

- fi assassinos e roubndores quando involve
complicidade. Cod. ·Crim. art. 6. § 2.

- a criminosos brasileiros ou estrangeiros não
devem os consules do im perio em paiz
estrangeiro dar em sna CUS3 e secrelaria.
Reg. 14 Abril 1834, art. 35.

declarou-se o art. 7 do Trnl. 19 Mnio :1836
com Porlugal, que nos individuos accusfldos
de aha lraição se não comprcbendião os
implicados em crimes polilicos, ou depen
dentes d'esles. Art. addic. 6 Jnlho :183ê.



ATERROS

( 275 )

ATTESTACÕES.
ASYLO de invalidos: forão creados na côrte e p1'o

\,jncias do Pará, S. Pedro do Sul e Matto
Grosso para as praças, que, segundo o Decr.
e Plano 11 Dezembro 1815, estiverem nas
circumstancias de ser reformadas. Decl'. n. °
43, 11 Março 1840.

de invalidas: n 'elles são admiUidas as praças
refol'madas que quizel'em, e compellidos a

enlrar as prejuuiciaes á sociedade, veD
cendo etapo e fardamento' iguaes lIs do
exercito. Ar. 28 Março 1840. (J01'lL n.O 91.)

-~.de invalidas: foi o governo autorisado para
Crear nas immediaçães ua corte para indi
vid uos militares, e debaix.o de que regras.
Res. n.O 244, 30 ~O\'embro 1841.

de invaEdos do exercito: n'ene sào recolhidos
os marinbeil'os completamente inutilasados.
Lei 11. ° 281, 6 i\laio 1843, a1'l. 10.

c1e invalidas: os individuas do exercido enga
jados e "olunLarios, sendo recolbidos autes
de findos os seus prasos, percebem suas
gralilicações até quo chegue a dita epocha.
Av. 17 Outubro 18á4. (Jom., n.O 206.)

de inra'lidos: para elIe se mandárão passar as
praças da extincla companbiu de Faxineil'os
creada na corte paI' A\'s. 29 Dezembl'o i8á2
e 24 Janeil'o 18M, que não estivessem em
circumstancias de servico, e sim de ser
e~cusos. Ar. 29 Dezeo;bro 1 40. (Gaz.
OfT., n. ° 104. )

- praças d'elle na côrle farão empregadas no
serriço dos Telegl'aphos. A". 21 Janeiro
1 f.l7. (Cu::. OfT., 11.° 123.)

ATEMPAÇÃO de appellação. - Yi(l. Appellaçeio.

ATEr-;UAÇÃO de penas é determinada pola pre
sença de circul11slancias. coa. Ci'iln.,
arLs. 15, 1 ,19, 20.

ATERROS: incumbem ás camara mUOIclpaes.
\ ido I.A i 1 Outubro 1 2 ,a7't. 66, SS 2, 3, 6.

ATERROS no rio do Breglo no Rio de Janeiro.
- Vid. Av. á.o, 5 Janet'l'o 1829. (CoU. Nab.)

no lilm'ul do porto, ou rios navegayeis só se
podem f[lzer. com licença da camara mu
nicip[lI, e declaração do capitão do porlo.
Decr. e Reg. n. °447. 19 Maio 1.846. art. 13.

ATRAVESSADOnES de mantimentos: contra elles
se providenciou em Edil. 4 Maio 1820.
(Ind. Alb.)

providenciar sohl'e .elles por meio de suus
po ·turas incumbe ás camaras municipaes,
de conformidade com a Lei 1. Outubro
1828, art. 66, §§ 8, tO, 11.

ATRAVESSADOUROS de rios, ou riheiros: as con
tendas sobre elJes são decididas pelo juizes
de paz. Lei 15 Outubro 1827, al'L. 5, § 14;
Lei n.O 261., 3 Dezembro 1841, art. 91.

ATTESTAÇÕES determinou-so em Portugal, que
se não passassem certificados sem ordem do
commandanle em chefe do exercito, ex
cepto os de assentos do livro ~estre, que
podem ,e!' dadus por despacho dos com
mandanles dos corpos. como foi empre
costume. Ord.' do din 26 Julho, e 23 Outu
bro 1811. (Rep. Canil. Mat., verbo attestm·.)

declarou-se o formulal'io do aUe tados, que
os c[lpitães de navio' francezes devel'i~lo

apresentar nas aHilndegas do reino Cllido.
AI'. 21 No\'embro 181.8. (CoU. Delg.)

ue frequcncia pal'a recebeI' ordenados noces
silflo o~ empregados civi , de fazenda, lil
Lenu'io' • e ecc1esiasticos, dada' pelos chefes
respecti,'os, e uflo as hal'endo no lo"ar>
pela' Canwras ~lunicipne '. Lei h Outubro
1831, ad. 1. 03.

declaron-se quae os em p!'egado , qne pa ra
recebeI' ordenado' não a nece, ·itão. Decr.
2 Março 1833.

35.
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AUDIENCIAS

TTESTAÇÕES : pagão sel1o, e qual. - Vid. Sello.

dadas pelos chefes de repal,tições, em cum
primenlo do arL. 103" da Lei 4 Outubro
1831, devem ser reconhecidas, qU<1ndo o
exigirem os lhesoureiros, llor desconhece
rem a 1irm<1. Ord. 25 Junho 1835.

declarou-se, que a inleliigencia do art. 103
da Lei 4 Outubro 1831, nem deve ser lflo
completa, que o arbllrio dos chefes das
reparflções possa subslituir qnalquel' espe
cie de prova para justific<1r a falta de [I'e
quencia de seus su bordinados, nem lão
}'eslricla, que os mesmos chefes sejão priva
dos de moslrar o contrario d'essa prova,
e de se decidirem por ou tras que a lei
con idere allendiveis. Av. 16 Novembro
f835.

e quaes devem apresentar ns pessoas que não
perlencerem á classe militnr, para pedirem
remuneracào de senicos militares. Decr.
n.· 89, 31 Julho 18li1,' art. 5.

- de frequencia: declarou-se, que os inspectores
de thesoura ias nilo podem ordenar, ou
consentir, que se pague <1 quaesquer empre
sados não habililndos com aquellas allesla
ções, nem os presidentes as podem dispen
sal', ordenando pagamentos aos que as não
tiverem; sem que por is~o se reslrinja a
faculdade de os mesmo presidentes conhe
cerem da justiça, ou injustiça da nc,gnção,
e de provercDl como entenderem, quando
li elles reconào os prejudicados. Av. n. O

101, 20 Agosto 1842.

declarou-se, que o ad. 103 da Lei 4 Outubro
1831. ces~a no casos de moles tia compro
vada, ausencia cm sen'iço puhlico. e licença
concedida por auloridade competente, in
cumbindo aos empregados mostrar, que
eslão no caso de :llgoma das excepções. Av.
n. O 28, 10 Junho 1843.

de frequencia, que parecerem graciosas, por
molestias simuladas, tem o conectivo de
mandar o pre~idenle descontar nos renci

.mentas dos empregados a (luola dos dias de

falt;} sem moli\'o sufficientemenle jusli Geado;
e quando não ba "te, representar ao governo,
indicando os empl'egados remissos. Ord. 1
Setembro 1843. (Jom., n. o 258.)

ATTESTAÇÕES: por ellas podem tambem ser
provados os faelos que servirem de base ás
queixas, rec1amnçóes, denuncias, e recur
sos de que lrata a Lei das Eleições de 19
Agoslo 1846; Decl'. Reg. n. o 500,16 Feve
reiro 1867, al't~. 1,3, h (Gaz. O/f.,n.o1lJ2)';
Av. 8 Març01847,§ 3 (Gaz. 0/f.,n.0160)~

AUBAINE: sen direito não tlsádo em POl'lugal
nunca foi, nem póde ser recebido no .Brasil.
Av. 30 Selembro 1.846. (Gaz. OfT., 11. 0 3i.)

AUDIENCIAS conforme os assentos de 9 Outu
bro 1.659, e 3 Novembl'o 1672, s6 se averbão
de suspeilos em sua casa os desembarga
dores, que não dão audiencias; os mais S6
n'estas são dados por laes. - Vid. PTOV. 14.
Outubro 18th. (CoU. Nab. )

extranhou-se aos jnizes de fóra pela Lei de cer
tas villas não as darem, em aosencia do res
pectivo juiz de f61'3. Provo 1.', 27 Selembrft
1816. (CoU. Nab.) ..

- ordenou-se que os escrivões livessem livros
de protocolos d'ellas, onde lançassem os
termos, e requel'imentos das pades, e como
assignadas pelos juizes no fim de- cada au~

t1iencia. Alv. 4 Junho 1823, § i.

dos juizes deve preceder a snspensão decretada
pelo Imperador. Conslit. art. 1.5h.

pela extincção do desembargo do paço ficou
perlencendo aos juizes cl'imioaes dispensar
da residencia por legitimo impedimento os
réos, e accusadores que peranle elIes liti
garem. Lei 22 Selembro 1828, alto 2, § 3~

revogada ssgundo se deduz do Cod. Proc.
arls. 80, 1.42, 220, 221., 229, ~h1, 25á,
255, 262, 263, 265; considerada em vigor
pelo Decr. 18 Março 1837, art. 13, que foi
revogado pelo Decr. 24 Setembro 1.837;
instaurada pela Lei n. o 261, 3 DezemlJre
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1841, arts. lt2, § 1, e 92; Reg. n.0120,
31 Janeiro 1842, arts. 311, § i, e 3~;

explicados pelo Av. n.O 82, 20 Outubro
1843.

AUDIENCIAS: o sorteio dos Ju.izes do Supremo
Tribunnl de J usliça p:lra a pronuncia dú res
ponsabilisado, determinado art. 20 da Lei
18 Setembro 1828, é feiLo publicamenle, e
tem lagar depois de ouvido o indiciado, ou
de se ter findo o termo assígnado; expedindo
o juiz do feito a ordem necessaria para esta
audiencia. Res. 31 Agosto 1829, art. 1.

-- aos tribunaes deu S. M. o Imperador o Sr.
D. Pedro I, pelo molivo da chegada de S. M.
a Imperalriz. Av. 18 Outubro 1829. (CoU.
Nab. )

- do juiz de paz: decidiu-se ser obrigado a n'ella
comparecer pessoalmente, como adminis
trador de uma cnsa, o consul da nacão
franceza, por serem os consules subjeito's á
jurisdicção civil c criminal do paiz, em que
residem, principio reconuecido no Trat.
com a Gran Bretanha de 17 Agosto 1827.
Av. 19 Janeiro 1830.

aos tribuoaes concedeu S. M. o Imperador o
Sr. D. Pedro I, pela morte de S. A. Mãe
a Imperatriz Rainha de Portugal. Av. 1.0,
6 Março 1830. (CoU. iYab.)

decbrou-se, que sendo nacionaes as casas das
carnal'as, Ord. Liv. 2, tit. '2ô, § 11, e de
vendo as audiencias ser feitas em lagares pu
blicos, Ord. Liv. 1, til. 49, § 2, e til. 58, §
28; Liv. 3, til. 19 pr. , e Alv. 25 Dezembro
1608, ~ !ti, devcrião n'ellas ter logar as dos
juizes a1motacés, ou oulros quaesquer, sem
dependencia do consentimento da~ mesmas
camarns. Porto 22 Abril 1830. CoU. Nab.)

- do impressor é necessaria, quando accusado
de não enviar ao pl'omolor o exemplar da
obra, que imprimir. Lei 20 Setembro 1830,
:lrt. 55, Cou, Proc. art. 280.

AUDlENCIAS : levantar motim, ou excitar des
ordem, durante a de qualquer juiz, de
maneira que se impeça, ou perlurbe o
acto, é crime, e a que penas suhjeito.
Cad. Crim. art. 98.

- provis~'o para residir n'e1las como procl.1rndol'
paga novos direitos. - ido JYotQs e Velhos
Di1'eitos.

sala para as do juiz de pnz e eu cartorio na
provincia de Santa Catharinn, se de iõnou
nas casas de detendlQ , mandadas crear em
cada dislricto. Res: i8 JUlllO 1.832, art. 2.

em lodos os juizos cl'iminae deve haver uma,
ou mais em cnda semana; não havendo
casa publica, serão feitas na da residencia
do juiz, ou em qualquer outra. Cad. Proc.
arL. 58.

são publicas a portas abertas, com assistencia
de um escrivão, um official de justiça, ou
continuo, em dia e hora certa, e inval'iavel,
nnnunciado o principio pelo toque de cam·
painha. Cad. Proc. art. 59.

os espectadores, parte', e escrivãe -o 'eHas (;l

conservão sen lados, aqnella porém SP. 1e
vnntal'áõ, quando faIJarcm ao juiz ou lribu
naL Cod. Proc. art. 60.

primeira para que rôr citado o delinquente
de contravenção ás po lura das Camaras
Municipaes, Otl por queixa de crime, cujo
conhecimento, e decisão final compelia aos
juizes de paz, nunca ser~l a do mesmo dia
da citação. Cad. Proc. art. 205. Reg. n. °120,
31 JiiDeil,o J '42, nrt. 128.

as sessões do jury se fadõ nos coosistorios das
igrejas ou capeIJus, nos lo~ares onde não
houver casa publica. Cod. Proc. art. 334,
ou qualquer casa parlicular. A.. 25 1 0
vembro 1334.
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AlDIEl'\CIAS : recommendou-se ao juiz de 01'

ph~lOs da côrle, que combinasse as suas
com as dos mais juizes, de maneira se não
encontrassem. Av. 10 Junho 1833.

- para as actas da formação da c~lpa não é
necessario esperar pelos dias designados para
aquellas. A\'. 13 ALri1183G.

declarou-se, que as do juiz de paz não podião
ler logar na achristia da matriz, sim as
sessões do jnry. Av. 1G Fevereiro 1837.

excilou-se a obs I'vancia -das Ord. s Liv. 1,
liL 24, § 3; Li\'. ", tiL 19, §§ 1112, e
Alv. á Junho 1823, para responsabili
sarem-se os cscrivijes, que nflo fossem
áquellas, ou não tomassem todos os reqne
rimenlo nos seus protocolos; e não com
parecendo com motivo justificado, deixas
sem de enviar os protocolos para o escri\'ão
que sua vezes fizesse, ou ouLro qualquer
do juizo, tomar os requerimentos, e defe
rimenlos. Av. 11 Dezembro 1837.

não podem os JUIzes delegar em advogados
commi são pura faze-lus em seu logar. Av.
n. o 99, 13 Setemhro 183

SI o juizes municipaes, e de orpbãos, dele
gados, e subdelegados as faz fi, devem os
j uize de direito em cOl'l'eiçüo indagar,
para procec1e[' contra os achac10s em culpa.
Lei n. O ~61, 3 Dezemhro 18L!!, art. 26, § á.
Heg. n. o 120, 31.•Taneiro 18112, arL. 210.

os chefes de policia, delegados, subdeleguclos
e juize l11l1nicipaes a [arilõ ob'ervanrlo os
art . 5 ,09, 00 do Cod. Proc. nca • n. 0120,
31 Juneiro 1 112, art. 193.

os juize rnunicipaes faráõ, e como cle-tincla
mente a policiae criminae~, ti ci\·eis. Heg.
n.· J20, 31.Taneiro 1 á2, art. 19!.j.

AUDlENCIAS: nas dos cLefes de policia, dele
gados, subdelegudos. juizes municipaes.
do civ~l, e orphãos haverá assentos à di·
reita do juiz. unicamente destinados aos
advogados. e bachareis. Reg. n. o 1.20, 31
Janeiro 1842, al't. 195.

devem ser feitas nas casas publicas. que o
goyerno e presidentes proyerúõ: e haveu·
do-a, a autol'idade que em outra as fizer é
multada na quantia de 1008 a 150$ rs. Reg.
n. o 120, 31 Janeiro 1842, art. 196, 484.

para as da cidade da Bahia propôz-se um edili·
cio nacional. M. 27 Janeiro 1 l~5. (8(lppL
ao J 01'1/. , n.· 51.)

- negou-se aos procuradores das eamaras Mu
nicipaes a precedencia pedida aos solicila
dores provisionados. Av. 1.9 Janeiro 18&7.
(Gaz. Olf., n. O 119.)

AUDITon de guerra nos conselhos de guerra de
ofliciaes de 2.' linha, era o juiz de fóra.
da C:J pital do regimento, ou da vilIa, ou
cidade mais proxima. nos districtos peque
nos; e os das capitães dos batalhões. ou
das viUas mais proximas, nos medianos e
grandes. nego 20 Dezembro :\ 80 , tiL. 5,
cap. 3, § 1. (lmpr. avulso.)

determinou-se, que em lempo de paz. e não
estando as tropas em marcha, POl' todo o
deliciO, que nflo rôsse mel'amente militar. e
em que houvesse procedimento de devassa
ex-oUieio, se n[w podessem começar os
proce'sos em conselho de 'gucfl'a, sem a
competente dC\'assa, fU7.endo·o o respectivo
auditor saber ao presidente para peui-las
aos respectivos magistrados. Prol'. 4 Maio
1 09.

determinou-se que em todos os regimentos
pa 'sados lres dias da appreLensão do dese.r
tor se lhe faça conselho de guerra, e se o
auditur não comparecer depois de avisado,
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suppra suns ,"ezes o capiLão nuis moderno,
ou ouLro qualquer, dando o commandanle
do corpo porte do numero dos conselhos,
:I que o auditor falLar, sendo avisado. Res.
27 Junho 1809. (CoU. Nab.)

AUDITOR de guerra: nos conselhos de guerra
das ordenanças erão os juizes de fóra das
capitaes, ou o mais visinho do logar, em
que se achassem reunidas. Porto 30 Junho
1810. (CoU. Delg.)

- cm cada bispado "e mandou em Portugal
crear um durante a guerra, devendo ser
propostos pelo audilor geral de guerra
bachareis habeis, e com que vantagens.
Porto 30 Agosto 1811. (CoU. Dclg.) Ord.
19 Setembro do mesmo. (Pe7'. Souz., Dice.
J IIr., verbo J1.udit01'.)

- sobre suspensão de soldos, que em virtude
da Lei 26 Fevereiro 1789, vencia o audiLor
das Lropas, juiz de fóra do Maranhão,
decretada pelo governador. - Vid. Bes. 20
111aio 1812; (CoU. Nab.)

- não lem foro militar nos crimes que com
meLle. Res. 25 Outubro 1812. (RepeTt.
Cunho Mat., verbo AudiI01'.)

- Ordenou-se que acerca do juiz de fóra, que
o era em Pernambuco, e seus successores
se observasse a gerol disposição do Alv.
26 Feyereiro 1789, guardando-se as dis
posições de direito, e fórOla estabelecido e
geralmente observada, COIll todas as oulo
rida eles em casos de suspeicão. Provo 12
Junho 1813. (CoU. iVab.) .

- o magistrados lerritdriaes não poc! m xcu
Sfll'-se de servir, quando para isso forem
avisados. Av. 16 Julho 1813. (Rl'pel't. Crmlt.
111ato , verbo A aditar.)

- nos conselbos dos milicianos servião as au
toridades, e ministros mais proximos dos

IOf!;ores, em que f~s'em commellidos os
delictos. Av. 16 ,Julho 1813. (Hepel't. Crmh.
Mat., verbo Auditor.)

AUDIT,OR de guerra: ordenou-se que tivevesse em
cada triennio os accessos que lhe competis-'
sem nos logares, a que estivesse a caber
alé á Relacão e Casa do Porto, concorrendo
aptidão e bom desempenho de seus deveres.
Decr. 26 lovembro 1813.

ordenou-se que conferissem os traslados dos
conselhos de guerra l'emettidos das pro
"incias para a côrte. Res. 12 Agosto 1815.
(CoU. Nab.) Provo 5 Setembro 1815.

derão-se-Ihes instrucções pal'a as habilitações
de cadetes. Instr. 2 OuLubro 1815. (CoU.
Delg.)

por occa mo da organisação do exercito de
Portugal, creou-se um auditor geral, e
audiLores em cada uma elas brigadas de
infanteria, escolhidos e como de entre que
individuos, e com que prerogaLivas, van-

. tagens, e obrigações. Reg. 21 Fevereiro
1.816, arL. ~9 e 31. (CoU. Delg.)

--: das tropas da côrte, e proYincia do Rio de
Janeiro creou-se, e proveu-se com a gra
duaçüo militai', solei os e vencimenLos que
por tal exercicio percebia o juiz ele fóra e
:ieu ajudan te. Decr. 21 Março 1321. (CoU.
Nab.)

nos crimes mililares commeUidos pelas orde
nanças determinou-se, que tomassem co
nheçimenLo os ouvidores das comarcas,
dando appel1ação para o Conselho Supremo
Militar. Provo 2~ Março 1821.

determinarão-se providencia , e quaes para
a simplificação dos conselhos de guerra, e
em beneficio dos réos, e da boa adminis
tração da justiça. R·cs.' 25 Julbo Ofr. 28
Al-\osto 1821. (CoU. Nab.) Provo 28 do
mesmo, e Porto 28 Abril 1 23.



ArDITOR

( 280 )

A DITOR

AUDITOR dc "UClTD.: nos cooseluos tomão assento
abaixo dos capitães mais modernos, confor
me o Ali,. 18 Fevereiro 1764. Res. 9 Ou
tubro 1822. (CoU. Nab.)

para consel 1J0s ?e guerra, ordenou-se, que o
governadol' d'armas, conforme o AlI'. 18
Fevereiro 1764, oomeasse os capitães dos
corpos, quando fos'cm para applicação de
arts. de guel'ra, ou em casos não compli
cados. POI'l. 7 Fevereiro 1823.

ao juiz que servia como tal no Rio Grande do
Sul mandou·se, como, e porque, pagaI' o
s~)ldo dobrado de capilão, que IlJe compe
lia. Prol'. 2GJulllO 1823. (CoU.11iab.)

das tropas da côrte, e provincia do Rio de
Janeiro foi autorisado a propol' ao governo
um 011 mais ajudanles para servirem nos
cooselhos de guerra. Porto 31 Julho 1823;
(liepel't. Cunh. Mat., verbo Auditor.) forão
nomeado dous para servirem,' em ql1an to
se fizessem indispensaveis. Porto 31 Julho
1823. (Repcl't. cito verb., Ajudante, n. ° 1.2.)
Av. 7 Agoslo 1823. (CoU. Nab.)

ordenou-se, Cjue nos crimes mililares não
capilaes ervisse como lal um capilüo, e
nos capilae', e em todos os civis, em
falla de magislrado, um advogado de me
lhor nota vencendo por mez O soldo de
capi1üo 2411>, contando-se os dias, que
110 conselh fõr eIDj regado. Prol'. 22 Ou
tubro 1 24. (Rt'pel·t. Cunho Vat., Terb.
Audit01·. 11.° 15.) Av. n.O 264, 2á lovem
bl'o 1. áO.

é ubordinatlo aos lHcsiclentes dos conselhos
de guerra; e n'este principio deve basear
a ua corre pondencias. Porl. 15 Dezem
bro 1 24. (Rcpel't. Cunh. 11at., verbo
AnditOl', 11. ° 11. )

nos consclho de guerra para julO'ameoto de
oniciaes generaes tem I'oto. Lei 13 Setembro
1 26.

AUDITOR: solJicitou-se a nomeaçüo lemporaria
de dous magistrados para coadjuvarem o
da côrte A,'. 6.°,22 Oulubro 1831; (CoU.
Nab.) for50 nomeados dous juizes do cri
me. Av. 8.°, 17 Novembro 1831. (CoLi.
Irab.)

ordenou-5e-lhe que. com a maior brevidade.
e de prcferencia a outros, desse andamento
ao pl'ocesso de certos officiaes em custodia.
Av. 5.°, 5 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

ordenou-se, que os juizes de direito corno
taes servissem nas suas comarcas, visto
haverem sido extinctos os juizes de fól'ü
pelo Cod. Proc. - Decr. 12 Agosto 1833,
communicado pOI' Av. 28 dito. Cessou e
ordenou-se que, conforme o AlI'. 18 Feve
reiro 17M, e art. 1, til. 7 da Ordenanca 9
Abril 1.805, devia nomear-se um capitão pnra
servir em conselho de guen'a POl·. crime
puramente mililar; Avs. 22 Fevereiro. 26
Março 1836; Podo 7 Março; Av. 10 Julho
1837; Av. n. ° 264, 2á Novembro 18flO.

mandou-se cessar a despeza de vencimentos
d'elles nas provincias d'onde houve sem sa
hido os corpos que as gllarnccião. Cil'C. 2
Janeiro 1837; Av. 26 Março H136; Porto 7
Março; Av. 10 JUlllO 1.837; 'Av. 11.° 264..
2á Novembro 18áO.

foi elel'ado a 1:600wOOO o ordenado cio da
cÔI'le. Res. D. ° 53, '2 Oulubro J838.

foi o governo anlorisaclo para oomear os que
julgasse n cessarios no exercito de (lpe
rações na pl'ovincia de S. Pedro do SU!'.
escolhendo-os entre os bacha 'cis formados.
Res. n. ° 258, 30 Novembro 1841, art. 2.

- a um jlli7. de direito se lTI.andou abonar ,o
soldo de capi lflo pela Tab. da Lei n. ° 260,
1. Dezembro 18fl1, por ser empregado ml
lilar do exercito, ·compelindo.lbe a grndua
ção, e aldo do dito poslo. Av. 0.° 49,2
Abril 1.842; Ay. n.O 50,6 Maio 18á2.
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AUDITOR de guerra: sem maior vencimento,
serve nos conselhos de guerra do corpo de
Municipaes Permanenles da côrte regulan
do-se, e como pelo Alv~ lJ. Setembro 1.765
por virtude da Lei n.O 2113, 30 Novembro
1.8ll1., art. 3; Reg. n.°191, 1. Julho i8112,
arls. 78, 81 e 82.

- no seu impedimento e porque ordenou-se,
que servisse o de marinl1a. Av. 11 Julho
1.8112. (Jor/l., n.O 209.)

- tem de soldo mensal 50;jj) em campanha,
gratificação de 3.· parte correspondente á
palenle, e uma besta de bagagem. Decr.
n.O 263,1.0 Janeiro 1843; Tab. 1.',4.',5.'

derão-se providencias sobre os seus impedi
ineutos, para que se não embarace a marcha
dos processos, autorisando os Presidentes de
Pro~'inciaa nomear, como, e com que vanta
gens, em falta dos juizes de direito, quem os
substitua. Decr. n. o ld.8 A, 21 Junho 1. f15.

AUDITOR de marinha foi creado no Rio de Ja
neiro por Decr. 13 Novembro 1.809. (Re
perto Cunho .11at., verbo Auditor.)

- de marinha do Rio de Janeiro: ordenou-se,
que seu escrivão e meirinho sel'vissem tam
lIem na Consenatol'ia das matas. Provo
Junho 1809. (Cott. Nab.)

- mnndon-se abonar ao dezembargador, que
como lal servia, os vencimentos, qne lhe
competissem, como Auditor Executor e
Fiscal, ludo conforme o Decr. 31 Dezembro
1789, e Alv. 26 Outubro 1796. Ord. 18
Agoslo 1809. (Cott. iYab.)

- conservou-se Q logar de auditor gernl da ma
rinha no pé do Decr. 31. Dezembl'o 1789,
sendo posto a concUl'SO em Mesa, e con
sullado em ministros de distincto mereci
mento; devendo estes ter o predicamento
de IH'imeiro hanco, como se observa com
os da policia. Rcs. 1.5 Fevereiro :1.811.
(B. Cm'n., Addit. 1.°)

AUDITOR de marinha: ordenou- e que proce
desse contra o mestre de uma embarcação.
)'lor contrabando de macieiras de construc
çflo. Av. 3 Janeiro 1817, (Catt. Nab.)

oràenou-se-Jile que, logo que entrasse no
porto alguma embarcação apre 'ada pela
esqnadra Brasileil'a, pa sa. se a bordo d'elJa
para proceder, e como, ao inven lnrio. Port.·
20 Julllo e 18 Dezembro 1823. (Cott. Nab.)

- geral: ordenou-se, que julgasse em primeira
instancia as pl'esas que estivessem no porto
do Rio de Janeil'o, e todas as mais que
entrassem. Porto 2 Agosto 1823. (CaU.
Nab.)

ordenou-se como procederia, de conformi
dade com o Alv. 7 Dezembro 1796, § 20,
e oult'os, a respeito das vistorias, processo
e julgamento das presa. Decr. 21 Feve
reiro 1~211.

- sobre queixa contra elle dada. - Vid. pQ1.t".
28 Feve7'ciro 1824. (CoU. Nab.)

foi creado na provincia de Montevidéo. Decr.
18 Agosto 1826. (eou. iVab.)

ordenou- e como devel'ia proceder com os
olIiciaes prisioneiros de guerra, a quem se
concedeu homenagem, e com os seus fia
dores. PorL. 20 Fevereiro 1.828. (CoU.
Nab. )

- ordenou-se-lhe que preparasse o processo
dos réos do levante do Dique, e remeLtesse
a devas a ao COI'l'egedor do Crime. Oiro 2. o

15 Setembro 1828. (Ind. Alb., verbo
Auditor.)

Vid. 21 Março 1829 (apenas cito no Repe7't.
Cunho Mat., vCI'h. A aditar de 77Wl'illha,
SlIppl. )

i6
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AUDITOR de marinha: é-lhe applicarel o Alv. 18
Fevereiro 1764, e Ord. 9 Abl'il, til. 7, art. i,
para que po 'sa ser sub lituido por primeiros
tenentes da armada aLI capitães de adilheria
da marinha, nos impedimen-tos, e OCClll'
rencia simullanea de muitos conselhos de
guerra. Res. n. ° 29, 12 Setembro 183á.'

foi elevado o seu ordenado a 720~000,

vencendo 280~000 como fi cal, suppri-.
mido o lagar de seu ajudante. Lei n. ° 70,
22 Outubl'o 1836, art. 5, § 11; a 1:600~
pela Res. n. ° 53, 2 Outubro 1838.

é igual ao Juizes de Direito, e pela legisla
çflO anteriol' até uperior em predica
menlo. Ar. 16 Abril 18lJ.1. (J01'11., n.O 107.)

- lança Sllas informações no verso dos requeri
mento , que para tal fim lhe forem en
viados da respecli,'a secrelaria d'eslado.
Av. 6 Oulubro 1841. (JOI'11., n.O 265.)

ordenou-se que servisse no impedimento do
de guerra, e por que. Av. ii Julho 1842.
(Jom., n. ° 209.)

- d ve remeUer á respccliva Secretaria d'Estado,
no 1.0 Junho e Dczembro, m:.tppa lalis
tico dos crimes militares commetlidos nos
corpos de 1mperiacs marinheiros e adilhe
ria da ID3rinha. Av. 18 Novembro 1842.
(JOl'n., 71.° 3M.)

- nomeou-se no seu impedimenlo, como depu
tado á asscmbléu gerullegislalil'a, um bacha
rel. Av. 28 Fevereiro 1845 (Suppl. ao JOl'n.,
11.°84); AL 2 Março dito. (Sllppl., 11.° 96.)

- é membro do concelho, para SOlUÇão de
queslôe de policia n,wal, nascidas das
decisões dos Capilàes dos parlas. Res. n. °
358, 1á Agosto 1845, art. á.

mandou-se-Ih conlinuar o ahono ele 280~
annuae pelo cargo de Fi cal da marinha,
que lambem exerce, conforqJ.e a Lei n. ° 70,
22 Oulubro 1836. Av. 13 Onluuro 1846
(Ga':. On:, 11.° 39); A\'. 23 No\'embro 184.6.
(Ca::-. OfT., 11.° 74,)

AI.JDITOR de marinha: ampliou-se a elle o Av.
n. ° 49, 28 Abril 1842, fixando as l'antagens
competentes aos magistrados que como taes
servircm nas Provinci as, nos prOCESSOS de
crimes capilaes. Av. n. ° 108, 1.6 Outubro
18á6.

AULAS de ensino publiço: regulou-se a forma
de seu provimento no Brasil, segundo a
Cart. Reg. 1.9 Agosto 1.799. Decr. 17 Ja
neiro, Prol'. S 4 e 14 Fevereiro 1809, 24
Abril e 30 Outubro 1820 (CoU. lVab.);
alteradas, quanto ás de primeil'as letras,
pelas Leis 15 Outubro 1827; 1.á Junho
1831, ado 1 ; n." 16, 12 Agoslo 18M.
art. 10, § 2. _

(em S. Paulo) ele lheologia elogmalica e mo
ral creou-se e proveu-se. Decr. 5 Março
1809 (CoU. Nab.) ; approvoll-se o plano de
melhoramento de estudos, e com que res
tricções. Provo 5 Abril 1.811. (CoU. cit,);
de hllim diversas sc crearão. Prol'. 26 Ou
tnbl'o 1818 (CoU. Nab.), Res. 6.", 7 Ju
nho 1831; de latim ela Sé leve :lugmento
d'ordenado. Alv. 8 Março, e Prol'. 22 Maio
1819 (CoU. Nab.); de latim em COI'iliba~

declaração se fez sobre graliflcação do seI!
professor. Av. 14 Fevereiro 1829; de pri
meil'as letl'as creárão-se varias. Res. 14
Junho 1.830; como seriflO approvadas as
suas creacões, declnrou-se. Podo e Av,'i,'
e 3.° de 16, e 2.° de19 Maio 1831 (Coll.
Nab.); de primeiras lelras pal'a calúnias
aIlcmiias. Res. 3.', 13 Onlubl'o 1.831; re
gulariio-se e uxárão-se os ordenados dos
professores de ]Himeil'as le.tras. Res. 12.',
7 Agosto 1832; elevou-se o do de Mogy das
CrUí~(,s. Decr. 30 Agosto1833. (C01'1'. Oflic"
n.O 57.)

(em Santa Calharina) de primeiras letras:
ordenou-se, e por que, o cumprimento
oe provimento dado Pro\'.' 1. a e 2.·, 18
Julho 1810 (CoU. jl,rab,); ordenou-se paI'
ticipação das vagas. e couta dtlS professo
res. Pro\'. 3.', 12 Agoslo 1816 (CoU. cit.);
creórão-se varias. Re. 27 Agosto 1831
(Coll. Cil.) , Res. S 2.' e 15. a, 26 Julho 1833;
declarou-se como serião inlerinamente pro
vidas. AI'. 12 Dezembro 1832.
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AULAS (na Bnhia) de btim : ao professor aposen
tado mnndon-sc pag<1l' ordenado, e accres
cimo, Provo 5 Fevereiro 1811 (CoU. Nab.);
de primeirns letras crearão-se divel'sas.
Decr.' 26 Maio 1.812, e 23 Agosto 181;,;
PI'OV, s 11 Maio e 1.7 Agoslo 1.815, 15 Fe
vereiro 1816, 2.' 17 Dezembro 1.8 L8, 1.'
e 2.' 1.ll Marco. 18 NOl'embro 1816; Decr.
8 Outubro, l)!'ov.' 2á Novembro 1817.1."
17 Dezembro 18J 8, Decr. lt. Janeiro 1819,
Prov,' 1.. e 2,· 6 Novembl'o 182ú, Decl'. 1. o

2 Selembro, Porlo 2." 11 Novembro, Provo S

1." e 2.' 16 De7.embro 1.825 (Coil. Nab.) ;
Res. 5, a 11 Novembro 1831; Res. 5.' Ui J u
nho 1832; de grnmmalica latina. Provo S

1," 17 Junho e 12 Dezembro 1.816 (Coil,
Nab.); de ensino mutuo para militares e
oult'os, Port. 2,' :25 Setembro 1.82ú, Provo
19 Agoslo 1.825 (Coil. cit.) ; exigirão-se in
formações sobre as quc se devel'ião crear.
Porto 28 Novembra 18:25 (Coll. cit.); que
para seu estabelecimenlo só se applicassem
edificios nacionaes. Av. 5 Setembro 1829;
como se deverião em'iar os provimenlos
para approvaçüo. Av. 17 M,lio 1831 (Coil.
JVab.) ; de fl'ancez, philosophia, rhetorica
e poetica, ~eomelria e agricultura diversas
se cl'earào. Res. 1.. 11 Novembro 1831; de
geometria e mecanica applicada ás artes e
officios. Res. 6.' 25 Agosto 1.832.

- regulou-se a economia das competenles ii
•luneta da Dil'ecloria Gel'al dos estudos em
Porlugal. Provo 23 Setembro 1812. (Coll.
Delg.)

- (em Minas Geraes) de rn:tthematicn e tactica:
sobre seu estabelecimento. Av. ti Maio 1813;
de educa61O: isencão de recrutamenlo, e
como, se' deu aos discipulos de uma. Av.
3 Dezembro 18:13 (CoU. Nab.); de dese
nho e hisloria creou-se uma. Carl. Reg.
7 Março 1817; de latim. Prov.' á J\goslo
e 25 Ou tubl'o 1819 (Coil. OU1'. Pr.); Decr.
2. ° 5 Março, Port. 2. a 23 Maio 1823, Provo
3 Abril 1824, Pod.' 2.' 17 Fevereiro e 22
Mnrço 1825 (CoU. Nab.), Res. s 1 Selem
bro 1831,2.' 6 Julho 1832; dc primeiras
letras. Decr. 17 Março 1820 (CoU. Nab.),
PI'OV. 17 AlJril 1820 (CoU. Om·. P1'.) , Provo

2." 24 Janeiro, Porto 22 Marco 1825, Decr.
lt. Novelllbl'o 1. 28 (CoU. N~b.), Res.' 1.'
a h.', 7," alO.' 28 JuniJo 1831.,8." elO."
7 Agosto 1832; de I'helorica e philosophia.
Decr. 17 Maio 1821 (CoU. Nab.), Prov, 1
Abril 1822 (CoU. Ouro Pr.), Provo 13 Ahril
1826 (CoU. Nab.); de ensino mutuo para
milital'es e outros. PI'OI'. 2.' 2á Novembro
182ú (CoU. cit.) ; de latim: nrgou- se apo
sentadoria requerida. Res, 1." 26 Janeiro
182ô (CoU. cit.); de la lim : sobre coo tinua
cão de ordenados resolveu-se. Av. 25 i 0
;cmbl'o 1829 (Coil. cit.); pal'a educação
da mocidade indiana. Res. 3.', 6 J ulbo
1831; CUI' o de esludos mineralogicos
creou-se. Res. 5.', 3 Oulubro 1832.

AULAS (no Maraohão) de philosophia, rhelol'ica
e latim. providencias para não pagar-se oro
denado sem aLLeslação de frequencia pela
camarn, e n respeito da creação das ultimas.
Provo 1.", 1.7 ,J ulho 1813 (CoU. JVab.); do
commercio foi I'estabelecida. Res. 2 Agoslo
1831; de francez. Res. 6.', 1.1 Novembro
183J.

de philosophia e 1." letras: aos seus profes
sores ampliou-se a aposenlaria concedida
pelo Decr. 3 Setembro 1759, Decr. 27
Oulubro 1813. (sem vigor - Vid. Apo
sentad07'ia.) crearão-se val'Ías. Res, n. o 6,
18 Janeiro 1833.

(no Rio Grande do Sul) de lalim e outra-:
sobre creaçflo de imposições para su leotn
rem- e.Prov. 2.', 2ú ovembr01813 (CoU.
Naú.); ordenou-se as camaras p:trliciração
das vagas, e conta do deleixo elo profes o
res. Provo 3.',12 Agosto 1816 (CoU. cito ) ;
sobre edificios para eslabelecimento dns
de L" letras, Av. 2.°.7 Novembro 1828
(Coll. cit.) de 1.'s lelras crearão- e varia .
Res. 10.", 25 Outubro 1831.

- (na corte do Rio de Janeiro) de :botanica
e :tgricnllura creou-se. Decr. 9 Dezembro
18lá (Coil. JVab,); de arles e officios:
pensões se derão a professores para a e 'cola
projectada. Provo 1.", 12 Agosto 181ü,

36.
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aulorisação para apo entadoria de profe -
ores com ordenado por inteiro. Res. 3. a,

25 el mhro 1 '28 (CoU. cit.); de inglez foi
demiLLido o prof 5 01', e nomeado oulro.
Avs. 6. oe7.o,29Julhoeú.o, :.2Sel mbro
1. 31 (CoU. cit.); de 1. D' lelras: á sociedade
lo 'lruccão El mental' incumlJio-se o exame
de seu' e lado, e á Cafiara Municipal a
vigilaocia pelos fi cae , autori adas fi pas ar
allcslado aos prufe sares a~siduo , Port. 5.",
5 e 7 Agoslo 1831 (CoU. cit.); de inglez : de·
clarou- e não feriado a 5,' feira da semana

m que haja oulro. Av. 1 Oulubro 1832;
de 1.' I lra e esludos menores: ordenou·se
á' camaras cnviassem ao governo, e como
all ~lados de fI' quencia dos prolcssol'es,
Ar. 25 Junho 1 33 (C01'1·. OfTic., 71,° ú),
mandon- e n'c las adoptor um melhodo
uuiforme de in 'lrucçào. Porto 16 Agosto
1. 33; de 1. R' lelras declarou-se que a Ca
mara Muuicipal não podia licenciar pro
fessore., im o governo. Ports. 1.7 Ago lo,
2~ ovembro 1833; de rhetoríca, philo
sophia, francez, al'ilhmeLica e algebra,
cr arão - se, e á de latim augmentou-se
ol'denado. Res. n,O á5, 30 Agoslo 1 3"3;
de philusophia e rhelorica elevarão-se os

rdeoados. Decr. 22 AlToslo 1833; de 1. •
1 lI'o : au menta de ord nado concedeu· e.
Decr. á J anei 1'0 1. 3á; de fraocl'z, in"'lez,
rhelorica, I hilosophia r guiarão-se a hora .
.c\vs. 19 l'\oremlH' 1 34, 30 Marco 1 35;
de 1," letrns lircr:\O rcgulament~. Dispo'
Pro"," 1 1arço 1 36; publicas não de
1.": OI'deoou-se aos prores ore relação
aonual da applicação moralidade dos
alurnoos. Av. 1 Iarço 1836; de 1."1 tras:
e labcl c rào-se o ordenado. Dccrs. 1 Ja·
neiro 1 ;\7; de lalim, greCTo, rbetoricn e
philo '>plJia: levarào-s o' ord nado. L i
n.O :LOti, 11 ulubro 1 '37, art. 21; de 1,"
I lra': l rnoll·~e-Ihes extensi\'O o art. 10 d'l
Lei 1.5 Ouluuro 1 '~7, Re. 0,°15, 2Juluo
1. 3 ; sobl'e fórmá de aluguer de casa par
liculal'c pnra cu e,labe1ecimenlo. rs.

• 0 6 2ti Julho, D.O ,4 Agoslo 1 3 .
1.7 pI Ull 1'0 1"á1 (Jom. n.O 25',); do
~oUlmercjo: l' gulou-,e o .eu proriwenlo.
Decr. n,O 121, 31 Jao iro 1 !l-; foi o
(Torerno 3ulori ado para reformar. Lei
n.O :1'\),16 l IDhro 1 h5, ar!. 41: exe
cutado pelo Decr. ReCT , 456. Julho 1 áô'
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regularão-se ::IS horas, o suusliluiçüo do
professores impedidos. Av. 1. Outubro 1 lt6
(Caz. 0fT. n. ° 30); providencias para seu
::IndamenLo, e qllaos. Av. 7 Outubro 1846
(Cm. 0fT., n.O ôlt); sobre fôrma de exe
cução do arl. 9 do nego Av. 18 Novem
bro 1845 (Caz. 0fT., n. ° 70); f6rma das
carlas dos aluumos. Decr, D.O 490, 30
Dezembro 1.846; <lnunou-se aelo de 2.°
{lono feito por esludante que 56 fre
.quenlara o 1.° Av. 7 Janeiro 1847 (Caz.
Olf., n.O 111); providencias sobre as ma
terias do 2,0 anno, escolha de compendios,
c alteslados de frequencia ao prof SSOl'es.
Av. 5 Fever iro 1847 (Ca:. 0fT., n.O 13:");
de Las lell'a , e quaes livcrão consigoaçüo
para aluguer de casa. Lei n. ° 3J.7, 21
Oulubro 1.8lt3, art. 2, § 2lt, e pagão sello
de laes contl'ucLos -( Vid. dto); menores
d'instrucção: foi o governo autol,i ado para
provêl' de subslitutos, e como, e abonar
alugueis de casas e ulensis necessario.
Lei D.° 369, 18 Setembro 1845, art. 2,
S 25, executada pelo Decr. ltô:., 1. Agoslo
1846; das <lulas e collegios particulares
exigirão-se, e como organisauas, informações
dos subdelegados. Av. 18 ovembro 1 45
(J01'11. , n. ° 3:.6.); publicas d 1.·' lelra :
regulou,se a forma dos concursos. DOCI'.
MO, 1.0 Dezembro 1. lt5; degeomelria appli
cada á artes: soure seu estabelecimenlo no
arsenal de marinha. Av. 22 Agoslo 1.~46

(Gltz. 0((., n.O 3.), Decr. E·tat. 670, 26
A"'o lo 1.846; de chimica pralica e lheo
rica por um dos concessiona rios da funda
ção de fab.·ica nOI'mal de productos chimi
co . Res. 400, {5 Selemuro i8lto, ad. 1.,
§ 3 e 4; de 1. a. Jelt'as; ordenou-se ao
di., elOl' remessa, e como, de I'e)ocó s de
ft'equencia dos alurnnos. Av. 5 o~el:J)oro
1. 4ô (Gaz. Off., n.O 59.); CIo mu ica, e
quaes, no cODsorvalorio se mandarão e 'la
heI cor. Decr. lt96, 21 Janeiro 2 117 (Caz.
Off., 11.° 1.25.)

4 'LAS de I I', escrever e conlar, se mandarão e 
tau lecer em cad" corpo de infanl I'ia. ('a
çadores, ca ,aliaria e arlilheria do exercito.
Port. 10 utubro 1 15 (B. Carneiro,
E t1". 1.°); conforme as lnslr. da me ma
dala. (B. CanuiTO, acldit. i. o) Derão-se as
ln tI'. 29 Outubro 1 16. (B. Carneiro, cit.)

A LA (na ilha de . l\1i!!Uel) obr prisão do
reli~io'o seu prof ssor pl'alicada I lo pro
vincinl ' lU p31'licip< I' 30 G vernndo!' ,a
pilão General e Bisp . Provo 2.", 20 Maio
1. 16. (CoU. ab.)

(no E pirito anto) de 1.. a. letras CI' ar~lO-se

por Provo 2,·, 12A:roslo 1. L ; 2.", 3 A~o lo
i.o, 19 ovomb,'o '1 lH; -h Abril 1. :.4
(CoU.l\'ab.); Res. 7.", 250ululll' 131:
01' lenou-se que o- camaras pal'ti('ipass lU

élS va"'ns, e o deleixo dos pruC ss I' S. PI' V.
3.', 12 Agosto 1. 16 ( 'oU. cit.); d' .01

lelras: ne"ou-se ooflrmaçflo duma P I'

exces'o de ordenadu. A. 5 -lembr
1829.

(em Pernambuco) de lalim e 1. á lel!'a' varias
se crear[lo. Provo 19 AO'oslo 1. 16 t 'oU.
Nab.); de La. I lras mais pOI'}) cr. 2.·,
f7 Jan il'o 1. :.0 ( oU. cit.); de latim:
jubilação e sub liluir.~1O d pI' fessol'. POl·l.
3 SeI mbro 1.823 (CoU. cit.); le rll'l rica.
e poelica: seu pr l'e' '01' de La!'ou-s pod l'

sei' lambem secr lario d O'OV .'no. R '. 1. ,
i8 Outubro 1. 23 (CoU. cit.) ; tI 1. .•• I -ll'a "
para indios Cl"eOU- e. Port. 1. 0

, ~3 MaI'O
:1825 (CoU, cít.); de g ometria, phil so
phia, rhetol'ica, latil o ino mu luo ,
reunirão-se eLO I ceu. PorL 20 Oulubro
1925 (CU. cit.); alteradas p -la Res. 13.·,
7 Agosto 1.832.

- publica, del l'minou- e qne cm lempo de
paz nenhum csludanle n' lJas malriculatl
fosse recrulado, m . lrand al! slado do
profes Or d fI' '(Iucncia appJicar.iio apro
veilamento. Oil'. 16 elerubro 1 17. ( oU.
Nab.)

(em Piault ) de lalim cr OU-5 ' Pr ~. 1.",
3 Agoslo 1 1 ; 16 Março 1 20 (CoLL. ab.);
de rL loriea e philo ophj· CT ou-se, e á
de latim el vou-se ordenado. Res. .', 26
AO'osto de 1. 32; de franc z e geo"'rapbia,
além das de rhelorica e pbilosophia. Res.
n.· 16, 26 Julb.o 1833.
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A (no Purú) d lalim: sobre o irregular
pro im nt do 1'1'01' "sor. Provo 1.a, 17
Jan iro 1. -o. ( oU. 11 ab.)

d 1." 1 lro : declal'Ou- livre o seu esta-
h I'cim('nl por particulares, sem depen
d n ia d' xam ou lic oç... L i da 00 til.
P d .• :3 Junho 1. 1 em vigor pei Lei 20

utllbr 182 ,arl. 2.

(na. lago•• ) d lalim: fixou. e u ordenado.
n, ... 1 1arço 23. ( oil. 1\'ab.)

- d in:'lru fiO primaria. e ~raluila rOr[IO
g3r. n lido s a lodo s cidadão, COD 'lil.
ad. 17, 3.

de 1. a. 1 Iras, lalim. rh torica, phüosophia.
om lria lingua tran!) ira ; exigirão-
do PI'(' 'id n t da pl'ol'incias relações

da r ada.. da qu deç sem se-lo. Porto
ir . 26 F I' reiro 25. ( olt. Nab.)

icl. _O Junho 1825.
Imh. 1at.• verbo

A'LAS

LAS de 1."lelras pelo syslhema lencasle..iano~
ordenou- e aos presiden le das províncias
a sua inlroducção. Porl. Circo 22 Agoslo
1825; providencias sobl'e difficuldades a
respeilo se derão. Porl. 1.". 7 Novembro
1825. (CDU. l\'ab.)

(na Parah)ba do orte) de lalim: ordenou-se
COOClll'SO, apesar de haver sido provida
pelo presidenle. Provo 26 Maio 1.826 (Coil.

ab.); de rbetorica, geogra phia, elemen
los de historia, philo 'ophia, e francez
crearflO-se. Re. 3.". 7 Junbo 1831; de
1." lelra se crearão varias pelas Re'.· 4.·.
13 Oulubro 1831; 2.". 3; 1.·, 19 Oulubro
1 32; 0.° 6, 20 Julho 1834; do i.O anno
mathematico. Res. H.·, 3 Outubro 1. 32;
de francez. Ue . 4..• , 19 Outubro 1832; áe
rhilosophia, geometria, e francez foi o
governo lllltorisado para prover. Decr. n. 02
20 Julho 1834. (CoU. Typ. Nac.)

(no Rio Grande do orte) de latim: negou-se
ao professor ser lamuem Deputado Procu
)'ador da Corôa e Fazenda. Provo 1.'. 20
Selembro 1.826 (CDU. Nab.); de latim:
declarou-se_que seu professor por Dão cum·
prir os seus deveres, só depois de er a i so
conslrangido, e Dão obedecendo, e proces
sando-se, poderia elO expellido do emprego,
Provo 31 Julho 1827 (CDU. cit.); de i. U

leLras: sobre casa pnra e lnbelecimeolo.
A\'. 2.°, 4 OULubro 1.828 (CDU. cito ); de
latim creou-se. Res. 14.·, 7 Agosto 1832;
de i."letras crearào-se diversas. Res.6,',
23 Oulubro 1832.

de 1. ao letras e latim: ordenou-se, que os
prure SOl' s fos em pagos pela rendas ~e

raes, quando o subsidio lilterario não bas
lasse. Res. 26 JliIlho i 27.

de 1. oS letras: a todos o professore foi iodis
lindamenle fixado ordenado, e qual. Re'
26Jo1bo 1817. - ido Lei 15 Outub,'o 1 2;.
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- de 1,": obslou-se o abuso de appro\'ar-s
opposilol'es não habililados na lor111a d
art. 6. Lei 15 Outubro 1827; Av. CirCo
25 Setemuro 1 29.

ue 1..•• lelras e ensino mutuo: nom ou
commi' ão pal'a conforme a Lci J 5 uLu
bro 1827, orgunisar seu' l' gulamenlos.
Decr. 19 Novembro 1829.

de ensino mutuo: d darou-se Xl'li eLa a
Juncla Dirccloria d' !le, á vi ta da Lei 15
Outubro 1827; Decr. á Março 1. _ . ( 'oU.
Nab. )

de 1.-' lelra e ensino lUuluo: l'dpnou- e
que se não ímpo1.ess m aos ens profes r
providos ou pOl' prov 1', condicçó não
e tabel cidas na Lei 15 Oulubro l 27. P I'L.
29 Janeiro 1 29.

fi Goynz) de 1. as lelr, : d clarou-.e como
cria a cI'ea .fIO duma pal'li ipada á ca

mara. Av. 26 Novemhro 1829 ( 'olt. Naú.)·
de pllilfl opoia redu1.iu-s o ord n~do d.
lalim e 1." 1 lras conc,' nriío-se VUI'll\ • L l

J 5 D 'zcmbro 1.830, :1rL 1., 103; d
1 ll'a 'osino muluo cI'c<trão-~e lnuis.
Res.· 4. , 7 Junh ; 1.- 3.', 20
lembro; .', 2:- uLubro 1 31; 1.",
3. a e 4.', Oulubro 18;L; n.' 7,1. Julh
1 3:3; d Inlirn r OU-5 , r "ulanuo-se p 
las Insh' , 2 JunhoJ75 ;Res.7,,7Junbo
1 31; 1.' lelras nsino muluo : (ixal'ào-se
ordenados. H s.' .·,3 Oululll' 1. 32; 4.",
20 ,Junho 1 34; de pllilosophia, geometria
c franccz, foi aulorisaclo o o er o a pro
vêr. Res, n.' 2.· _O Junho 1. ?/I.

A LAS ue philosophia: d cl. rou-se qu s u pro
fessor não podia ser privo lo do lllllgi, l rio>
legalmenle s nilo por apo ntad I'ia (\U

erro de offici , por sei' o provim nlo vita
lício, POl'I. 2. , 1.7 Dez mbro 1 '2 ; Av. 25

ovembro 1829. (CoU. au.)

-(

AuLAS de laLim : ordenou-se que aos profes or s
fo sem appli<:aveis os nrls. 2, 7, a 9, 14,
16, Lei 15 Oulubro 1827; Res. 15 ovem
bro 1 27.

- de 1. a. lelra e latim: declarou-se o qu o
art. 2, L i 15 Oulubro 1. 27 aulorisava a
r moção dos professore não sendo pI'ivados
do maaisterio, nem do \'encimenws por
erem vitalicio. Porto 1.·, 17 Dezembro

1. '2 '. (CoU. 'Vau.)

de 1. no lell'as: recommendoll-se o cumpl'i
menLo da Lei 15 Outubro 1.827 sobre par
ticipações de creações. Circ, 7 Jl:llho 1828.

publicas: ordenou-se que aos professores sc
não fizesse pagamenLO dc ordenado, sem
apl'csentarem <lUe.lados authenticos do scu
efrectivo exercício. PorL 1.a, 2 J l:llho 1828.
(CoU. iVab.)

dc 1.os letras pelo syslema lencasteriano: sua
correspondencia ordenou-se que passasse
do mínislcrio da gllerL'a para o do imperio.
Cil'C, 7 FevcI'eiro 1828.

- de 1." lelras: explicações se d rão aos arls. 3,
7. Lei 15 OuLubl'O 1827, a respeito do
meslrc enlão cxi_tenLes e os novos oppo
silores. Porl. 17 rJovemuro 1 2 . (CoU.
iVab. )

- de 1. a. leh'as: sobre audiencia das Camaras
Municipaes para fixação dos lo~ares de seu
e'labelecimenlo, con\orme o ado 2.· Lei 15
Oulubro 1827. Av. '1.·,1.7 I o embro 182 '.
(COU.l au.) ,

- de 1, -. lelras, e educação de orphãos pobl'es,
em que e comprehendem os exposlos ão
inspeccionada' pelas Cnmaras Muoicipaes.
Lei 1. Oulubro 1. 28, art. 70.
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LA d 1.al I lI'a ,e nino mutuo: s lver'ão
duvida sobr a fôrma de provimenlo,

"unel o arl. ,L i 15 Oulubro 1 27,
Av. 2,·, 9 Março 1. 30, ( oU. Nab.)

- d .ai 1 lI'as: os oppo ilor~ a professores
d m s('r maior sue 25 anno . Av. 10 De
lembr

- O mal coo isl nle no casli"'o moderado que
qu mcslr s derem a seus di ci pulos, ou
qu d' ,II r ultar quando juslific. vel.
'od..•'im. arl. 14. § 6. - ido lie"'. 11 ,

3 Janci,.o 1 'LJ~, m·t. á· Jllst. H. Janei,.o
(,' , a1't 13.

- (m rgip) d nino muluo: approvou-se
pr vimcnlo. proc d ndo- e quanlo ao 01'

denudo conforme o arl. 3, Lei 15 Oulubro
1. 27, P d. 16 Maio 1 31; de 1." lelras
cr ar50- varia. n.a pt mbro 1831,
II.", 7 SO lo 1 ; de 1.· lelras d 
c1al'o(1· «u a p.' posta para D vas com
p tli. a c ns lho ra1. v. 1 Julho 1. 33;
d . J 'L.'n lIr ,upp.' S- s fila p la
di' mui "a pl'ovincinl conlinua fio de

l'd 'onu aos pr f 'r . Av. lU Agoslo
"". (J01'/1. n.· 21 '. )

A LA de latim: a seus professores que tive sem
menor ordenado ql,1e os de 1. ai letras dos
mesmos logare , concedeu-se igual. Re .
9.·, 25 OUlubro 1 31.

- de philosophia, rllelorica, geomelria, ~ra~cez.

e latim exlendeu-se a todas as provlnclas a
Res. 2. a, 25 Junho 1831, Res. 11. a, ii
Novembro 1831, declarada no ad. 2.· pela
Res. 2. 3

, 16 Junho 1832.

- foi autol'isada a despeza com a manutenção
das novas escola creadas e providas legal
mente. Lei 15 ovembro 1831, ad. 45.

preparalorias nos cur os juridicos. - Vid.
CUI'SOS J lI1,idicos.

das escolas de medicina. - Vid. Academias e
Escolas de IIedicina.

- de pharmacia DOS hospitaes. - Vid. Iiospitaes.

- publicas: sens prof ssores pertencem á guarda
nacional da reserva. Res. 25 Oulubro 1 32,
arl. • § 7.

D.inu mulu : n eJlas de" m ser adrnit
lid alumnos ainda maior'e de 1 anno,
ti «Il ['[III" nrL. • Lei 15 Oulubro 1. 27,
P rt. ~. Julho "31.

.
S 7.

'Ludonle pel'l nc LU á gunrdn
r ' 1'\',. L i 1<.: í!0 t 1 31,

R . 2. Outubro 32 I

de frnncez: aulori 'ou-se provêr-se em estran·
Reiro por melO de conlraclo não bavendo
l)1'asil iro habilitado. Av. 22 Março 1. 33.

de 1.' letras: declarou-se que á ista da L i
1ft Junbo 1 :H, arl. 1 , sellS profes or~'

não nec ssil vão conLirmaç.io, communt
cando- e sô á a semblên "'eral a creação.

com que Ol'denado, conforme a Lei ii
O\'embl'O 1 31, Av. irc. 31 Maio 1 33.

mutuo: r comm n
da' pl'ovincia , que

lunicip3c' vi"'iJan
como. Av. 2.·. 2

\'ab.)

da acad mia de Bellas Arte. - ido Acodem;"
I'cspeclira.

de en ino mnloo: o professores que a eIla
oppozes em, decJarou- e poderem er
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'xamioados cm ouLra prO\'incia cm que elle
se achai' eslab lccido. ou na CÔI·tC. Re-.
n.· 'J 8. 5 Agosto 18. 3.

UTO

IJ ln rcc b r ord nad Juranl~ .. t'n' 'ilo li:
pronun ia. \. " slo :1 ~(j, (.101"11,.

FI.· 2_6.)

ACLAS (cm Mallo CI'OS"O) (le 1,·' letra' mrinr-;
se cl'eal'üo. n s. n.O 32, ~6 Agol;to 1 '33.

ele 1. a. Idras abordo dos nn vios da armada
nacional. - Vi-d, .d'·lIIada.

- publicas do Impcrio: as c:wlns cip. S('1\5 pl'O

Jessores, que scBo pag~lo. - "~ido Sl'llo.

dc insLrncção publica: sobre ellas le"i Ião as
asscUlLléns provi] cial!s, não compr hen
delldo as r..culdncles oc medicina, cur"os
juridicos, academia ermIda'. ou que s
cl't:al'ern por lei geral. Lf'i n.O JG, 12 AgosLo
183ft, 3rl. 10, § 2.

- de 1. a. letras: seu PI'of,'ssur quando 1 m
dir iLo á gl'alificaçfto conccdida p la lei.
D sp. ~9 Abril 1.836,

- ele La. letros no corpo de urlililerin de mari
ulia. - Vid. Artilllcriu de AIO1·illha.

- de rrallcez e geomeL"ia: seus l)rofcs ol'es ,
não podem 'imullanearocnLe 8 I' promo
tores publicos e juizcs municipa '; póde
por/'m SCI' o dil'cclor do Iycco juiz de
orphãos. Av. n.O 69, 7 Oulubro 1 4:;,

- ele i,a Iclras pnrn favorec r a ci'ilisaçào do
indio~, compeLe aos seus directorc. propôr
:'t 'Is~emhlcas provinciaes para CI' a-la,
Decr. n.O lt26, 2â ,JUIlIO 1 '15, ::trlg. 1, c 6,

6 e:l •

de laLim: 'eu rrofessol' por !'rnir' cmpl-e"o
publico que rcqu r exercicio Je direitos
polilicos, sendo proouociado por qunlqu r
drliclo, não de\e contiOlwr no magislcrio,

A ~TOR; mllndou- u )wnd r 11[10 in Laurnr
'nu-a cm qu I'o's m pal'l s (J miliLal' 's
I'ml r gados na '."P di 'ào conlrn P rnnm·
bu 'o. De r. 1.·, 21 Lril 1 17' (Coll.
Nllb.) id 111 para (JS da cnn I anha do Sul.
D'cr, i,· :.2 Ago I 1 'II. (('0/1. ril.

no crimC' d ~d)us(j de libcl'clnu . 1\ I''(PI' são
do ppnsam 11\0: na prin ipal 1'I\~1 on a
bilidad , m 1:1110\ obn' qu 'm l' 'UC. Pl'oj.
2 Oulnuro 1 20, art. 16, posLo 'lU' i,rOI'
p ln D CI'. 22 o\,cmul'o 1 '23, ltcs. H
SeLclllbro 1 :.6: L·i 20 le l\1uro 1 ; O,
art. 7 13; Cod. Cl'im. , arl. 7.

d 'l1uucianL parli ular no crim s d abu o
d xprcs LlO d lOs, menlo, quando ú
condcrnnado nas Cll La'. Proj. _ uLubro
fti23 , al'l. 31, lI1. 43, 'lU igol' P ,lo
))ecr. 22 o\'emul'o 1 23, Hc'. :1' l 1\1

hro 1826, .xL usi\'O a lodos os aulor qll
decairem da ; ccão. L i 20 Sel muro 1 ';,0,
ar!. 7 I . Cod. PI: c. , al'l. 307; n~. n.· 120,
;)1 Jan iro 18'~2, nrLs. lG7 47'2,

ncclI!'aoor do aJ,u o d' JiLcl'dndc d'illlpreosa
podia recusar 10 jui7.· '. Proj.:2 uiubro
i ~3, ;u·l. 36 \lI \'i,'ol' pejo Decr. 22 0
v'mbro 1 2:'. f' Re!,. 1'1 . L JUbl'o 1 '(\;
all rndo peJa Lei 20 .. Ll'mhro J:) arl.la5;
fixado 01 o num '1'0 ti 12 para lodos O

auLores p lo Cod. Proc., ad. 275; nl·". li.·

1:10, :;1 J<lll iro 1 '1'1, arl. :~57.

Decu'ador dos CI'imf's dc ahu o d ·.'prcs~ão

fi· pe/l "menLo: uas 1 L Illunha' •aO p i
111 iram 'nLI) inCJuiriu .. !>, pod ·ndo df'poi
cunLesl:lr a d r ~o, Pro;. :2 Olllubro 1 '2 ,
'IrLs. ; 7 1·:3 , 10 \'i"or p lo J r. 22 'CJ

\'cmilro 1 2', . R s. 11 . 'I mbro 183 ;
"i O L mbro i 3 arl. 29 :~O,

leosi\'o a lodo os aulor ; Cod. Proc.,
nrts. ~62, 26fl n :20-; 1\(".1;. II.· J20, ~

J:.lof'irol 4 . arls. ?5t.i I' ;"

:n
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JIJT rm e o dos te l'nmnha
uev o jui7, foz r c nslar

,iI' "co pr' (/ .' III ulpa forU1. da. d \lll'
dI' '2lt bura', Con lil.. arl. 179,. ,para
clIja 1'. ""lI<:ão; Ll'i;~ i\~l1~t() 1 ':l ' , art. li;
elld. .rim, , :1I'L 1 '2; Cot!. Prue, , 14
I"",. ".·120 :i1 .hlllC'iro 1 ~2 ad.. '\),

A 'TOR accu 'ad r como deverá appr sentar a
accusação. - VicI, A usaçcio.

ti ' u. ador; perante a' Relações nas apre!·
lal;ü)' das juntas ele jusliça, e relisLas cíveis
) crime, p6de recu 'ar um juiz. nes. 9 No
'embro 1 30, a;'t. 4-: extinguirão-se as
jUlllas de ju liça. Cod. CrilU, , art. 8.

01' d.' mini ll'o e cúnsdh ir d'cslad
rim de r . p n bilid,Jd', , a Irnit-

fiel , , 'umo, a dl'h l verbal com os
ecu,ado'. L i 15 Olll 11'>10 1 27. ad. ; ';

COI!. '11'1. 30. , . 1; .od. Pr .,

- li cl'ime quem e. Cod. Crim., art. h.

- do cl'ime de imporlação de africanos, quem
'c nsitlel'ado. L i 7 Novembl'o 1.831, art. 3.

la

I) , 11 prelll o

~7 ,:.. , 29,
30 art. 2, ;

-a 'u al101': póde r di, ~nsad d ridir cm
:ludi '11 i por 1 itim illlpl?diment. - Vicio
/"diwri(l .

queixo o ou denunciante de~'e assignar c jurar
a qn ixa, c em ~ua falla uma leslemunha
d cr dilo. Cod. Crim., art. 78; Reg.
11.· 120, 31 Janeiro 1842, arl. 262.

denuncianle ou qucixnc:o: deve ser inlerro~

gado pelo juiz. Cod. Pmc. , ado SO. - Vid.
Re rr , n.· :.0,31 Janci"o 1842, m'is. 262
a 270.

queixo o. ou deuunciante' d' crime d 1'85

P nsabilitladc,I('1U flnuo e dia para intentar
a acção. Cad. Proc., art. 156.

quei. o o ou denunciante d crime de respon.
abiliclade dcve as ignar a queixa, ou de

nuncia, e r conhecer assit:0atura pOl'
lnbdlião, ou escrivão do juizo, ou por duas
te. tCllJunuas. Cod. Pruc.• art. 152; Reg.
;~ .Tancil'() i:'. , ilrL 10; nego n,· 120, 31
J:IIH'iro 1 42, arl. 397.

de carta5 particulares: sem o s u consenti
tU ola 11;10 pou m lia' sel' produzidas em
juizo, 'alvo se contra clle provarem. Cod.
"rim. arl. 93.

d auu

le
,. do pen
I :\I't. 2 ;

, I'

Pr

accu auor: nos enmes de spon-abilidade
dos m mbros das camara It'gislati,oal.', oh·

na:.. e no procl's o accllsaL~rio a roes~)a
orel'm qu~ no dos minislro' e secretariO'
,d' lado. Cou. Proc. , a I. 70.
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AlJ'fOn <fllei.·o o pre·ta juramento obre LI queixa
oc inl'racção de po lur, s, n de cl'ime com
pt'ebcndi los no nr!. 12.,. 7 do (.od. PI·OC.

Cito Cod.. at't. 208; R (;. n. o LO, ;IJ
J:lIH~iJO 18!!:!, arl. 12 '.

accllsatlol': s com excus l'gilima nü corn
]lnrecia na junta cle pa7., ficava a d cisão
da cuu. a addi;'lda. (.od. . roc. , art. 2:20; se
5 m cUa pcrcmpla. - Vicl. AcclIsação.

queixoso oa junla de palo I'ulificava LI llueixa, c
jl1ra\"u, se O réo o obriO':ls . ,od. Proc.,
art. 224, :2; J'e\'o~, Lei n. 0:261, ;3 n '7. lU
bro 1841. art. fl5.

- accusadot': na a!Jel'lul'l1 do jUI') é ilJlm cliatll
mente chamado pelo cscJ'i\'flo. Cad. Pr
art. 2110; H('O', n.· 120. 31 Jan .iro 1842,
arls. 348, 351; se não comparece perde o
direilo de nCCIISDl' e pa' a ao pI' motor,
cuja falta de comparecimenlo nã produz
o mesmo em~ito. - Vid, ACCl/SGflio.

queixo o 011 dennncinnl : COO1P:ll'ccia no jUI'Y
de accnsaçüo pnra I'aliftcaçfto do proce.so.
Cod. Proc. , nrt. ~lI5, re\'o . o 'I. o con. elho
de jurados p la Lei n. o 261, 3 Dczembro
1SlJi, ar!. 05; providencia a r .. pilO o
juiz municipal. Lei cit, nrl. f)O; Re~. n. O

1:20, ;H Janciro 1 ':.., UI'L.;. ')90 (' 291.

nccusad.... I·, como. . quando dcvf' :lprt', ('III;)!'
o liuello crim ., - id . .rI CIISI/fiio.

nccusador: ell a ·Ofl;é1do cOU) I roce el'ú
peranle o jur· uc senlpnc:a. Cad. 1)1'0 "
art. 261.. '2(j:.., ~6!! _65: TI 'g". n.· 120,
31 Jau 'iro I 42, <l1't. 35 .

- d ~scril lo jul3ndo crlllllno'O: <Juando llÜO
h.er meios para !'atifaz :l multa. Ijcn
responsav I pOl' ella O imprt·.sor. Cod.
Proc., ad. 3 ~.

AUTOR: .-lh p 'rmillid 5 mpr hUOl.lr o.
adv r:ld, 011 pro lII'adore, qtil' quit. r.
(.od. Pro .. 3rt. • 2'2.

fÚl'a cio: u domi<:ili I púdt, nomNIJ' pl'O Ilrador
pecial para cuamal' alp.1I IJ) 11 c II iliaçii •

1)c r. PI·OI'. , al'l. :J.

- \ n 'iuo cm C31\~a ci cJ nrlo pal:;ando::l$ u tas
delllro de 24 born. d poi d' I'pqucl'ido, •
ohl'igado a rap.a-liI da endcia. Di. p. 1'1'01'.•

;11'1. i(.

I'HI cal!. a iH'l. ou ~ \I lIlhof?,ado u procll-
rador inqui,' lU a' sua l('sl·muniJas. ,. a
d.a parle ad\' ','. n. Di p. Prol ... 1'1. 11.

queixo. ou denuncianle li rim d' 1" pon
sabiliclade ujo conhc im olo p rl Ilt:a its
nelaçõe : la pro O s (' "nll\, 11l.

pelo qne L m I 'Tal' 11 upr mo Trihllual
d JusliC::l, Di p. Pr v. arl. i . n, '. ;
,Jallcil'O 1 ';J;~, al'\. O a 211.

sobre as (':llificuçõe ele que ll'ala o 31'1, ih5
do CDU, Proc.. d 1';1 -SI' "l'licaçl;c quuulo
;1(1 sUPIJlimcnl, ue il'l'('gulur'iuadns no 1. 0

cons lho de jllrado ; AI'. _ .fulh 1 ·;>/~.

l"t'I"O:!. • ,j II. o :..(j!, ;\ /), 1.('111 h,'o )8111 •
"r!, 9;.

u réo pód' '.1' "dlllillido a ("'(Hlu7il' d 11:1)

I/lcnl/15 no i,· I nSf'lIlO dI' jllraclo~. J\\. 21
i\ov 'mhro J 35: rCl'of?;. Lei 11. 0 20j . ; D··
;I; 'mhro' 61, arl. 9:>,

d 'c1aroll-M' CJu • a Il'i àu lião ua lo ':)1' na ('.. lia
d' paguIU olo ue cusla . eUl L U (IS ('I'iulC' •

por III o 'od. Proc. õJ IIfto (·'(i~e, (. foi
uusliluiu. á fi:I1lC:" que cl'afJll'~ pr 'slUl"rlO

o~ :llllorc , • que ()ra 1'1Il /11'111111111 ('aso ('
)'('qll('r f1':IIJII II:. all~a. \1. '2.$. OIt'UJ

bl'o 1 ',:-.

ap(~.:lI cios :lrt., j;~/l t:l:.. do CId. Pr<lc.•
para (Jrróbor:1r a aCC'l1 ,1<:;\1), pódc 0111:1' 'e. 'r
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d(lcum 'nl , uií s I por não bayer prolli
lJicáo, COOlO porqu o art. 2õ6 IlppÔ m
ofr.,r'cimenlo no _.0 (n' lho. ,\l. ~ Abril
f • .

IJT I~: ql1llu«!o " uhj ·iLI) ao pa aIO llto dos 2
p. %, que lIb liluirt, u dizima da II:! -

(·lInria. - ido IUlIIcrllarill,

- d laTO - nrL 1 da Di p.
Pnw, , ,a u la m filo civel
intlil>Linrl' Ul 'l1l' Lodo. os que f(lr 01 auLo
)' l mpo de I' pr f 'rir n l nça dell
nili\'a, rU) b l r o ' 20 do arL 179 da

n LiL Av, n,· 12- 10 D'zcmbro i 3~.

ód inL 'nlar a denuncia. qu i:-..a, acusação
p r pro llrad r, - Vid, AudieTlcias,

- n lO O r '\0 n50 podem ol1iciLar do juiz de
díl'l'il npp ,1I.\çü ('r'im . -officio. Lei
H,' 2('1, " l> l mbro i 'h1 nrt. 79, § 1;
n.., U.· J:!(). 3J J. 11 ·i r 1 _ arI. 454,

c u~aJ(Il' d,' rim ti r ~pOIl abilidadcs d,
l'mpn""ad ... nao pri\ ii ·",jado": amo deva

r ('deI', "ln \irlml· da L i n,O ~6L. 3
)f'l.cUllll'tI '1 'II ar!. 2;. 1 e fi; R "',

li,' J:!O, .1 J III 'iru 1 42 art', 39.,
'I o;;,

cu :\l1or nfltl px IUI' () pr m Lol' n nm ,
pllr I':L • ul'l1un í:ldo,- uj pro > os
CIO til ndaru 'nt,. - \ id.. Jccusaçeio.

- a "",adul':

lJTORIDADE Civis, militares e ccc1esiaslicas,
endo informadas de lraicüo, declal'ou-su

que era du dever dos vas ~lIos portn"'uczc~
ufmunciar-Ibcs os antores quP. podião ser
por ella presos, Decl'. 20 Março 1809.,
S 3. (CoU. Dclg.)

ltperiores que recebem ordens são mais rcs
ponsnvcis por ellas que as subalternas a
qtlem e dirige ua execnçflo. Av. 28 Março
1810. (Rrpc/·t, F. Til" verh. Autoridades,)

<.10 p3e c assisLencia do curador el'" necessaria
ao menor de 25 <lnuos }lara l1uncíar e
qu relar. ainoa em caso proprio coo forme
a Ord.· Liv. 3. til. 41, § '; Liv. 5.
til. 117. S 2; Provo 2 S Lembro 1. '1ft
(Coit. Nab.); substiluídO' pelo Cod. Proe.•
arl. 72, 73 e 74,

ecc1esiaslicas no iml)edimenlo do nrceLispe
encarregadas do governo do al'cebispado.
tinhão inlúrvenção no provimenLo das cadei·
ra de estudos preparnlmio , PI'OV, 24 Abril
i 20 (Coil, Nnb.) , hoje sem "igor pela Lei
n, o 16, 12 Ago lo i 83ft , arl. :1.0, § 2.
Vid. Aulas.

eccl· ia ti as: qU<ll o rc('ur50 de seu abu o •
e quem d'clles conheça, e como. - Vid,
Abuso.

como dcv m todas asssignar os despachos e
porLarias. - 'id, Assi rnatura.

m qu casos possão entrar. e prohihir n
cOlrada na casa do cidadão. - Vid, Gastl
do CIdadão.

consLituidas: prol'ocação a de obedece-Ias ab~'

~:lndo da impr na, como é punida. Pro),
2 Oulubro 1 23. arL g. mandado execuL.1r
por Decr. 22 o\'embro i 23 e Res, ii

rtembro 1 2ô; sub lÍluido pela Lei ~O
'elcmLro 1 30, art. 2, § "; e pelo Cod.
rim.• Jrl. 119.
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A TORID:~DES: dos conOictos enlre ,lias nns
províncias commclleu-se aos presidcn les das
mesmas a d'~ci 'tio tom pararia • perlencendo
a definiti,'a ás Relat;úes quando fôrem 1l11

tre clJes e oull'a crualquel' aulol'idade. Lei
20 Outubro J ~~3, ar\. 24, § 12; Lei 22
'clembl'o 1'28, art. 2, § ô; Re~. ~ .la"

nciro 1 '23, al'L. Çl. , 9; L, i O.· 3', ;) Ou'
luhro J8M, al'L 5, S 11.

.\.UTORIDADES cm. IH di;1C\ l'n'ndêl' U' 'lili
cinno cnconlrau ' 1)111 l1agl'nntc~ d,'lido,
ainda qll li" 's' m (l l1\í1i' alla hic·r. rr'llia,
Podo 11 .Jlllh I ':?, •

dec1ornll-s' s 'I' lIo n;.tl·acl lo ftupCl'uuor cll1"
prali ass 111 acto ti :llllisaue pUl', C.llIl

Republicas da Boli, ia c 1\ I....·ua), Pt)l'L. t ~
Jnlbo 1828. (Coli, i' nb,)

- calumoias e injurias pdo meio da imprcnsa
conlra corporações, ou agenles da aulori
(lade publica. cm razão 011 oiío do seu
aflieio, como s50 puoidas, Proj. Z OUlubro
1 23, arts. J 1 n 12; mandado execul, r
pelo D Cl'. ~2 . ov muro 1823; Res. 11

elembro 1826; 'u!>slituif!o pela Lei 20 Se
lcu.lbro 1 '~O, arl. 2. ~ 11 1~. Coei.
el'im. arls. 230, 23J 232, 237 uS 1,
2 e 239.

ecc1r:siaslir:as: a' Cjll ,lõ(:s ue jlll'isdi(:àtl rmlr
03 prdado:i c outra nnloridaJ ' f "lc, i, 
lieas, passnrüo a 'I' decidi la~ Iwl:l~ n 'Ia
Çrlt~S, COnl andi'~11 ,ia do pro 111', dor d.,
coroa, c conl'Ol'Ol' a Lei J 7 :\lai L:2.
mandada tlb~ I"'al' pelo r. i:2 IILulll'c)

J8~3: Lf'i 22 S Lembro l :! • (11'1. :.. 1 11.
R(>~. ;~ .lan~jl'O I, :):3, (II'L. n, § J O.

pass;- o carlas d nOlll'1al'iio ri om in<; (1'1t'

proverem, L..: i ~2 Selc~mhl'o J :!', .II'!. 2,
S JJ.

Ol'rlenOtl-Sf~ CJuc pnra :1' qne pa" nrüu a POIl

CCSS(ICS, cip- rltlol ~c paf!;üo 1I0\'os dil'c~J1f) ,
não as cxp.~di S"III, 'lO 1111 -lol' lal pa~a

m nlo na esl c:tiu l:ol1ll'dcllllc:. L ,i 22 : '-
lt~mbru J8:2 • ;11'1.. :., • 12.

no cn o de cOlll1ielo ele jlll'i~dict:rlO 11 otn
polco ia da' n lac:ú '5 10m IJuacsqu 'l' U

lI'as auloridndc', (I compcl.idol'ó1s (lJ'~1I)

}l3l'lo immcdial:\Dl nLe ao Sl1pl'l~1\10 tI ri!Jll
lIal de J usLiça para cl idi 1'. Lei 1 S 'lr'lll bro
j 828, arls.:;h 35.

ccclesiasLicas l)I'incip:lI' ' ,)0; (o:, I' _'i ,ao Oll\ i
da'> pf'!lus Camara, :\IIIuil'ipa '" :>oltr f)

f'stabd .CilllllOlos d.· illlil I'io l'ól'a rlo.;
l'mplo'. LeilOlllubro'1 2<', d'L 1H}., 2,
u..elar lI·se qWl tac' aul/)ridatlc, rào Oi
l'it;arío da \;lI'a, .h'. J, ~laio J :W.

Inni ip;\f~s [I I -'lIIi;,.
1/ ubra 1 2,. al'l. - .

- é prohibjda~ (Í,> .amar.1
para '!PÓ-I<I. L·~i j

- compelentes: 'ó pM dia' pÓdl~ qualqner ser
sentenciado. COllslilo, arl. i79, § 1 'l.

- nenhumas podem nvocar as cnwa, pcn coles,
susta-Ju:, ou fazer re\,i,'cl' os proces os fin
dos. Coo til., arl-. 179, 12. - Vid.
Port. 5.', 30 A gosto 1825. (Coll. i ab.)

- ci\is', e mililares Jn, pl'ovincia.,: ordenon-se
1I1e quc informassem os requr:I'imenlo5,
r'1pre cntaçóes, e medidas em'iadas das
prm'ineias á Pr Sfmça Imperj:11 r,~léJs parlcs
intcressadas, ou ex-01lieio. Porlo .il'c. 27

orill 25.

- e que casos podem nomenr os offiei/) ue
jll liça e f&zenda qlll~ rel'aUle eJlas t lbilO
dc sen·il'. Lei 11 Outub,'o '1827. arl', ó e ;
R . i .Julho 1, :lO. ido .-1", /l.' 121,
10 ! 'ov mbro i

- tIc"cm na. 511a, corrcsponJencins "uardar as
formalidildes illdispcnsél\'ci para ll'lrmlar
~ o reciproco decl1ro, e()mo orrlcnão a
Provo 2ô Noveml 1'0 :L730, corobor da pp.la
l.ei 6 FC\cl'eiro J732. Pro . 14 ~laio 27
(CoU. 1Ya&.); A . Hl Abril J 3'.
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l'( Hill 1>1:.' :clmilll"lr,\ti\a~ dHS I,ro,incia
(, ('II!> 1'I'I',il1t'( L .. ~ t' a. I ril t'irfl ,a qu m
:t (;"11"'1'" ~]llui ipnr's ['u ~u ordinadu~.

Cil. L,·i 1 ()ul,1I1"t0 1">2 ,tll'L. 78: _ \, 9
~'lf'klublO 1<:! /; Lt·i 10. 0 :~ , .J 011111 1'(1

1 ;Vl, III I. 1.

up('I'i(~rf'. (lo, IU~:ll'r'" "m CJlI' liw'I'I'11I tI,
'" Ir n I' Til pr ~:Idos. ,f o a. IU1J!Ct 01

para ti '/il'il"-lh .. juraml'lIlo: 11<10 H!oo ha
\ 'nrio, .. C:lllJUlólll l'r1ullicip:'~, 01 rOlro'

o arl. ,)fI da J. 'I 1 0111111 1(\ 1 ':. ; L i á
1) "'11111\'(1 1 ;'0. iIIL. ::....

- P I' ,.lln.. r' d '\t'm di II i1l1lir /IS ndlls te:,.i .
li"i\(I~. -, id, ir.to.

cuju. 1tC'I'J. S' IJ(lu \ CIl'l1I d' :mLlll'gal' ficão
~ 'lido :1~ compel nt s, /I'ralll' quem d 
'I'UI c'(' aprc" ul.1(lo. b ('1ll1al'f, .• Lei 4
lh 1.1ll1b"1l l~;'\ ). \lrL 4.

pllhli 'U: : (I iIl1PI'('SlIS na t. pO"I'llJ hia l1ario
J "I. Cjl1 111. ti , I ln pr'll '11 cr. ~ã -III
Aralllilatll'Ul ,d". II ilJ11idrl , 1. i 7 ])('7. mhro
I :' O• nI l. ;),

1'.11 ,111"1';1", l"('.ldr'llh'" (1('1111'0 011 fúll\ do 1m
p 'ri ; j't'Cot'fl I li 'IIns. ('III iceilillH li n .';,
pnl'n l::l'nl,'.lS (>"I'il itll. {'~. di:,tin <:Õl'S, Il

pI i\ ilcf.:io. !la hill'ar lIia ' .J '. ia:licu. U

pura lIUlNi";1( ün rll' .\rlrl 1'« ligi ~(I. 'oow C
pUllido. :011. ~rilll .. UI t. 1.

'1lllprl"IIII' : 'l'l'lI.. ic,fiO C01l1 r"n:"( I'CU ,fIU

dI, "lia. III dC'[l lt,· al' • COtllO c punida.
Cot!. ,l'llll.• a1'1.. t III t 7.

AUTORIO \DE. ; c 'Cl' l:'O {lU abuso de allt ridade
quando e \ riúca, e como é puuido. Cod.
p. ':l.', III. 5, cap. 1, .ec, 5.

qualHlo ('Oll1UlCtl '1l1 /I crime d ar cre 1'1'1-
\ ido. Cod. Crifo., LI 1'1. 1. O.

Uliiilal'CS: u datOu-'e a um juiz do crime,
que conlOl'me a Lei 21. Oulubro 1763,
era oUl'igudo a r 'p(ll1der-Ihes com flolid3
UI banidade, c satisl~lze .. sua requi i óP •

Ar. 2.", 26 JalleiJO iS;i1. (Coll. 'ab.)

'~h'L\tlgl'ira : rI' 'Ollllll nuou-se ao pI' ioeial
do. fumci 'Cllll S da corle a imp lIação d
hul1a porque se I cgessc, sem depenc1en
ia de :lIlLoridade estrangeira não admis

si, I lla~ acluae. cirCuillst:mcia. A", 29
.Janeiro 1 ;'1. (Col!. i1 ali,)

polic13cs (jUi1 de p. z e sellS delegados) 01 de
1l0U- qu' na porLa e II s seu ve lidos
li,' • 'J11 11m ilistinctivo marcado. Lei 6
.T linho 1 li L, ltll. 1á, para cuja cxccuçii~

])ccr. 1 li ,Junbo 1 31, f(lrão uppl'Ímido.
(.(d. PI'(Ic.. nrl. 1H.

qUI' 1I11S prO\illcjlls ;'1\1J~litlli. sem o membros
da!:- junlas ti ra7.cnda rc,i a r 'gcncia em
mine ridac1 do Sr'. J). P 'dro TI, aulori~ada

I'al',' Il lII('flr.l.('i 1lt .JlIlllu 1 31, ar\. 1 .

dU1i.lli"ll'ali,'a· jut!iciurias, 11m' Leuuill1 di-
I 'il<. dl' requi il"l' II força pnbli. ; {l

"el'\ i(:o das gU:lrdils naciOUll • é jncomp~'

I 'ntl' {'om as .n3. rUllCÇÓCS. T, i 1 ~o lo
< ;\ 1. arl. 11.

-II

l"lUe~ defei-
sul 01 di adc (lU Ddl .-

~ CriUI•• ar . 1~9. S11.

ci,i ; (I. dp~taC:IUlenlll$ ela r>u3rda nacionul
"empl'(, Ib('~ t.'. tflo sul.>jeilo ; r' o mililar
nüo tom. r~l 'ommando pala manutenção
da H''''uralll.':l publica. e não á requi. içfu
li'aqll ,lia. L i 1, A"o LO 1 ':31. art. 100.

c 'l~"ia-tlcas f ,rà marlll{lclllS ou\ir oas. valia-
\'Õ os U n Geio 'c' 1 ,s' a tico p3ra arre-
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end ção Jos novo' dil'l'ito~. D 'er. 10 Abrii
1 ;34, 3rl. :2,

, UTOn I \ DI':.'

lho d·c:lado. Lt'i 11.· 2;\'1, :.:~ \Cll1hro

J !ti., al'!, 7 §"; H'''', 11.° j :,'1, :- F"\"I'
rl'iro 1 !t L, flrl. 2!l a:!, l~ ;' I..

AI'TOIlDADES: pI imeiras na províllcia são
lH prcsid nles, a 1ue01 lodos os que n'oll s
se neharem são subordinado ,sej, qual for
:J ua elas'e, ou ~raduação; por 'ffi a do oa
provincia em qlle c·tiveL' a cOL'l não a
eomprehen c nem o cu município. Lei
n.· 3 , 3 Outubro 1 :;4, art. 1.

- judiciacs da provincia do RI' li}: c!echll'a
rflo-se DulJas <JS .. enlouças. que no lempo
da proc/amaç1i (la lndrpcnd 'lIeia do Bl'aúl
forão proferidas pelos 'fl'iuunae- de Li ·J)oa
sobre I'CCUI'SOS d'aquellas. Lei 11.° li7, 2
~d~LUUL'CI 1 ;~7, ad. 1.

- fixou- e a inlel1i'·encia do ads. 20;' e 204
do eno. Proc., acerca do processo de de
'ohedi ncia. Av. n.· 7, J 1 .Janeiro 1 3c.

- tcdo iaslicas: sem Jeprndencia de seu de 'pa
cho fi município da cUL'le pa são o' paro
chos, (' curas d'almns, cCl'tidües de bap
ti mos, êasamenlos, ohilOS, e a' mais do
seu ollicio. R . n.O J , 11 Julho 1...3 ,

- declarou-se, <JlIe depois do IH'aso cone'didl)
na Lei 11 Oulubro 1 :!7 ao ~Olel'110 cllm
pel' nomear, c prure!' <Jllalqll (' v:J~a, qUf}
se olTercça elos sencntuarius nomeados PP.
los propr'iclario'i tle omcios, o uno :JS aulo
rillades. pCl'clnlt: (Jucm l nhüo dc ser\ir.
Av. 11.· 12'1, 19 l o cmlH'o ;'.

de '}arou-s , 111(' SÓtl\l~lIlc ..IS qlle pOllcm
nomear, ou apprOlar as p!'opo~las para (l'

(·mprego:. d qu~ h'ata li LIli 4 OUlUUl'O
1 31, art, 60, cnmpele II direito de acoi
laL'-lhe asdcmissõ,~s. Ord, 11,°11,21
N vembro 1 ;'9; Av. 2U lJtll1Jro J {,ti.
(Caz. O/r, 11,° 57.)

atlmioi li' lil as: sobre ('ue; cc nl1iclos p p,nlr
eH· as juuici:l . J con' 1Lad o Cc) S -

AUTonm.-\DES crim;ll\1 s .\.i '!('IIL(' LIli Illlpe
rio, (luac. c;, jiio. \lc"'. n." L:lO, :\1 .Jnrlt,jm
18á'2, nrl. H17.

judiei. ,~,; (' aULOini.;lL'alilns: d' :ell,; t' t'c' '()'
administraLivos ~ollhec(}lll '()ln pruvi '01';,1

menle o prtlsic1<'otcs de pr'cwillcia. RI/!.
n." l' á, ;) F, von'ire) j '!t2. :Il'l'. 2', :l :!.ll' :31.

o/lil'iae militnL'I~" pOdclllJlaSal' (\s alt ·"lnllo
rCCJlI ridos, s t1l ti Jlcn Clll'la U(I . ' l'('('II'ia
d'C:t,ldo, A . 11.· lô, '{:1 Fc~I('l',·iJ'( I,' I:'.

militares em (llIt~ ti l'~lll iII'''' L' neia 110.,

corpos c\ns l;lIéll'da: naciona~s . ti· '1:.·/ ll·C.

Lh. 0.° 33, 8 l\l)1'il J 'ri:!.

a quem as dilel'5a. secretarias Il'cslnJ):; 1I1,!l
uar 'ID ini"ol'1lJ l' como dev l'á fa/.CL·!lO

pl'olJrios rcql1l~ril1leOlos. - \ iJ. .As l'C.'1W·

tipas SrCl'ctaria,> cl /istado,

lJcuhUJll<!s pod IIJ l'n1 (:a II a ~lJUl Ul:lr aI' a
propl'ia a a do r:idndfro para li pl'í fio, ii
I'isla do art. 47 do ,tld. CL'im, .\1. 11.· .2,
:3 Ahl'il 1 '!.l:~,

ci.lis p(lru Ill,lllll'r 110 U, rUIUJlin c ilJll'lli~ '11

ci" p.nlJ't~ as pc I.~sia 'Iie:l' dt'I(~1II dl'Jll'ecal'
d'cslas licen~a, p.II', que os ClrL·joro.; d.~

Ol'd 11", ael':!" v.~nhiio dt'plJr (:m ,JUilO, 
não. c do e cm qu~ caso 'r:ll. ~ari,) :l. sitU.
pr lic'lI' SI'•.\1, 11.°,; ;- .JllllllJ J I"~.

nenhumas (lmUal';lf; tr;iil, ou rd;Lrd ratl a lI1al'
cba rio'> peJl~ ln',; d ., ;or'l'cio ; o/'m suns
cav Igadur' s podcwiló :wr cm bar 'ada 1)1I re
tida por qu. Iqu .1' prek~lo, aiuda 'III : ~Jl

tendivr>1. Rt>g, n.' 3U1, 21 I r>1t>llIhrfl 1,"1',
art. 160.
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AUTO

At 'f lUI>A))l~': ti 'H'ID•• 0111<'. nu'> !luas carlas
(' po IH'is d IJ{{jcio ,por terla~ desígnações
1\li 1':1 S I' mi nln, ti ))orl('. Rpg. n.· _99,
2'l ll('~t'IUUI'lI 1 '1'1. ,11'1. 1 9.

jwlí iari:I, du 1m!, riu de llcnhlllu modo ,üo
COllllH'l nlrs pal'a o COI II cimcnlo e pu
lIiC'i"1O dor- ti li lo~ '(HUIIl uidos no .dlo mar
por IIbdilll, ' Il'an 'eiro dC\'cudo 110 c,:o
I ';di ado pro d I' 'onfol'ltl o arl. ;\53 do
1\,.., ,·120,31 ,13m'iro. 1Rlt~Af. II.·
i •. :.;\ .lulh 1, 'I ~ ,

- ti' fll'fllll',ia C'1 nlll:ls :1 ~dlas. - \ id, f/illas,

- C Il'olilll ido:-: qllõle Cju l'. fÓI'3 do C;ISO do arl.
~,) da L ,i h lllnhro 1 :~5, POdl!l1l dir' ta
mente 00 lini~ll'(l <1n Fnz('nda dirigir s u'
(I/li jo I' 'Iali\'o. ii snas altriIJlliçõ'~. que
ti Oh Ud ll1 pr \ idf!n ia • 01'C1. n,· 11" 2
Jan i.. llv,

II I. '11Iilill\\'c.: ~('1I au. ilio, da forca nr-
m' da rl 'I' ) api lüo do I orlo I'eq\~i iI ar
IHII'II Ir, llHU' a~ di~p siç do R ~" > prcn
II 'I' puni I' o, c 11 Irm nl I' s. -chamando
11ÕIra ,I~ dili"e'ncia. uni Otl doi!> enlpr ~ado

da 11lllol'idml jlldi i'II'ia do Illgar. com
<iII ~alnrill.. I) r, Ue' . o.· 1,4í, 19 laio
1 'I', arl. (i. : • R.

lo • ,: d \1'01 <lU iIi, ' o. fa ullnli\O, mpl'
, ,tI . na pt opn~nf.'iJo ela \accina e como.
necr. Pt '~. U.· lli'l. 17 A~o,l 'l6. :lrt. ~7.

pllbl; tt. : aind. qll li· da s s tlilinl'ln' ,ti 
H'm l\1I\.iljar-~· lllllllHllllf nl,! C'0l p t'f ita
1\;lI'lUOnia, .\" 11,· {) , • :2_ 'et 0111'0 1 4 '.

dI i. UlI I )~ar: qU;lI1do -o requ rid: ara <,r
r illlat· \ nua de cOlbar açóes l'~lr, ng ira
1\ :- {1(\rl :- d lmperio. Decr. lI.·!l 1, '24

1111 r 1,,'1 l. "rt. :.. ,5,

AUTORIDADL subordinada aos presidente:. de
pro\'incia dCl'cm pur s u intcrmedio enviar
ao governo Imperial :.nas repr cnlações e

Ilicio. r. 15 F ler in 1846. ((;uz'0lf.,
11.· '1lt1); Al'. 26 Fl'\'creiro 1847. (Co••
0lr., II.· J50.)

quacs são compel Jlh~!I pal'a inquiriçào de
le'lemunlws sob.,(, faclo' que ti\'erem de
en'ir de ha e Íls queixn!i. J'cclamnções.

uenuncias e r'cm"os da Lei n.· 3 7. 19
Agosto 1846; e qual a força dos aUe lados
pa, ado por "Cjuellas que livcrem em ra·
~<io de ollicio moti\o de sciencia. Decr.
Re"'. II:· -00. tU Ft:\'C'I' iro 1847. (Gaz.
On:, II,· 142.)

aumini:'!I'ali,',s da Fazenda: sua corrt'spon·
dencia ó oe d "C publicar dcpoi da de·
ci üo dos objeclos IJelo goyerno. Circo Ar.
27 Fevcreiro 1 47. (Ca::. Df{., II.· '150,)

(ocacs como devem ausilinr 11 ual'c:ls de ,i·
".ia da Alfao c1ega. DI'CI'. Rc"'. n,· 506., l:'

ti Março 1. 47. <lrls. 7 c l~. (Ca::. OfT..
Il.· 159.)

TO. de corpo de dt'1iclo. - "id. Corpo de de
licio.

- de qualilica,:üo d crime. - "id. Criml's.

- ti agl;l'aHI. - "id. Ag8ral'os.

de ouilo de p,r(':-o . - "id, PI'esos.

- d ~oulagpns (' di'll'ibuicões. - 'id. Contll
dcn'/'s Dis/,.iúuiJol't&. '

de app ll .. ç·('s ci\ei ou cl·imes-Vid. App~l
IOfiio,
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A TO de apprehcn fio na alfandega e coo u-
lad -. ido Al{alld('gas -.11 :.as.

u(' c. ecução Ja Fazenda Publica cu no
qu'm P(lO"·l. - id. c/lo.

- e I'roce '0 -pn."·iio como se.Jlo.- ido llo.

em qlle cas 5 se pode 11 :l\'ocar-Vid. At'oca
fOl'ias.

- <l r iJcnc~a. - \'irL Rcsitlcltcitt.s.

-.., qne correm pela J u"liça, ou á ilJ'tancia do
Procuradores l'clÔO e outro fiscaes quando
1)30'ão sello. - Vid.. ello.

- por "raça concedeu-se ao' habitanles da villa
de .Ia uaripe, na Bahia, que as arre
malações de bens cm esc uçúe de sen
tenças se lhes em na dita villa, continuan
do-se os pregões c tudo mais no autos das
propria carla executivas, e não cm tra 
lados. Provo 10 ~Iaio :lo 1.4 (Coll. Naú.)

declarou-se que os Juiz,e de Fór3 não po
diam negai' ao Ouvidor, estando de cor
reição, o exam de quae'quel' autos, de
vassa e summarios crimes, como -e deduz
ela rd. Liv. 1, til. 5 . Provo 1.', 23 Julho
j U. (Coil . . nú.)

- r ponde pOL' elles, conrOl'me o ALI'. 23 Abril
lí23, o e cril'üo a quem dev m ser distri
buido:, ninda que uuico .eja. Prol'. 3.", 12
-~"o to 1 !ti. ( oU. Naú,)

- d, inVel1lal'io e conlas reL lil'as :! orpuão do
miciliario m certa: 'filia de Pernambuco
de'm rnbradas de um lermo, Ql'denou-s
que fica 'em nos artorios dos escrivã/.!,
da fi mas. Pro\'. 2.·. 6 Felcrcirú i 17.
( oll. , ab.)

A TO d ,olJJ(la' r: fI' I ~ : <1 1 rOl!- 'e 01-

retir m ao ouvid I' da nlfandc"'a. PI' v. 1"
Fr:,' r il'O l' 1.7 (Coil. J aú.), seUl vi"ot'.

crim qucimad s: Ji.sp 115011-' lap o pal'a
ua in~lallração pela pal'le queixII ti·, im

pond " e . iI n io no' :-ofli io em a 0

marca <lo Recife J. P I'OnU1Ul1co. Pr . 1.",
2G Abril! 1.. ('oil. aú.) - \ id. Res. 11

(Llab,.o 1 27.

- a declaração J un' fo.lhas para pagnr-s o
ello e feila p '10 scrivães 111 uma verba

POI' elJ'5 assio-nacla. Pro\'. :!.', 20 bl'il
.~ 1.. ( oU. Naú.)

- lind 5 c p odenle. dos xlinclQs Juizos d
commi ão, . administração d casa' no
bres passorão, e seu conhecimenlo par.
o' .Juiz s compelent s. Lei 17 Ini i' '1

.da onsliluinl' porlngueza ln jaor el
J. i 20 ulubro 1 23, al·l. -.

dos I' cllrsos das 311l ridadcs cccl 'ia,tica
c 1110 e ln (lU' peaso elfl aprc' ntados.
- \ ido Aú(/.w.

dccl. rOlHe coJttraria ao n 'Y. 1.0 Oulubr
nl. Li\'. J lil. 135, S2:3, lil. 68,. 2,

a pralica de e autuarem.:! con.d ~~açõe
d alllJota lo, Jll correll;ú s ma. llO la
ll1rol • PI'OI', :'." H Agoslo 1 2'1. (Coil.
~'ab.)

de mellil'ão, dcmarcal'âo, e tombo forão
annlllJado por não h'av rem o pilolos, e
mai f)fficia e t lemonha informante as-
iWJado jOl'amenln. Prol'. 26 elembro

1 21. (Col{. rab.)



(~9 )

{'J A TO

T A 'T crimes: liXai iJo- e as forro·alidades. que
devillO ohservar em processos crimes.

por mai summarios que fos em r para
dar- e s nlença definiti\'a. L i 23 'el ulbro
1 '2' , alI rada.

-- J' lu" Il:t C'a"a cl ridarl·-,o. - Yitl. JJII.~Cll,.

crllll' : ,rd Ali lI- " qu' /) C cl'i\'üe n
VIU' 'UI, JJl ourar mo\umento' no
)1117 íllf rmanL' o Lra lado da culpa
dos l' "(I' I I' o ,c' ,\ s po rc" PI'OV, 12.fu
'''lO lb2;'. (rol/. Nab.

IIU1C : (lI' Ivid 'IJC;id 1>lIb,.· a J" nua ((. '·u
pI' '· ..0 der5 -Í>., 1'0l úrlud d art. i
da 'oo ..Lil. 1>CCf. li IJI·ili. 2 I. alI cada.

- pelo Lra~lad( d' uma eCllc:ilO (' mandou
conh r cl appdlaç' _. m razúo da per
ela do (ll irrinal tli!-p nsado o lar o d tem
po. n r. Lo '17 "O to 1 :.5. ( olt.• rab.)

- d IUlp rio
11)0 • II ',r tl Thron d lmp ri

ri I I'minou-se p r qu til •• com que 1'01'

mnlidod '. S rift cr-Ipbrnel " 1. i ~6 J\l{O L
I. :!(i.

- e proces o judiciarios remeLliJos pelo cor
i' io: ordenou- e, que p,,:.'"assem meio porle
c qual. nego 5 1aI'ÇO 1 2\), art. 7 I. - Vid.
Dco·. n.· 25 ~ 20 ol'l:mb,-o i LJ~, !tI't. ;'.

sua C lhas, qualldo citadas pelo ad\'o"ado,
dev fi ' r declar3dos o n.·', sob penn de
nilo serem acceilas as peliçóc1l e mais pa
r i.. Prol'. do Ue'" cI 1', 1 lar~o 1. ;~ .

finclos, p udenLes 110 Juizos exlinclo da
almolaceria pa.. al'ào para os juizo' de paz
das freguezias Oll cap lias, cm que o. réos
tive sem os Sl1l1S dOlJllCilios. tei 26 A"05lD

-L 30, d. 3.

- d conlas de le lam nlos pendente nos juizo
cc1esiaslicos, c ssando a allcrnativa, pa,·

. árilO para o. juiz se ulare . Lei 27 "'o to
O, art. :..

d . :lCCU a ii crime ele abu'o d lib rdad de
iUlprcn -:I, qu recai. em pessoa, que tenha
juizes pri\ ilegiado -, são pelo juiz de dir ilD
rem uido' ex-ameio ao tl'i1.>unal compe
t nte. Lei _O elembro 1. 30, art. 57, "'('
11 rali -ado a todl o. deliclos pelo Cou. do
Proc., art.:.5. Rr"'. n.· 1:!U 31.faneirCl
'1 l,2, (Ad.

de aCt:u 'ac.à c1' 3bll d· expr s ão de pen-
am alo, lendo o delinquente jui7. pri'<I'

livo, quand fUI' parI o pr molor, remet
Lem- ex- fficio ao juil compel nle, r
-endo particular nlre"ào- a olTclldido
Lei _ Lembr'o 1. 30. :Jrt. 5 , .>('nerali-
ado a lodos o - crime pelo od. du I'I'OC.~

:11'1. "2 , alter do cm virtude elo ar!. 9,1
tia Lei n.· 2ô1 "D l muro 1 lIL R'''. o:
l2 , :'1 Janeir 1 '.2. art. ; ;3.
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A TO crime pora formacào de egundo pro
ce so de abuso de liberdade d'impl'cnsa pelo
jUl'Y em virlud dH recurs para a Relação
I'em llem-~ ex- \licio ao juiz de direilo,
lJuando o promolor fÓI' parle, enlrep;ão-se
iI parle eocec1ora qU:,J.ndo a accusação fôr
p.. rlicuJa r, Lei 20 lembro 1 :30, art. 71,
c enerali 'ado a lodo o delicto' pejo Cod.
(lo Proc., art. 302, modificado p la Lei
n. o 2ü1, 3 Dezembro 1 li1., ar!.. L; Reg.
0. 0 120, 3J .Janeiro 1 42, 31'l . itD6, [,57.

- p odenles nas Provedorias de d funtos au-
senle , <lnnexos aos jlliz s d róra de um
'ó termo, coolinuarflO, b ll1 como os que
de novo se começassem, pelos e rivu's das
mesmas prov daria' em q an lo dul'a's' o
seu direito: no' imen tarios de orphão ao
seus escrivfJ 's : nas pro\' 'dol'ias anocxa ú
ouvidol'ias ou juize' de alfa de mais de
uma cidade, pa' 'arüo aos escri,üe do: I'CS

pectivos lel'mos. Léi;; ovembro 1 ~O,

art. 3,!.J

- fal iflcal-o', alteraI-os, c descllcami ohal-o
o empregado publico é um crime, como
IlUoido. Cod. Crim., art. 1.29

- tI ntrada oa casa nllll'ia lavra o oflicial de
ju'liça. od. Cirm., art. 2J 3.

- caluUloia e injuria escriptas em al1e"'al;(JeS
0\1 cola 1 ão e como mandadas l'iscar, e
punidos O advogados pr curadores. Lod.
CriUl., art. _li!.

- Ilr'ar folha d'clles' um crime 'como I'u-
lIil'tll. Cod. Crim., art. 265.

- para rcri la, pcrdeuJ -:e 110 corr i I por ri 
asll'c do m 'smo, servem o traslad 1 como
e foss m os proprio . R ,. 20 Del.cmbro

1 30, all. 3' ,

lind : orJ nou- c na CML 305 crivã a
não ,'nlre"'a dos do UIDl'lllo n' Ue enlra
Ilbado.. ,\ " 13 JilU iro 1. :;1.. (Coli. !Yab,)

rime : 01' eooll 'se pelo :olli 'ibd Ir J.
,Ju liça o preparo ,~ c. Ira' 'Ü da 'til nça dI
um r' o a cu:t da Hclal:üo, pa~anJ Cioal
m IIle ° mé'lIl Luci p la LU ;'ma I,"'CII :io,
iuc1u ivr. os ln lum nlo lo. i"ilC. ".
- .• , 22 Juuho :l< 21. (Co[/, 1\',,/).)

- da alwol c ri. da cidacl!; do llio d,' .1. oeiro :
providencin 'é drrno pal'iI .'Utl guarda,
Porl. j .• , 5 . :"ltsto 1. :ll. ( olt, I Ta/).)

pO cm os eh,f 's I., r 'l-lilrLil;õc J' faw da
fOrJJlilr '0111 ao olli ia s in~ubtJnlitlaJ.tJS

das Illt':mas, Lei II Olll,)hrll'J ,':~ r Ul'l.. -J 07.

01'1"'111 'Ill licilr Ira:lal1o, .,' eH i: V;\I dI)'
juizos d' pn pora o do 'appl'l1ação. v,
a." J 5 I 'rubl'O J :;t. (CoU. Nab.)

de 1.000pO 111' rlelicll '111 rilll JS, • \l\ (jU 111'10-

I. lU Ioga r a dp-oul1ci" • podem I' enlI'c Uês

ÚS pal'l o, S UI ficar d' JJ 5 lr' !ooladr). 'od.
elo Pt'OC" l)l'l. 139.

de app Ilação ex-olticio l~ ui III Lm'ia Ile rim
d, I'e p llsabilidad : J' Ill~s fica lraslado
no juizo infcl'ior. C d, d Pr " 'll'l. 1(.17,
all'rado r la L i n. o 261 :, I)I'Z mbrn 1.'!,1,
tll'L 9, 70, (TI'. , n ne rr , n. 01 :)1 ,Janl·ir ,
:J. f12, ;1I'lll;jU .) 2, 4!t1, 'I 2.

d' t' SpOl\ abilirl<ld . do 'wprcg. uo publico,;
r lU f1l'm 'Sé prupl'ios ao jui;: municipal
respedi\'o poli" os "presenlar ilO d dir 'it
( le ao jUto

) ne;.'ando óm 'ol' Ll'il,ll1u
da queixa 011 d nu IIcia, li da pr Iluncia.
Cod. do Proc., ilrl. 17_, 17. , allcl'Ildns
l' lo. ti ri. 25 • 1, 5, ~ 5, da Lci n.· 2 'J ~

l> lernl>l'O J II L. H .r. n,· 12 :51 .Jalleir'l)
1 lt2, :II'l. 3 'iílliol(·';.

- dI' pronllncia m cl'ilJ}l'~ cujo 'oolJ cimcIl
p rl~nc LI JUI' , sã() remel ir/os fi s juize"
de paI da cal> I:a do Lermo para pr 10 pre·
ellV~s 30 ;'11'. ,orf. do Pro ., dl'l. 22 •

231 , :llt ~r'ldn . poi" per p-n 'c u j lir, 1U1Ji-
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lliciptll I; I'~cri\ii uo jllr.\ ,
1; 5. ,17,,'~,'~; 4~l, !5~,

2 1 ;j Ol'll'lllb u 1 'lli; n('~.
•/,lIH:il'lJ 'l I~, ~J'l. ;j] n ;':ll,
;~;j7 :\'.í, :~(l.).

t TO rJlIlC: 1>11(1 ralifi ,;,~:IO II(/ jllr,
cl ,. Lp/' ]o~'Il'. ou. do P.·oc" ad.
2'''; r. 1)." J ',J li ulnbro 1', , ub li
Luido l'1ll \ irllldc' du. arl . 50, P . da Lei
n,· :! il, ;\ 1>', mhr lb1l1; H :. TI.· LO
:\1 J,III'il'O I I~. ad. ::..çj) a :!9:!.

- ci\ 'i!i. Jl nell'nlb, Iln p"blicar::", da 1 i 1" Pr \.,
j):I:--nl'illJ:\o ol'lnrio d jui70 I IJIpPl'lll

pana (J <:01111 'illl uI), ' (. Jiudo' do
':Il'lorios '. lint'los I"ll'a os jllizl' l/llInici
pll .~. I)i, fI. /r'o\. :111. :.JI; lu-L. l~ D z 10
!l1'O JS:I:! alI. 'lO.

riul I' qlln s pcnd 111<:, 11 ('xrcuc'uo do
:od. do PI·OC. , til ('l':1 d<: lino p la" ln 

Irllcc-ü 13 DC'Z('lllbro 1 :':2.att.~\·a3.
\ i .'_ Abril 'I ., i.

1\l'I· Tim '. J1 'ud 'l1le OH•• elaC:-1 . : man-
dou-o 'n I' a d' ,11(' "lIarda!' l'p(Yuhm 0

II l'r.pr 'linl: ln I. 1:1 1 C'I Illl;' 1 ;::..,
Ul'l. flli; llC':" ;1,/all('iro I ;i;l, ,II'!. .:1. ~ 'I.

d' IjllCixl1 l' df'Jl ll1eia de dl'licl(l . I' eJ'! de
Ui i p r~ule a n 'Iac:ó 'lo OUIlI. iw orde-

nad, . pro a II. l' JI1I~< do : n{'~. ;' J.l-

III'il'O J<")~\ :111. 111 a:!'"

do ol)('i~ad(\' a pnsilo. e a notar os que
del'cl'em ter bnix[l na culpa; Port. 21 A os
to 1 3".

l TO' criw c qual:-, <ln lerior . ao Cod. do
Proc. 1'01'[10 os juiz dc direilo aulori 'ndo.
para proce a1, quandl' e COD o; Ile.. ~L

_ go.lú 1 '~3.

crime que u[lo podercm CI' decididos n
i>CS tio ti jury. ainda que prorogada, qUI:

de lino de\'üo ler d durou- c' Ay. 2G Ou
lubro 1. ? :i.

C1'111.1 C penei '1 \l' P "anle o juizcs de pa7:

dcclnr ll-SC qu loda. as dtn'ida~ a rei>peiro
do eu <llll1aOlCnlc' :c di -:o!vião á "i la dos
al'l. 12, 7; 205 c guinte, _2 e seguin
le: do Cad. do Pme'. I' 30 37 '8 da. ln t.
1~ Dezembro 1 "'_. AI'. 7 Janeiro 1. 34,
< lLerat.lo p la L n.· ~ôl, :~ Dezcmbro 1 41.

ci\ i onlçnou·.c, qu!' um e C1'I'\"((O ,que as
.ára d UUla "ara ci\'cl para outra, delxa
. e d scr \- r n que áquella pedeocião,
('mh 1'<1 n'cllc já live e escriplo; Av, 3
Fc\' reiro 1 :Vt: rel'ogado por Ar, 3 l\filrço
1 "II.

:10. con 111 _ \>1 a. iléiro~ Clll pai]\? slranr>ei
1'00. imeulll e legali ar e porquc maneiró\
com 'eJlo lmp rinl. auIOI'i.:!I' todos o
<[l1e pr ci ar lJl de fé publica, c tirerem
de c~ 'Cu :11'-. (: n<J 11111 rio; l'tc3. 1~ Abril
1 ",. :11'1. íÇl,

-d io\" nl:lri . d orphão:, que. :lCU:lwn
un on III fl para jlllg-oment de parlilha
n5 )l\ltlel1J S '1' r m ltidM Jlal'a ontro juiz.
unI '.. d dito julgamenlo; A\'.:!:' tcUlbl1l
1 :3

rime : ~p.para~~tO de pr ,ces o, b,1\cnd. ma'
de um I'e . CllOlO e qU:lOdo lem lo<>ur CClll

I rme o ar!. ~- 'd Cod. do Pr c.; f. 1·
\ mbro1.,"lJ:p\pt? n_~ :!1.?1.f:tol'ir l

1u'I:!. n t. 3,'lí.
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AL1TO. qna quer. rend ol's cm qualqnel' juiz ,
d clarou-se que nflo p08ia o juiz de dir ilo
xigir, que lhe fossem remellidos, snlvo o

ca o de lei' de conheccl' de re urso i ol r
posto nos lermos de Lei; AI'. 21 Fe\"crciro
1. 35.

crime : a bem d sua expcdi<JIO ex-offieio
pelos cOI'reio. derüo- e providencias,
com que segnrança a r peito do pao-amen
lo d s porl s; AI'. _9 Aaoslo 1 35.

cxpIicaçüo .e deli soure o ar!. 302 d Corl.
do Proc.; '\L 21. .1 0 I'embl'O 1,'35.

- crimes tle re. poo 'abilidad que o01pl' Iwn-
derem reos pronunciado n;io pronutlcia
do' devem en' mellid05 m orirrinae' ao
. 1 "Jur " e 0$ Iras ado. á nl']a<:üo, certificao-
do- o o escril'ão . esclarecida assim a inlelli
f)etleia do' al'l. 167 e 172 do Cod. do Proe..
Av. 9 Dezcmbro 1 35.

- sens LI,..lIJalhos ~iio . lIhjcilos a 5e110 qllal. -
"id, Scllo.

- crime de 1'e05 .olto. 1lI \irlllde d //C/b('(/s
COl'pllS devem ir ao jnr' 11a1'a sei' jlll"ado ;

I'. 2 ~1ar<: 1. 36.

- dcelal'ou- 'e, que da{}a a queixa ou denuncia,
lCll'lnada a culpa, compelindo ao jllry o jul.

oram 010, de\el'ião ou el'l"al'- c (l ado 22
guilll·. d Cod. tIo Proc. ; .\ v. 9 ~lm~'()

1 :\6 alle ....lt1o.

- crimes no iury n' . ilando di"ll'iblli<:i"IO
'nnla ,üo l' itas pelo resp cliw cOllt<ldor,
e di, ll'iullidol'; ,\ \. 2 Ahl'il1 36.

pal'a X>CUri"IO Jo. ai l.... 37 Ja III l. 1aDe·
z m1.Jl'o j ;~2; AI', eil. ~ Abril 1 36.

rimr' d I'POS de ti 'Iictus ~rn\ . que c lilc-,
ll1 au~enl (JlI occulln.,: d('<:\- 1'011, e nfl()

bélr r lugar a dll\'ida . a\l'nlo os al'l, ~~, ,
229, ~33, -6 ,241. _54, _55 do Cnd.
d PI'OC.; I'. it. hril1 '''G. ~, ido A".
11.°10' 16 OU/llbro 1 '3 '.

A TO de aprehen õc , bu cn , \i ila rOlldas,
para o faz r lem o "uorcla tia lU :':15 dt:
consulado ~~ publi fi, d bnix\} d jlll'am 0

Lo de 5 n. cargos; n ~. :\0 1ai'l l ;~6,

arl. li'., (Co/{, Plal1ch.)

cl'iUl S pl'oecs ado pIos jllizc' ti I'al (' ujn
coou 'cimenlo Ih S "ÜO pCI'lcnc(", mau
daràc -se r DI UCI' ao juiz de pal na caL C::I

do Irmo' Ci.,. :\1 lain 1 ;\(j, . tlh~li
luida,

crim . qu~ coirão no .Im)': ti clal'ou-s , <luC"
a respclLo d' IJ s proc -dia I) h '~. d ulH
rios do Ak 1. llLlIhru 1.'i511; Ac 15 Fc-
,'ereiro 1. 37.

crimes: como clc\- rião r J 1'(1 (' sados ln

uniformidade ord nOI1-. '. D 'cr. 1.~ M:lr('()
I 37 rc\orrarlo p r 1> ('I'. 1ft :cll'mb;"
l '37.

orno. 'rião julrrados p ·10. II'a.lado u~ recur·
sos d 01 nça pro! rida d pi' da inUt'·
p nd ncia do llD(l rio no C ;Irá, Piaub}.
Maranbiio Pará, annu)Jadlls a, senl 0(';1

do Iribunae (/e Li boa. dada ·01,1' •. (l
me.mo nos aul ' ori~inne ,d lar(l\1- (',
Lei. n. o 67, _ :('lemhro J "27.

civei .: ? claroll:-se.. qual., IDnnCila, \lofllul'
o llll'l.<: <l dm'llo pOC\tÜCI jul"al-o . aiod'
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art. _!l5

fMa do lermo a 'ln p rlenc ssem; Re
O,· 3. 2 Jancir 1 3', alterado.

11'[ : d,'p i uhir m o upremo Tribunal
d JII li II quando n' l1e pode tér 11I"ar a
habilil.c::.-w le herdei r ~.- Vid. Retista.

fIUII'S d· I',' , 'lu, nuo condcrnnado. e
ocrulla... con ome. como e refol'lnão
11"'131'111)- lh, 1I. 0 79, 16.Junho l 3 .

não ti '\ cm o . crivü s, .011' 'ar aos qne nlio
lilr 1\1 au' ,r do. ou procuradore l~"almen

li prlniuu, alvo nflO o, h:l\cndo, por d 's
p. c110 tio jui,,', I~ a i n ndo lermo de
. uI j 'ic;iill; A . II.· 10a 2 ulubro 1

A TOS crime: n'cl1es niio podem os jurados
fazer d c1araçiio al~uma, pur onde se co
nheça quae os '-encedol'es ou \-encidos no
jul~ menlo. Lei. n. 0261, 3 Dezembro 1841,
:1 rl. 136; ReCT , n. o 120, 31 ,Juneil'O i á2,
art. 3 4.

rimes: para julgamento de :Jppellação sooom
nri inae se Dão huuver mais réos para se
rem julgados; Lei. n. o 261, 3 Dezembro
1 lt1, ad. 5; Reg. n.· 120, 31. ,Janeiro
i lt2, 3rt. 115 ,

I'imos civei, e tra lado : sua xpedi ão
não podt: CI' d morada pelo lião pafíamenlo
de custa que poderão SeI' cobradas xe
culivamenle; Lei. n. o 261, 3 Dezembro
1 M, arL 9 ; R g. n.O 1:l0. 31 Janeil'll
1 42, ar\. !l6 . Ue . n.· lU, 15 ~larço

i 42, art. 41.

crimes: s u julgamenlo tem lo ar, indepen
dente do sello e preparo, que poderão ser
pa os depois; Lei. n. o 26:1., ;; Dezembro
1 lt1, art. 100; Reg. n. O 120, 31 Janeiro
j 42, art. [ao.

I'lmc : o ubd le""ado devP,1ll '0\ iar ao
chefe d policia relncões scmanacs dllsquc
tiverem' julg:1do dlJfinili\'amcnle; Rcg. n."
j 20, 31 Jan iro 1 '42, art. 1;) 9,

cl,ime -áo> e como eolre....u ao prom lor
publico, anles ou depois de ab (,(o o Ju~.•
P. para que fim; R :;::. o.· l:"!O, ;'J. JanClro
i 42, art. 34;;'

de •. nlrabaodo ão, e quando COIOI) COLl

elu'o para julf;ameol no juir. muni illal;
n~ . n,· 120, 3i Jao iro 1 A:!, ad. 39:>"

crime de r . pon bilidade u' t>ropr ". du não
privile....ia o. quando se falem (lndu -o ;
Re' . n." j')O, Janeiro 1 !,2, 3rl. IJOlJ.
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AUTO

AUTO crime. com recurso cio juiz ex-offieio,
S[IO mandod ~ remetter logo ao compe
tente. nego n.· 120, 31 Janeiro 1 42,
3rt. MI1.

AUTO

devião pagar o porte nos correios. Ord.
11.· 10, 31 J nueiro 1 '4Ú; Ord. da me ma
dala (/ol·n. 11.· 11 '). - Vid. D (1'. II.· 39 •
2'1 De:embro 1e 411.

crimc . e quae • e ClvelS, se mandarão dis
b'ibuir, e como pelas di"ersns autorida
des. pai' occasião da execuçiio da L i. 3
Dezembl'o 1. ld; firg. n.· 122, 2 Feve
reiro 18112 • <11'1. 19 a g'.

cil'ei : da d negação de l,isla ou admi sào
nos proprio , 011 em eparado lia logar
:lggra\'o de petição ali instrumenlo; fi ~.

li.· 1l13, 15 Março 18l12, art. 15 ,1. '.

_ civci': perdidos ou f{l1<,imndos: da senlen
ças que o' julgarem, ali não reformado. ha
<Ip'<rravo de pelicão Oll in lrUUleut,,; n g.
;:"l{"l. ..'

n.· 143, 1. Mal'ço 1842 art. 15, ' 16.

- no correios de mar pagão metade do porte,
nos de lerra um quarto. Decr. n.· 254, 29
'o\'emhro 1. ú'2, art. 3.-'id. Decr. n."

314, 12 Julho 1 l13.

- crim s: ordenou-se, que 05 escrivães da
Rel<lção da côrle iotimassem ao promolor
publico a senlença da mesma, logo que
fos em proferidas. Av. n.· 1 ,3 Alril1. 43.

A TOS di\crso : como ri'w rClIlcUicl pelo
correios, seu porle, c rórma d • h lJ pa 
Inento, rf'gular-o- e. I cr, ti.· 3H, 2
Dezembro 1 '{14 , al'b. 9(1, 1. á. 1 ü, 'Oh
a 206, 2t9.

crimes; em xplicnção (\(\ nrls. 1á~ d Cod.
do Proc., . 2 '2 do R g. n.· 120, . 1
Janeiro 1. 4-, c m o art. 2. l\ 1 2 do
mesmo Reg., ti clal'ol1- ',qu () jl1il. muni
cipal não d -,e nn sutcnlaçõ da pronunci .
dmillir testemunha cm d Czn, ilD po

rém documentos. Av. 13 Maio i h5.
(J01·n., n.· f2 ).

de reconhecimento do Prin ipe Imperial 8U<:

c ssor da corôa do Imperio o ~ r. I . AfTonso.
Decr. n.· 407, Mai 1 45.

originaes de dividas, porqu róI' udcmnad.
a fazenda nacional: dcc!aroll- c, quaell
devem s r apr cntado , e como, cumprir..
se as enlença de ondemn'lrflO. Ord. n.·
110, 10 Outuoró 1 115. •

que tiverem de ir á chancelllu'ia da !leia ão
da côrL para Lmn ilo da senleoça , d 
\em ser carimbado no 1'0 to, e <'amo.
ParI. do pr -ideol da R 'lação dn 3 l\ILlr o
f '46 (Jorn., n.· 92).

Cil' i em que fOi m lJul(Jl'l.- (lU I "(IS /IS 10 '00

bro da junla d qllalili (lç'ão c volanles.
ficào u pen o por 6 dia, que cndo elle ;
nem contra elles 5 pOduão I[It -ntar Oov<XJ
proce 'SOS crimes. alvo () ca!>o d pri fIO em
fia r:lDtf'. Lt'i 3 7. 1 "'o lo 1 '16, 1rt. 28.

crim s: regulou-se a maneira d se cobrn
r m os portes dos que de no para outro
juizos e rem ltessem pelos carl' ias. Decl'.
o.· 311l, 12 Julho 143, declarado pelo
Decr. U.· 341, 10 Fevereiro 1 ., 4. - id.
Ord. n.· 10, 31 JulIeiro 1 M.

- crime : declarou-se o tempo, d oIro do qual
de\"(~ npr' eDtal-os com a expo ição o juiz
:lppellaote da d 'cisã do Jury. Ai. n.· . 7.
'13 Julho 1. 43.

precatarias de causa • em que a fazenda
llacional fôr parLe determinou - se como

do D< cimento da prin Zll

Christina. 'iI) Julho 1. á
ti , la. n. J :t!'f'1
(/01'11., n." i11).
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AI T m III' lo- III, ntol' . ou rl~o - <; >Ioi-
ll)rt~S, ficfto ';lI p1lnsll.', (Ju r nuo, llO dias
c' nl do da ';lIa nom al:ã , L i 11.· ;) '7, J
\ '0,10 J 'l ' ,rl. ""

illl d'1 r Gil!' 1): inl Ui'" .Dcia U li aos
I'l~. ti ,70 77 da L i n,· :"Wl, ;~ Dc

I.'UlUI'I 1,'11, ~ 'o lo R or. n, o l:W", J
,Jan iro J '1(:., 'iI". 70ulubroJ '4'. ((,'(1::.(n:, 11,· ôll).

i. lricLo d, Rclaçüo

- d bapli -mo I, Princ 7.(l ra. D. I abc] Chris-
lino.1 oyclllbroi llG. (Gaz. On:,lI. o 3á).

.H.ZE~TE

AO~E_ll'E.~ mililares, c cml}l'(''''ados na cxpeuíçii
do ~IJI: 'U 'pclldcl'ÜO- c as causas 'ln. que
1'0. ' ••m <tulure' (tU l'éo. Dccr.· 1.. o, ~:!

.\n·oslo1 17. (Coll: l1aú.)

obro. a auzel1cia elc 11m juiz de róra de Tau
bale na província ile S. Paulo, POl' medo e
rl'ceio cl s I' al.acado, del'üo-se provideu
·ias. Pro\', 30 Alal'ço -1 22. (Gatt. Nab.)

que L ndo pal'lido de um porLo com de liol)
CCl'lo a ouLro, quantlo d'clle não haja no
licia por c pal;o de segundo, repula-se
\li rlo; d,~clarada,assim a rd. Liv. i,
lit. 62, 3 conformc o art. 19, S3
do Alv. 11 o-lo 170J. Res. 15 Novem-
hro 1 27.

scu - bens dinheiro' quem, como an'c-
cada, auminisll'u c cnLI'ega. - Vid. Bens.

-o

pl'cpar:ll'em para o

ltahiliLar.õe do' herd iros de seus bens comI)
são proce' ada '. - ido Bens.

do recursos dos s u:; juize' qucm conhece.
- Viu. JIIÍ;:;es de ltzenlcs.

- c nLas ao officiaes u cu' juizo' quelllloma..
- rido J ui=:cs de .111::clllcs.

n',os crim .': como e 'Iuundo s~\O julrrados. 
\ id. Rda.

- na gU3rda nacional. - Viu. GIl(ll'IlllS IYaú.ollaCs.

pód '01 -CI' tl mandado POI' acçüo i\ ii para
ali fação tio damno cau ado pelo dellclo.

Cod. Crim" arL. 31 § 2· Cod. do PI'oe.•
art. 23!l.

d .1 et-

- o ,,1 'ilor' q ue c au enlarel'l1 ua r uniões
dos collc io cleiloraes, c n' membros da
junta de qualificação, _ m cau '3 ju. ~Ii
cada como ~ão 1 unido. - riJo Elet(oc!..



AYA JIAÇÃO

( 305 )

A A 1\

rALIAÇAo das dividas de curativos e medica
mento para conce' ão de execulivo aos
medico, cil'l1rgiões e bolicarios, coroo lcm
logar. - Vid, Medico Cil'llt-giõl, e Bo
llcas,

- ue pl'cdio pudi llbl'es 1[11'[\ incOl'poração no
pl'OpÓOS oacio'oacs como seria feita orde
nou-se. - Vid. PI'Opl'ios 1 aciOJlae ,

eh: lJemfeilol'ias no terrenos lJue pedellci50
á fabrica da ])ohora da Lagôa de Rodl'i:"o
de FI' i las na <'ôl'le, OU{I'O occes ario '.

ido F(lbl'ica da Poli'om.

de [ruclo de con~re"'nçõc I'eligiosa para
pagamenlo do krço. - \ ido COIl"1' tTações
ndigia as.

- d teneno adjudicado par. fabrica', - Vid.
Fabricas.

de inuemnisocõe de a\'arJU como e f,7.. 
'id. At'a7'i~s.

- de causa eil'el para app \la ões como c
quando tem Lagar. - -rido Appellarão.

para cobrança ua taxa de J ·gados c herança
quaudo, c como lem 10"'ar. - Vid. Taxa.

- d b o de h nll cn el' defunlo (' all1.enl .
- Vid. Cm, .

de ben p 1 horados p la fazenda naci nal a
s os deyed rc ,-' ido EXCCllfi; .

II. ra .ali façiio do damno causado com o
d liclo c mo se l'il7. - rido llldcmnisação.

de h n Geio ecclcsiastico", para cobranç. do
clir ·ito d' ebancelbria. - \,id. Beneficio.

AV LIAC-:ÀO n alfand °a e con ulados. - ido
AlfMdf a • M(::a.\.

- d emprego e ollicio de ju tiça fa7.enda.
para cobrança dos novo e velhos lircilo.
- Vid. '1llpl'CtTOS, Officios.

de terreno diamanlioo. - -ido Terreno
diamantinos.

AVALIADORE J la d
l;il ndns. oflicio arl s, conforme aLe'
20 Junho 177á, S 11. d vião r formal'
nas camara a sua provi õ s, sob p<'na.
de nul1idad d seus a Lo'. Edil. 1 Março
i 10. (B. C01'lleÍ7o, H.TI1·.)

ord 'nou-s á c, mora d Parlo AI grc, que
não conced sse Provo a milicinno • e que
recolbesse as pas adas, substituinuo-a.
por Ordenanças ou pai ano . POl'l. 1. , t
Julho 1 25, (CoU. Nab.)

deixarão ti l' nomeados p las ~nmaras
munieipaes á \ i la da Lei i uluuro 1 2 •
art. 9 .

quand comm II r'ro o lime do art. 146
do od. Crim., como são punido. Cad.
erim., art. 147.

nos juizo dos feilo da faz oda pubJi a. _
'-"ido Juizo dos Feitos.

nas r cebedorins mela rio coosulado.-
'id. R ctbalorias, AJe::a.

A RIA. - ido 24 Jallei1'0 1. O , 1 [<'Ctcl'eiro
1 09 (apenas cit. no llepo". Cunl. M(lt••
Suppl. \'erb. Araria.)

e quaes se obri arão a pagar as companhia
de seguro -Indemnid3de- Cend.' õ Fe
I'ereiro 110, S ,(CoU. Nob.)-Provi-
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cl nt -Cond." OJunho 1 U. S9 (Coll.
cit.)-Pt·rmilncnle- ~ tal. 19JunIJoi 16.
• 9 (Coil. cil.) - slauradora - Cond." 18
Abril 1 2 , (Colt. cit.) -Bon Fé-

and." 26 Fevc,' iro I 27, 8 (folt. cit.)
- ..soroo a - Cond." Mar~o 1827, 15
(Coil. ci/.) - Retribuição - Cond.· I Ó Q-
embro 1 27, 7 (Colt. cit.) e-Concor-

din - nd.· 3 Fcver i,'o 1. 2 . S8 (CoU.
l'Ít. )

.ARlA que os navio filassem uns 80S antro
DO porl de Li boa como se avaliarião e
jlll~ riào. d t ·rminou· c. Port. c Rog. 7
Junho 1 1., S 11 e j 2. (Cali. Delg.)

n Ir nd a dn c rLe: provid ncias. Res. ~8

• I't mb,' 1 1'1 (Coil. Nab.); Res. 1.', 7
D tembro i 7. (CoU. cit.)

- bro [\ conslil,ida pela det;>nção do navio
10 um porl onde fór dfOpois absolvido e

relaxado por ('nlença. Res. ~2. clembro
17. ('oil. ob.)

- c mo 50 r ~ulndn '. R g. approvado p la
20. (F. Bo'cs, TraI.

riad')
l

AVARlAS e qC3CS são obri~ndos a pagar ao
corrp./?:lHlores de eocommendas. o COQl

mnndant"s dos paqucles nacionaes. Decr.
e Reli. 5 Março 1829, art. 13 ; Reg. 399.
:li Dezembro 1844, art. 1.

- seus pl'ole Los são re~istad6s nas secI'claria,
dos consulados do llllperio nos- paizes es
trangeiros. Reg. 14 AIH'il 1834, art 23,
e recebidos pdos consules, sendo reque
ridos para esse fiw, c por quem, art. 40.

de apre Los, app(\relhos, e effeitos sah'ados
elas rmbarcações da cOl'óa naurr(\~adas:

como a respeiLo d'ellas procederaó os
conl>ules do Impel'io eLO paiz e trangeil'o.
Reg. 14 Abril 1 34, art. G2.

nas mezas de consuhdo. Reg. 30 Maio i836,
arl. 67, S li. (CDU. Pltmch.)

- nas alfandegns, como a respeito se proceda.
Rl'g. 22 Junho 18;\6, art. ó4. §§ 1, 59,
67, § 4., 184, 263, § 4, 28ft; lte~_ n.·
376, 12 Agosto 11:144, al'ls. 1.4,15, 1.8,6
as ordens explicati~·as.- Vid. Alfandegas.

cm genel'o salvador; do uaufragio: arbitra-se
o preço para deducção do i p.•/. no caso
de reexporlação; Ord. n.' 52 27 Maio 1 65.

- ca 1 ada~ pplos navios entre si nos porlo do
Impl'rio são dl'cirlidas, e como pelos capi.
tã.·s dos portos; Res. n.' 358, 14. Agosto
1 h , art. 4.; p ra xecução DeC'r. Reg.
n.· 4!t7 i hio i 46, til. 5.

qua s ju tificão arribada d 'mb31'C. çâO
a porlo em que nào haja alfand ~. , dt,cla
rou- -e m acldiLamcnlo ao Cap. 1 do Re~,

2_Junho 1 36; R g. em Ord. D.' 119, ~õ

utu )1'0 t 6.

AVE.'.A no contracto de si'a c oLi si~a.

ido (sr., escravos.
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AVENTUREIROS- Viii. 2 Setembro 1812, Reg.
a Aurili813, (apenas cito no Repert. Cunll.
Alat., SI/ppl. veru. Aventureiros.) As com·
panhias de aventureiros da conquista forno
extinclas pela Prov., 19 Dezembro {819.
(Repcl·t. cit,) .

VISO do vice almirante genel':11 da marinha:
ordenou-se, que as verbas que n'elles se
escrevessem fossem no verso. Ol'd 2..', 3
Janeiro 1809. (CDU. Nab.)

- da secrelaria da marinha não podião ser exe
culados, sem ordem do almiranle g,'neral;
Ord. 11., Av. 1.", 13 Outubro 1810. (CDU.
Nab.)

- ordenou-se a seu governador e capitão p;eral
cessação da remessa de relação dos recehidos
da secrelaria de eslado Av. 11 Março 1 11.

- e ordens do conselho supremo militar, expe
didas peio llccretario de guerra, conforme
o S16, do Reg. 22 Dezembro 16il3, e a
praclica observada, delerminou-se que
fossem cumpridas pelos governadores e ca
pitães generaes das provincia ; Ofr. 20

bcil1. li. •

da secretaria de estado: em virlude do Decr.
da constituinte portug11eza. 12 Março 1821,
farão suspensos os pagamentos de "enci
menlos conferidos pelos dilos avisos, 6 não
por lei ou decrelo. - Vid. &$. 11. Maio
i 22, (CDU. ah.)

AVISOS: nào tem força de loi ,oem pel', o er
rogaçãll, ou declaração cont.,o a r gra geral,
e le~al de que urna lei escriptn só Ilor oulra
emanada do mesmo podeI' solTr alteroção,
- \ ido Res. 1.' h Dczcmb"o .t /;27 (CoU.

ab.)

e portarias; ordenou-se, qu lodo O exp 
dienle por elles feito nas secrelarias de
estado fu,sc es..:ripto em papel de marc
pequena; Off. 12, Agosto 182 .

antigamenle tinhão força de lei, poi n 511S

pendiiio e constiluião. - Vicl. Iles. 21 Ou
tub,'o 1 28, 2h Março 1 29, .' 1. tIal'çll
1830. CDU. Nab.)

- Imperiaes: que não tinbão a força de a1vnrits,
resoluções de consulLa. 011 provisõcH do
thesouro. declarou-se; Re'. " I 1 Mal' o
1830. (CDU. rab.)

- que derem muitos para boa int lligencia e
execução de lei geral, que deve ser uni
forme em loela_ as provincias. devem s r I

em todas observados, a pe 'ar de 5 rem. í
rigidos a uma só; Av. 1 Agosto 1. 37.

- portarias e orden dos ministro e s crelarios
de eslado; collecção d 'elJas mandou-se, e
como formar, c imprimir cm cada urn
anno. R g. n.' ii, 2h FC\'ereiro 1838.
Reg. em Ord. o.' 215, 30 Abrili8ll0, art.
5, § 9; m ,irtucle da Lei. n.· 36 , 18
Setembro 1 65, art. 35 Ord. 27 , 12 Março
1846,

para coo, uhas do conselho de estado, como
serão dirigidos. Re , n.· 124, {) Fevereiro
1842, art. :10.

D- O forão mencionados na legislação que de
veria subsistir no Imperio. - Vid. Lei. 20
O!ttUb7'O 2~.

o poder exccuti\'O compete ex cdi 09 De
creto , lostrucções e Regulam ntos ade
quados á boa execução das leis: mas taes
disposições não tem força legislativa.-Vid.
COIl ,.iil/ição, A,·t, 15, § , :102, S f 2.

c1clerminou- e ao qnarteJ general
que quando o- cilasse m nci
materia, para itar en~anos;

lho 184l ('/orn. n.· O ,)

marinll •
n -e a sua
Av, 17 u-
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A l. P I" li, mô'lre. o mini lro d jl1 liça os
pnso cone dldo ú p. rlc~ lili~anles pe··
ranle o eons ,lho de (' lado, razeod o dilos
:I\i'l . parl, d rc'>ulall1cnlo r p livr>o
Rt' .... n.· J 2~ 5 F v rcíro 1 li:', art. fiO.

A OeAR para o juiz priralivo concedido s
mandarão o aulos, m que fo se parl
convento de ". da .'\juda da côrtc. Pro\'.
:'. 2, Janeiro 1 12. (CoU. 1Yab.)

ui.u)1I .i conlac1nrin d" marinha 'ào rco-j 
'.\dt)~ .' "'110<1 o m lhollo ordcn. d 'por
1\\. U, .JlIuh I .;/,. J) 'rI'. n ". n.• (I~ "
1!I \I.lin 1 t,l). • 1'1. 7 .• ' j ;l.

d . 'Ir'I.1I1a· dI' ;;l.do: 1'd n u- qu,
I ~~:m f' om l'e.ll1 'llido ii l) poor1'aphia
11. 1 0'\1 par:! s r lIllpl'e 'f''; n .. Gaz l .. Ofli
('ial 1"\':111".\\. I', \:"oslo !J l. (Gtl':.
01]:, I. :..

dcclarou-se, qu não poL1ião 05 "o,,-cl'nado
re e callitae genr.racs os autos senlcncia
do no juizo do fóra do cil'cl e orpuãos, e
pentlent por app llaç50. Pro\'. 1. n, 3r
J:lnciro J :... ·olt. l-ab.)

tlara juiz privalivo concedido sc mandarão o.
utos r lalivos a cerlo cid,\{lào, não enda.

elo juiz do feilo ela cor'a c fazenda. Decr.
2.·, 1~ l muro 1 17. Woll. '(lb.)

.01lre a inlel1i ....cncia )0 pl'i\ilc,,"j onccdidl1
li um parti ular de jui7.0 pri\'alil' com
direilo d 31'0 ar. excepluado o juizo do,
feil d. [azcntla cm que enão julO'a\a
comprehenJido o da hane II. ria. Re
2 I • (i 1 2 . (Cult. :rab.)

para a me a d'inspecçf\o declarou- c ni.ío po
derem- c as cau a ele oldada. c frelcs que
pcrtencião, e porque I is, ao ouvidor da.
alfande""a. Pro\'. i3 F '\'er iro 1 17 ('ali.
Nab.)

rlC'clarou- e havcrem cessad a- :l\,ocaLOl,ill
p:l1'a o ouvidol' da comarca do Rio ela
10rlcs C01 Mina , com a cI'cação do lop;ar

de juiL de fóru da viJIa de S. João cl'El
R i. Provo '17 Julho 1. 18. (CoU. Nab.)

- d clar n, c ntlO ua\ r violactlO de Lralado llll
nã cumprim nlo pelo ju'iz d orphiios d.
ayocaloria: conscrmtoria uriLaonica de
ulo, tll qu a pad havin rcconhecido

p. acquicscido áquelle juiz. como c mpe
l nl. r Y. 25 Fevereiro 1 2;3.

- d ctlrou·' que não podia o juizo do fcilo.
da cor' il as acçõe começadas m Olltrl1
juizo, róra tia' 151egua , donde e lava :L

(.aS3 ela uppli 3 <:,ão. Prol'. Mal'<:,o j 20.
roll. !\'ab.)

de porlc

, mandarão c
l/'mll'o

... I I' ..ri, da ju liça
h . .J u relln.• \.

I ColI. 'Ilh.



A 70 AR

( 309 )

A· LI

AVOCAR: mandarão- e cumprir a- J.vocatori do
juiz de f6ra dos orphiio cre do na villa da
Praia Gl'ande l'clativa ao inventario exi
lentes no juilO do orpllão da corte, oja
jlJl'i dicção no nrpbflos da dila villa ccs-

;'ll' . Prov, 21 ,'01' muro 1 23.

nem uma autorida(le poderá a causa pen
denle • ou -u tal-a , on fazer reviver os
proc .. -os findo, on L. art, i79, § 12.

A O ~,- ido ascendelltt..

A lLIü dl.l forca urm::lua .. 5 justiça , q
ao nllmel'O <.lado sem oh'ar-se em c
cim III de cau a, 111.1S a m. neir d pro
ccd r á x cnçflO da d'li eneia comi 'l a
omeial cnc 1'11'. ndo, n )~. pur.1 o c I' il

Porlu"', I. 21 Fever'ir 1 t, nl'l, :)~,

'3 í ,(Co/i, /)('/0'.)

l10tle o Supremo Tribunal de Justiça para
procecl rDa forma da 1 i, os aulosdc 1e
lido e crros de meio commellidos pelas
)lCSSO:J' d.~cJarad. no ar!. 104, 2 da
('onsliLuição, e mujo conhecimenlo c in
Ll'om Ueo 01111'0 juiz , Re .:2 Dezembro
:1 • ,ad, 33.

ua' calota pal!'ão direilo , quando lransitão
pela chancellarin, - 'id, JYoros e reillo
(lil' itos.

-- mandon- e cumprir a,ocaloria do juil de
orphãos d Mangal'atioa, de aulo' per
tencenles ao .i uizo cr ado, e exislentes no
de Ilagllay porque o arL. 17., § 12 ela
Consliluição não prohibio ao' juizes 3\'0-

ar dos oulros juizos o autos, cujo co
nhccimcnlo lhe compila, Av. ~õ OUlubro
1 32,

ii jusLi. as lU ~ inas a respeilo li' di manL s.
PorL : D z 'mh.'o 1 2ú (aflLHos cit, no
Bpa/. ('/LIlIl. }1ai. vl'rh,.; I lI,l'iiio. )

milil'U' se Ul I dOll 1'0 c r di li a vorna-
dOI' da pr I'incia da Parahylh\ du ! OI'L

para ,1)1 ultimo ca o Olp sal' o paroch
da villa nova d'Areia, ao qne 5 I PIlinha
o povo com moli\ s illc"'ilim . h .. ;1,·,
i6 Dez. rubro 1 2!l. (Coll. ab.)

de força arm.lrla dC'pr cüo o' jllil. li pn/.
para fazer separar ajuntam nlu , j".ial·os
e rebaLer molin', c lDfl, e luando () In-

pr ;;al·áõ. tai 15 uLubro 1 '27, n l. 1>,
§ ?; Cod. Crim. art. 290 a :2 :2, IU'l 11 'Il

hOJe aOs J I "'ados c subJ ,} adas' L i n."
261, 3 Dezellloro 'l~ld , ar!. 9 l, (i; Re~.

n,· 12 .1 .Janpil") 1.1I2 alI. 02 . .' :;.
'3. . lI.

- sobrc deverem-se ou ni;o cumprir a. c. das
avocaloria' expediua pejo juizes de di
reilo, de antas cl'imes exislenle no juizo
d,~ paz mandou-se ObSCl'íar o art. 55
rln Cad. (rim. AI', J', ~Iarç 1 37.

(l m. nrlarã p ra o JUI7.\) elo feilos da fa
mnda d J,. iII lancía l10vnm nl creado
a causas ci" i pend ntes nos juizo
dI' 1,' inslancia, que ind vidamenle
JI'clJ p::ll'a o futuro s intenla em, lU

'III' a fal nela nnci nal fo··e por qual
(lU.l' modo como interessada. Lei. n.·
:2 2.:..9 loçcmbro 1 !tI art. 1.2, Ord.
n,' li, 12 .aneir 1 ~2, art. 3.

rc Indo ii n31:;'1) inimirr pal'J r I'~I' n ;:!;UIlJ'la

ou comoLt".. 110 tilidndc'l conlra Impe
'io 'rl1ecen 0-111 trenL ,al'roa , dinh ·i
r, C., .I}Ul 'punido, d. ~rim, art. 7J.
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A ' ·ILlO AZEITE

A lU prestado li piralas conlipci os pelo que
t" 'idir d ntro do Impcrio como é punido.

od. Crim .• art. 8il. S2.

AUXILIO nece sario qunndo é dado aos fiadores
do réo para sua prisão. Cod. Proc. arl. 104;
Lei n. ° 261. 3 D('zcmbro i8úl, art. 40;
R g. n. o 120, 31 Janeiro 1. 42, ado . O
e 3 9.

devem as auloridade d um dislriclo preslar
á de oulr ,ou seu official de jusliçn. para
:('cuLar mandado de busca. e como. Lei

n. ° 261. 3 Dezembro 1 41, art. 1i;
Reg. II. o 1 O, 31 Janeiro 1 42, nrl5. 117
e 123.

para execuç[lo de oedem ele hnbcas-COl'pClS
te"'al devem prestar o inspectores de quar·
teirão, official de justiça. ou gual'da oa·
cionnes, a quem el1a fÔI' apresentadn. Cod.
Proc., art. 346.

sob que pena o cid ão maior de i
pr 'sl:Il' no official [lrarl' gado de

n' lcr-ilima de Iwbcas·col'pCls.
art. 1.

- P 1'3 S juizes cl'iminae na côrle. em qoanlo
5 não creas' m as guardas nacionaes. se
Dlan ou orgoni ar. e como. Lei 6 Junho
1 . • arL 10. para cuja execução' Decr.·
1li .1 unho. Julbo i 1.

das autoridades civis e militares, e da fOl'ça
armada devem os capitães dos portos requi
silar para fazer dfectivas as disposições do
l'espccli\ o regulamenlo. Decr. e Reg. O,'

!.Jh7, 1 Mni 1 116, art. 6, S 6•.

ue:1.. ou .• liuha I ara appr hen~ão de es
nn I1S fu ido , e acossol' quil mbo , só

r c b' da comaras muniripnes a raliú
oçõo li Rda na po 'tura. A•. ~ô Julho

1. . 1.

- e soceOI'ros, cm occa lHO de incentl io e pe·
rigo naval de embarcações. pOl' quem, e
como d \'e ser preslado. Decr. e lleg. n.'
447 1. Muio i 46, art. ú~ a 50.

O)'d J) u· o minhll'o da u I'ra, que pre '-
la se o qu fo~ r qui itudo pelo minislro
da ju liço , bem d, tranquilJidade publica.

"•.0," Julho 1 . L. (<-,'oli. lrub.)

d~'em as autoridades locae prestai" e como,
e quando ás barcél'-\iO'ias-das alfao
deCTa . 1) CI'. e Reg. 6 6, 6 lnrço 1ft7.
art.7 13. (.az, Of(. fI.O 1.59.)

f( lndo n de mbnrqu de rricano. impor-
tud p r conlra ando. con. ilu aulor do
('rim i 7 0\' muro 1. ad. ".

AZAG IA fur~ o e .pl'ess3monte d darada cou
trabando de gu rra no TrDlado com Ingla-
t rra, i Fe\ r iro i 1 art. 2 .

, u. t'lI3 nncionae reslar á r qui-
ridade judicial. iodt>p ndenle

eu sup rior. \'. Janeiro

AZ ITE nos DaVI d gu l'I'a pód ub lil ir-se
por toicinho na. raçõ . Ord. 15, 17 Fe
H'r iro i. O • (Rrpef·t, Cur:/;. Mo L, , rerb.
Azeite.)
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AZÉITE: foi prohibida ua entrada e sahida cm
licença. Edit. 9 Novembl'o 1. 10. (Repert.
F. TIt. verbo Azeite.)

sobre elIe providencias. Edit. 9 Março 1811,
2 Setembro 181lt. (Diccioll. Jlll" Pel'. oaza,
"erb. Azeite.)

- para luzes nos corpos de gnarda, prisõ s de
quarteis, forlalezas, cavallariças. - Vid.
lLlmninação.

- de peixe: d'elle do\'em CI' as luzes dn hita
culas nos navios de guerr., endo mais
nlil. Ord.' 28 Janeiro. 1ft larço. ~8 Julho
1811. (Repe,.t. Cunh. Mat., vorb. Azeite,
n. O ú.)

- de palma da ilha de . Thomé, e a manu
facturas do -ahão feilo d'elle forão d ela
radas isentas de todos, e quae'quer dil'eitos
de entrada e sahida cm todas as aIfand gas
dos estados de Porlugal. Alv. 20 tembro
i 13.

- de pei, e : prohibio-. c s li despacho na alfan
dega da côrt , cm ra 50 de estar admi
Di Lrado pela fa7, nda publica. A,'. Ab"il
1816, annexo á Res. 2. , 11 Outubro:i 25
(Coll. Nab.); dispen 'ado a fa\"or de um
parlicular pelo Av. 1.2 Março 1 • an
nexo á. citada Ro. (Colt. cit,)

- I! lran~cir que fu se admillido mandou-s
reeolllcr no' armazen ' da alfandega grande
ue Lisboa, e na ua r lta elD ou Iras denlro
da porlas da cidade. Podo 1. A<rosto 1. 17,
confirmado pela fi 's. 14 Janeiro 1. 18
(Indice Alh. verbo Azeite.); publicad em
Porlo 23 ,la ço '1 1 . ( oU. D lu,)

- P I a ocear cr á sua caS"l~z d rJo-se provi
dencias. PorL _3 A". 'to, etembro
i 17 ( oll. Delg.); publicado cm Porl.
iO do ml"'-mo. (lndice Alb., fel' . AzlJite.)

AZEITE: ordeno -se, qu' os donos os. rrua·
zens manifeslasSI'nl o peso. qll.llidade c
quantidade do que ti\' ,sem, em 5 dia.
Edil. 25 Setembt'o' 19. (bdiceAlb .•
"erb. A_eile.)

ordeno -se, que de na re\'cnJII se pn .... S

iza. - Edi to 27 No\' mbro 1 1 . (J ndice
Alb.• verbo Azcit.)

- seus Jir ito d'impOl·t ção fi, ar: o-se n 7SGO
por pipa. Der. 30 Oezembro 1. 2:.. -

de lelxe: ohre arremata (ll\?S de conll'aclo
de pese. de balêas m arma (ões na div r
SílS provincias do Imperio seus dir ito ,
eneampaçào de contraclo·. - Vid. .1'17'-.
mação.

de peixe: desatlendeu-se a cdida prohihição
<lo importação do ostran~('iro. (Imo op-
posta ao Alv. 24 Abril ~ Ol, ,3rt. eg.
28 Janeiro 1. OS, TI' l. 1. •cv reiro
1810, Rl~. 2. 4 11; Parlo 1.• 1 uluhl'O
1825. (Coa. Nab.)

de peixe: ohr arr mala áo de casa, ' nr
rendamento de terreno, em lue csli\'crn na
córle o armazem, e lanlJno u'aqu(·l1e.
fizer') -se ri elaracOo . fi . 17.J n1Jo 1 . 9.
(CoU. ab.) .

doce: o u i poslo d> donalivo na li, hill foi
aholido. Lei n. o l. 3 tubr 1. i •

art.

e peixe íRbl'ic do a bordo do lIa\ i 1>1'
siJciros não p'l'Ta na lllfancl ,g:ts ulro illl
poslo, além do meio por % rC5l bel/'cíllo
pp.la L!i n. 0,2 Outubro 1 .• art. 1',.
Ord. n. :19ls. 5 Jaoeir {lO.
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'lU lic n a autoridad com-
é punido. Lei 2( Outubro

BACHAREL: ordenou-se que fosse o Pl'ocllI'odor
da corôa e fazenda da junta de Santa Ca
thal'ina. CarL Reg, o ln LI'. 19 Abril 1 17
( oll. lYab.) - 'id, Ol·d. 11. ° 113, 23 Se
I mbro 1 42.

ordenou-se que na iOIJuil'içõe do, habilitao
dos pal'a lon-ares de lelras se não tratas e
de qualidade de jud o, - Provo 1. , i!l
Janeiro 1 1 . (oU. 'ab.)

e Fazenda
recai em

, -

d 'cbl'o - Cll'm i~(ut ~ do reo ulaOlento
pa 1'0 lllilicin. ru. do dia 1~\ utubl'O
:1 J, (1', ('cm âl'o , (:rl', 1.°)

- e uczembar adores que passa sem de um
lo ar para outro ordeuou-se I que e lhe.
expedi em a carlas, com a clausula dr.
apl'omptarem as uas re id ncia e cerli
t1ões de d cima, e de correnles dentro de
1 ~lOno: r c mmendou- e u brc\-idade da
deyassas d syndicancia: e delerwinou-s
que os d .pa" Ilado. para qualquer logar
fos em obrigado a lomar po se d 'oLro de 6
me7.es, pena de perdei' o 101>'al', e se harer
por \ a o, não e contando o tempo Doce·
al'io para a riagem, conforme a di tancia

<la terra. Decr. 1.°, 220uluhro1 1 ((.,'011.
rab.); para cUlllptimenlo Porl. 2 Jnnho

:.7. (Coil, cit.)

audit r de "uerra. {' quand(l. 
aditol' eif guerra.

em lei c canoa : . for;lo di. pen.,ado da lei
tura n d eml argo do paço, endo ad
miltido e,como aos lo"ure de letras.
pela infol'maçõe da unin~rsidad . de Coi 
bra. Lei 10, 1aio 1L 21; cm i~or p la Lei
20 li tu \'0 :' ,3rt.
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BACHAREL: formados, del'ião cr o advogarias
da ca a da supplicaçüo, e como lae com
peLindo-lhes o dil'eito de apo cnladoria,
Provo 2.", 7 Dezembro 1. '21. (Colt. ab,)

- fOI'mndo, de\'c cr o prometO\' d jn ti<:a uo
jury. Proj. 2 Oulubro 1323, 3rt. 20, man·
dado e ecutar pelo Oecl'. 2~ ovembro
1. 23. Res. H Setembro :1' 26, Lei 20

clemhro 1830, ad. 1.6 allerado pelo
Coe!. do Pruc. ad. 36, inslaurado p la
Lei D. O 261, 3 O zembro 1. 41, art. 22;
R,~O'. n. O 120, l)L Janeiro 1. h2, Llrt. 216.

- fOlmado, "ota na as cmbléas pal'ochiae.
(;1l\Sl. ad. 92, 1. 2 Março 1. 211, ap.
1, g 7. L i n." ii 7, i Ago'lo 18lt6, at'l.
18, Av. 27 Uar('o ~ 7. (Ga::. On:,
n. o 1. 6.) .

- ordenou-se ao desembargo do paço proposta
p'll'3 lagares vagos, preferindo os mais
habeis. POI'l. 3.', 1.9 laio 1 26. ( olt.
Nab.)

- cm philo. ophia : a un para c ludar, e como
illctallll1'gia, na Europa se c nceden pen
fio, e com que obrip;açãO. Porto 1. a, 7

Jan 'iro 1 ~Õ. rCalt. j aIJ,)

f I'Dlado 'UI dir ito: 'slIa cnrta omo ão
pa 3d s. Eslal. 2 Mnrço 1. '2~ , Cap. 13,
. 2. (Di(llorro Con.t. P<T. 2 5, 1. vaI.).
confirmado pela Lei 11 Ago to 1 27, arl.
10. Rp... Eslat. 7 'ovp.mbro 183J , ar.
21, <lrts.1, 3. 7. rColl. lYab.!

- ()Imado é '!raJl1auu II c'ludantc que fr
'lncnt r 5 annos de p.sludo· no ursos
juridico' do Imp rio. L i 11 Ago:lo 1 27,
3rt. 9 onfirlll' nel E·taL ~ larço 1825,
C·IIJ.. 2, 7. (Dialo o COI/sI. 1.0 vol. pu.
2 h.) e co:no l'ecebe o l;ráo. fie'. Estal. 7
'm mbro 1 • 1, ap.•. ( ali. 'au.

BACHAREL em lheolo"'ia: lal ql1aliJntl n:'o fOl
allendida, paru '01' IH'ovida nma i 'I"'ja
danclo··se a pr lendonLp, 'lu a nü tinha.
Re. 3. a, 21 Abril 1 :2 • (Colt. ·ab.)

- formarlo em liroito uew PI' li ,'dario do
upremoTI'ibullald Justiça. L ii ,1m

bro 1 2 ,arl, ún.

em lelras pela escolas d l França. ['urão l is
])en ados de foz 'I' '. am' nos cur 0:\ jlll'l

dicas do Bra 'ii; bnc1Jarris fOl'mados fllJ'ão
con. iderados o bac!larpl' m dir ilo .
medicina tnuanl s de philll ophia I

malhcrnatica p la univ<'l'sic1adc ue Coim
bra. dada' por "lll c da' i I' IIn llm iab.

Lei :l6 J\go ,[ 1 30, ':\I'l:. 'l, ;~ e 'I.

- em direiLo: e 'le grào, cl'caJo no Eslal.
Março 1. 25, Cap. 12, 4 (Dialogo (,'Ol/st.

:1..0 vol. p<7. 2 II), foi uppriolic1o pela Lei
11 Ago'lo 1 27, at'l. ,10; Av." '.0, ~;}

Junho, 5." 23 ,lu1uo '1 ; 1. (Colt. l(1U.)

- formado, d ve ler Lido arrrovaçüo plcna p,lI'a
ser admiltid a obler o 1·;10 li uoul r.
Re. E 'tal. 7 I v I1Ibro 1831, ap, .•
ar!. 1. (Colt. lTab.)

- formado Ulal' anli, t m pr feren ia ao
mais UlOU 'rllo em gráo na dnflJbU ele
lhe es pal'a obto'f o gl'ÚO d doulor. PP'.
E ta l. 7 1 (IV 'mbl'll J :31 C.. p. O al'I. lI.
(Coil. ab.)

- formada em Dl:llllematicas () graduado o
alllInuo approvado nos li anilO' d.ó cur f)

matl1emalico. Decl'. c Elttal. (j lal'(?' 1/:1:3:2.
ar!. •3, all rado por Decr. n, o 40 /"
Março 1 '45, ado 17, lJe·1. RI' '. ',7fi. 2
, L mbro J áO.

- forma () ,lll <.lil ilo: (r~nll'c IJ(· ~l) nf)Il}(~a-

cl s j izc~ de rlirci lo. ..od. o Pro('. IlrI.
44. L i n.0201, 3Delembl0 l flt, ar!. 2/,;
R . D. o 1 ~O.:' ,J aneiro 1· {1"2, art. J!) •
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DAClI R J formado em direito àe~e ser o juiz;
nlllnir:ip I. Cod. do Proc. art. 33; Av. 9

1'1 101>1'0 j 8ilL (Jom. n.· 2M.) Lf'l II.· 201,
3 n z muro 1. !li, llrl. 13. Reg. n.·120, 31
•'no ,iro 2, at·l. 33. 3 , 35.

form d em dir ilo deve ser o juiz de or
phrws. Disp. Prov.• art. 20: Res. n.· 96,
3D Outubro I 35: Lei n.· 261, 3 Dezem
bl'o 1 lll. arl. 117: R g. 11.· il~' . te; Mar
ço 1 '42. ad. 6.

formado em universidade estrangeíra: coo
ceci -lho liceal;'. para advogai' presidente
d r lac:ã • e COfiO. Reg. 3 Janeiro 1 ';;,
arl. 7 I ~

cm 1 i· c m dicioa: suas cartas pap;ão de seIlo
16 Tab. da L i n.· 59, 8 Outubro

3;" arl. lt. 5. lnstr. 14 Novembro
3 art. 1. • 1 'ado n '25tf1> r is em

vil tude d L i n.· 317, 21 Outubro 1.843,
3rt. l' , n.· 2. Reg n.· 355. 26 Abril

li , art. 2 .

m dir ito p r universi ade ou aca
tl'an ....eira pód e. ere I' cargos

pu lico !'az Ildo nos cursos jurídicos cxa-
m. selldo ap rovad • Re.• n.· 2. O
A..o lo 1 3ll, arl. 1.

oru 0011- e qu no municipi da cõl'le ser
vi. 'Ill inl 'l'inam nle por nom ação do {;O
\crno, 11 irnpedim nlo dos juizes de di
reil d ci,' I. De rs. 3 OuluLro i 33 e
:2 Ablill . Deer.i Fe\ril·o137...
d I. rado pcl D cr. _ laio 37; sem
\ i .. r l' 'I cer. 22 tC'm!JI'O 7.

do Imperio: eu
ha\et· dado

da Re '. e Eslal
Janeiro

BACilAR •L ~m letras é graduado o aI mno quI'
houver feito os sludos nn clIHegio Pl'dro
Se~undo. Reg. n.· 8. 31 .Janeiro 1838,
art. 2o~ e como, DecI·. n.· 33:l. 20 Dezf'm.

1'0 1811:1; altel'ado pelo Decr: n.· 354•
25 Abril 1. [alt.

em I tras do collegio Pedro Seg;undo é 'dis
pensado dl;l exames nas academia' do Im
perin. Reg. n.· 8,31 Janeiro 1838, ado
235 confirmado pela Res. n.· 29 ,30 S~

tembro 18h;;.

formado em direito ou mOllicina: sua car
ta pal!:ão de novo dirritos 30:t/J, Lei n.·
60, 20 Outubro 1 31i, Tab. S 1la. Lei n.'

243. 30 Novembro 18lal, Tab. § 8.

formado é preferido para cr nomeado des·
embargador da relação melropolitana. Lei
n.· 83, 17 Setembro 1.839. art. 2.

- formado cm direito deve ser o juiz de feitol
da fazenda. Lei n.· 2h2, 29 Novemuro
1841. art. 4.

- formado deve ~er o Illldilor para o exercito
em opl'rações no Rio Grande do uI. R
n.· 25 , 30 Novembro 184L, 3rt. 2.

formado: d'enlre elles de\'em lambem ser
propostos os dI' e~ados e subdeleO"auos di
chefe de I olicia. Rf'g. n.· 120, 31 Janeiro
1 [12. art. 26, 27, 2 S i.

tem as enIo nas audiencia ii direita dos cite·
[l'S de p licia, delegado.s. subdelegados.
juizes lOunicipaes, do cível e ul'phão'l.
R g. n.· LO, 31 Janeiro 1. h2, (lrt. f95.

formado. ou doutor na respectiva sciellcia,
deve 'er o nomenclo bibli IbC'cario de Curso
Juridico. Decr. 9 Julho 1 42. (Reg. no C.
Jur. de . Paulo.)
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BACHr\REL formado. eve ser o procurador
fiscalinlerino detlJesnuraria. 01'0.0.°112,
23 S... tl'mbro 1 42. Ord. n. ° 103, 21 1)e
zl'D1bro 1843, e só na sua falla ou de ad
"oRado 'ervelTl_ os primeiros officiaes uas
cOlll"dorias ou sccrebrias, Av. n.O 6,26
Agosto 1.846.

- em letras pelo c Ilt>gio Pedro Segundo: suas
cal'tas nito pagão elIo. Ord. 0. 0 29, 6
Abril 1844.

- formado advogndo elo instituto l1sn de ves
timenta lal;r, sem garnacha, e de gorra.
D 'c. 0.

0 ?9?: 23 ovemLro 18M•.

- em letras pelo collegio P ,dro Segundo: pôde
ser admillido á Illatric.lla ua aula do COlO

mereio, iudepcndente de xamc. Deer.
Reg, 0. 0 456, () Julho 18la6, arl. 6, Si,

- formado ernpr{'~ado publico que advoga é
sujcilo ao impo~tll do Rt>~, 15 ,Junbo 1 '46,
arL 2, § 10. Av. n,01.35, 1:. ovcwbro 1 lati.

- em 1 Iras pelo collt>"" o Pedro II : Sl1:lS carias
nos Cursos Juridicos enlrc~50-st!-lbc, fi_
cando, e C0O10 archivael:l. a copia. Av 25
Fevereiro i8~7. (C I:. 01: , n. O 149.)

,

BA .\G E'1: bestas p1ra 'ua conduCf'áo. - V' d,
Bestas,

- d~ lasso geiro' em n:J~io.: se manifes o
c1 pacLo Da Ifaudt>ga~_ -Vic.l, AllêmlLt-gas.

BAR'\, nccOrdtllH c.prc. samente que o re
peclivo subdilOS n'el!'ls lliio pagariã di
reilos e lributos qua U':lr maiurcs que
a da naçfto mais fal(Jrecitia, e bf'm as!>im
a reciprocidade dos dos o:1\"ios e cmlJar
c:l';óe' que n't·llas entra nl'W. Tra. com
ln:~l(llerra, 1 Fever iro 1810, al·t. 3 e!l,

BAHIAS e mais lo~ rrs nota.'eis das c la. do
BI'asil, fi li nu . ,'üo-se. e como . :lmin r.
01'.1. 14 Agosto 1 10. (Cott. 'ab.)

en\r3da livre dos mnios o' 'llll~. descarro, car
ga e ree:o:portaçIlo, comenciollou- l' pr s·
samenle no TraI. C'lIll :I Franç:l •. ,Junho
1826, 3rt. 11; com Inglatel'l'a 17 A~oslo

1827, art. 10; com a Austria 2 'ovI'm-
hl'o 1827, nr!. 2; com a PI'ussia Abri
1828. art. 6; com a Oinamarcn 2' Outu
bro 1828, 3rt. 2; com os E~13dllS-1IIlido

da A01l'rica 12 D I,embro 1 28. arl. 3;
com P 1'1 gal 1Ü Milio i ' J aI'\. •

n50 recepçiio n' Uas dI! pirala r ubaclo-
res de mar, c il1lro~içiio de pleno \'igor
ii lei obre os me'mos, e úqucll indi i
duos residentr no lel'rilorio~ que fôl'em
convencidos de lerem cOI'l'esponclpncia oq
complicidnue com eBc . coovcncionou-s.
expressamente no Trat. com a Fl'onçn ,
Junho 1820. art. 22; com l11"\al'rI'a 1.7
Agosto 18'27, art. 1.7,

refugio ou a5)10 p r força de Inmpol" . , ou
perseguiçiio de pir'ala n inimigos, ao nuvio
mercaut s ou d guerra foi, e como c
preSS:lUlcnte convenciouado no T.'al. om
os Eslados·Unidus da merica, 12 Dezem
bro' :2 , art.

rcs ítuição aos proprielario da. m rc dOi ia"
tomadas por pil'ala~, c ac1wdlls no,; domi·
nins respectivos, foi, e omo 'xpr :,sa
mcnlc cOIHellcioil3dll no TI' l. com ()' E 
tados-lJoitlol3 ~ D zembro 1. 2 , ai t.

B BUS de ;Js~ageir()s, sua condur. ;:ia par- ai.
fande:a. - id, Al{allll ga. De J'. j:3 Dc
Ze11lb7'o 1. 21, ad. 2/).

BAILE mnscnracio.. no~ lhealr publico: 1-

cioll-se ao min:s 1'0 ela ju'lic;' 1" ra que lião
pl'rmiLli se que livessem log r a qu;trcs
ma, Av. O Fe\'p.rp.iro 1 4 . ( -, UfT. n.
13 ,)

40.
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D'\l '\ IHI culpa. -, ido Culpa.

BAL A. de deserlores til hão o
fallas~em por 6 meze ~o

D zembro 1. 2!J. (Rrpc,·t,
JJai:ra, II. o 1 _.)

milicinnos que
enico. PorL 22
unlt.'l'tIat .• vprU.

do" Illilici, no~ corno. e m que caso se
(I rflliLLia. ll'~. ~ \) '7em 1'0 1. , tiL. !J,
'up, I.. ( 'oU. Dtlg.)

tem o \ nll1nlario , que cumprem o tempo
do ·u s 1\ i o, III d r ndencia de no\'a
(l'dl'lll do "'ov roo. I cr. 13 Maio 1. O ,
)'ev/l~odo pelll D~cr. 4- Julho 1 2' (llf'pcl'f.

1I11h. M(II •• " ..1>. Baixa. n. o ); instaurado
r lo Deer. 2 'lembro 1 29.

"li, rei. nnei no!. - ido Guarda Nacional. para o ho pitai ordenou-se que fossem pas
snda pelos chefe de COI'pO ou do de.
tacamenlos, e pelo qunrteis g neraes à~

praças que oito livess fi chefe. immedialo .
l)ort. 12 Janeiro 1 25. (Urpn·t. unll.

fat, \erb. Bai:r;a, 11.° •• )

ou reforma devião ter o officiaes de 2.'
linha que occopavfto officios de ffl1.enda.
Porlo 2fl lembro 1 25. (Repert. Cunh.
Mat., \'Crb, Baixa 11.° 8.)

se ll1<lndou dar aos individuos volontarios
011 r crulado n s corpos da Ires armas d
e. crcilo c arlilharia de marinha que ti\'cs
sem 4 nnnos o. primeiro , e 6 os ego~dos

de sen'ico. ne . 12 1\ <70 lo 1831, aUlphada
pela R' . 2') Oulubro 1 3~, allerad~
quanlo ao pra70 elo. do ex rCllo pela tal
11.° 1.0, -6 A<7oslo 1l11, arL

tem o réos de terceira Oll mais deserções,
cm poderem nO\'<llllent ser ali -lados.

depois de cumpridas :iS sentença. Res. 1.3
Outulro 1. _7; Provo 21 Março 1829.

marinheiro que dos na ios
. da nl'lilhnl ia do marinua e
m paI':! o h I ilnl militar: nor·

o 'U hilh t, s deli. ff. 1. Qu-
11. (Coll . • ·(lh.)

mciae que não resi
u disll'i los, ficando exclui

u Coo. 2 J ulh ,
. - Vid. Const.,

- lia

derão- providencia. ohr o (l modo por qhll

!' de\er~õ pa ar lilulos de dilida á PI'(lç'l.
cle prel qUE' tireI' m bai "a. il·c. n. 12 ,
1 '0' muro 1 '1_.

ao qual'lei-"'en ral !le marinlla na côrl' or
denou-se que no primeiro dia. de J~nhd

De'L1'mbro d cada nnoo en\'1a s a se·
cretaria da marinha mappas com a d~ch
ração, alem d oulras. das pl'açll de pret
(lU denlro do emc.lrc sC'Puinle der ssem
ter b ... i.a. \. 1 'o,emhro 1. Ir. (Jorll .•
n.O ~~1.) .

i.
d(l~ baía. e alln. d corpo enviiio

manclnnl d'al fiflS: cr taria da
coro

nerrtl,
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c pro idolc d' pro\'incia mappas c como
organisado . Deer. Reg. n. o 293. iaio
1 !J3, :Jrl. 5.

AI . A il praçn volunlarias do eXOI'cilo que.
lendo (:00 Inido o ell LeUlpo de s rviço. a
I' qllcr<'l' lU. apresenlando a r p cliva C<lU

lela. incumbe aos commandanle <1 arma
ordeoal'. Dccr. c Re~. eil. n.· _9;' , i\iaio
I 'I :1. ad. 7, Hi. .

- () sold,v,o de i." linua, qu do oepo ilo d·
l'eCl'utas passa parn a ompnnhia :JddiJa ao
corpo municipal perman nlc da .ôrle,
cm oblcl' baixa, consena sempr a lia

praça. -\"i(.1. Prol'. '17 Ago.to l' 13. (./01'11.,
11.· ~(j5.)

- Dão d .em o' commaoc][u le d'arma c D
cedeI' a soldados, qllae.qucl' que scjüo uas
circumslancia·. em tlulorisacão do "'O\'C1'

]10, devendo os prctendenl~s enelel' c:al'
sens reCJuerimento ao Lhrooo por ioter
mec1io do p,'esidentes de provincia. Av.
14 laio ~8!14 (J01'11. n.· 13 ). Cire. 2G

goslo 1 JI. (JOJ'll., 11. 0 _39.)

- tIa praça, ainda Cjll verifi ntla. d 'rem os pr .
sidentes d I rovineia isentar o individuo
que por documeoLos nlioso mostraI' III

J1ÜO scr recl'llln.\('i<. Circo n.· 1:', 7 Fel'c
reiro 1 !I.-.

1nC;ão (a' pI' r: ~ in'l eceiollada. . jull>'uda
merCeCdOl'D' (C scusa , L' m Ue o !lo pi
ial militar d 3 cm 3 III 7.C. ii S l'cLaria d
~u n'a, com organisatla, com d ,c1arélçflo
da praças quc aceilão :I I ai ,. At. 15
Fc\'crci 1'0 1 lJ (lIppL. a J 01'11., n.· (0) ;
'\L 'I ~lal'l:o! 4. (Suppl. 00 ./Ol'/l.. 11.° H7).

- a FI':lnc 7. en'wjado ql1 nüo lIa\ ia 'Illcluido
o lcmpo de s rvic;o declarCou-se oito poder
er concedida. \'. 1=- Fc\ erciro J fi?
(Co~. n,'l:, 11.° 1"3.

BAL o A a praça do corpo fi, o d Go az, por qu
modo n mandou coo eo r. A\'. 1 Mar o
1 li7. (Co~. Olr.. II,· ió·.)

.Bt\I/O e oulL'OS I gare nolav i da cosia do
Br:l iI mandúrão-s, como e aminar.

rd. lá A"'o lo 1 10. (CoU. ah.)

BALAr ÇA s01l1' a a\'eo a uns o gocianlos que
tinhão lic nça para u arem d balanças e
peso ~I'andcs cm uns ca as. Edil. 1 Julho
'1 1,. (PC1" , ou:n. J)icc. J m·,. vCI'b. Ba
lanças.)

- ua aff rirftO. - ido AI1i'r;râo.. '" .

BALA CETE cm riS di,- rsas reparliçõe •- Vid.
(1$ competcntes.

BALANÇO dc r ceila c d pe7.a el divcr ri

l' pal'liç- e . - Vid. 1105 logm'cs competentCl.

a bordo dos nnvios elo sum'ra desarmados
- ido AnIlada.

- d thesoLlro nacional. - id. 1'/IC50U1'O.

da caixa ti amorli ação. - VicI. Caixa de
A1II01·tisação.

- cl cODlmi ariaflo 110 ereilo. - ido Com·
missariacio.

do :Irs 'otll cl ln3riohn. - id. Arsenal de
liar;n/w.

do arscn. I ele ,U rra. - Vid. Arll·ltal de
cUCl'rn.

"eral de reeeila ele p za. - ido Receita e
, De.fpem.
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I.A '. I : na junlas de faz nda e lhcsouru
na . - id, Juni $ c l'h sourarias.

: fix:irão-s. m lt p. % o seu di·
rito • nas faz ntl" e mercadoria por
lu~uczas. impurtadas na alfand~gas do

r ii, J cr,:U Junlio 1 O .

mandou-se lue pa"'ns em óm nle 2 p, % as
fa7.,·ndas do Dra~il expodadas dos porlo
<1ft Li bua ou citlade do Porlo para o eslrau
giro. 011 qu e baltleas ('JD do' navios
que o ondu:Lis m para outros, com o
lUe mo ti ~lino. Decr. 2;) Janeiro 1 11,

- d g o r lomarlo a mbarcar ou ree -
porlado pura p ,1'10 ti sia e Arricu
Urs 'nlal, II moeda ti ouro e praia ficárào
uj ila ao pa amento de p. 0/, Alv. 4
• \' rei1'0 1 11, S 27,

inislro rnoli\'ado por força maior. se
is'e obril?;ndo a nwont' (lU relirnr de

bordo. Decr. 7 Dez 'mbro 1 I L d clarado
por Alv, ti Maio 1. 1J • 0.

BALDE. c reexportação das fL /cncl:ls ingle-
za~: obre SE:US direitos. Ahr. 26 Maio 1812.
• 1. e seguinLes; suspensa na execução ~

mandandl'-so ousel'val' o lh'. II lovembro
1810, nota 11. _,h,' 16, 30 Jun1Jo 1813.
annexos à p(ll'l. 24 SclE'mbro 1. 23 (eolL

(lb.); Pro\', Julho 1. 13. (Coll. cit.)

m xplicaç~o do AI . h F \creiro 1811, d~
c1al'ou-se sprcUl ujeitos a tncs dir ito,
unicnrnen le os nOI'05 que pas!ias 'em de
um pnra ontro boruo, para subir do porto
sem dar entraua na alfundt!II;41. Alr. 26
1aio 1. 12, "

o dl'UOO-SC quc pa ns em 4 p, % o' rnero
elo Dr. /.il ue 5 imporias em para C1'

pOI'\;l(lo I ;11'11 f' ra do reino. \'. 25 Fe
\" ii' '1. (C ll. Dd .)

- do u n Gcio fic< I'iío {1;ozando. pal;ando
2 p. 0'0 o' Imeros e 10 uu[acluras emb;\I'·
c:aun em na io porlllgurztJs de cerlos
porl(l para oull'os. Iv. cil. 4 Fevereiro,

2 e

ou l'~C. porlaç- 11 : prohibio- e seu despacho u
f l.endus de commercio ti eJôcruvulura l'í1rll

o: porlo ti .~rrica, sem lIa\ r'JJ1 1''' n os
de consumo. Decl'. 5 1 úv muro. Pro', 1
Dezembro iI, ( "U. rabo

- o pagamento de seu dil'cilos ordenou
que nào [o 'se desconlado nos dirt'ilo' que
devossem pap;ar os mesmos gcnCl'os cm
qualquer outro porto do eslaclos portu-

u 'zes. Alv. cit., 26 laio 1.'12. ) 10.
Re. 22 Junho 1. 3G, ad. 97. (Coll.
Planch, )

de h !lida ~tl'an'" iras cclarou-sl. lIiío t r
10 r. R~s. 2. a , _ Dezemuro 1 14, man
d:lda cumprir pela Res, 2 Julho 1 1 .

v, 3 F 'vcreiro. Res. 1.1 'ovcrnb () 1. i.
(1I1d. Alh, r rb. Baldeação.)

- d clnrou-se que Iv. 2 faio 1 12 nàtl
omprebendia o despacho de genCl'Os ))1'0

vonicntcs de e:icravalura impol'lada no Parn.
v. 13 Mnrço 1 H (CoU. Delt{.) - Vid.

Pari. De emb,'o i ;)7.

ando 2 p, %. foi coo
mnnufaclur:! vindas

Iv. ciL, 4 F vereiro

'u d ,p

ue n nhum direi lo pa m a
qu o dono U1 virtude d ca o

da si..
1 •

rel nou
l nd
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BALDEAC O.
ALDE~Ç o e rpe porLação: seu direitos, d<'

c1ararlos p('lo Alv. 26 Maio 1812. t1eVl'ffi
scr inlendido' pela Res. 11 l ovembro 1 17
c 30 1arço 1 1 . (Ind. Alb.• verbo Di
,·citos. )

- fixou-se inl lIi~encia do alvo 26 Maio 1812.
ú cerca dos objp.clos de commercio ujci
tos aos dirC'ilos de baldeação c re xpllrla
ção. Porl. 9 De? muro 1. 17. (CaU. Delg.)

- de vinhos esll'an~eirosdccbrou-se prohibida.
cm inlelligencia do Alv. 26 Maio 1.812;
E·tat. 10 Junho lR20. Culto Nab.)

- seu dil'eitos uas m rcadoria porLuguczas
depois da indepp.ndencia, accordOll-SC ex
pressamcnle que por emqunnlo ficassem
como d'anles. Tral. com POl'lugal 29 Agos
to 1825, art. 1.0; mandado ob 'crvar pelo
Decr. 1. Abril1 26.

- das mercadol'ins fl'ancczas: accordOll expres
samente qu seus direitos ro~sem os da
naçilll mais r:lvor cida. Tl':lt. 6 Junho 1 26.

rto 20, ilem as PI'U ianas' Trat. 9 Abril
:1 2 ,ad. 9. _

- de ~cnp.ro slrangeiros ainda não despacha-
dos para consumo dcclarou-sE' livre. Av.
15 Provo 2. a , 17 Julho 1 17. (CoU. ab.)

- m ndou-::e arremalar. c como no Imperio
a metane de sl.:n' dil'eilos, Lei 25 Ouluuro
1 27; I1I:s, 1 ulubro -1 2 .

- sob.r pa aI \llo 11 eus direitos de IDeI'Ca-
doria' ;)1'1' gadas em navio. que ml'a
pela c quadra brasil ira nprc 'ada, de
pois jllltrada má presn. - Vid, Rcs. 6,', 29,
• ' 0 1:('111610 27. ( ·oil. 1 ab.)

- e r exportação: f( rão us dir il r Ull-

do • para as mercadorias importada em
navio nacionae ou e 'lrun"'eiro ,a p. %.

dero~ndn n'.l pal'le, ómenle o AI . 2
Maio 1812. L i 25 S I muro:l. 8; Res.
22 Setembro -1829.

BALDEAÇÃO: for50 approvadas as condi' fi s de
DITeUlalação de lIIt'lad de ru dir itos cm
Pernambuco. Pl'Ov. '. e condic:ões 3
Janeiro 1t\29. (cult. Nab.) ol.ll'e· a nrrc
malaçiio da da all"lOdc0'3 da' Alag as; R s
:1.1.' 1. Março 1830. ( 'oU. Nab.)

- a carga por lia feila d ve ser di ,tineLa no
manifesto. Res. 26 MUI'ÇO 1. ;\3. ar'l. 39.
S12 (Cult. Om". P,..) ; 1\eO'. 30 Maio 1 ;;5.

rt, 1.72. ( 'oU. Plalleh.)

- para evitar o . lra\'io d dil'eilo di7.imo o
exporlaçiio dos ~('n ros de pn1dueção bl'a
ileira ualdearlos para emhnrea~Õp.R quo

:JS levassem para o C'stl'ang i1'0 • d"rão-so
providencias. R g. 13 et muro 1. 3;;.

ordenou-se qne em lodos os de racho • e
Iogar d fiança. se exigissem 3ssi~n3dos.

cm lelras. corno, 6 eom que vC'ncimeolo.
passados. e para que fi m. Porto 21 Circo 30
Março. POl'l. 16 Auál H136. adclilada por
Ord. Cire. 1.8 Ahril 1836, explicada a
Circo 30 Março 36 por Ord. 27 Abril 1 36.

declarou-se qne o art. 1.70 do Reg. 20 e
temuro 1 34. nrlO dcrogára o ar!. 3 do
Alv. 26 Maio 1812. lTlas unicamenl l)len
dêra aos eSlrangeiros a facuh.lad de bal
de;lrem parã o portos do 100p rio. PorL

Julho i ; 6.

- seu ciir ilCls de 2 p. % são 3rrccadlldo na~

alfandegas. como, RE'g. 22 .Junho 1836,
art. 8 • t :). • (CoU. Planell.)

os genero e m reaelorias e trangeira • vin
das de portus do Imp rio POI' baldeação.
pa~ão. e como. direitos de con 'umo •
com que CltC pções. Rcg-. 22 J un 110 !836,
art. 91 a 7. (Cult. PLane".)
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I'U d spac1Jo como e f ilo. Rc~_ 2:. Junho
i 3'. rlo 2 6 a 2 O. (Coll. 'Plunclt.)

us dir,-ilos com 'cl'ipLurllO nas alfan
d('~a '. n ~. 'L Junho 1. 36. art. 115, 5.
(foLt. Planclt.)

l' .e. p rlo. fio el, s mcrcadol'ia d pa hac1as
r l'll n c la cl'Af'l'i ',1 fOI·fI. I \Rda a 15
J. "I"· L i n." 7), :!2 Oulubro 1. • '. al'l.
O I.

os g ner eslrangeiros J spachnuos por hal-
d a ii p"ra a Co -la li. ACrica paf):lo 5 poro,.
do dir ilo dc tl'ansiLo. Lei n." 35. ,1. 'c
l mul'o 1 !J ~ uI'!. 22.

os l1irl:ilos, que alé hoje e pagavüo POI' s ti

d pacl!os. for50 \'t'duzido, a:1 p. "/0 do valor
das Olf'I'Cauoria , d pendend porém esta
dispoiçflo da ppro\tlçüo da as' mbléa <te
1',,1 legislaLiva. Decr. Reg, li. n 370 1..
Ag slo j 'fI h, arL . 7.

inl lli~ ncia c'dclI a ad. S Oe'l'. l~ A"O~ll}

J!.Já a re p it da suspensüo dos d ,
pacllO~ dI' baldeação u r exporl,tção para
porlo' do Tmpl'rio, em pagtllDl'nlo dê 111
l' iLo' de' on timo. ,\\, 30 \)rozl'lllbro 1 r,li.

ex'a::. Olr. n." J "

ela amar3' iI • I' por 'lu '111 dadu. d' .Iror -
menlo, 'onforml~ a Ll'i :.;' Julho 17";

rei,. li,. li I. ' '1. -vid. P/lII'. 1.',
:.7 F l'm;il'o 1< 1"; Hrs. 11 J u/ltv 1 ~l'_

oli. • '(lb..

- a poh 1'[1 sLrnnr;cil' desp3 lIada jH r uar
denç~1O ou 1)31'[\ ree"-porlaçü pu!'u a Costa
d'Arl'icn, pa~a 50 por "/" de di!"ilO'. Lei
n." ÔO, 20 Oulubro 1 ))'. arl. 9, . 3,
reduzido aos que anlcriormen Le paga\'a;
Lf'i n," 2lt3. 30 Novcl1lbl'o 1 h I UI'L. 23.
f'lc\'ado ao que p gava anles do Reg. 376,
12 A~osLo 1 4[1: Lei 11. o : ti\), J8 Selembl")
J'I45, ·Irt.:.:.

BALDEA . O: o dono e de-pacLallls d COl!

1'05 e r.hifl' . e::>ll'an"eil'os que rÔl'CID re.
c~pol'tados ou baldeados, ão i eotos do
JCpo:iLO m dinhcil'o, c lelra ali assignadl)
'xigidos no Re~. 22 .Junho 1. '36 al'!.2ltO.
2M" He[" n." 7 19 Junciro te. . art. 10.

B.\LI 1 " (' 31' 'ia d. Ilha da lad ';l'a : :tl!>l'ê II:/.

rep l'li,flll, 'I'caçüo J .ua jllllb. 3';~U

ciaçõe riM'aloria:,. Carl. Rc",. ~o Jullw
J 10, aunc.-a :11 .\h. 1 s ,t ~lIlbl':1 J 'ri.-tl

ALDEA(: o: fIS m rcadoria para ella dc pa
c1Jada pal;ào direiLo d 11/~ p. "/o de x
p di 'ole nas lllfandc"'a. Rc". 2- J1111110

30, al'li o H. (CoU. PLanell.)

- como d spacbão por clla s g 'Dcrns es-
lI'anl-;l'ir de uo Jh "a oulro r !"lOs do
Jlllpcrio m CJU nflO bom r alfancl gas.
Rq;. . 2 JUllbo 1. . '. art. . 10. (·olt.
P14l/1clt. )

- d mel'. d rias quc ninei. I ão li r m sido
d ~pllch. das pa.." nsumo, c do ~ ner05
d produ çi"t naciollal pal'a ublrabil' m
~o - tI e. porla .ão, é c como puni v I.
1\"'.2- Junuo . 6, 3rt. "1 -, "17. (Coll.
PlII/lclt. )
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ALDIOS incultos do Alemtejo : isenções e quaes
forão concedidas aos que os rompessem,
re~ulando-se oult'o im a rórma dos afora
men tos.• Ak 1.1 Abril 18 j Ó (CoU. Ouro
Pr.); Pro\'. 1.2 Fevcreiro 18li; Porlo 8 No
\ cmbl'o 1819. (CaU, Delg.)

- cm intelligencia do Alv. 11. Abril i815, se
declarou o que erào tf'rrenos baldios. Port.
16 Oulubro 18:W. (CaU. Drlg.)

- sua ali na(~ão pelas cOl'pol'ações de mão morta.
- Vid, Amorti5Clçâo.

ALEIA : ua al'mações e arrecadação dos di
reilos de ua pesca. - Vid. Armações,

- di.. ilos do eu azeite eslrangeiro. - Vid.
Azeite.

JALISA do ex rcicio só haverá em continencia
geral. nego e Inslrs. d'infantaria approvadas
pelo Decr. 7 Agoslo 1820 (Repel't. Cunh.
1t1at., verbo - Balisa-Regimento - n.· 72).

- e hoias: rio seu eSl3belecimento on sup
pressão dão parle os consules do Imporio

m raizes estrangeiros. Reg. 1.El Abril 1 34,
3rt. 3i.

- e Loias: sua inspecção e ndministração com
pele aos capitães dos portos. Res. n.· 358,
1ft Ago lo 1 lt5, arl. 2; lnslrs. annexas ao
Av, n,· 133, 10 Dezembro 1845, § 5, e

omo em ex cuçüo; Dpcr. Rf'g. n.· 447 ,
19 Maio 46,arl. , §2·55a5.

) LLA : fo1'[1O expr ssamenle declaradas coo
tral..Hll1UO de guerra 00 TraL com Ingla
tena de 19 Fevereiro 1810, ad. 2.; 17
Agoslo 1827, art. 15; com a França, de ()
.Junho 1820, (lrL. 21..; com a Cidades An-
enticas, de 17 r\o\'cLIlbro 1. "l7. art. 10;

com a Dinamarca, de 26 Oulubro 1. 2~,

art. 10; Com os E tado -Unidos da Ame
dca, ue 12 Dezembro 1.82 , art. 16; com
Portugal, de 19 Maio 1~36 I art. 16.

BALLAS õccas. ou bombas (H'cparadns com rol
vora e rocha-ro~o, se deY"l'lQ e room\) for
necer nos n3vios da armada. Av. 17 No
vemul'o 1 41. (JOI'II., 11.° 312).

BANCA-ROTA: provi Dciou-se sobre a rE'ccpçã.o
da apreselltHçno dos oc~ocianl s fullidos.
matriculados oa junta do commel'cio do
Braail, em ampliação aos Alvs. 1.3 No
vembro 1756 Alv. 29 JulbCJ 1809. am
pliado pelo Alv. 8 Agosto 18ti. (CoU.
Dclg.)

- sobre negocianlc!! fallidos. - ido Alv. tt
Outubro 1.816 (O. Ca,·/lci,.o. «xl"., oppcnd).

como devem celebrar-se as cOQcordatas par
podorem surtir efTeito. Res. 4 Abril t818.
(CoU. Nab.)

declarou-se que s6 os negocianlcs malricu
larios se podem aprcsenl3r fallidM. R S. em
Edil i8 Dez.embro 1819. (CoU. Delg.)

- na companhia de seguros mariLimos CO/lco,.
dia accordou-se que deixava de SCI' !>ocio o
que fallis e de cr 'dilo. Condiç.· 23 l'ev
reiro 182 , S4 (CoU. Nab.); il.:m na so
ciedade de Segll ros Mulu s Dl'iH,ileirns;
Decr. e E ·lat. 29 Abril 1 2 ,3rt. 2
(CoU. eit.)

qualificad3 fraudulenla, confurme ns leis d
commercio, a qu pena IlUbj iLlI os au
tores e compliccs. Cod. Crim., art. 263.

05 individuos que eslilel'em pronunciados.
ou houverem solfrido condcmnação p a
sada em julgado por lal criUl • são e 
duido de er jurados. Lei n.· 261 , a [)e
z.emoro i8á.1, ad. 29; Reg. n.· :120, :\
Janeiro 184'2, art. :229, ,.

- justificada perante a direcç;io do L:mco com
mercial do Rio de Janeiro e da Bahia.

41
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iRnla 05 accionistas qne não e1fectnarcm
pllntllalmcnttl fJll<lllJue.· (105 enlrlldn6, tia
prrcla d:.& fjllanlias cum flue tí\t~rew ('1)

lr-<ldo. não pod '111)0 o banco di~p' r das
IUII5 ncçól's. 1)!!cr. e Etllal 11. 0 1~7, 2;,;
Junbo l:lA2, urt. O; Decr. e Estalo D. O

UI:!.. i3 No\cmbro 1 .65, arl 3.

c S d ]leSClldo do Rio de Janeiro: sobrp.
6l'US Cllflff'llIJIl.-\ iu. Res. 6.·,20 NOl't:mb,'o
1H27 (Coil. 1\ /lb.); sIILr\! Ióll3 :trr<,malaçilU.
Pu..l. :2U I) ll'JlIhro i '1.7 (CflU. cit.); Rt's.
i.· ao Dn.elllilro j 21:! (Coil. cit.); R..:;. 16
D\.'2t·mbru .1 tlal (Cuil. cit.); incorl'"rndll:
lU) palrilllunio ela ClIlIIllra municipal tia

ôllt:, ]Icito RCl>. 11. 0 64, 9 Uulubru 18M>.

- de p ~ oel : no Milronbõo foi 11 Cam:lT3 olllo-
"batia Jevanlur um te1heiro pura ellas.
Rcs., 2 Agoslo 1831.

'tO do BJ'llsiJ publico nocional foi crl'ar!o,
cum que oLJ'iHa~õl's (> direitus, fUlt'll

dfl-:.e Jlltr na IIIt 'nellçilo Oli saCJu~s do
',-,1l'ío. os v.. uda· lH'i\ alivas uns contrac
O C ;\t)miuisITIl,ões du f'lll'nJa. vcucendn

OU1U1I~6no II 2 por 0/., olém <lu I'rt'U1in
• cl -,-bule dos ~:'CI iplos da alfllnde~a. e

TC 't'1.I,·n,lu tOllo/l os c1I'Jlo!>ilos publlcos I ('

o ('JDI,rC:.IiIllU5 ele dillhClro n juros dali
rV"illl orJens 3." e irulall(hu)cs, ":sluts.

cl 'junlos uo Iv. 2 OUlUbro 1808.

- 41oB, n ti : r('rolllml'nr1ou-~e pnra MinasGt!rfll's
Q 'OIll'urr"1I la dto IICCI\lUislas para ellc.

arl. J ";'. 2;~ Janeiro i '09; C ri. Reg. e
A\. 22 .t\ ..o lo 1 1'.

- ~o rosil:, obl n promptilicnçflo UA fundo
11:1"\ pagnlllt'ulll do 'lI1prcsliUlo uJand do
onlral.ul' m lllhillt,'r, : pn.vid ncins.

- 'iii. ./1r.' J Illho 1 UI. (CoU." ab.)

BA CO crendo por Decr. 6 '\~oslo 1808 DO Rio ->

dI! Jauciro para a pl'i'llllllaçflO das IllIlTas de
ouro l'xislentcs l~m mãos de pi.rliculllres,
foi manulIdo ha ver por llxli IIclo. Decr. 5
e Av. 2. e

, 22 S~leUlbro 1812. (Cult. Nab.)

do Brasil: lourou-se e ngrau.~ccu-se ii' pes
soas que COllcorrt'r:'lIl ClIW acções para dle.
Av. 13 Ouluuro 1012.

do Brasil: promoveu-se, e como, o concurso
<.Ie U(I\ us <ecciollisl.as, e- eslaltell'ct'r:'lo-se
para auxilia-ln os illlpostlls dellomilladlls do
bit oe" loobl'e SI'rie!>, lojas e €UdHII'caçôcs.
Alv. :!O Uuluuru 1812. - Vid. lojM, seges,
t7llbl/1'CUçôcs,

- do Brllsil: manelon-l!ie 1)J'<llical' com os sem
cOI'rl'spooJt'lIles eU! P~I'Il<II11Lnc() II desconlo
IlOl' demol'l' til' pitgilUlenLo ao mt1~WII ban
co ucvido, Prol'. 9 l\ovembro J812. (Coll.
Nllb. )

do Brasil: concedeu-se fls suas t1i\'idas o prí
,ilegio I'xcculivo Illu'a SI~I'em cobradas Clll110

:JS fillcLles. Alv. 24 ~I'lull\hro HHá. EsLill.
6 Fcvereil'o HHI;. S 3: excllauos por

Decr. 9 Uulubro it>18.

do Brasil: csl<l1>l'lf'crrão-se na Bahia as caixas
de descunto& filiilcs d•• ct'ulnd e:islellle IIll
COI c. CarL. Lei e ElIlal. 1 (j FC\ en:il'o HH6.

do Brasil: l;lIbscripção no Rio de Jancir9
para cuwpra de acçÕI:s 5tH! appJi(:adas á
iw.lt'ucl,'i1o publica. Av. e Por\, Õ M' rçe
i 1ô. (Cult. 'ab.)

do rasil: s/lh rãO-lie duvid3S slIhre quem.
como pa~éll'iJ os IIrdellado"i do jllil C cs

cri\'no 00 UlCloLllo uanco. 1\1""5. 2.·, .\gas,
toil:H7. (Colt. Nub.) Res. 5.·,15 SelewlJro
B25. (Cult. cit.)

a mnnt'in de le\'í1ntar
f 'il.o . AI. 27 orço - d Br:lsil: cOllforme o S7 dn nrt. 7 do lllv. d3

reaçnll, ord€oQu-SC qne o cllwull'rcio ~
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páu-1>rasil, marfim e ursella losse com
mcllido aos sens corrl'spontll'Dl li cm Lis
boa, par.\ ,'pnda (' comn Carl. Reg. 1.5
Selembro 181.7. (CoU. 1\'ab.)

BANCO

(l'Omn dinhl'irCl ofTectivo. e as MS!\6 em pa.
~am"lIlo da fnl.cnda. Pro. 3 Juluo i820.
(Col!. Nab.)

ANCO do Brasil: m:mdárfio-se e como pa ~ar

sohrc seus corrcspondf'nlt's I'lU Londrl's
Il'trns a r:\\'nr de prl'prirtarios d"~ navios
de e~cr<lvaluralIprl'sl1dos pelo cruzeiro inldl'l.
e de di\f'r. os cllrrf'l1:lIC!ores parciaes. Rl's,
22 Setemhro 1817. (CoU. Nab.) Edil. 15
Fevereiro 1.819. {CoU. cito i

do Brasil: mandou-se, e porque. sobres
tal' em todas as accões e CXl'cucões suas
conlra 11m devedor fallidn pnra llaver ra
teio. Res. 4 Abril 11:118. (CoU. Nab.)

- do Brasil: prmidencioll-se sobre a entre~ll do
producln dos' no\'os impostos aos seus cor
respondenles l'1n diversas capitanias. Provo
2G Junbo 1~18. (CoU. Nab.)

- do Brnsi1: caixr.s particulares para compr:t
de ouro e praln • n'cUa e em divel'sos 10
géU'CS, se manrl{\l'ào Cl'oar, não ubslanlo o
Alv, 1. Sl'lrmbro e 12 Oulubro L~08, para
compl'nl' e lranspl1rlal' para o Rio de Janei
ro ouro em pó. Decr. 4 Julho 1818. (Coll.
Nab.)

- do Brasil: caixas liliaes para o comme.rcio do
ouro em pó se mandârão e como erc:!I' e
rrgulnr em Minns Cernes. Cart. Rr~. 2 'Se
te\llbro 1818 (Cult. Ouro PI'. ); Prol'. 3
Selembro 181~; Prol'. 29 Dt-lembro 1819 j

Provo 42 Outuhro 1ti2L (Coll. Nub.)

- do Bra-il: declarou-se que no contr:Jct()
dos imposlo - a t,lle pC'rlencenles, dcvia
se pagar propina e qual a fu\'or do
mesmo hanco. Reg. 7 Fe,creiro 1820.
( oU. l\'ab.)

do Brasil: ordenou·se á juncta da fazenda do
larllnilão (Iue recebeslle as liU!J aolas

BANCO do Brasil: índefario-sc prelcR ão de sub
stituir pelos seus imposloíl o da ch·cima.
- Vid. lies. 25 Of(~lLbl'O 1820. (CoU. Nab.)

do Brasil: susp<!ndeu-sc, e porqne. a mis
são de novos saques para Lonur 's, para
pll~am(\nlo de illlel'csslIdos nas ('lIIuar 'a
ÇÔe6 apreséllhs pl'los cruzlldor 'li brilannl
coso Av. e Res. 2& .Jallriro. Av. t6 Abril,
e Res. 10 OO7.rmbrn 1.821, annexas á &I.

21 Abril 1830. (CoU. Nab.)

- do Brasil: commissão de CX:llne do seu <'slado
allgmonloll'sc, Decr. õ Março tK2l (CoIl.
Nab.). alterado pelo D Cl'. 29 Março 18t••
(CoU. cit.)

do Brasil: declarárão se dividas nacionaes 01
desembolso!! por elle feitos pOloa sUl'prir a.
urgp.neias cio Eslado. prnvidl'nci ndo-s •
e como, para scu credito. D ·cr. 23. all
rndo pelo do 1.· 28 Mar~o 1~21 (CoU.
Nab.)

do Brasil: a respeito de lptras sacadas sobro
dIa pela intcnuencia gr.ral da pC1lícia dG
Riu de J:lOe,ro. - Vid. Decr. 3.· 3t Ala"ço
1822. (CoU. Nab.)

do Br~sil: aos seus corr 'spondenles mandou
se. e como. paIÇar lima lelra prol slatla
por falta cI~ pap;amenfo. Provo i.· O urço
18:t2. (Colt. Nab.)

do Brasil: acerca de uma h'lra sacada p l'

eUe sobre seus corrl'sI'0nd n!.Ps, que não
fó('ll arei ta. fi de que o portador pedira
recambio e commi são. n li. 2.· 8 S 'lembro
1. 22; Port, 1.' 7 Julbo 1,826. (Coit. NcJb.)
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ANCO do Brasil: ordenQtl-se flue no thesouro a
escriptuf:tçiiO com elle fosse CID separado.
PorL 9 Outubro 1822. (Coll. Nab.)

B-ANCO

solução de emiUir notas, e fazer empl'esli
mo parlicular. Porto 2.· 28 Abril 1823.
(CoU. Nab.)

do Brasil: forão suas acções possllidas por
Porlu~ne:Les exceptuadas do sequestro no
lpmpo <.Ia guerra da indp.pendcncia. Decr.
, 1. Df'7.emlwo 1822; x'evogado pelo Decr.
2ü Abril 1826.

do Brasil: sohre ndministraç50 dos fundos
do lhes,ouro existentes no mesmo b:lOCO.

Res. 3." 11 Dezemuro 1822. (Cott. Nab.)

do Brasil: ordenou-se-Ihe a suspensão do pa
j!;amenLo das letras df'stinadas á satisfação
do prel, elape e gralificações da divi ão
dos voluDlarios reaes <'!'E1-R.·i. e porque.
Purl. 1.· 17. declarada pela de 22 Fevc-
eiro 1823. (Cott. Nab.)

- do Brasil: ordenou se que a nomeação dos
directores e juncta nflO recaisse em dp.vedo
TCS seus. Porl. 22 Fevereiro 182:\: declarada

la Port, a que está aDnexa, i2 Novembro
f824. (Cott. Nab.)

- do Brasil: sobre n doraçào e adminilitração
dos impostos pa r:l elle creados. Re·. 3.· 1.2
Março 1823. ( olt. Nab.)

tio Brasil: sobre quantia por elIe reclamada
de <IiOerença em potacas hespanhulas 1'0

DH'llidas á casa da moeda para serem re
duúdas a moeda provincial. 1>or1s. 2.· !J.
Abril 2. h .Junho 182'. (Coll. Nab.)

- do B.'a iI: prohibio se lançar fogos do ar nas
suas vizinhanças. Porl. 23 Abril 1823.

nnexa á 2.' 30 Agosto 1825. (Coll.
Nab.)

o Bra iI: declnt'oll- e não poder ter effeito
sem ancção da sua asscmulca geral a re

B.-\NCO do Brasil: rtenegou-se circulação de
notas, que se achava anteriormen lo prohi
biela. e purque. Provo 2. R 7 Maio 1823.
(Colt. 1Vab.)

- do Brasil; mandOU-50-lhe entregar em paga
mento por conta do governo o páu-urasil
existente em dt>posito na juncta de fazen
da de Pernambuco. Poris. 17 Maio 1823~

(CDU. Nab.)

do Brasil: participou-'e que lhe seria enll'e
J!;ue o producto dos seus imposto:> pela
mesa do consulado, para quem passára a
arrecadação dos meslJlos. Porto 17 Maio
1823, annexa á 24. Novembro 1.824.. (CoU.
Nab.)

- do Brasil: ordenou-se-Ihe a venda de uma.
partida de quilates de diamantes bruLos li

um partículal', e porque. Porto 5 Junho
1823. (Coll. Nab.)

do Brasil: declarou-se não se eslender a certe>
individuo a Purt. 24 Dp.zembro 1822, que
mandou ficassem em deposito os dividen
dos de accionistas portuguews por oc'casiãlt
da guerra da indcpondencia. Porl. i.. 36
Julho 1823 (Coll. Nab ). revogada a qual,
dt'u-se destino aos brilhantes exisLentes em
Portllgal. ,Purls. 25 Setemhro 1 23; 2.'
Õ Abril 1.824. (Coll. Nab.)

do Brasil: por sua conta se roandárão cunhar
pesos bespanl1oes, solIrendo o tbesouro só
o prejuizo do l'ecunho. Port. 1. Ago -to
1 23. (Cott. Nab,)

do BI'asil: determinou-se que a sua juoeta
fos~e citada na pessoa de seus dircctores
na 1.· inslancia, e nas suusequentcs na do
s(\u agente. Prov. 4 Outubro 1823.
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BANCO do Bl'a iI foi aulorisado, e como, para
\'enda do páu-b['usil, barbatana e marfim.
porto 6 Março 1824. ( olt. Nab.) .

- do Brasil: pCt'millio-se-lhe augmenlal' o s II

fundo capiLal com 1200 conlos de rei.
Porto 3.·hMaioi:'2á. (oll. ab.)

do Brasil: foi dispensado do pagamenlo das
forças, imperiaes em Monlevideo, <Iue ficárão
a carp:o do lhesouro. Porto 13 A3osto 182á
(Coli. Nab.) auloris[l['ão-se saques pOl' PI'OV,

10Julhoi826. (Coll. cit.)

- do Brasil: foi encarre"ado c1' POl' seu 3o-en
te. em Lonches, pagar o~ ordenudo~do
corpo diplomalico elo imperio. Porl. 26
Agosto 182h; Provo 1. n 1. Fevereiro 1 25.
(Coli. ab.)

do Brasil: ordenou-s , e como, a compra do
ediucio da cadêa nova na côrte, que lllC
estava hypolhecado. Carl. lrop. 27 Outu
uru 1824. (Colt . . -aú.)

- do Brasil: delirio-sc a um padicular, ficar
em elfeilo, e porque, uma letra que sacál'a
obre elIe, na epocha da ""uarra da inde·

peouencia na Babia. Res. :L' I ,Janeiro
1 25. (Coli. Nab.)

- do BI'nsil: ordenou-se clue por 'cus corres
pondenles em Londres pilhasse pen iio, e
qual, a um arlista mandado para esludar.
Parlo 1." 1ft Março '1 25. (Gatt. ·ab.)

- uo Brasil: declarou-se d ver pngar dilima de
Chancellnria das nlença proferidas nas
suas causas. nes. 10 laia 1. 25. ( ali.

ab.)

- do Brasil: commi-são, qual;te mandou dar,
pela cobrnnça de seus irup'lslo , a um par

ticular. Res.· 3.' 2' laia 1 25; :3." 8 Abril
1.826. (Colt. ·ab.)

BANCO do Brasil: 'aceitou-se-Ihe abonar nas
cOlltns do Lbcsouro as despezas da c iX.l de
descontos da Bahia com páu-brusil remet
lido para Lisboa pOl' ordem da juncta
provisoria do goveroo em iS:!!. Provo 22
Junbo 1. 25. ( ali. Nab.)

do Bra-iI: DI'denou- e que nas Aln~ôas se
providenciasse sobl'e o e 'travio do pilu bra·
silo Provo 30 Junho 1 25. (Coli. Nab.)

do Brasil: rE'commendou-se que (OlS seus
cOITcspondcnles em Londres com muni
cassem ao ngenle de n "ocios do Imperio
naquelle logar louas as transacções que fizes
,cm relaliva 'aos ruoelos publicos. Porl. 3.
.L3 Jolbo 1 25. (Cott. Nab.)

do BI'asil: providencias para serem pagas
pelos seus correspondenles as drspezas cum
o pán-brasil prompLificado pejas junctas
de fazenda' da Paruhyba clo NOI,te e RIO
Grande do I orle. Provo 9 Setembro i 25.
(Coll. Nab.)

- do Brasil: provldenciou-s sobre o e h'avio,
córle, remessa e venda do páu-brasil de
Pernambuco. Provo 1.·, 10 1arço 1 26.
(Coli. Naú.)

do Brasil: ú junta da fazenda de Pel'Oambu
co-ordenou-se que lhe enlregasse em pres
tações as rendas arrecadadas perlencentes
á inlend ncin da policia da cõrle, para
amorLi ação do que esta devia ao banco.
Provo 2 demhro 1 26 ( olt. Nab.)

do Brasil: procedimento e ordenou, c qual.
para inderonisaçüo de cofre publicas, e
a respeito (le nolas faL-as. Av. 3,°, 20
tembro 1 26. (Coll. 1 ub.) - \ ido Porto 30
• ctcmb1'O 182f,.

do Bra ii: ordenou-se a enlrega Je cerla qlJ:m.
lidade de diamanles brutos, afim de erem
rcmellido' para venda aos s ·us cOl'respon-
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c1C'nl 's em Londl'es. Decr. 2. 0, 24 Outubro
1826. (Cott. Nab.)

BAf\CO do DI'asil: compl'a ou troca de 6,000 con
lo de sua!' nolas pOI' apolicl's de fundos da
dividn publica illlel'na, entregando-se C'slas
ao ballco cm pagamento da divida do go
,'crno, oessando a prestação que pela al
fallde~a se lhe fazia, \1I'denou-~e. Lei 15
Novembro 1 _7, ad. 21, S1; 22, 2H. 
Vid. Lei )al/('il'o 1831.

do DI'asil: decJal'ou-se não lhe pet'Lencel' o
drposilo de dillll iro prata e Olll'O appl'ehcn
ditlo pelos officiaes da upcrinlcndl Dcia dos
clllIll'ahnndo . Res. ..,!J Dczembro 1827.
(CoU. Nab.)

- do Dnlsi1: ord DOU- e á juncta da fazenda da
Parah)'ba do Norte a c,l'ssac:ão da remessa
do páu-hrasil aos corl'espontlentes do han
co em Londl'cs, fazendo-se e 'la ao enviado
exlraOl'dinario do BI'asil ali residente. PI'OV.
1~ Abril 1. 28. (Colt, Nab.)

do BI'a.il: nomeou- e com missão para seu
e 'amo e del'ão-se-lhe inslt'ucçócs. Decl'. 2.°
e lustr, 3 Junho 1. 2 . (CoU. IVab,)

do DI'asil; providenciou-se sobre Slla adminis
ll'açno c emissflo de no las. Res. Ü Julho
1828.

do Brasil: mandou-se I'ecolher ao Lhesomo
nacional a quanLia o'aquello existente,
pel'lencl'nle á cas(I elo orpbãos na Bahia,
PI'O' ni nle de di,idendo de 1 27. e aos
admillisll'ac1orl's da mesma casa n'aquclla
pl'O\incia. Res. 2 Outubro 1. 2 , e a do
dividendo de:1. 2 , 2 Dezembro 1 3 .

do Bra 'iI: sobre a lenda elas patacas hespa
nl.>olas para rdir!!!' nolas da circulação.
\'id. Uffs. Lo de 17, 2ú Novl7llb,'O, 23, 2!J
Dt:~C1 bro '1 '2 • (flld. Alh, ferI>. Ballco.)

BAr CO do Brasil: sobre qneixa pOI' ene dada de
demorar-se:l decisão de diversas cansas suas
no conseluo da fazenda. Res, 1.8 Novembro
1828 (CoU. Nab.)

accol'doll-se que o. dinheiros on acções que
05 subdilos lH'asileiros e dos Estados-Uni.
dos da America possflo lei' ou em bancos
publicos ou parliculnres, nunca serão
seql1esl,'ados ou conGscados, sobrevindo
guerra ou dissençiio en \l'e 05 unçóes. TraL
12 Dezembro 1 28, ar!, 26.

do Brasil: ordenou-se qne conlinuasse alé
11 Dezcmbro 1. 29, em qlle findaria, co
meçando desde já a sua liquidação e con
clusão de. suas opel'açóes; e diversas medi
das relativas ao mesmo fim se derão. Lei
23 Setembl'o 1829; conl'ol'me o art. Ú.° e
5. ° nOl1lcárão-se commissões. Decr. 1..° 2.'
31 Oulubro 1. 20, (Colt. Nab.)- Vid. Lei

JUlIho 1 3'1.

do Brasil: ccssarao de n'cUe fazerem-se de·
positos. Av. G ~bio 1830. (Colt. Nab,)

do Bra ii: providenciou-se sobl'e 05 fundos
on melaes preciosos exislentes na caixa
cenh'(ll e filiaes, e I'esgntc de suas noLas.
Res. 7 Dezembro 1. ';30.-Vid. /leso 11.°61.
10 Olllllbl'O 183:'.

do BI asi\: mnndou-se convertei' em suas no
las do anli"o padl'flo os fundos de cobre
exislE'olcs lia caixa da .amortisação, proce
dendo-se a respeilo d'aquellas conforme a
Lei 23 SeleUlbl'o 1 29, al'l. 12 e 20, nes.
7 Dezembro 1 30.

do Brasil: 30 resgale de suas nolas, na eór
ma da Lei 23 et<!mbro 1 29, se appli
cârflo e como obras de receila. Lei 15
J)ezcmbro 1830, (Ir!. 35.

05 presidentes de pl'oviocia. commandanles
d'arma , magislrados \'italicios, parochos
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c aflicirles de fazenda pouem ler parle por
meio de acçõcs nos banco pnblicos, não
excl'cendo l'ul1cções de directores, admi
nistradores ou agenLes debaixo de qual
quCl' Litulo que seja, C'ld. Crilll. ado 148.

BAr\CO do BI'asil: ueclarárão-se sero elTeilo os
arLs. 17 da Lei 23 Setembro 1829 e 21 § 1.
da Lei 15 Novembro 1827, sobl'e resgate
de noLas. Lei " Junbo 1831.

<lo Brasil: il luesolll'31'ia da tropas na côdc
se or<1enoll que não fizesse I'a~amentos

cm notils do "elho padrão, enviando-as
porém ao banco para subslilui-las pelas
do novo. Av. 7.° 28 Julho 1,'31. ( olt.
Nab.)

- do BI'asil: exigia-se das suas comnllssoes mi
uula do papel dclle do novo pudl'ão em
circulação, e do vP.1ho recolhido. Av. 4.°,
19 Agosto 1 '31. (CoU. Nab,)

- do Brnsil: mandarão-se rccolher ao respec
li\'O cofre dinheiros de orphãos ainda exis
tentes no banco. Av. 1.°, 12 Setembro
1831. (CvU. ab:)

- ·do Brasil: snas notas mandal'áo-se lTecliva
menLe ~ubstituil', denb'o de que prazo, pelas
de novo padrüo, conforme a Lei 23 So
tembro 1....,29. Decl'. Ú Outllb,'o 1831., )1"0
roga,lo por Decr. á Ab,'i11S32. (CoU. Typ.
Nac.) finda por Decr. 29 Março 1t>4.3 , pro
..o~ada por Decl'. 1fl 'lai '1 33. - Vid.
Re. 1 Junho 18~3.

- d darou-se quc, apesar do Decr. 24 Selem
hl'O 1814., seu juiz não tinha (.s emolu
menlos compelenlcs aos execulore uscaes.
lh. b.o, 1.9 1 ovemb.·o 1 . L ( olt. 1 ab.)

- do lhasil: loi o governo alllorisado a paga r
a cus accionistas, pela junta administra
tiva, o dividl.'ndo de 1829, ao' que dcixá
rão de recebe-lo em l"mpo. Re.,. 2 No
v mbro i 3-l.

BA CO do Bl'nsil: foi o gO\'CI'1lt) aulorisado para
detenninar o pra70lindo o qual lleixa ri ;- o
é1e circular como mopda, e ser trocarias
as Dolas do \'elho padrão do e tinclo han..
coo Res. 1 .Junho 1833, Jlnra cuja execll
ção lixou-se pl'nzo por Decr. h .1unl1O 1~33.

-Vid. Res. 1/.° 41, ;) Oll/ubro 1 43.

fabrico, inlrorlllcção e falsi1icnçflo de nolas
de banco, de qualqner qualidade e deno-·
minação que 'cji"lo, como 'ào punidas. Lei
D.O 52, 3 Oulubro 1833, arl. 9.

de circlllaçiio e depo -iLo com a deli Im;l1. 
cão de Banco do Brasil, I1Jalldol1-se esla
belecer no Rio de Jallcir(~, Ll'lldo de fUIl

dos, além de outros, os capila(~s pcl'lf'n
cenles á fazenda nacional ora exíslt-nLes no
exlinclo banco do nrusiJ, o prodllcLo dos
imposlos eslabelecidos llO nlvar:i 20 OuLu
bro 18j 2, e os im po~tos do sello e Laxa de
escravos. Lei n. o 59, 8 Oulub,'o 1 33.

do Brasil (extincto): os melaes pl'l.'ciosos·
nelle. c Sllas filiaes existenles, mandilrilo-se
dividil' paI' s 'u~ :lccionislas, revogad.) para
esle fim a nes. 7 Dezl-'mhro :1830. Ue . n.O
61,10 Outubro de 1833.

de cil'culação e deposilo novamente creado;
'uas acções pngavüo scllo e qual. luslr·. 14.
novembro 1 33, arL. 22. - Vid. SeU.

de circulação e deposilo novamente I' ndo:
mandarão,se nomear commi,;stícs S cUllda
rias para seu esl(lbelccimento. Decr. lnstr.
25 o\'e111uro J333.

do Bro ii (exlinclo): marcou-se O nnmero de
accionistas deliberante nas ~CSSÕt>S da as
sembJéa b ral. Decr. 20 .Iar ;0 183!1. O••
8 Outubro 1 35.

(do mar) das mndnnç, s n'clles occ:orrid 5,

nos Jislriclos respectivos devem os CCIl~U

lcs brasileiros el paiz cslr;lll!C(·iro dar
pnl'tc. Rp",. 14 Abril 1834, nrt. i.
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BA 'CO delerminou- e como se procederia quan
do na alfandega se [lpresenLassem bilhetes
d' Ue falsos ou falsific, lIas. Porto _O Se
lembro 1 3lJ. no banco Parlo 21 Oulu
bro 1 Mt; na mesa de diver as rendas,
Ol'd, 1· No~emhro 1 :.!~; na recebedoria
do município na cOI'le, PorL 11 Abril
1835.

- de cilculação e deposito no\"amenlo creado:
emquanlo se não realisasse, farão O' seus
imposLo. incorporados á receila ger~l. Lei
n.· 40, Oulubro 1834, art.38.

Jo Brasil (extincto): foi o governo [llllüri ado
para m~r [Ir novo pra o para a subsLitui
çfto das nolas do \"CIIJo l,adrão; divisão dos
seu' fundos e composição do governo com
a ua adminislr3cão. Res. n.· lJl, 3 Ou
tu b,'o 1 3lJ; Deer;. 17 Oulubro 1 4 e 13
Janeiro 1 35.

- do Brasil (exlinclo) : fixou-se prazo para sub
stituição de suas nolas, conforme a Res. o.'
lJ1, 3 Oulubro; D cr. 17 Oulubro 1. 3h.

de cil' ulação c depo iLo novamente crcado:
1I0UleOIl-se comissã para exame das cau
sas que obsLavão ao cu eslabelccimenlo.
Decr. 'Janeiro 1. • 5.

do Bra ii ( x incto) : d l'ão-se in h'uccões ao
commis urios para compo iÇão. Dec·r. lo ·Lr.
1" Janeiro 1 35; uulori'ou-se O ministro
da fazenda para a mesma composiç[IO. Decl·.
3 c dua rei. 7 pevereiro, Ord. 7 Marco
1 ';;5. apII'ovoda a compo iç50 por Dec~.
~ Abril 1 ' ;.

do lira. ii (exlio lo): uu tilllição da ua no
ta se ordenou, e como. Lei n.· 53, 60u
t ubro 1 3 - , para cuja execução Decr. e
I ec' 4 lo\"embro 1 '35. Porl. :.3 Dezem
bro 1 39. .f01'11. n,· 31 .)

BA lCO doBl'a iI (exlinclo): ol'l1enou-se, indepen
denle do art. 20 da Lei 23 Selembro 1829, a
queima de toda as suas nota . Res. o.· 96,
"0 Oulubro 1 35.

ue Brasil (e:üioclo): consignação para pall;a
menlo das notas anligas não I'csgatadas de
crelou-se. Lei n,' 106, 11 Oulubro 1837,
art. 7, § ~, para cuja execução Decr.
nego 29 No\"embro 1 37. - ido Rcs. !l.'

1 ',22 Julho 1. !li.

do Bl'asil (exlillclo): declarou- e que as no
las anligas emiltidas na Babia e S. Paulo
estavão comprehendidas no art. 7 § 8 da
Lei n.· 106, 1J Outubro i837; Ord. n.'
5,11 Janeiro 1 3 .

-
do Brasil (e:xlinclo): ol'denou-se que o gOVCl'OO

fizesse recolher aos cofres publicos os seus
dividendos, não devidamenle reclamados
na rórma do art. 91, Lei 24 Oulubro 1832.
Lei D.· 10 ,25 Maio 18[10, art. 20.

do lirasil (extinclo) : foi o g verno autorisado
para, denLro de prazo improrogavel mandar
lrocal' as suas nolas que o dcixárão de ser.
n . o.' 1 8, 22 Julho 18fl1, para cuja
execuç[lo Ord. 26 Fevereiro 1.842. (J 01'11.

n.· 64.) Circo 1 Iarço '1 [12. (.lol'n, II.'

, .)

Commel'cial do Rio dc Janeil'o : approrál'f,o- e
eus estalulo. Decr, EslaL ll,· 1'7, 23

Junho 1 ~_.

})\'O\ iDcial do Maranhão; lliandou-s~ suspen
der a lei provincial que ordenou fosseU!
lia nolas recebidas como moeda. Ord. \}
ele01bro1 lJ2. (JonI.1l."249.)

B D de officiac de ordeoanç[l . 1 J ullto 1 08
(apenas citado no Repert. Cunho Mal.. verbo
E (lncia. • /Ippl.)
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IA DAS: em Portugal delerminou-se que nüo
trouxessem os officiae das repartições cil'is
do exercito. Ord. 28 Março 1817. (Repel·t.
Cunh. lffato íCl'b. Banda. n. o 6.)

dos primeiros e segundos sargrntos tio de
lãa vermelha. PrOL 27,Tunho 1 22.

- dos primciros e segundos sal'gento siio for
necidas pela fazenda publica ou pelos
cofres dos conselhos administrativos. Porlo
10 Julho 182:.. (Repel'to Cunh. Mal., rerb.
Banda, no o 4.) Provo 27 Agos Lo 1 2 o

- o seu uso semelhan Le ás dos olUciaes de pri
meira- linha, foi permiltido aos emprega
dos ci\'Ís das repartições do e"\crci lo que
tcm graduações mililares. Decl'o PI. 7 Ou
tubro 1823.

- do primeiro' e segundos sal'gentos lem dous
annos de duração'- Provo 27 Agosto 1 28.

BANDEIRA amiga ntlo cobrir car3a inimiga foi
expressnmcnte accordado no Traclacio com
a Grüa-Bretanha, 19 Ferereiro 1810, art.
26,27, o conlrario foi expre samenle ac
cordado no Trnclacio com o Bachf.tcie Argel,
13 Julho 1813, art. 6 (CoU, Delg.) , e de
algum 01000 no Traclado com a Dinamarca,
26 OuLubro 1828, art. 10, e exprcssamente
mcnos para as nações nculras que niio ad
millissem o principio, pelo .TI·adado com
os E lados-Unidos, 12 Dez.cmbro 1 28,
art. 1ll, 15.

- foi acconlacio que ou n porluguoza n;lo se
podesse cmprebender o lrafico de escr:1I'0S,
senüo para a possessões tran allanticas da
coroa porlnglleza. :'frat. com a Gràu-Brc
t:mha, 22 ,Taneiro 115, art. Ú, restrin
girlo pela començüo 2 Jnlho 1 17 arl.
1, .

- a do reino-imido Portll"'al. Drasil c Al"arl'cs
fiXOU-H'. Carl. dc Lei 1.3 l\1aio 1 16.

BA DEIRA nacional de Prussia commHllicou- e
a alteração que leI e. Av. 1.6 Mi.ll'ÇO 1.819.

declarou-se o ado 44 do de guerra da arma
da, em que caso urti.co é permillido ao
commandanlcs arria-Ia. Alv. 30 OUluuro
11:119.

nacional do Brasil, depois da iod pcndencia
fixou-se. D cr. 1 Selembro, 1Il0dificado
pclo de i D('zem~ro 1. 22.

no corso estabelccido conlra proploiedadr'
porlllguezas, lia poel a da indepentl I1ci3
do BI'asil, ordenou-se que para ju Lificar a
legitimidade da prc a se fiz sse constaI' om
que handeira naícgava o navio ap,'esacio.
Alv. nego 30 Dezemuro 1822, Cap. 2~

3rt. 5. Ordenou-se que el'iio boa pr'esa o
navio' e generos de propriedade Pol'tugueza
que nal'cgassem dehai '0 de sua bandeil'a;
cito Ak e Cap. al't. 15; que os corsa
rios em lodos (1S lanccs de"ião manler a
honra do pavilhão nacional. C.il. Alv.,
Cap. Ú" art. 6.

sobl'e caça dada a um navio p~rluguc1. s u
aprcsamenLo por um da armada nacional
com handeir'a ni'iu nacional. - Vid. Seut.
!J !I1m'ço 182[, e a que está allll xa. 11 S. 1..
1.5 Selemúl'o 1825. (CoU. Naú.)

os comprimenlo, de salvas à 1Jrilannicas e
bl'a ileiras accol'uotJ-se que fos cm con
forme os ,'egulamenlos alé aqui observados
enLre osEslado' marilimos. TI·al. 1.7 Agoslo
1. 27, arl. 9.

accorcioll- e que se e laLelecesse lambem,
como a [)I'ova Jc"'al da nacionalidade do
navios brilsiJeirCls e anse~lico o. Coo,. 17
norembl'O 1 27, arl. 2.

neulraJ: nccordou-se -com a republicas an
seaticas, que no caso d gnerl'a. \IS favo
res que a hclliger:lOle estipulasse relali\'a-
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mente, 54lrvirião de re"l'a enlre o Brasil e
:lS dilas rl'publicn . Coov. 17 Novembro
1827. 3rt 10.

BAPTI ~lO

18!l7, arls. 5 6 (Caz. o/r /t.0 1lt2);
Decr. Reg. o,· 506, ti Março 18tO> al'ls.
9 a 1.1. (Caz. Of., n.O 159.)

ANDEIRA amarella usão O navios impedidos
peja sande. DecI'. Reg. 17 Janeiro 1.829,
art. 19 a 21, sub liLuido pelo Decr. Reg. 9
Julbo 1833, arts. 31 a 33, substituido por
Decr. D.· 2G8, 29 Janeiro 1 113, art. i8.

- inimiga: o cidadão Brasileiro que dehaixo
d'ellas tomar 31'ma - conlra o imperio,
como é punido. Cad. Crim. art. 70.

o c() mllndnnlc de embarca .ão e -Irangeil'a
que commelter hostilidades debnixo de
bandeira diversa da do ESLado de que
tiler carta, incorre, e como nas penas de
pirataria. od. Crim. art. 3 S 2.

nrde usão o JUizes p::z para desfazer, e
como os ajuntamento illicilos. Cod. Crim.
óI l. 289.

- seu juramento pelo officiae do exerci lo
foi alterado. Av. i5 Fevereiro t3M.

- .brasileira: o cor ario que em porto e tran
gciro com el1a entr.1r e não apresenlar pa
I nle ,m rórma, dcve o consul brasileiro
dcounciar á ju liça do paiz para pI·oce·
sa-lo Cllmo pirata. Re . 1ta. Auril 1. 3f"
art. 57.

- jr l'<IllH'Jllu ;I 'lia n5 o que tran forma ()
'Pai ano em oldnJo, -im o <lssentclmento
ti I'a~a, t' porqu . OU: ·JO Ouluuro i 36.

prohii<l-~C qUI' nave, a, e com a nacional, e
porqu , uma barca de vapol' da compa
nhi:l Rio Doce, mandada consLruir em Lon
drcs. Av. 9 Julho 1. lI1. (Jorn. ri.· 1 8.)

a .lOnal u 50 orno e quando a barca 
I las - s Ifand.'ga -. ln lr, 9 F~vcreiro

BANDOLAS foriío expressamenle c\uc!arad:lS con
trahando d~ guerra no Tracl. com Ingla
lerra, 19 Fevereiro 1.810. art. 28.

BANDOLEIRAS foriio cxpressamente declaradas
eonlrabando de guerra no Tract. com a
Grãa-.Bretanha, 19 Fevereiro 1810, art. 28;
17 Agoslo 1827, arL. 15.

BA! IMENTO por sentença imporla a perda do
direitos de cidadiio brasileiro. Const. art.
7 § 3, e dI:: habilar perpetuamenle o tel··
ritorio do Imperio, sob pena de prisão per·
petua. Cod. Crim. ad. 50; como se cum
pre. Reg. n.O 120, 31 Janeiro 1862, arL.
415, .uô.

BA QUEIRO ~: seus cscriplorios pngüo o imposlo
denominado das lojas. -·Vid. Lojas.

BANQUETA: declarou-se não haver motivo para'
que a exigissem os viga rios. PI'OV. 3. a, 2;;
Dezembro 1823. (Colt. Nab.)

BAPTISMO: os parochos nüo podem PÓI' e!lcs
pedir cousa alguma, sem incorrer em simo
nia, sim porém :lcceilar as o{l'ertas que
llJe~ forem feita -. Rc'. ·2.", iS }Ial'co 1 1:1.
(Coll. N ab. ) .

do príncipe ou Ill'inceza quc désse ii luz"
princeza rcal dI) reino-unido de POI'lugal
Brasil c Algarves: OI,dcnár;lo-se por occa
sião d'elle. fesLejos. Decl'. 1.. 25 Fevereiro
.. 19. (CoU. Nab.) e lambem pelo Decl'.
26 Fev l'eiro i 22. (CoU. lVab.)

certidões d'elle forão o pa I'ochos c Cllr:1
d'nlmas da provincia de Minas Cerncs a.u
lori ado- a I a ar às pel>soas que lh'as
pedis em, sem preccder despacho de auto
ridadc ec le ia 'líca de qllalq!:cr gradll<lçãO
lJue sej;l, Re. j:' .Jnlho i 32.
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,BAPTlS~IO: os liHos de seus assentos pagão sel
]0. - "id. Scllo.

seu li\'l'oS de a sellLos mandárão-se inspec
cionaI', paI'H avaliação dos beneficias pa
rochines. Dc<.:r. 10 Abril '1S3~.

certidões d 'e]]o poJem o pnrochos e curas das
fI'egllezias do Ulunicipio da corte pas ar,
indepen(len te de despacho de autoridade
'ccl si<lslica, Ples. n,· 1 H Julho 1 38.

do Principe Impcl'ial, o Sr. D, AfTon O. Anto
25 Março 18115 (J 01"11 •• 11.·s 81 e 82. );
credito de 80 contos para pagamento das
despezas rei tas com elle concedeu-.c. Lei
n.· ;?,ô9, 18 Sdembro 1. 16, ar!. 47.

- do ind.ios, qne estil'essem cm podee de par
, liculares, e que ainda o núo honve sem

recebido, ol'c1enou-se. 3 Avs. e Circ., 2
Setembro 1845. (Jo?'n. n,· 2á7. )

da PI'inceza a Sra. D. Isabel Christiaa. Aula
15 Novembro 1846. (Coz. On:, n.· 66.)

a Slla cerlidüo prova a idade, e Ó llpprida
por jnsliCtcaçüo nos casos em que a exige,
a Lei de eleições. Decr. Reg. D.· 500, 1:6
Fevereira18á7, 3rt. 5, (Cm:. OfT.,n.·1á2.)

cel'liJões dos elfecLuados cm individuos da
Igreja Anglicana e Allemãa exigirão-se
como, 'em que prazos. AI'. 2" Fevereiro
1847. (Guz. OfT., 11.· :l~8.)

BARÃO: s u litulo paga novos dil'cilo, quacs.
- Vid. lVovos e Velhos Di,·eitos.

BARATERI \. ()lI rebeldia de palrão .ão ri'co',
como quacsrIUCI' oulros, e por isso se COlll

jJl'ehendem na responsabilidade do segura
dor, quando expre samente se não exceptua
rem no contrado. Reg. de Se~uros appro
,'ado pela nes. 30 Agosto 1 20, art. 24.
(F. Borges, Comment. sobre AM7'ias,)

BARATERiA: o rehellados e barateiros. orde·
nou-.e por occasião do COI'SO no tempo da
guerra da lndependencia, como sel'ião
tratados. Alv. Reg. 30 Dezembro 1B22.
Cap. 2. art. 13.

BARCAS artilheira , ou hateria fluctuantes. As
que .existem nas fOl'talezas fal.em d'eUa~

parle, e sons comandantes respondem pela.
sua CaD enLlção. DecI'. 22 Janeiro 1821.
(Repert. Cunho iI/at., verbo Dm'cas.)

canhoneira : em Sanla Calharina s mando"
conslruir uma com subscrip ,lio para lal
fim o!l'erecicla pel s mililares. Provo 2?
Jnlhel 23. (Coil. Nab.)

artilheiras: seis se mandarüo construir para
a uefesa de Malta Grosso: Port. 7 Junho
1 25 (Repe,·t. Cunho Mat.• verbo Ba/'cas);
provideuciou- se soure a conslrucção da
que faltavão, e como: Av. 6 Jülho i837;
para seu sel'viço CI'eOU-8e uma co panltia
de impel'iaes marinheiros: Lei D.· 281. '6
Maio 1843, art. 5; Lei n.· 342, 6 Março
1845, arl. 5.

de soccorro: ao encarregado d 'ellas pela jL.l 
cla do commercio suppl'imio-se a gratifica
ção que percebia lambem pela tbesouraria
das h·opus. Av. O.· 11. 11 Outubro 183t
(Coll.lrab.); suppeessão se fel. na sua dcs
peza que passou para a reparlição da ma
rinha. Lei 24 OuLubro 1 ;~2, arl. 22, SiiL;
fixou-se o sigo ai de soccorro da forLaleza
de S:lllta Cruz, a que ella deve sem acu
dir. Av. 30 Setembro 1836; providencias
obre o seu serviço exclusivo derão-se. Av,

30 OuLubro 1841 (Jorn., n.· 295); sua
inspecção e adluinislração ficou pel'len
cendo aos capilãe dos portos. Res. n ....
35 , 14 Ap;osto 1845, al'l. 2. paru cuja
execução Decr. Reg. o.· á47, 19 Maio
1.846, arts. 6, § 2; 7 e 55; sobre des
pezas com as do Rio Grande do Sul provi.
denciou-se. Av. n.· 1.33, tO 1)l)ze1DbJ."~

1845, S 6.

~.
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RC (le pa 'sagclls dos "ios Parab ybn e Pa-
rab)'bllu:I: para 'cu serviço se exin'io uma
adêa de feno. Av', n. o. 3. 0 e ô. o, 20 Ou

tubro:J. 3J. ( oU. Nab.)

- d machina d'exeavnçào de podOl' c ancora
d JUros: providencias pnra sua cOllstrucção.

v. n.· II. o e 5. o, 20 Outubl'O 1.831 (Coll.
ab.)· ua inspecçào e adminislração ficou

pertencendo no capiliies dos pOI'los; Lei
lJ.- 25 , 1.h A~o lo i8l15, 3rl. 2; pttrll cuja
. ecução Decr. Reg, 11. 0 4h7, 1.9 Maio
8!e6, arl. 6, § 2 7 e 55.

- (I passngelll no purlo da \ illa de S. Franei co
da' Chacras na Babia, duas e Ulandárão

tHl 'truir, como. Rps. 25 Outubl'O 1.831;
:llIior'isou-s o governo para dar-lhes rc
~ol:l111enlo, c arbitrar a entrada para os

ol'l'es publicos. Lei 24 Outubr '1832,
ôlris.!O fi.

rmadas no Rio Gl'anue do ui: ord nou-, e
<luC o pagamenlo do oflicial de emb:u'cado
05se fcito pela pro ineia. Provo 8 overnbl'o

31 (oll. ab.); nomeações para cuidar
d' Ilas e das des:lrmadas, foz-se, e com que

l)l'igaçõ e vanta~cns. Av. n. O 10, 3 De
1mbrui'3J. (CoU. cil.)

de ig;i:ls cI allecl·adOllro.. - Vid. Al/tll/derras,
POl'tos.

d' pas 'ai!. 'UI ue :ll1i1UU 5 se mandfirão,
l:lllllO "lahclccer nos tl'C' pl'iucipaes pur
l(IS III rio P<lranau_ ba em Piauuy. l\e . n. o

!~U :!' "O Lu 1 33.

- cl \:lpOI'. - ido 1\ m'egu!,áo por vopor.

R .0. , :a\"'iro hote' e canoo : sua numer:!
àCl (' mall'icllJa no porto do Ri/) de Janeiro.

- Vid. Emblll'cltfões.
•

nAHL S: - II impo-lo denolllinado do banca.
- \'id. Embarcações.

de pesca: providencias CIU Portugal para evi
Lar cpllllDunicaçóes com a embarcaçõe
conlagiadas. 3 Edil. 30 Março 1816. (Coil.
DI'lg.)

de vapor.-\id. Navegação por tapol'.

cm caso de perdn de mel'cancias n'elles me/
tidas, para allivial' o navio entrando cm al
gum porto ou rio, a reparlição da avaria e
pdo navio e carga por inLcil'o. Si e te pe
rece com o resLo da c31'ga, não e faz re
pnl'liçüo obl'c aquelJas, ainda que chegnem
a salvamenLo. Rcs. de avarias, art. 24.
"pprovado pelo Reg. 30 Ago Lo 1820. (Fer.
BOl'ges. TI'at. AVal'.)

BARO. EZA: suas hom'as a que direitos são suo
jeitas.- ido novos e velhos direitos.

BARRACAS: obre edificação de uma contigna á
praça do commcrcio 11a côrte, pal'a deposiLo
de generos de expol'tação subjeilos a direi·
los nrrecadacJos pela administração de di·
\'Cl'sas rendas. Hes. 1.' 18 Dezembro 182â.
(CoU. ob.)

- e onLros cslabelecimcnLos no lnrrro da P,'ai
nha: S01>I'C fôrma de sua det~~IiQflO...\1'.
1. 0 30 Junho 1. :;:8. (Coll.l\(/b.)

da pl'aia cle 1). )lanucl na côrt : 3 respeiLo
le u" remorflo, Av. 6. o J 5 ' oveUllll'o

i ;31, (CoU. / (lb.) -

da praia da Praça do Desterro lU -anta Ca
ll,tarina mandarão-se demolir, providen
Ciando-se ilcerca dos materiacs e terreno.
Re. ,," 25 Junho 1.83h.

I o1'lat is não pa"ão o imposto denominado
- da' lojas. - Vit!o Lojas .
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BARRAS: exame d'el1a , e das costas e porlo',
&c., das provincias, ordenou- e. e como.
Ord. 15 Selembro i809, e 14. Agosto
1 10. (Colt. Nab.)

de ouro. - Vid. Otlro.

do Rio Grande do Sul: sua praticagem lor
nau-se livre, indcmnisando-se, e como, o
pratico actual. Res. 24. Oulobl'o 1.832,
revogada, e como, pela Lei n.· 317, 21
Oulubro 1843 arl. !ti, para cuja execução
Reg. em Av. n.· 36, 30 Abl'il 1 4.6.

do Maranhão: 'enlre ella e o pht1l'ol da ilha
de Santa Anna se mandou, e como, collocar
sy-lema de boias. Res. n. O i7, 30 Julho
1 33.

- da Cidade da Forlaleza, nio Grande do
Sul, Cotinguiba e nio Real: para boias e
halisamento e mr.lhoramento cOllsignúl'ão
se fondos, Lei n.· 58, 8 Outubro 1833,
3d. 6 § 22; mais pal'a a de Cotioguiha e
Rio Real cm Sergipe, Lei n.· 93, 31 Ou
tubro 1.835, art. ó, § 18; ruais para a
de Cotinguiba. Lei n. o 164., 26 Setem
bro 184.0, art. 5, § i5; e autorisado o
governo para regular sua pl'alicngclIl, e
corno, art. 21; para o co'teio da do Rio
Grande do Sul d 'll-se consignação. Lei
n. o 3i7, 21 Outubro 18ft:;, art. 5, § 15.

- da Guaratiba na corle: para seu melhol'n
menlo consignár50-se fundos, Lei n. o 243,
30 Novembro i '41, art. [) § 13.

ua pralicagern: os negocias a eJla I'elativos
incumbem aos capitães dos parlas. Res.
11.° 358, 14. A"oslo 1845, art. 2.°, para
cuja execução Decr. Reg. n. ° 447, 19 Maio
1 46, art. 7, 91 a 93.

do Rio Ce~\l'á-mirim no Rio Grande do ol'le:
para sua uberlura cOllsignárüo-se fundo-o
Lei n, c 396, 2 etembro 1 A6, arl. 5 16,

BARREGUCE- ido Concubinato,

BARREmA de llngua!ly: sobre iscn,çilO de pa
gamenlo de il\1postos pedida pelos mora-o
dores de São .Tnflo ~larcos,. Rezende, 'C.,

Av. 1 Julho 181 • ann xo ú n .. 1." 1 ~

Outubro 1 29. (Colt. Nab.)

da Pal'ab) bU11a: pai a enlrega do I'I'0UlIctO
das passagens deslinado aQ cOllcel'lo da
Serra da Estl'ella. Parlo 2." 1 Fc\' I' iro
1.823 (Coll. ~'ab.); ordenou·se qlle s li ad
minisll'allol' do Pambyba pl'OC dess", c
como ao concerto do qual'l('! do deslaca
Jll<ln lo. Podo 2." 7 ~lai(l 1823 tColt. cit.);
1)J'0\ idencias pnra sna boa allnlillish'ação
de passagem Ol'dcnúl'iio- c, Podo L" 24. Ja
neiru 1824. (Colt. cit.) , 1'r.gl1larão-sc, e
como, as pa_sagens no Pal'abyba, na co
brança appli açüo, Podo 23 Fe\'el' il'o
1824. (CoU. cil.); dispensa de pag::uncnlu
de passagem se concedeu a que morado
res, Porls. 18, e 2." 22 Maio 182ú; Provo
1." 25 Janeiro 1825; Res.' 1." 1ú Oulu
bro 1829; 1." 8 Julho 1831 (CaU. cit.);
cohihill-se a cobrança indeviua ao lro
peiros e viannantes, POI'I. 11 ,Junho 1824,
e A\'. 17 Sot moro 1828 (CoU. cit.); deu-se
cadêa para o sal'ilho da barca de passagem.
Av.' 3.° 6.", 200ulubl'0 1831. (Cult. cit.)

do H.io de Süo Fl'ancisco 110 parlo de . ão
l\1if?;uel cm .1inas mandou-se CI'('al', e como,
Pro\'. 2,", 16 ,funho 182á (Coll. Nab.),
.01l1'c lia url'PClIalaçüo. Pro\'.·) _\305tO
1 '31. (Colt. Ctt. j

do Rio Corumbú eHI Gop],: ti u·se a quem
em rcmunerae:1O ele ser\'ieus a sua adminis
h'cl<;ão, o COI~IO. Prul'. 1.' 7 JlJril 1 25.
(Coit. N(/b.)

cm Minas: lHO\' i lencia. c qua'~ derflo-se
para novas crcaçúes. ncs. 13 D zCl1lb.,o
i 25. ( oU. ]Vaú.)

a quem perlencião elll ~Iilla: as propinas fi la
arreruala.ão dos conlracto' da, passa~ens
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do Rio Grande e da Mortes. d clarol1-se.
Provo 2 M,1r\o 2. (Coil. 'ai.)

BARREIRA: oure cobran a ii de idé1 00 I'ogislo
da estrada que communica a ,iIla de Panüy
e Ilha Grande com n província - de '. Paulo
e Mina , del'flo- e providencins. es. 2,
2 Maio 1826 (Coil. Nab.); extinctos o
r "'isto da Cachoeir'u c CllI'ralinho, fixú
rão.,se a pn agens que se cohl'arião pllra
a e 'traJa da seua de PUI'ab. Re. 26
Agoslo 1 2 . '

uo CuLatão em üo Paolo: _ohr Slla admi
nislraçiio ser e llrc15ue f'l0 indi,iduo para ella
nom ado. Pro", 2. 1 Jan iro 1 2 ,(Coil.
Nab.) ; r guIou-se o prrç e arrecu nção Je
ua laxa olunloria e para que fim. Lei 6
elembl'b 1 _'.

de Mioa:: -guia e rnandárão di triuuil' por
lotlo o:. regislos, dCfendo e corno er
cheia fi l'e'p ito de todo os generos ex
pOl'lado para a côrte. Provo Março
1 2 , (Coll. Nab.) ordenou-se exame a
rrspcil e \'lu'ia' oulras providencia. PrOl',

~.' Jull 01 2 '. (CoU, (lb.)

do Rio P['elo: providencieIs ou e o compor
tamenlu do omml,lIdante de ~lIa gllul'da
dcrf\o-Sl'. \, 15 .J ulho 1. 2· . ( oll. l\'ab.)

regulou- COl ln e pO' quem , el ião promo-
vida a obru que tivessem por fim a cons
trucção de e lI'adas. ponle . calçada , na
,'etraçiio I' 1 io. &c. &c. pi Ç) ~o lo
ic·~....

1>lII'a lU 111 l'dtnt:'nlo d,1 eslrad.\ da policia e
oh rlul'a da de anla Anna em Minll_ appli
COI1- a c 11 cla no l'io Pal'oh) bn, e nas
e'trada d MardeHe,panha.E·lrclla,Com
mel'cio J P licia Re7enclc e Pic'. R :. 15.'
'2õ Outubro L. 3 L; aHel" ela e ampliada
pela R s.:3 ovcLDh o 1. '32; para I~a exc-

UÇÚll, fi ~. 1. Maio d 1. 33. explic:ldo no
:,rt. - [pia )r . • oslo 1 3,

BAnmmlA; liI're se tornou a pas, agem d,1 lilla
do Rio Groodc para S. José do l\odc e vice
"er a, e da rreglll'zia do Triumpho p:lra
a povoaçflO do lado opposlo, em ~ào Pearo
do Sul. Res, 11 Agosto '1 32.

pa sagcm no Rio Doce e Ceqllelinhollllll e sru,'
confluentes, c na cslradas (lue se alwj,
sem e reparassem cm Minas pal'a li Babia
e Espirita Saulo, foi o respectivo f(m:crno
e como allIOl'i~ado para fi ·ar. Res. 23 011
tubro 1 32 ..

'~1 ,Julbo 1. 33. (ApnJas cil. 1/0 I:f'lJl'1·l. CIII/h.
Mat. , ,'cl'b. Bu1'I"ú1'(/s, SlIflpl.)

ás a seml.Jléa, pl'ovincioes perlence reglllar
as que não pcrlencl'rem á adminislração
~era1. Lei n. 016, 1.2 Agoslo 18311, a!'l. 1U

do município neuh'o: suas lorlogens pas á
rflo a ser e como alTocadarlas vela receue
dorin de rendas inlema, do nmoicipio do
Hio de Janeil'o. Reg. 6 Dezemhro 1 3h.

áo~ . cus inspcCtOl'CS (lP.vem os ]lI\ZCS de pnl

pre tnr allxilio ,endo reqllcridc>s. 01"lJ.19
Ago,to 1 ~7.

taxa df' possagelU, e flllnc~ 1< I'fio e C01110 CII1I

cedidas ii companhia para e lI'ada de ferl'o,
commuoicaodo a I'ua da lJniüo do Sacco ao
Alreres COlO rt do Imp rador l1a córle. n'~.

II. 95 ~, Oulul 1'0 1 39.

po ra cobrança das la_'a da.: pn agens ]\:I

estrada no Bolafogo na côrle, d 'u-se.
])CC1'. e Reg. 11. 0 111.. '2.0 Dezc1Uhro l c 6J..

seu- admilli:,tradore' nflo d'l em deixar ras
ar escrayos Pffi eslarem contclOpladr.s

no pa saporte do clono. Drcl'. Reg. n, o j 51
1.1 A)r'! L~2, ad. '?
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ln HHEIR.\ : n'dias se de<. c fiscalisnr a conJucçüo
de carlas Je correio que não t('nlião pago
porte. DeCl'. e fn tI'. n. 0296,19 Maio 184.3,
al·t. á, devem facilitaI' o lransito dos pedes
Irc}5, pagando elles a laxa. Decr. Reg. J). o

399, 21 Dezembro 18M, art. 163.

lIAUHETfl A. 1.0 Setembl'o 1. 08 (cit. apellas 110

llepel't. Cunh. Atat., \'el'b. B(ll'/'clilla, Stlppl.)

dos oflicincs e old(\<lo : suns armas l'cae" se
uH10darúó sub tilllir por imperiaes. Porl.
11 Fe\'Cl'eiro 1823. (Cult. Nab.)

- (o tempo de sen \'cncilllenlo declal'ou- e . er
dcl Jous annos. Res. COO$. 15 fevereiro
1 ~3, S 5.

- qne se fornecerem ao inferiol'es devem ser
ria mesma qnalidade das tios soldado'.
Pl'Ov. 27 Agosto 1828.

BA5ILICAS: soL,' a :J1'I'ccndaràu do anno dc
morto intendeu-se o Alv. '3 Junho 1.806,
ol'denando-sea observancia do Av. 28 Abril
1807: e dcclarou-se que o Av. 8 Julho 1807
J'claLivo ás Basilicas ratriarchal e de Santa
àlarin Mnio,' el'a appliéavel ás dcmais calhc
Jrae. Decr. lG Junho 1. 1 .. ( 'oU. Vab.)

n.\TAJ,ltÀO· de cacac!ol'cs. - Vid, Cc1r;adol'es.

- de al'lilbaria. - ido A1'lilhal'ia

- de ul'lilharia de marinha. - ·id. At'tillUll'i(~

til' tllm'illha.

- ue <ll'[ilharia de pusiçã .- Vid. A·rlil1uuia.

- d inralllal'in ti milicins. -Vid. Milicias.

- d'l ca"ador,"s d.'nomi llaJn do rm
1
lcr:1I1or.

\ id, Ca~.ido~'('s.

BATALHÃO provi •. rio àe cal.:iul1r f. - id, Cl
('((don's.

de in faolaria. - ido I ftlàl~t<ll'i(l.

BATEDORE ~ adiante da carrlla'" m du ImpCrtl
dor c sua familia, quaes ua: oUI'igu. - e .
01)', 24 Dezembro 1 15 :1Jlnexo â P rt. .). o,

22 Ahril 1826. (Cal!. Nab.)

BATERIA:' <1e forle.; c forlíll~za.- ia. Fod 
lC411 •

BEBEDlCE - ViJ. nmIJl'ia u uc;l.

BEBIDA : inspecção e licença para sua venda e
de licore pertencia ao hysico-mór, con
fOl'lne a Lci 17 Jnnho 17 2, c R '. Ro",
2'l Agosto 1 09. Edil. 30 Dez mbro 180".
(B, arneiro Ext1·. i.O) Edil. 20 Mou,,!o
1.810. (B. Carnei)'o cit.) - ido lÁ" 30
A gosto 1, 2 ,art. 3.

os clono) de lojas Oll botequins para "enda
de licores. aguardente ou vinhos, deveul
1m' a licença do phy'ico-mór, conJ'ol'me a
Ord. 21 Ago. to 11:lO • Edil. 4 Auril 8U.
( ull, Delg.)

Ill'Ovido,lllCia' p rfl c hihil'-:c a \' 'oc!· da' LIl-
ficionada' derão-se. v. 29 Abr'il 1 LJ.
(pel'. "O({Z.(.t, Dice. .}UI', vel'u. Beúidas.)

para c lJl'anço do subsidio granl,lc c pequcno,
donativo e D vo imposb> nos ,inhos res
peito da pipas com din inuiçüo, m ndou
e observar a practic eguida. 'Res. 13 Fe

ver iro 1 12. ( 'olt. NClb.)

os vinhos, aguaI' en le", licore , aleil s c vi
nagre Jlor uguezes, liver:1O , I"menlo de
djreito~. Deer. 30 Dezembro 1 22.
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BEml ,\ : ii junla da 1'[17. liua d Silo Paulo 01'

d nou-~c que não ~a lasse as quanlia'
<.lepo iladas p rlemc nl . á com panhiu dos
vinho' do Iln n UI' . Prol'. 1." 2:>' Dczem
hl'() 1 '2'. (('oll ..Yob.)

C0l110 ~ cobral'ião conrllrUJ a Tab, 30 n leLll
1)1' 1. :.3 05 direilos dos vinho fraucezes á
isla do Tnü. 6 JunllO 1 :W art. 1ll. 15

e 3. ° auuicionnl, d claron-se. Re;:s. 6." 16
-"30.101 2ü. (Coll. Vab.)

dn g ncbl'a lWLl 1>ur;;U1'7.a qlle direilos man
(bl'ão- . cobrar depois da nova palita, em
'xccu [lo LI 19 Ago lo 182G. n s. 3.', 10
Dez mbro 1. _7. (Colt ..Yab.)

1 a alrandcg'l da côrte, mandou-se observar
a PI', lica s<,gu ida em I'irlude da Porl. 2 J [l

n ir na medição (10 liquidos como. Ord.
13 Fevereiro 1 3[1.

sobr mulla por rallá de barricas de ceneia
mallirl' lada. 1'. . lembro 1 ; li,

laxa II llO rei' m canada de agl:al'(l 'nle,
vinhos licores, c mais liquidaS espiri
luo 'o no consumo da cioad do Rio de
,Tal ir pal'[I a catllara lIlunicipal. - ,'id.

KtUIl'd /lll' •

11 alfandega li .. corle r 'me!lêrào-sl approl'a
da as nOI a avalinrõl' dos I'iohos, feilas
para d dllcC;ão elo.' dir ilos, xceplunda
C]lla :. AI. 23 aneiro 1. :'9. (.Jol'n. /l,03 .)

BElHDAS : deci 50 se deu ti. recla01acão do coosul
LeIga. contra o Decr. n. ° 36, 6 Maio 1 39.
10 1. 20 Janeiro 1839. (101'l!. n.O 1110.)

espirituosas: oroenou, c nas alfandega a
exigcncia de alleslado de Q1'igem. Circo n"
103, 13 Janeiro 18~O.

dec]aroll-se a Lei do Ore. de 1 40 -1841
sobre o prazo de demo~a dos liquidos nas
alraudcga . Circ, n.O 221, 5 Junho 1840.

espiriluo as: 33 1/2 P °/0 addicionae~ obre
ellas creárào-se. Lei 11.° 243, 30 l'iovem
11'0 1 41, arl. 9 § 2.

espirituosa nltO derem as auloritlades en
carregadas da inspccção da prisões con
5enlir que Das mesmas se inlroduzão, ReG'.
n. °120, 31 J aoc1ro 1 42, arl. 163.

espirituosas: maodol1~se ces 'ar a arrecada
c:üo sobre elIas ordenada por Lei ProVo do
Maraohão. Av. 87, 2 Agoslo 18á2, Ord. 9
Sctembro1842. (,{01'1l. n.O 2ll9.)

espil-iluosa e os I'iohos, regulou- e quanlo
pngari1"to de dil'eilu de importação pel~
nova paula ordenada em VIrtude da LeI
n.O 243, 30 ol'embro 18M, art. 10.
Decr. 29ll. 17 Maio 1 43, ad. 11, mandada
execul ar a larifa por Dec!'. n. ° 376, 12
Agoslo 18lllt, [Irl. 3.

lJÉC 1 11SÜO os desembargadores das relações do
Imperio. AI\'. 13 Maio 1 12, til. 1 § 10;
AJy, 6 Fc" I'eiro; 1 211 Reg. :3 ,laneiro 1 33,
arl. .,

u fio os membl'o do 5nprcmo lribunal de
j u tiça uo lmpcl'io. L i '1 ' Se lembro 1 2 ,
a1't. i.

tI.flo o lCJlte catl1eL!ralicos (' substitutos dos
cnr os juridico ' do Imperio. Res. e Estat. 7
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!\lll'cmbro 1,'31. Cap. :H al't. 5. Av. n.O
128, 'i;~ DC'l.em bro 1 ;1 . Res. Cnn:. 1 i)
i\o-velllbro 18ft~. (Ucgi.lt. $f'cl·et. do 11llp.)
.AI'. l ])('1, 'mbro 18!1:~. (Rcgist. 110 C. J.
de S. P.)

llJ~C.\ IIOlloraria que no\'o~ direitos p'ng, . Decr.
c He~. '26 J li II eiro 1832 'l'nbs. '

com ella (Lrelll compare cr os l1osembarp:a
don: lIIembros de tribunal de ju 'li<:a. Av.
5 Selelllbro J8')7.

.RELLAS <11'11'5. - \ id, Academia das B('llas Arles.
-Ades.

BELLIGEU NTES: sens hens e pessoa a (Iue
conscqucucias CSlllO IIbjeitos pelo Direito
das ~enlt;s.- Vid. Res. 23 De~emlJro 182ft.
(Colt. JYalJ.)

lIhdilos do Rio da 'Prnln rc idenle' no Rio de
.Janeiro desde anle da dee\araçflo de guel'
1'n : perrniLlio-se-lhes a conlinua;üo, e como
aos que I'ies 'em depois. Port. ~6 Jaueiro
~l ':26. (Colt.1"(/b.)

:mm &01',,1 d;] 11:1<:;,0 del'(' a asscmhléa 15(,1'al pro
morcl'. ComI. ilrL. 'l5, ~ 0.

- pnblico lcg-nli 'a. c corno. a de apropl'ial,:ão.
COIISI. ;(1'1. 170 § '1'2, rc~ulado pela Lei U
S 'lentl..lI:u :1 '~ti. nos. TI.· ;,53, 1~ .1 ulbo
1M\).

:BEMFEITOHfA . PI'(lI alias inconlinenli COIll l' '
prl'5S0 cUllsculimclIlo ilo scr.horio, :llIlo
ri~.-.o a vista ~II 'pensi\'a nu df'Spejfl cie casas.
As~. II.·:J 1'1, ~;~ JIIIIIll i 'lL ·CflU. Ass.)

,0\;1'1: :J: dr UIll pr dio adjndicndo nos pro
(Il'ios. junlo do ar cnn\ de marinha da
curie. Ih: '1'. _I J ullJO 1·'11. (CoLl. IrC/b.)

BEMFEITOI11J\S: na COOlpl'll d'eU,!!, lI'm e fIlian
do pr -rl'rencin ii fazenda puhlica, é por isso
.e mandou indclllni';,'I' :IOS prnprielurio~

J'ellas em lt'I'l'Cl\OS na Lagúa du Fl'cila' na
côrte, nece sal"ios a fahl"ica da polvofn.
Occr. h.· 1< ,Jlllbo 1 '11. lks.":1 .Julbo.
1." 2 Oulubl"o 1 J3; 10 Ah.·il 1 :H,
22 l"cl'ereil'o 1 23. (Coll .. J\'ub.)

.. o1>re as das C<l:H1S mandada~ ndjuclical' ii ir
mandade do S"cruUlenlo da I!.!;reja da (;<111

delaria nu cOI'le, e da. que panlo ruturo o
fossem delcnninoll-se. <lulori. ando -se e
como flS tl"ocns c velldas da. rl'ol",j 'ciac\('fl
necessarins. Pro~. 11 Dczcllllll'o 1 ;-;20.
(Coil. Nob.)

declal'ou- e que 1105 nforamenlo' de lí'nafl
feilos por camal'as, tinhiio cerlo' pa"licu
lares direilo ús hemfeilol"ia que n'esta~ ti
vessem feito para peui-las I'elos meios cu )
potenles. Pro\'. 2 Abril! 21. (Coll. Nab.)

se mandárno pagar pelo lhe ouro a quer
livesse começado a faclura (lo ho pilai "e
terinario no l,u'go da Ajuda na corte, em
terreno perlencente 30' proprios nacion c _
nes. 21 .J anuiro 12ft. (CoU. I.\'ab.)

dcclarou-:e que d31ão direito' de Jp.tcll~iio dI)
pl'edio a um a.dminisll'ador dalivo de ea
peUa <l eujo OIlUS o dilo pl'eJio róra sub
jeilo. Re'.1tJulll1oi 2ft. anllexa<loAv. 28
'Janeiro 1 30. (~·uil. !Yob.)

leila~ c 1m o objecto 5(1 no aluguel' alrl'lIlla
mentI' Oll €'mprl' tim·.), colll'orm a Ol'd. Ú.
tiL 54 i, jllslifieflo a ret 'nçüo da C('lUSi)
até ragarnelllo da mesma '; Ah-. 5 Murçll
1 '25. ( ·uli. :Vab.)

deel3roll-. e que. ctlnfoJ'l1l ' a Ord. Jiv. li, til.
e deve pagar laudcrnio no ca o. de'

. venda e escaimho, tanlo do valor do lr:l'rena
aforado como do das bemf ·itol·ias. Occr.
n.· ó61 . ':.3 gos\o 'l 46.
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prohibio- e a renuncia dos do paul'oado be
nediclino sem licença regia e dos padroei
iO'. Alv. 22 Novembro 1814.. (Coil. Delg.)

- farfto i enlo' ela contriuuicão de defesa de
tl09 os beneficiados uas ~grejas das ordens

que tivessem annexa cura d'almas. Desp.
20 'elcmuroi 10. (B. Cameil'o, extl'. 2.°)

d clarou e ao bispo de Angra que lhe não
compelia aceilar desislencia de UIIl vigal'io,
sim ao rei pelo Alv. 11 Outubro 1.786, S'10,
J>rov. 2L .Julho 1810 élDl1eXa ii. Porto i.", 6
Maio 1. 25. (f.J·oil. iVab.)

E. 'EFJCIO : rdenou- e ao c<lhido ct é de Olio
ua, que nas propo. las fizcs'e sempre COfi

m moração dos erviço dos opposilores,
d cJal':Jndo se forão ou nflCl ja altendidos.
Provo 24 Março 1- ,10, <lnnexa â POI't. '1.' 6
Maill1 :!6. (oU. ab.)

ordenou-se que os requcl'imenLos em que se
supplicasse nOOleaçüo de p"rochos, com os
llollles dos. igualarios e com os documenlos
LI nncxos, fossem remelLidos ao bispo' res
pecli\'o quando fosse ma~ado informal'_
Re . 2.' '22 Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

. ..!

ao cabido da sé dc Pernambuco declarou-se
nflo podcl' SUl' cOllservarlo na cadeira de
mor"l o mesmo ccc!esiastico propusto para
cadei.-a ulagislral, devendo pÔI--se aquella
a cOllcurso. Rc '. L" 22 Janeiro 1825.
(CaU. Nab.)

as leis ecclc-iaslicas não impedem o pl'ovi
men to de i~rejas vat;as por transacçóes dos
parochos em occasióes opportun"s. Res.
;~.' 22 Janciro 1825. (Coll. ob.)

BE:\EFICTOS: Ilt'ovidenciou--e e como pal'a ser
empo, ado um ligario qu~ o P~'VO COIU

razões illfulId:lda' nflo qnerla acellar. Re.
5." 16 Dezembro 182LJ. (Coll. Nab.)

iJ. Coneellto..BE EDICTI o

P lio-s ::L dispo ição do Decr. 16 Agosto
1 17 ao c<lbido snle va (lole da Sahia em
Provo 30 A"'oslo 1 17. (CuU. Nab.)

orJellou-'c que a mesn da cOllsciencia quando
fizesse subir propostas para provimenlo de
i~l'cjas parochiaes não :IS inclnisse em IIIDa

so consulta, mas separas C-tiS. POl't. 1.' G
Maio 1825. (CoU. Nab.)

- a r speito da arrecnua{;ào elo anno de 11101-10

rdf'llou-se a olrervancia do Alv. 3 .Julho
1 06. Av.' 2' Abril e 8 Jnlho lS07 ; Decr.

. Junho 1. ·1 . (CoU. ab.;

pagamento ue pensão parn a capella imperial,
:.1 que os pal'Ocilos ào snbjeilos, del'e co
1l1€'çal' da dala da posse. Res. 1 Selembro
~lS'2õ. ( olt. JYab.)

_ o ccele iasticos que os lem podem seI' di'
pell~aJo' Je rc id,lDcia ou para apren.dcI
ou ll'inar, e por is o não devem ser pn\'a
do' da con ....r1l3. Prov. 3.' 1:. Dezembro
1 22. ( oU.•\'C/b.)

translaçüo de parochias concedeu-se por opi
nião do procUl'adol' das ordens, sendo COl1~

ll':lria a m sa con~ciencia e porq le. Res.
11 Maio 1 ':!ô. (CoU. Nab.)

idad.: f i ju la cau a para ser dispensado de
re id neia no córo um conego t1 soureil'o
mÓI' da, de 'ão Paulo. Res. Fevereiro

23 annexa á Re.:' o embro i 26.
( oll .. , ab.)

ap(l- nlac1Ul'ia pedida por Ulll \ignrio foi e
porque indeferida, p <.lendo só lér lo~aJ:
pnr mcra f'raça. c como. Re~. 2.' '18 Maio
i 26. (C~ll. 1 ab.)
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BEr-IEFICIOS: concedeu,sc a UI~ conego da Bahia
o acl.o da pO$se por T'1'Ocurador simples
padr'e, nüo porem aro, idencia pelo mes
mo, dC"cndo ser cone~o, e pm·quc. ne$. :2
No,'clObro 182G. (Colt. lYab.)

declaroll·se que, conrOl'mc a Lei 19 [ oremb,'o
1821, podião o~ regulares sccularisado. ser
oppositores aos ueneficios das Ordens. nes.
7." 31 Jalleiro 1827. (Colt. lYab.)

- permuta leve jogar conrorme os canoncs, por
se nflu lJodcrclU concili<ll' os parochos com
os parochi:ldos seus iními!!os. 1'1 s. 2 Ja
neiro 182/:). (Colt. ·ab,.) '-

- providencias e quaes de conronnidade coro o
AlI'. das faculdades e C,Il'L Reg;. II Novem
bro 1797, se derão a1lm de se '-proverem as
parocbias vagas do Pará, para as quaes nIIO
arpflreci<io padres. Hes. b.", 17 Dezembro

'1827. (Coll.1YClb.)

- não elevem ser providos em curas (falmas os
ecc1esiasticos eSlrangeiros. Ar. 2,' 29 De
zembro 1831.

- mandoll-se , c como, pl'oceel~r á ua al"<diação
para lolaç~1O dos novos direitos. Decr. 10
Abril 183[1.

suas renuncias ou demissões deI' ln os sacer
dotes d<lr nas mfWil dos respectivos prela
dos eu vigal'ios capitulare sede ?'acm:tr., e
t'1l1 r:dla, nas do cabido. AI'. II.' 59, 23~1aiu

18lt2..

c1çclnrúriio·sc os meios de que se de.e u. ar
para cOl\1pellir' os benefici:ldos r \ax,ldos ao
cllmprimellln de scus deycres. Ar. n. o 59
23 Af!:osto 1 ú3.

que .'c1l0 pa"'f,o .cus lilu\os.- Yid. ~lJo.

Yid, Apresentafcio.

BE EPLACITO concenê-Io Oll nega-ln ,I 5 decr 
los dos concilios. letras apo tolica e cons
tituições eccle iaslicas, e como incumb ao
poder execuliro. Cons\. art. 102 S 14.

à'elle dependem a obediencia alc:ln\,<ldas
pelos mi sionarios caruehin os p:tra de 'li
gar-se ou transferir-se dp, mi ·sào. D(;!cr.
373, 30 Julho 1 lIú, art. 5.

concedeu-se 'ao Lre"e qu deu á associnç:'o
especial da propagaç50 da fé em Per
nambuco os InPsmos pri"ileO'ins da a. so
ciação geral. Av, 28 Ago 'to :1 fl6. (Caz.
Off. ' n.' 5.)

BENESES do "parocho da freguezia de Siío
João da Lagôa: declarou,se quaes el'i\o
sem incolTer em simonia. Res. 2.', 18
Mar\o 1.812.· (Colt. Nab.) ~

BENS consignados a individuo raIlecidos são
entregues ás ausencias nomeada , excluido
o juizo dos ausentes. Decr. 27 Agosto 1.808
e Pro". 2." 28 Abril 1. 2la. (CoU. Nab.)

BENS de de...edorl!s: quando tem muitos credm:es
como se arremalào e aàjudicão conforme o
Alv. 6 Julho 1. 07 § 3. Alv. 11 Janeiro
1809, § 3.

habitanles cio .Jaguaripe oa Bahia, como e
onde seriiio arr·ematadot>. Provo 10 Maio
1. 2!l. (CoU. fI'clb.)

de novo. dirpilo , suns ex cuções, - Vid.
Noros Direitos.

-de fal1idos como devem ser de criplo' para con,·
ceder- se concore,iala. - Vid. A prc:scnta(-iio
Banca-?·Qta.

segur, trado para contas do conlraclo dOi
diIimos, - Vid. Dizimas.

43.
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E. dll <l'vedore {j f37,l'llcla nocional, sua nvaliLl
t;:·I(). ;lfl't'Il);lla<::'o • :'ldjuuicaC:iio. - ido
Exccllçõ/'s.

de hilllcL ,da alfandc"'a. - Yid. A l{andegas.

Sllohol" d \ engenho e fab"ici. de minera·
ç:io. as ·uc:,., e la VOUI'3 de cannas. - ido
Assllca1'-Engenhos.

EN <la corôn: 'cu quinlo. Alv. 7 Junho 1809,
S 1. e Porlo 2 Agoslo 1 LO S L (CoU.
Del '. )

- J qULlO, se nrucnou venda. Av. 2 Mníu '1810
PlIl'l. 21 ovemb.·o 181:2. (D. Carneil'o

extr.) Porto 22 Novembro Carl. Ueg. 13
llezcmbro 1 12. P..rl'. 6 Abril '1813. 11
Janeiro 1. 17, 22 Dezembro 1 19. (CoU.
Delg. )

a quem compelia LI confirmação das carlas de
aforamenlo.lk. :H Julho 1 '20. (CoU. ab.)

EN vinculado, de morO'ados e capellas.-Vid.
f/ ir'CI~lo . - t oJ'"ados. - ,t/peUas.

I • d. defunlo : '0 io' da companhia de (''''u
1'0', }uc/L'Tllltid de, ficár:lo, e como, subjci
lOS;lO ri c s pcndplllcs. Cond." 5 Feve··
feiro 1 :tO, S 5. lCull. Nab.) e lambem
o' da Ilc:sia IIradol'll. COlld. 1 Abril L 20,

Õr. (Colf. 'ii.)

- « '111 '\'11 l.' .: I'rrl rp: _ C:lSO' liu!lilo logar as
:t Illlinisll':lÇ)f~S judicillcs po.· virllldt: do
AIv. 17 .Iunho 17(j(j. Alv. 10 'ovemil"1I
i, 10, O'cl:ll':Jdn por Iv. 'lo elembro 1 15.
('uU. Dc/rr.)

pr'~ "I·v'u-.e iI ohl'i<raçiio clo5 jui7.p. da
<!OlltJ5 l<'-L:lllwnl:lI'ias compl'eh 'IHiid" 110

11. I, .funh 1 ':) . Decr. 27 NO\ 'mbro
~ 'J~.

BE. '. ded"funclosporlugn ':w,;cm Argel 'I'flo cnlre-
~l1e aoconsul para l'emcl.;·I<,soos lH'rdf~ir(Js.

Trat. 13 Julho i 13 arL 12. (Coll. Dclg.'

suns di posiçúe;; cm c3l'1a' ele consc:icncia.
quando, e como, süo pcrmilliJas. He. '26
JuJho J813. (Coil. J'''a,b.)

e ;JUSenlll : ao provedor de Piallby OI'.]enOll
se que do dinheiro apurado I'elllcllesse 5/1t
á mesa da Conscicncia (~ OrJI~lls. Pro\", 2, A

Murço 1814. (Coll..Naú.)

do bispo de Cabo Verd\~ ordellou-se qllr.
fos 'CID, e como, c pal'a que li UI :II'I'ccad:)(lo~

pelo jlli7.0 do invcnlario. !ln)\'. ~. " (j Abril
1 15. (CoU. Nab.) (

o ansentes: sobre rórma da \'emessa de seu
dinheiros pela provedoria. PrOl'. 2 Fevc
rei.,o 1816. (CoLl. JVaú.)

e au enles: as conlas de seus lhcsourcil'os n:t
côrle, mandâl'ão-sc tomar conrorme o Ak
2 Junho i77lt. TIes. i2 Ago to 18l7. (CoIL
Naú.)

vagos: per:lnte que juiw se: devem drtl' SW1E

d'~IHHldas. Porl. {() Oulubro .ISlS, (Coi/.
J)elg. )

in 'liluic;ão de h-'(':mça a ". M. n L\l!i n. ,João \'1,
com a condição de eslah ·Iecl:r o ho,;picio ria
c()nç;re~aç:'o da missiio ele S. Vicenle d
Paula no Carar.a cm Minas, roi, c como,
.Iceila. Cart. llef;. 1.", 31. ,fulI 'iro; Deli',
2 Julho 1 20. (Colt. jl,iaú .) P:lI'<l cuja
melhor xecnçào J.) CL'. 1~ Out" 11m 1 ':lU.
(CoU. cit.)

suecos: rev:Jlidou-se um l'slam 'nlo ,(:IU soo
1"lOnidades Ic~aes celebrado pn i'a le"~1Il 11

hen: o de. tino' fixõ1do pejo le lado!'. Uccr,3
,Janeirl) t ~1. \Coll, NalÍ.)
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BEN ue d {lindo: nas di,id.I' dt~ lJernu.a'
qll(lndn se admillclll cneonll'()~ aos c!'edlll'es
lll'ifl;inal'ius àolile'olll'o ou sel/5 hCI'd~iros,

Ipi CtlnsL POl'I. 25 Mal' ~o 18i:1 , cm vi,,'!)!,
pela Lei, 20 Ouluuro 18~;). al'l. '2. '

al'dal'otl-S'c flll:J3dtl UIll 5 que;;I!'H cm nma
herança, pela respollsabilidndc do lcstamen
teil'O aos herdeil'os e Li ciccima. CHI raúio
dll nflo promovel"fI arlminislraçilll. Ue ..L."
:U ~Ita iu 1. ~ I. (CoU, l\ ob. )

lil'rd~jrJ', 11\1: cm Plll'lll:r:JI c uo Br;) ii
IllHlca s' lIS0U do dit'eilú de sllcc~der o
l' '1,;1(10 no, ,'IIS bens, Ues. j.' 23 clem
hro iS2G. (CoU. Nab.) Ord. 11.· 257,

l C}\'ClIlill'll i$~ . )\ \. :W • ctembm 1 '46.
((,'u:, 0lt:, ti.· :H.) .

BEN: de .Jerllnclos: ':\ciloll-SC a nLJ. I vaneia uas
l)l'()\ is(h~s ('dali ,15 ,lOS de allsente ; e lIL'de
HOIl-se nfl" [ossfJln providos nos t>IlS ollicio
inrlividnos d~v~Jílt'CS at), cofre. He" i. a18
Maio 1 '27. (Coli, rab,)

.1IIsCllks !JC;;PõllI!lOC'S: df' C(l;;a~ SI: llHlIldúrão
C~() II 'CI'V ,II' os I'CII d i 1llC' n1.0 a II" :J pp a" cer
610110. Jh:s. "i. O ili A?Ç')slq j.'~;\, ((,'oU,
i\'aú. )

o pro cthr p ,lo. :.l ao nCt!. llÜO podia
conhecei' c jn]~ttl' Causa que excedesse
100.)']). sem auciic:lcia dos herdeiros, sim
envia-la ao jniz da Illdia P. Mina, além de
que Ilc!a Pl'Ov. 28 DC7.erubl'o 175lr se l'acul
t\\U pagar-se alé 2110 '/ na dividas de
escriptura e, na ° de juslilicaçüo alê 100./1>,
PI'OV. 22 .T linho, Hes. 9." 2. Der.ellll.H'o
1 i~, (CoU. Nab.)

a~ selllt~llça' ele flabililat~üCs devI'ul ~cr 1'1'0
c~ssndas com ci laç;lo dos berdei rI)' aú in
,,"s/alo feila por edic'los eom lf~lIll'0 pl'opor
cionndo ;'1 di lancia, n '~. i7 OI~1.embl'O

1 ''26, (("li. )'VIlÚ,)

Hlaut!on-sc lIsar dos 1I1l'ios O\'r1ill:Il'lO: indi·
\iduo casado Ctllll filha lq.;ilimü <.lo r:lllll
ódo, cujos !wns h:tl'ifio sidfl appl'l~hl~lIdirlos

pela prill'cuo['ia ]1 'S, :)." ti :\ bril l':!ü,
(CoU. Nllb.)

ol>m rl'l'onna Ik sl'dula pda rlllal t'ra t'l'e
Olll' Ú !'a7.cll la puhlil:fl UIll falI 'cirlo dl~ qfll~111

Q requel' 'Ill' 1'1'01 1I11i\'I'r;;al 1it'I'c\ciro l~ a quul.
" ln lIrlll fla\ia l'I~cebidll CO/ll :l !lI'rallça,
.lk. 3," tô!\;.;nslll lS:W. (ClIl/.; C/I,.;

rdi;.:io~C). (' ",lI-anp,C'iros: dN:!aro I-<C que por
1}il'l~ilo 'iI iI t' ctlll'lIlico as r,'li~'i()\' süo 'liaS

urasil"il'o,; : inl-\l 'J.I~'; in!l~ l:luls: a beneficio
do' lj(:l'd~iro~' c cl'odorlJo :Jccpl'dou-se que
(.: cOllslIle I~ \ ice-corl uks adllinisll'as
~lt:Jll, (~ comu, 'l'I'al. 1.7 Ago lo de 1 '27, 'lI'l,
:,;. Av. 1. Janeiro 1. 30.

esll'anhou-se procedimenlo ahusivo motivado
por U:1O qllc/'el' um individuo fazer inven
tario e as Jeclaral.~õe exigidas. Av. _2 e
lembro 1. '"27.

de :IU, cntes por ma;' de dous anno sem haver
nolicia, teodo embarcado pal'a iagem
clilal(lda, devolvem-s~ por teslamenlo ou
ab intes ato aos qne a elles liverem direito.
Ro·. 1:>NCI\emlJl'o 1. 27.

e :IIISOO','5; StJ;!S ~lrlOlil:ps ·~o iscnl;),; de ta':'3.
t(~i .ji> .'.)vcml)l'I) 1. 27, ad. 27, e como>
01 '. :?9 F':I'l'l'l:il'O l ';H'i.

•
do (~r 'Illo: r 1:c11;H lItl-"~ ClI1l10 Stl pl'OC 'del'ia

re:pcilo dlls 1:'~I.l\'OS l'eeolllidlJs as prisões e
dp.jllI. i tos. C ,II,) <i ue lião appal' ces em donos.
A\" 2, .JaJl"irll 1 2 '. (CoU, , ah.)

U(: :lUSI'l\ll';: seu,., dillilcil"1. , l'l~:nellid(),.; tis
jlllll;J~ dl~ rUI'llda, cri r euido na espe
cie ('ln q'1C r()-~CII) achados. Provo 2.' 26
Março.l 2 , (lrld, Alb. vCI'h. AuseIlles.)

dnd:1I'\l1I·~(· nilC) . Ilhj~ila ta di P' si ,ão do Alv.
:l; .JIlO!'U 1.'00, II 'I'a :a ClIl apolices ce-
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dida relo herd iro a I.m M' j cc;;do. Res.
2.', _6 Março 1 1. • (/oll. ,(lá.)

BEN de de unclo : que jlli'. onleua a .otrega ao
parente mai che"'adot' Olo dos au~ ales. L i
22 Setembro 18_ . , 'Id. 1.. § . l ego 1ll<J ,
15 Março 1. 42, ~rl. f),

- ~ ausentes: ns habilita õ de s 11 her-d iro
são feitas perante qu~ juiz e COffiCl. Lei 22
.'etemhro 1. 28. art. 2 S 5. ego 120', 15
Março i !1'2. a '1. õ, S lO.

de ali, 'nf : Feu lhl' ollreiro. pr 5 50 contas
p r nte O th(' ur junt 5 dI" fazE'ncia
(hoje Iii sourarías). Lei 22 Setembro i 2 ,
ar 1. 2 S

no ullramar: foi evogarto o Av. 27 Jülho
1765 obre a fórma de sua arrec dacão.
Res. 21 Setemh o 1. :2. • •

- e au entes: ampliou-se Res. 11 lembro
1. ~G aos r censeamentos ou certidõe de
na arrecada ões. Res. 1.4 S tem ro 1. 30.

BENS d defundos: éJs mesas de reodas e c(.lIec
101",IS foi incumbido lambern proromer.
como, a execução do tesLaOlenlús. tomnda
de contas e admini:.tl'ação de heranças ja
centes. RE'g, 14 Jaoeito 1 32. 3rt. 33 ell.
plic3do por Dt:c:r. ~. Março i '32, art. ~,

Av. 2 Maio 1 ~4, § 1 no municipio da côrte
passlm à recebedoria. Reg. 6 Dêzf:mbro t 34',

- e au entes: f'lzeID nma verba da I't'cpita
geral do Imp6rio. Lei '24 Oulnbro 1 '32,
art. 78 S 1 Lei n.· 5, Outubro 1833•
a t. 31 § 1. • Lei li.· 110,' OULUUI'O 1 '34,
art. ;3'.

- C ,lU. 011':: o dinheirc.s d'ell€'5 pl'{IH·ni~n.

te fio ecolltido á' the~ouraria , que f<lrão
pagamento ao inleressac\-t'.s em virtuue d,
deprecada legal'. Lei 2ft Outuhro 1. 3~.

art. 91.

- e au-enles: dt:'darou-5e que apezar do ad.
20 da Disp. Provo , ao juiz de orphão5 per
tence a arrecadacão e admini.lrarüo e
recolher o producio á the,;ol1raria; ~ br-
a sim os imenlarios dos inteslaoos sem
hel·deiro. forcado; e h;,bilitar o que
houver. A\'. 2' Ago to i :33.

-e, ausentes; lia arrecadacii d ioi tracão
extioct a pro\'edllrin p~ssou [_ara o iui~es
de ol'phão c co o. Lei,) 'oH'mbro 1 30 j

lleg. lú3, 15 M. r\o 1. ú.,.. rt. c' H.

- e nU.enles e resíduos: Ol'denOll- e cl'eaçiio e
c mo de um ,olicilndor em cada termo.
com qUE' allriblliç'll e e emololf\entos.
Decr. 1 Outubro 1 33.

e allsente~: ordenou- e t'l'cen enmento d
conla. d um the ureiro e l' ml'.·sa ao
the~olll'o. apezar de cerL 5 circllm t:>ncias.
A... 1.' . Jaut:'iro1 31. (CoU, rab.)

como de\ em a, me as de rl'oda~ e collec
to 'ills proceder pllru til' ecad ÇÜE'l> da tan

leg-ado e ht:'ranças.~Yi.d. Tc. n.

pr(l\i ões e h3bilitaçl.e, n a ecpb r Der n":1
ou divida cúmo são sllbjeita a ovos di
reito .-Vid. 'OI:OS e Velho Di'r'L'

de ~u ('ole : ne (lu-se apprflvação, e porque,
de gra liEicação ao. ollect(.res peb cobrança.
de sua di\ iJa' adi,'" , .-\. V. 6 Dezembro
1 33.

- e an. ente : quando o jui7e' de orpltfto n~ll

remetle.1O seu dinheiro ii' lhe OUf<trias. ol'le
procuradnr ftsc I rec(uerer judicialmenle.
diligenciar a n' pOli "bilidude do juiz.

rd.. Janeiro 1 "4,

de au E'otE' : conf .rme (l ad. _, Lti :.2
tcmbl'o 1. :L; '.2 Lei 3 l'oH'mb 1'0 1 3 e 20,
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Di, p. Prov, a jur's icç; (l admini Iraliva os
juize de C1rphüo s'~ limita á arrp.cadaçüo e
aJminislracão, e a con lcnciosa a conhece
(' julgar as iJabilit<lI~ões de herdeiros, ecausas
que d'eJla' nascem, e suas dependencia ,
lião as accões e cxecuciles de direitos reaes
e pe oae~ d'aqnelle que deveràõ ser pro
movidas, pelo' a quem e'liver encarre
'ada a aJminislracão e curadoria, Circ, 25
fm'creiro 183ú, '

DE I' de defunclo~: declarou-se que ao' juiz s de
orphão' compete provei' ii al'l'ecadação e ad-

inistraç; o dos (le 311 'enles nos reslricl.os
!ermo' d,l Lei 3 ~ovembro 1830, art. 2, endo
~1Il seu auxilio o que 5 ellcnrre~llll aos col1ec
lores pejo Reg, 14 de Janeiro itl32, ar!. ;33;
~l1acs seus saJal'ios e emolumenlo' e de seus
l\fficiae ; que as divida de taes bens não tem
mais o e~eculiyo; e que as entradas para
o cofre devem 'er o resullado das contas
tomadas, e como, ao' curadore e admi
nistradores. QfL 27 Fevereiro lS3&.

TO 1 _Li e Lei . ovem ro 1 30 n - )
J' vogadCl pelo arl. ::W Disp. Provo ; c para
os invenlllrio dos dito bells. cumprindo
aos fi 'caes edil' audi,'ncia, aos juil
Iifllisfazer a o r rm:llidade da L,~i 0 ,Acwsto
1. 5 , ,~\. 12 ,>\gosto 1"34. u

BE. de defuncto: P ali, _nlc' : excitou-se a arre
"fldação os inheiros 'Jles proveni nle •
conforme a Leis 24 Oulubro 1 3:2 arl. !H;
e :3 Novembro 1.1;3,0, para bClIl averbal'-se as
d clarClçõ s, e 'ilar duvidas lia entre"'a; e
bem as'im a execll,'ào do arl. 2, § 8 da Lei 2:?
Setembro 1 2 ,SObl'C con la que O' ndmi
nistradore e curil ores, ev 'U) pr tal' nas
thesourarid:. Circo O Mail); PorL 20 Ju
I o 1 3~.

- e 31lS n\e : os liHo de provedol'Ía exlincta
mandá Ho-se enlregar a curador geral.
A', .1., • Julh 1 35.

- e auseol sclarecimentos e dérão obre
o ad.. 91 da Lei "24 Outuhro 1832, para,
remes-a do dinheiro; habililacões de her
deir s antes da arrp.cadação'e reme 'a,
requeri o o pagamento, fórma d'esta, e

cposilo particular anles ' lla. Av. 2, o ,

1;, Ju!ln 183-,

- subdíloS brasileiro' em paizc e trangeiros :
como a eu respei,lo procedel·itõ os consules
do Impcria, Rec' 1ft Abril i83lJ, arls. 8
e 61.

- <le ausente': os juiz.e- de \)rphãl)~ devem
acautelar sua arr~cada(:ã(l, tomando reg\)
la nllentc contas aos adminislradore e cnra
dores, recolhenJo O liquido ao cofre; diri
'indo-se para a R 'Iação o reCUr')5 d '
~ua enlenças, AI, i7 Abril 1L 3á.

usenl , : os j lil'.:

v('nele!' <l. de ra il. ,
todar SU:l gU:l1' d.

A ost,) f 3 ,

de orphão' não podem
e plll'qU , ln S acau
l', 24 Julho; UI' . 3

ue ati 'eoles,: nenhuma lei obl'i~a a • ratuita
mente tomur sua curadoria e admini 'tração,

por i '50 os juize' de orphãos devem arhitrar
vintena pela dila curadoria. que é tempo
r ria, até á certeza da exislencia u não de
\1 l'dciros, arrec:.Jdilndo para a fazenda, e
como, o. que se nilo de'coblira Jono.
A\'. 28 ~1aio i ;.34,

- e au enle-: quando .50 c<lmpetentes o juize
deorphfto, para as habilitaçãe seu her-

" ') (' 5 d L' '>2 .(:lr • VLIo o rL:",':y . el ~ ~elem-

- e u, <?nlp : or .mou-s a jUil orphão, q.ue
'ccebe' e,' ln que pl'aLO'. as quanLJas

alTeCa adl! p ra ffl7.er- oe , como paga
mento. OIT. . O e emuro Hl35.

e au e te~: rll lwver ua' qu nua c nforme
o <ll'l. 91 ei:2 O luuro 1 '32, núo ão
nece sarjas as jlJstiflcaç-es do art. 90 Lei.4
Onlubro 83 "siru a nppelJa~ão ex fJ1!icio.
OfL • Novembro 1 Só,
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BE I de d Jundo. : orOI:1l011-,I' <fllf' tJ;IO rossem
clImprida, as prccalol'ill, p"r:I 11n~:tmf'nlltde
lJlni' dI, O ,d' bens de dcfunclos e /lU

o enlrs . eln :clllcllf:a,. conlirmnda. pt'b He
Ülç50. ,e~undo () Ah. Agoslo 1759, S§ 5

li Lei _2 S lembro 1'z , : rL 2, § > 5
r. 6. Circo 1h D ·7.I'mlm) 1. /\5; Ord., II,· 1 :l5.
:2' ~oy robro1.' '; li.· "2;'7, "'0 ,Junho 'I LiO.

subdiln iW"l·z s em Camargo mandál'ão-se
'nlrCnilt' aos cOlllmi 'sario. da sllciedndl' d
(;on~o- OC(\. n50 lend hel'doiro' lJO paiz.
Av. 16 Al>ril1.tl·'ü.

- e ali Ill' o: p- juize dI' ol'phüo, (lerrll1 SIIS
p 'nd '(' II proce o de aITCCndf\(:~IO lo~o que
t'omp"t'p, ft os dono:, e POI·III1l·. i\l". 26

bl'il1 ';;ü.

- c inl slauos portu"'uol.e. e bra ilciro' accor
dou-s que os COll l1lc c vico - consule'
admini 'lra sem cm beneficio dos herdei
ro e credores, e como. Trat. 19 Maio 1836,
ar!. li.

- subdilo francez: ord nOll' c ao juiz d orpbãos
qll <ln 'cadas ' adfllinisll'<a se alto qu o
on 'ul ou \·ice-coll uI relflwl"e,se cnlr·rR:.t. e

qu lhe uüo com» tI' admiÜil' juslilic;ções
elo dividas. e fuz'r p;l~ameIlto.queos cre
dor'. ucviào dClJI:'IIIdar. r. 1 F Yl'reiro
1 "7.

nu cnl ,: conforme a L·i !J Outubro 1 :11,
arf .• O ll'm a ppl'IInç50 o'-ollicio t das as
~ ntcn,:ls a fa\'ol' de parle cm bahililf1ções
, ju tilic;l<:ões dtl ("i!. <lrI. 6.· ~ ~1. \'.

'27.Juoho \.'17.

lnleslarlo, com hrrd ·iro. au. 'nlt's que lIecrs
.. ilem Jlabilila~'ão J süo iovc'n f I'iados p<·los
jni7.C' d' orphf,os. onrol'mc o art.~. - Lei
~~ lembro 2'. c Lei ~ •0\ embro 1.830,
c pelos me, mo C" 'cutado o fnrmaes de
r:lrlilhas e:c;p dido' p lo eu juizo e nomp.a
do oSl':lrlidon: , resuland(. c pela.L i iI

OutU1>l'O 1827. DecI'.. i ,Julho 1~?,(); A••
12.fllnbo it;34j Av. II." 33,15 fCI'ereiro
1 'iS " §§ :l. 3 4.

BEl S de dr.funclns : dec!nl'OII'sC que nüocrflo suj('i,
los ao disposlo no arf. 90 tia Lei li Oulubro
t 31, as babililaçll!.'s de herdeiros (l lega
tfll'ios de uen ue defunclos c ausenles, e que
se IlIcs faça pagamenlo ohsel'l'ando- se:l Onl
1!J Dl'7.embrn 1 ';"!'i; Ord, ti." 125,28 o·
,"cmbl'o 1. ;' .

e.lrnngeiJ'os: qunndo smlS COII. ulcs (ln lice
consules "('clamarem a enlrcna dos arre
cadados, devem tliri:;il'-se ás anloridades
pelo mcios legac, Circo 1'\ •• 1!J~ , 9 Abril
1 30.

e ausenle : ordenou-se q\l(; e nIío enlregaSsl'm,
nem paga~sem com ellcs dIvidas eUl virtude
de habilitacõcs sem sulisfacüo uos novos
direilos. ori~ D.· t, 9 Sete~bro 1841.

de estrangciros deixando :filhos brasileiro
successiveis, S[IO administl'ados pelas jus
tiças do paiz, principio adoplado em vafins
lI'alados e Reg. COD ul, , art. 58, Av. 9
~ctembro 1841. (J01"1l. 11." ~3li,)

e ;ll1sentes: (;01lfOl'1110 OS arls. 2 e j. Decr. 20
Fm'erciro 1840, para pa~ar- e um credor
eÃigia-se pl'cc:Iloria Ir3H1 expedida denlro
do exercicio p 'lIdOlll!'. Ol'd. ~5 Oulubro
1841. (J01"ll. 11.. ~"'.)

- e auscnles: foi o gO\'crno anlori ado para
tn~lborur na arrecadação. Lei n,· 2h3,
30 ofemhro 1 li1., art. 17 j para cuja
execnçüo. Drcr. Hel>. fi." 100 9 Maio 1 ~~.

:luscnle ao lhe oUl'ciros lorn50 conla . e
como. e quando os juizes de direito. Lt:i
n,· 261. 2> Dezembro 1 '!Ji, art. ilO; ne".
o.· 1,43, 4.5 Mar~o 1. '4~', al'I. 3G.
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:BENS de defnnctos : não sendo devedores :í fanm
da publica, nada cumpre ao Ibesouro deter
minar sobre an'p.cadacão, adminislracão e
p<l~amp.nlo aos cred()r~s, sim ao juiz de 01"

pl.làos, Urd, !) ~laio 18lJ.2. (J01'll., n.° 182.)

- c ansentes dedal'ou-se quaodo correm os 6
1I107.e5 conforme o art. 36. Re"". n. ° 160,
9 Maio 18lJ.~; Onl. 0.° 117, a Outubro
18112.

\'ngos: como lae se devem arr('canar' nos ter
mllS do Reg. n.O 160, 9 Mnio 18l12, os
e 'crnvos de almoxnl'ifcs devedol'os à fa
zendn nacional, em qlle cirClllllstnncias.
Av. 17 Janeiro 1842. (.lol'n. n.O 311,)

- V3~Mo: como laes ficão cm cofre os impostos
de ICll;ilimnções da policia innevirlamenle
cobrados. Ord. 0.°7, 25Janeir018~13,§i.

- e ausentes: do producto das art'ematações
entrado cm cofre se lil'ão a' dl'spezas c
porcenlagem. conrii'a los assim os arts, 16,
29 e 3i do H.e~. 9 Maio 18[12; O imposto
de nOl'os direitos suhsisle. entendido
assim o art. 36 do cit. Reg. Ord. D.O 7 cit.,
~5Janeil'o1843, § 2c3.

de ausrnles e heranças jacentes; a seus admi·
ni 'trndol'es c curadores devem, soh respon·
s<lbilid<lde sua, o juizes de Q1'pllflO' exigir
fiança, conforme fi Ol,d. IiI'. 1, IiI. 62, § 32;
liv, li, tit. 102, art. 2. Lei ~ NO\'cmhro
1 30, arl. 2; Ol'd. n,' 10. 17 àlal'ço 1843.

- vagos: para serem como tnes contemplados
delinilivnlueole os objeclos deslinados ao
clIlto Ji\ino, que dili~encia e formalida
des jlldicíaes são nece5sarias. AL 16 Maio
18lt3. (JQl'n., 11. ° j M, )

c ali cnlt's: ordenou-se que não fossem dis
Irnbidos pnl'" outros sel'\'iço os empregados
da recebedoria do municipio. na côrte
membl'os da commi 'são de liquidação d s

testamcntarias e berançns jacenles. Av. 2
JunllO UI!l3. (Jarn.• n.° 166.)

BENS de defllodos: declarou-se que a recItlcç'io
das mllt'das de prala- a dinheiro corrente
pertl'ncellles a ausentes. pal'a eutrar o pr(l.
duelo na tl1eslluraria d~\e só ler 11l~al"

quando os juir.es dro orphãns nn[;II"'1ll ulili
dade; podendo t<llOllem laf's snnlmas relll,>t
tpr-sc ao thesnUl'O para vellderPIII-sl~ ('010

mais prmeilo. Av. 21 Junho 18li3. (Suppt.
ao .101'11., n.O 176.)

de auscntrs, e O'ltros analo~os: nos seus
processos dr.v('m nfli(~iar o prol:ul'ad \l' fis
cal, scu ajud<lule. 011 dl'lc!!ad", 0\1 cnllpr!lll':
o que se acha pl'ol'id'Hleiado na Lei '29 No
vembro l::lld, art. 16. Ord. n.O 43. t7
Julhn, confirmada pela 96. '27 Novernbr()
1843.

e ausenles: foi o governo novamente nutori
sado para altl~l'al' :.eu re~UI:lllwnt(l. Lei
D.O 317, 2L Outubro l.ti43. art. 29.

de <Jusentes: como ta!!s se não considc>rãll
para ser imentariadl's c arrecadados pelos
colleclores os de leslador, que llOIlll'lIU

tcslament ,iro qllC aceitou o cargo. A,.
28 Outubro 1M3. (.forn•• n.' 304.)

- e ausentas e cios eventos: declarou· se quI': as
dc'''pez.as de que traia o arl. 48 do Lle~.

~ Maio 1842, lia arrecadação de bens do
evenlo, não hão as do art. 26, c porque.
Av. 4 Ma rço 18M. (JOl'/l.. 11.' 66.)

- e ausentes e do evenlo: dedal'oll-se como st'
fariflO lia recebeclol'ia do municipio da
côrte suas arremalações, conforme II art. 'l~.

~ • 2 c 30. Reg. 9 Maio 1842. Av. 9 Março
1.1:)44. (Jarn .• n.° 70.)

ausentes e va~os: os conectores c mesaa
de rendas não devl"!m ter cOlOmissão pela
arrecadaçiio de seu produeto. mas os fiscael
tem 1 p. % de que tr.tla o art. 2(S Rf\~.

9 Maio 1842. Av. n.· 48. 16 Julho 184&.

44
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J3E;\S ele r1efllLlclos awenle-, IJcrallças jacel!
tt's: a,~ ju li/j < .6es cle cJivic1a~ pal'a pao-a
mertl~1 sfio snj ila aos:! p. "1"_ - ido C/um
crllarill, f) i=ima.

- d aus nles: declarou-se ao JUl1, de orphi"lOs
da CÔI'lI} c mo dp"íüo sel' ~lcompanhado de
~uias os dinh iros recolhido o LlO Lhesouro.
Av. J3 Agoslo 1 /(4, (10rn., II." 229.)

•IU cnl": os fundo' das heranc<l,' recolhidos
ao lu 'souro sào enlregues ii vi la das haGi
fil<lcões ori"'in<lcs, conforme o art. 35 do
itl.g'. H Maio 'l ú2. . 1ô ;;0 'lO 18Llft.
(JUI'Il., II.· 2:30.)

e au enl s: ordenou-se CJue u ouro, pralu '
pedra' precio'a , fossem recolhidos á rece
h daria, por não ha"er lilesourei1'O e. pecial.
i\ . 2fl Agoslo 1.8úl1. (10m., n.· _:' 7. )

iule.lado Lrangriros, manuou-se que, em
vil'lude do arl. ll3 Reo·• 9 ~laio 1.842, sua
arr cadncão, "l1<1l'da e adminislracão fos e
feiLa p l~s jusli.a , pOl' não have~' actual·
lU nl LJ'atadoal"umqu'obsle.Av.'n.·102,
29 OnLllhr . 125. 28 Dezembro 18M;
Cire. :2: S'lt'm!>ro J'ú5. (Jm·II., 11. 0 312.)

'<lU ol's va:'o' c do evenLo: a porcenlagem
d 'duzicLa do seu liquido prodncLo ela
qnal lrala o Reg. n." 160, !) i\l:lio 1842.
arL 26, compel' ao' empl'l'lgados que esli
\ crt'ltl elll ex 'l'cicio ao lempo da enlrada
do dinbeiro para o cofr('. Av. n. o 109, 5
• 0\ 111!>"O .L áú' Urdo II.· 133 9 _'ol'em
lJro 1 'ú ..

de all'ellles: '('II diolt 'il'o em moeda l'ccoIbido
ii llt oUl'al'ia 1Il deposilo venr/e-se, c
quando hou\cl' d re'liluil'-se entrega- e
em nula '0111 o ,,"io correnle, não ha-

'nelu i~uae c, p ci'. eil'c. 7 r10 emhro
j !,l.. (./01'/1. 1/ •• :31'1)

\'agtl': 01110 lacs e mandou COI1 idel'ar os
de he l'anca jacen~e pela I' nuncia c aU:lI1-

dOllo d'aquellcs a quem deveri.a dcvoher-s.e,
c porlanlo perlenceu Le á [ncoda nacional
para er cntl'e~ue ii provedoria dos resi
duos. A, 7 Dezembro 1 '~4. (JOI'1l.,

o 33'> )II. _.

BE~ de dcfuncLos exislenles em pUi7. esll'angeil'o~

declarou-se que se nào podia fa7..::I' no lm
perio 'ua arremalação. Av. n. O 12á, 23
Dezembro 18ú!•.

os Je raiz perlencenLes a herança j:lCeOle
podem s 'r al'remalados donlro do seis
l1l'W do art. 34 do Heg. n_ o 160, 9 Maio
1 á2. Av. 5. o, 16 Jancil'o 18l15.

ali cnLes: appl'ovlIrao - e providencia da
dns para eIfccluar-se o e 'ame nos cal'lorias
ordenado pelo Reg. ,n. O 160,9 Maio 18á2,
arl. l,2. Av. 1\1 Abri118Lt5. (Jom., n."121.)

e ausentes: conLinuou em VigOl' 1)01' mais seis
mezes a autorisação para alterar seu Reg.
Res. n. o 346, 2ft 1aio 18ú.5, executada por
Decr. Reg. n. O 422, 27 Junho 1. 45,

vagos: como se man 'jou .considel'3l·, para
oL crvar-oe o R g. 9 MaiO i lI2, o coo
v nto e terreuos abandonados pelos frades
Franciscanos no Maranhào. Av. 30 Junho
1 'LJ5. (Sllppl. (LO .jOJ'lt., II. o 1 6.)

ele ausenlc': não se arrecnuflo judiciaJI\Jcnlc •
exislindo lesLam ul 'il'Os, muito embora
litllcces oe leslndor, e exi 'lüo herdeiros .
róra do lmp p rio, ii vi, la ti o a rt. 11 Reg.
li. o 160, 9 ~laio 18lJ:2. Orei. n. o 7:2, 5
J ul.llo l /IÓ.

- d cJefuncLos: quaessliodeau'cnlcs, úvisl3dos
arls. 1 e 11. Reg. n." 160, 9 Maio 18h2. Ar.
n.· 811 2 Julho 1 h5,

c au enle d clar0u- e como se dc\c pl'oceder ,
nos imenl31'io , conforme o Reg. n. o 160,
9 ~Iaio 1 .2, ar[ . :..1 e 29, e n g. n. o 4.22,
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27 .Junho :I.3á5; C/unes os cofl'es de quc
LI'atão os arLs. ~9 e 31, c fÓl'lUa da deducção
da porcenta~em • segundo {I ar!. 1~6. Orel.
0. 0 98,12 SeLembro 13h5,

BEi\'

maudárão-se alTcc,IClar judicialmcn le, I' 

movendo-se para o llie ouro as mo '(la.
em metal pI'eeioso. Av. '2.7 Maio 1l'h6
(-101'11 •. 71. 0 ~Oo); DO ,Tunho 181fti. (J01'l1,.

11. o 220.)

BENS de defuncLns e trangeiros: IlOS seElS íl1l'en
l:lrios devem illLervil' :IS allloridndes jut!icin
I'ins I'espectivns nn fÓl'LUn do <ld. 31 Lei 21.
Ou tubro lt)LJ 3. Aí. n. o 101, 1G Sdembro
1 L15.

frnncezes testados ou inLe tados não esLão
sl1jeito~ ás disposiçõcs dc. arl. 43 Hcg.
n. o 160, 9 Maio 18h~, cm r:17.;O dos arts.
perpetuos do Tnü. com a f'r:m '<t. Cil'c.
25 SeLcmbl'o i L15. (.T01'11 .. 1/.

0 312.)

- e ausentes e traü;;cil'os: declarou-se que o
art. 4.3 nego 0. 0 160, 9 Maio 1 ~~2. com
prehenclia os dos fnllecidos dII ran le a exis
tencia de Trnl., mas ainda nào al'recadados;

que a Lei 3 Novembl'o 1830 revo""úra O'

Ah-. > 17 Juoho 1766, 10 Novembro 1310,
26 Selembro 1815; e que o referido art. 43
era extensivo aos bl'ns existente no Im
perio de estrangeiros fnllecinos fóra d·cllc.
Av. n. o 112, 11 OuLubro 18ú5.

- e au entes: declarou-se 'CI' le~al a al'reca
dacão dos (Ie um inteslado sem deixai' con
juge, ou llcrdeiros pre entes, ascendente
ou descendenLe, qu fica se caueça dc
casal. visLo esLar alterado pelo ar!. 1 Reg.
27 .Junho 18l15, § 'l; O ncg. n.O 160, 9
1\1aio 13h2, :!rt. i1. que ousta 1'3 a <l1'I'C

cadaçüo de bells dos qne deixassem col
lateraes noLoriamenLe conhecidos. Av. 12
Junbo 18h6 (./01'11. 11. 0 1.); A,. 11,° :JiJ,
14 Abril 1. 116.

- a cobrança <lns dividas dc berallça jacenLe
nüo é sujeita a direito' de Cbanccllnria
conforme o art. 3G .Reg. n. o 1GO, {) Maio
18á2. Decr. Reg, '27 Junbo 184-. al'1. 10;
Av. 15 Jalleiro 1846. (Jom., n. O 31.)

religio os: os ue um leign peofe. o na ordl'm
de JCl'usalem acbado depois de soa lTlol'le

.E E[\;S de deflluclos: éiL'clal'oll-sC em Cjll casos Mi
eshll ão a C<ll'go de . li" curadol'e' a despezas
do aluguel de ca as 011 armazem pal'a depo
silo, e a' de hO.\lol'al'ios d advogados, con
forme o Reg, II. 0160, 9 M'li 1 h'2. arL~. 8
'2;~, '2/1 e '2.0. Ar. Il. n õ1J, 10.JlInho 1. L,o.

- e anscnlps: dccbl'oo-se que o "ov'I'no n5
podia.. e porque. n mera neccssario,
alterar o Reg'. para sua a1'l'ecadaç[lO. Ar.
10 Julho 1. llG. /./01'1/., 11.

0 ~22.)

os ele raiz adjudicado a LesLameuLeiro OH

invenlariante para indemnisação de d 's
pezns pagão siza. - id. Siza.

do evenLo : seu rendim nlo róra do mUllicípio
<ln côrle deve ser con i(lerado renda pro
vincial. Av. 11. o 1.05, 8 Oulubro 1.840.

- e au enles: a lorcentagem cOJlcedida ao
cnlpl'egaclo' na nrrccadação sómenle é de
vida, c como, do producto liquido dos
bens .1rrecndado. Av. 11l1, 211 OuLubro
18h6.

de ausenLe : pel'witlio-:c .,lilllissào d buço'
a pral,O' 11[1. suas nrrelJlalaçõ's, lião ba
vendo licitanle que pague á visla. Dt'cr_
510, 13 Marr:-o !tili 7. ((;w:. 0((.,11,0165.)

inglezC's: declal'ou- e qUE' o lU'occdimento mai
aoalogo ii Ord. Liv. f, lll. ,e Reg. 9
!\laio 1 li '2 • é nOffil'ar-Se lulol" ou curador
..lO lDonor au 'ente, (!Islinclo do cUI'ado.. á
!l'r<Joça, e para que fim_ A,'. 'Jlt bril
1 li7. «(;(1=. On:, II.' 1~)O.)

BE\ indi,iduaes: lia :.djl1dir:H;üo aos propl'loS
nacional' . - Vid. PI'(lfJl ;01.

64.
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BENS n:H1rr:t~:l(los: sua nrrecadação, &c. - Yid.
Alfimdl'ga:s -1\'altfragios.

nE~S de ignjos. - Vid. Amorti.ação-lgrejas.

nEl"S ~f'rr'H'strados: pnf caus;) de reuellião. - Vid.
R,'belliuo.

- cm r:17.no de donali,'O arrerecido. - Vid. Do
na' ;flO.

- por orCólSIlIO ria guerra da indepcndencia.
Vicl. JIII/,opL71dl'nci,/.

- por fiança na .l1filndl'ga. - Vid. Alfandegas.

- :lOS esmoJeres da Tel'ra Santa. - Vid. Es
1IWlIlS.

Im~s li,· casas nobres: sua administração. -Vid.
('asar.

:BENS d,' raiz, rnovpis e de t('rccira espccie, quaes
:... jào. d,·clarou-sl'. Hel'. 16 Felel'eiru e
1 tl Sd"lIlb,'o 181t). aunexa il POl'I. ~.',

15 .Julbo 1t)2;~ c PI·OI. 8 .laneil'O 1819
(Cu/l. "·ub.); lu:>tr. :1 S~lt'mbro 1ti3li,
alls. :1. ti, 7.

supprir o ('ollscnlirnento do marido para a
Illlllhl'\' "CVl1~lIr allt'IHH'Üo pnr eHe fcita
COllllól õI Urci., liv. 4. ·lil. 4l), S 2, in
cumbe :lo juiz de oq.hàos. Lei 22 Se
I 'mbro 182~, :11'1. 2, S L

- licPllc:a • l1lulher meuor pilra vf'ndê-]os. con
s"lIlinc1" o mario", ctlllcl·de CI juiz. dp. 01'

1111:.0<. Lei 22. 1'l"IIl!lro 1tl2 ,al'l. ~, S4;
Rc!!. 1l13, 151\larço 1 !I2, .ul. 5, S 3.

- f.l7.,'r lomhos aos da cOITol'ações ou pes~o3s

I alliclllal'es, incumbe aos jllizl-'s dI' pri
Illt'ira inslnuci;l. L,·j 22 demoro 18~ ,
al'I. 2, S 1.

BENS de rillz : ql13ndo de lransilcçGe OOI'C elles
se puga sisa. - Vid. Sisa.

não póde a lei ohstar á fraude de suas alie
nacões encoherta com as C3ucões e ;Irren·
da,;lCnLos por longo' pr:I1.Os. À,'. 1 Mal'ÇO
1.847. (Ga=. Of{., n.O 172.)

BENS fllrl:Jàos: p;lra sua appl'chensão c pal'a pe
nhora e eqnestro, como se passn e executa
ordem de enlrar de dia na casa do cidadão.
Lei da Conslil. Porl., 11 Ontll hro 1822,
art. 3 J 4 c ti, em vi~()r IH'la L,,} 20 Outubro
1 23, al't. '2, substituida pelo Cod. Crim.
ad, 211, S 2; Cod. Proc. art. 189, 21;
L"i n.O 26t, 3 DC'zl'mbro 18úL, ar!. 11.;
Reg. n. o 120, 31 Janeiro 1/:14.2, arts. 12lJ
e 121.

os que os rpceberem, occn1tilrem ou compra
1"'10, sahendo-o. como são punidos. Edil
3 Janeiro 1823, § 9 (Côll. Nab.) Cod. CI'im.
art. 6, § 1.

BE S achados: como se enlrcl;ão a quem os recla
ma r, e que destino lem os Sf'm douos. Cud.
Proc. arl. 189, S1, 9ú c 195.

nas embarcações do trafico do porto e rios
nav(J~avcis, como a respeilo (l'elles prali
cará o capilflll do porto. Decr. ne(l'. D. o lJ/j7.
1 Maio 18á6, art. 82.

•BE S le c1et'igos, reguiares, scclllilri:a<!os c
lrnnslutos: o direito de nuqnil'i.lo·, pos
sui-los e tras\lass<J-los, foi·lhes, c como
cotlcediclo. Lei da Con·lit. PorL, 16 . 0

li mbro J821, em vigor por Lei 200uluuro
1 '23, art. 2.

BEL nacionaes: rl'~ular a adminislrndlO e deCl'e
tal' ;llienaçflO 'd'cl1e incumbe á' assembléa
gerallegislaliva. Coo'liL arl. 15 ~ 15.

S113S propriedatles e navios l1fio podem ser
{Jbj ... c\o de prf'sa; entendida assim a porto
13 Março 1824; Porl. 1..• , 2<; .laio 1 :lA.
(CoU. lVub.)
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BENS nacionaes: melhoramento na sua admi
nisLnlção e arrecadação pnlpol'm Ol' pro
cnradon's fiscat>s. Lei 4 Oulubro 11:)31,
nrls. 20,53; 77.

as causas que sobre elles fôrt>ID movidas per
tencem <lO juizo dos feilos da fauncla. Ol'd.
D.O 6, 12 Janeiro 1842, art, 2, S1.

BENS publicos: por qual<]uer dissipação d'elles
são respon~ilveis os wlDi~lros c secn:larius
d'eslado. COllslil. art. 135, 5 6; Lei 15
Oulubro 1827, arl. ô.

- quem desLruil', ahaler, mulilar, ou àamni
.ficar, como epunido. Cod. Crim. ilrt. 1il>.

BENS individuacs: a amplilude de sna proprip
dade foi garanlida. Cuu~LiL. arL. 17~, 55 6
e 20.

- do criminoso indemnisaviio o cofre do prcmio
dado ao denunciante. Edil. 3 Janeiru 1825.
(CDU. Nab.)

- do delinquenLe são sujeitos, e como, ii satis
fação do damno. - Vid. lndemnisação.

conlaollr!'s, hJlorcs. cnr:ldc,rplõ, teslam!'n
leiros e deposiLal·jos. Cod. Crim. arl. 147.

BENS indi"idua!'s 011 efTeili"ls prodllcç-)es efclles
podem sm' o!Jjl'cl'l UI! CIlUllllI'l,(,j" dil'pcto
d,,~ prc~idcllle~dt' prol·illc.a. c\llHllIallclnnLt·s
c1'anllas, 1l1"1-\i~1I'a'los. pal'ocltos e ulllciacs
de fuzcudll. C"d. Crim. <lrt. J48.

- os cl'imh, conlra IH'ol1l'ieclaue (furto, lJanr3
ruta, c"lt'lliullõllo. d,'"lll1l e rouho) , COIIIO

5:'10 punidos. Cml. Crim. al'b. 2:)/ a 274.

al\ar:is de lict'nça par" sua lldminis I':lçào são
snhjcitos a 1I'IV05 direItos. - Vid. NOl'os e
I/C'l ..os DÚ,útos.

- os litlllos cios indil'ir 1105 m'li"r!'!; que np.crs
sitflCl provar cilpal'i.lnde (li,ra l'el-\c,los, sflo
snjt'itos a IIllI'O" I' 1'1'11105 dllCltoS. - Vit!.
1\'011<15 ti f/ei/IOS Vire·los.

como !ir. pJ'()cel!r, na dcsapropriaçflO. - Vid.
Desaprupri/lção.

quitações judici:u's de qllillhilCS, pscl'iplnras
tle l:lIll1pl'n, v.~l1da P cal'lilS dI' al'J'l'llwla 'fiO
e udjudic;uI:àll, IJll(~ sdlo pafl.:'IO.- \ id. S. Uo.

- a insinuação de snas doações, quando é
necessuria, a qnem, ~ co 1110 , dm e sei' pedida.
Lei 22 Setembro 1828, arl. 2, S1.

- o empregado publico que houve -pnra si, os
em cuja administração, disposição on g-nar
da inlprl ier em raúlO de I,fficio, 011 <J lIe
enlre em espeC:1I1a~'fl(l de lucro a cllcs relil
tivo, COlIJO é punido. Cod. Crim. arl. 14ô,
exlpnsivo aos individuos com u carélctr'r de
!1el'ilos, avaliadores, louvados, partidores,

- inaliennveis
concedida.
S9.

sua subrogaçrto por qnem é
Lei 22 Setembro i82~, art. 2,

BEr\S de t'slrangpiI'Ps: suhdilos dll n:lçóes llrni
p;as 1lIlIIca pud"lu S'T uhj,'do de I"'cs",
illlellde <Is:-.im a Por!. 13 \1al'ço IS21l.
Porto 1.", :i8 ~lal'ço 18:!4. (Coli. IVab.)

slIbciilos de llilÇÜO belligcr.IOLe SilO proprie
dade da 01l1l'a Ill'l1i~'·I·;t1dc. Iles. 2;$ Dc
wOluru Hs2!J. (Cult. Nub.)

tirndos :l P1J!'S ')pIo presiur.llte I'emlllcion:lrio
no C,1'.,rá d.'c!al·oll-se Iflll~ só n aS~"l1lhlé3

~eralll'~i"lalila podia lllanr1:11' inci"lllllisólr.
Res. 3.", 16 Maio 1825. (Coll. J"ab,)
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DE. de "Il'angl_il'o~: convencionou-o e que ns
Iloopri uad '. porlu~u 'zas . I>rasil ,iras e
riCto pl'olcciJ a o. ficando os actuaes po sui
dores dos de caiz manliuos na posse. Tral.
~, Ag lo 182:-. arl. 5.

ansealicos c bt'asileiros accol'dou-se que :"oza
rif10 dos c1ir ilo e pl'ivil 'gins flue siio ou
fOI'em conc <lidos á naçiio mais fnvoreciJa.
Tl'nt. 17 No\'cmbro 1827, art. 11.

:110 ricanos bra ·il il'os: accordou-se SU:l
livre tiisposi üo por qualquel' modo. e
amo s riüo I'C p ilat1os, quer na paz,

q tlCI' na g-llel'l'n. Tl'a l. 1~ Dezem bro 1 28,
arL$, 11 c 2-,

de que ~al'anlias gOY.üo. c a que oons süo sub
jeil }O, dC'cJarou-s . Av. "0 Se lembro 18liõ.
(Ca::. On: 11,· 31.)

BEl . dcposilad s mandados enlregar por auto
ridade de jusliça, niio podem ser detidos
por falla de pagamenlO dos despezas feila ,
vor ni"to 5 r cornpreh ndido oa Ord. liv. li,
IiI. 5ú, 1, I\', 5 Março 1 25. (CoU.
lYab. )

nEl . da nlllpanhia "el'al dr PCl'oamuuco_
Vid. 'ollljJanhicr,

BEN de orph1ios, - rido Orpltãvs,

liEN' 1 COIl~·J II ., - \ iJ. ClIl11aJ'O Mullicipaes.

DEl'I d corpol'acõ' rcJi~io a: e:üincla . - Vid.
/IS R, spcctit\(I~ VI'pol~lções.

UE.,' onfi ados: pur moliru de reb lIião.
\ ido /ltbcllicio.

BE, ' de lndio . - rid, .dlclco7l!Clllo, llldios.

BENS de ])ancos: ao project:ldo banco do Brasil.
que prcdio , e como adquiridos, foi per
mitlido possuir; e em que bens ne~ociar.

Lei n.059, 80ulubro1.833, arts. 2õe28;
ao baoco commercial do Rio de .Janeiro.
Decr. e Estat. n.O 187, 23 Junho 1842.
al-[s. 71 e 72; ao banco commercial da
Bohia. Decr. e E·tat. n.· 438, 1.3 'orembm
1865, al'ls. 72 e 73.

BENS proviociaes, que hão de ser marcados por
lei geral: sua administração é regulada
relas as embléas pro\'iociaes. Lei n_O 16,
12 A".o lo 18M., art. 1.1 § !t,

BENS de camaras municipaes. - Vid. Camaras
M unicipaes,

<-
BENS de mão-morta. - Vid. Amortisação.

BESTAS de ba~a~em a sargentos móres e ajudan
les de milicias. - Vid. Ai ilicias.

de bagagem: regulou-se a maneira de des
conlo no soldo cios officiaes do exercito
para repa I'uçào dns recebidas. llort. 2.",
18 Outubro 1 '14. (CDU. Delg.)

de bagagem: regulou- e a maoeira por que,~s

officiaes do exet'cito marchando em dlb·
gencias devem ser d'ell:ls abonados. Porl
11 Julho 1817. (Coll. Dclg.)

arrecadacão de 'eu dizimo: em Mina. - Vid.
Allil/w·IJ~.

em carruagem de !J oe:.la. , l)odem andar 35

])essoas que liverem o lratamenlo de excel
lencia. Decr. 2,°, "2 Selembro 1825. (CoIL

rab.)

muares perlenc nlcs á fazenda nacional 0,0

Rio Gra ode do ui, foi o go vel'OO autor l 

sado a render. Lei 15 Novembro 1831.
arl. 21 Ar. :' .• 15 UczelDbro 1831.
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BIBLIOTHECA

DE TA muares: approvou-se ° procedimenlo
do pre 'idenLe de S. Paulo, suspendendo a
concessão de passapol'le aos negociantes de
tropas paru irem ao Rio Grande do Sul, e
vollarem, por harcr expirado o pr<l1.O da
concessão. Av. n.· 2'1,28 Fevereiro 1842.
AulorÍ-oll-se novo pl'azo para in~r()duzi-las

em S. Paulo. Ay. n.· 5l~, i7 Maio 1842.

- sem dono quando se considerão bens do
evento. Decr. n.· 160, 9 Maio 1842, aJ'ls.
ltú a 49.

concedeu - se licença aos conducLores de
tropas existenLes nas inl'ernadas da Cruz
Alla para as conduzir pUl'a S. Poulo, e
pas-a-las no reo-islo do Rio .e:('ro, sendo
e ta licença extensiva ii quae-que~outrosem
identicas circum -Lancias. Ar. [l •• 86, 'L Agosto
1.842.

- de bagagem: quaes as competentes ao ofTi
ciaes do exercito em campanha, delermi
nou-s . Decr. InsLr. n.· 263, iO Janeiro
18/13, arls. 50 a 5á e Tab. 6."

- que enLrão na cidaue cJ.o Rio de Janeiro,
imposto que pagüo. - Vid. AI/imaes.

BEXIGA ~. - Yid. Vaccil/a.

BlnUOTHECA

PorL. 1.' 23 àlaio 1. 23 (Coli. cil.) . com
pras de livr 5 se ordenál';lO varias pro
videncias para seu melhol'amenlo. POl'L. _."
2 Dezembl'o 1 23 (Col!.. cil.); orI' rlas a lia
feiLas. POI'L. 21l\1aio 1 '30 ( oU. cit.); infor
mações, e quaes de seus 'llpre~a.dos StJ

xigil'üo. Av. 6.·, 17 Julho 1. '3J. (CoU.
cit.); 1)1'0 idencia sobre eu sLado. A,I'. 3.·,
12 Julho 18?,1 (CoU. cil.); ucgou e á
Ord. 3. a resLiLuição de salas 'lu ]l dia.
AL 1-4.·, 28 Julho 1831 ( oU. cil.)·
ordenou-se [a ultar leilura elos p riodicos
csLraogE'iros. Av. 6. 0

, 5 Agoslo J 8;' L ( 'nU.
cil.J; nomcaçClo ti ofliciac :JjudanLes u
aman uenses por concm'u lizerüo. DI'.'
17 Agoslo 1 31 ( oll. cit.); l'd nou-s~

eoll·e~a. ele exemplares ela FIam ['lflTlli
llCI1SC. Av.iO.·, 11. Oulul)l'o 1831 ( oU.
cito ); fixou-se ordenado elo eu biblioLlle
cario. fi . J.9 OuLubro 1832; sobre re i 
tClleia do ajudanl do bibliolhecal'io m
cnLJ'l'gal' a hibliolheca ao biblioLhccario
llomeado. Av. i8 Selcmbl'o 1.833; a ella
rerncLLe a Lypo"'l'aphia nacional 'empla
res das ohras e periodicos que por lei lhe
são dcvidos. Reg. em Ord. 11.· 215. 3D
Abril 18áO, ad. 56, S 6; SlHlS uespczas
nfto são compl'ch ndidas na dolaçüo de
S. ~J. o Imperador. !les. n.· 151, 28 AgosLo
1.840, art. 1, são-HI remelLidas li. ses do
douLoramentos da escola rui]iLar. J)e 1".

Reg., Il.· l,7', 29 Selembro 18ltG, arl. R.

BEZERRO. - Vid. COI/1'os.

IHBLIOTHEC:\ da acauemia dM gnardas-m::l ri
nhas. - \'id. Academia dos CCtCl1·das Ma7·il/has.

- puhlica e impel'iol do Rio de ,Taneil'o: man
dou-o e accoLlllllodar DO logal' das catacum
bas da ordem Lerceira (10 Carmo. Decl'. 29
OUlul.H'O 1810 (CoU, 'ab.); augmeuLo de
ordellado a alguns empregados. Decr. 2
Alaiu 1821, <lnnexo á POl'I. 1.7 Abril 1.822 e
Decr. 1.5 ,J ulho 182~ (CoU. cit.); suas
obras filandúrito-se por á di posição da

. embléa ,ycral cODstituinte e legislaliva.

BIBLIOTJlECA publica lia villa de S. .IOflO (J'EI
Hei, concedeU-Sl' auLorisaçfto para cl"'ac;f1o,
. como. Porl. 2.",20 S 'telllbro 18:!lt. (Col/.
Nab.)

publica na cidade de . Paulo: pill'a II

eSlabelecimenLo autorisou-sr~ compra da.
livraria do bi po diocesano. PI'OV. 11 o
vembro 182ft (CoU. 'ab.); fixo l-se orde
nado ao biblioLhecario. Res. 19 Oulubl'o
1832. - Yid. Cunos JlI7'idicos.

parLiculJr ingl 7.a: rluLorisou-sc, (' como, o
seu estab ·Ieciro 'I1Lo na CÔI'l'. P 1'1. 1.",7
Fevcl'eil'O 1827. (Coll . . ab.)
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BIBLIOTIIEr.A : (lllhlicas fOl'flo i!il'nlas de porle
UI' (,ol'I'I-io ali li.lIl"!" pl'nodi(l('as C' j(lrllae~ e
dI' dirc·jlos d"&1ralld"~a os li\l'oli its mpsmas
diri~idtl~. Ilt·li. 15 Novf'lnhl'll i8i7; Dl'cr.
np~. õ ~ õll'ÇO j 8~9. arl. 71 ; Il9s, 7 ,Junho
1ti31., art. 7. - Vid. //lfandegas, Correios.

pub!il'a ('ln a ciuadl' Olindn: mandou-se. e
('11111" C':-.labl'(,·cl·I'. fie". 7 1)l'7,"m!Jl'o 1H30;
fixou-se orUI'IH.do do hihliolhf·(~al'io. Hl's.
H) Outubro 1b3:... - Vil!. (ursos Ju,.idicos.

da academia militar. - Vid. .Á.ccLdemia JI ilitar.

dos cursos juridicos. - Vicl. Cursos Juridicos.

publiC'a crl'ada na cidade do Mal'anhfio: pnra
spu all~ll1enlo providenciou-se. [leso 3.·,
5 SeleUll.>ro 183~.

de ('scola!' de medicina. - Vid. Escolas de
iIJedicilla.

do curso de eslu'~os minf'l'alngicos crrado em
Millas, mandoll-se, e ('om(l, or;.tanisar.
Ros. 3 Oulul.>ro {832, 3rt,. iL e 12.

do colle~io (l"dr" Set·trndo na corte. - Vid.
Collt'gio Ped,'o Sc·g;ndo.

- da escola militar. - Vid. Escola Alilitar.

publica da Bahia: dl'.dar ti-se que, sendo
e~la~elt'.cinlellt() (lro\ iucial. deI ia a pl'O

'll1Cla 1<12.1'1' os I'eparos 110 pl'oprin nacio
n.. l, cujo liSO tillltn. Av. 3 Uuluhro 1.846.

fClIz. OU:' n.· 3ll,)

de marinha no arsenal de marinha da côrte.
- \id. Anilada.

BIGAMIA: como é punida, Cod. Crim. art. 249.

BIGODES: declarou-se prohil.>ido o uso distinctivo
d'olles pll!' Av. ti Dezcmbl'o 183 L; UI'd. do'
dia 9 Dt'zembro 11:)31 (Coll. Nab. ) ;
revop;ada par'a lodas as !H'açaS dos corpos
a1'l'c;..timenlauos pOI' Av. II em Ol'd. do dia
8 Julho 1837. (J01'l1., n.O 1.50.)

mJOUTEIlIAS: como se dr.spachão nas alfande
gas para consumo. - Vid. Alfandegas.

BILIIETES das alfandega" - Vid. Alfandegas.

para lI'oco do ouro em Minas Geraes. - Vide
OU1'O.

de haixas dos soldados e marinheiros que da
armada e artilharia d~ marinha fOl'cm para
u IllIspital militar. - Vid. Annada. ArlÍ.·
lIw1'ia da AIarinflcl.

de credilos ou vales permittidos por juncla
de fazenda. - Vid. Jltnclas de Fazenda.

- de crerlit'l emitlic!o pelo lhesouro. - Vid.
Thcsolt1"O.

de 101p.I'ia, de despacho, de credito, que
seHo pagão. - Vide Sello.

de consulados. - Vid. /1'1esas.

do dizimo do assncar: quanto d'clles se ar
recada. - Vid. AsslLcaJ',

de bancos. - Vid. Banco.

- de loteria. - Vid. Loterias.

- de rifa. - Vid. Eifas.

- de segurança. - Vid. Titulo de Rcsiclcncia.
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BISPADO. - Vid. Bispo.

BISPO era juiz das Ordens militares na sua diocese,
conforme o Alv. 11 Oulubro 1786, S9. Alv.
22 Abril 18U8 , S 6.

- diocesano do Rio de Janeiro é capellão-mór
da casa imperial. Cart. Re~. 3 Junho 1808;
bulIas da cl'eação da capella ilIJl>erial.
Vid. /1". 8 Julho 1829 (Cult. Nab.); man
dou-se. e como, pagar ao bispo a conf!rua
de 2:000./1> annuae·. Decr. 12 Agosto 180
(CoU. cit.)

provia, na fÓI'ma da Carl. Reg. 1.9 Agosto
179!), as aulas de ensino publico. - Vid.
Aulas.

- os bens adquiridos durante a adminish'ação
do bispado, por sua morte vagão para a
corÔa. lles 2." 2ô Dez.emuro 1809. (CoU.
Nab.) - Vicio Lei da COllslÍt. Porto 19 No
t'cmbro 132 L, em vigo1' pela de 20 Outubro
182ô, aI't. 2.

- de Elvas: mandou·se repreheader asperamente,
cm raz~1O de uma publicnç;"lO que fizera
Cart. Reg. 2 Março 1810. (CoU. Nab.)

- c1eilo de Angola, declarou-se que cmquanlo
Dilo fosse confirmado só podia governar a
diucese como viga rio capilular, sendo no
meado pelo mell'opolita. Res. 29 Maio 1811,
annexa á Provo 23 Agoslo 1 :.col!. ( CoU.
Nab.)

- eleito in pa7·tibas prelado de Goyaz: mandou
se·lhe pagar a terça parle da congrua que
vencia () antecessor, e de quando, e a sua
primitiva e mais vencimenlos. Provo 1.·
22 Abril 1812 (CoU. Nab.); providen
ciou-se a que o herdeiro do fallecido
enlt;e~asse os ornameutos perlencenles á
Sua igreja. Provs. 27 Abril 1.812 e 17 Fe
vereiro 18:1.3. (Coil. Nab,)

BISPO da$ ilhas de Cabo Verde, fallecido: 31'1'8

cadac;ão das capellas por elie adminislradas.
e dos bens do seu espolio 00 juizo do iuven
lario. para enlrc~:lrem-seao sUCCeSS(ll', pa
...ando-se a laxa do Alv. 17 Junho 1809.
porque ordenou· P. Provo 2." 6 Abril 18'15
(Cali. IVab.); mandou-se·lhe pa;;ral' desde a
dala da conCirmacno. A,'. 14 F 'vp.reil'() 18!7.
annexo á Res. 12 Fevereil'o 1818 (Coil.
cito ); declarou-se haver-se-lue pago COI1
~rua 7 ajuda de custo e despeza d,IS bulias.
Cit. Res. 1,2 Fevereiro 1818. l CoU. cit.)

do Rio de .Tao iro: nomeou-se delegado
d'elle em Portugal. e ouvidol' da cal) lia
c padroado real, a quem as provedorias
das comarcas dcviEio oal' conlfl da vacancia
das igr'ejas do real padroado, e remdler
ccrlidão da posse. Provo 1 Junho 11115.
(Repe>'t. F. TIt., verbo Bispos 11. 0 356.)

soLre a denegação da confirmação do arce
bispo eleilo de E\'ora. - Vid. A1'cebi.spo.

de Leontepolí prplado de Moçambique: man
dou-se-Ihe adiantar 11m anno de con~l·u:.l.

Ord. 1.8 Janeiro 1817 (Colt. Nab.); lhou-se
sua congrua, Decr. 23 Maio 1819. (CoU.
cito )

aos prelados diocesanos recommendou-se po
zessem em pratica Iodas as providencias
para que SE'lIS subJilos rossem bons chrisl.ãos
e bons cidadãos. Circo 19 Junho 1817.
(CoU. Delg.)

como deve propôr clrri<>os rara serem apre
senlados em beneficios. - Vicl. Apresen
tação, Benefieios.

dioce ano de S. Paulo: c(,)ncedeu-se-llic ajuda
de cuslo vitalícia de 800./1> rs. Provo i2
Agoslo 1818. (CoU. N ab.)

diocesano de Marianna: adillnlolDenlo se lhe
fez para despez<ls da sagração, as quaes



BISPO

(' 354 )

BISPO

seri:lo de~conl:d:l6 na quinla pnrlC! Oll cnn·
grua. Decl'. :29 Fevl'rei.·o HHO. (Cult. Nab.)

IS O do nio de Janeiro faclIlJadps. e quacs
cOllccdeu ao parodio de Nova-Frihllr~o a
f:lVlIl' dos colonos Suissos. Carl. 5 Abril
J820. c a Podo a que e::>lil allJlcxa 10 JUUllO
i82li. (Cult. NlLb.)

.III Pará foi mancludo conlemplal' com <IS mps
111:15 IlI'opio.,s qlle ,'('cc!>láo ~ell~ allto'c:'s
SIII'!'!>. Provo 2:{ ~1(lrço 1821 (Cult. ,Vllb.);
P;I;.\<l1Il1'1I10 se lhe 111<11)(1011 l'azl'r do 1I111l

(j('51"'Ilc! "" a clIm ~11:-lenlo rios :-clllilllll'i"las
e cllllcandos. para qu, ha\'iàl' sido c"{Lillp.Los
um rOlllclIlo e lIlln~ hospicios das ~1"I'('ês,

e slIpP"im,dils ~eis prehendas, c oito bCIIIl

fieiu!I da c.llh..dral. Ues. 3.' ::28 Selemul'o
1~22. (Cuil. Nllb.)

dt' S. Paulo ma nnol1-sp. sohr,'slrll' cm nrclpnll
ÇÕI'!>. e P"I'tIUI'. eXCl-'l'lllado' os CJIIP. rossel\l
slIhdiac'ofllrs. Pod. 21 FI'\'I'I'eiro 182;~. all
n,'xa a Ue'. 3." 21 Auril 18::28. (Cult.
NJó, )

~ Cnchim Ilome<ldo ~Ilvprna,lor do bisp<ldo
de Pt'l'IliltllhuCll: maI1Jou-sc~-lhe cllnc:ed(~r

:J IIIPHlla CIlII~rlla lJue :lOS bisplls alllcl(:e~

SOJ'I'" da dlllce~;l'. Decr. Ili ~laio 1823 'Prov.
:2J Uulubl'o 11:1:25. (Cult. 1\ ab.)

dI) nio de JólOl'irll: orcll'nclll-sp·lhe fltle rppre
lwlltl.."sl' um pi "'f!"dOl" 1'1\1 1',IZi"to das dlltl
ti ill:l5 (!lIe l'XpetH 'ra. Porto i l)ezemLro
j823.

BISPO de Minns: sobre eslabp!ecimr.ntos de cem i
ll'rios I!p\cm IH-'/'lodos ouvidos. Hl's. 12 Maio
1824. c a que ,. UI annexa. Porl. L" 15 No
vembro HS:25 ( CoU. Nab.); Lei 1 Ouluul'O
18:28, 31'1. (:i6, S :lo

do l\1aranhiío: d('c!aroll-se que l'pliranclo-se
l'1le du bispado SI'I\1 !icI'IIç... {Ic;ira a Sé
Vll~a. c aeIClh't'lIdo-se 11 auloridade no ca
bido. ille~ilillla l/avia sidtl a r&llllwal'ào po\"
alJlIl'lIe r.:ila do al'cipn'"le para ~o\'l:rnadnr
do uispado. Provo 23 Ago 'lo 18ih. (Coll.
Nt,b.)

de S. Panlo : cnmpra de sua !ivr:lfin se m<ln
dOIl, c COI\lO. fazl'r pa!'a a hibliolheca
publica. Prllv. H No embro 182!1. (Cult.
Nab. )

capcllfl/l-ml1l' em lorlns ns fllncçúes de côde e
dia~ de ill'ija'ltIfllllollla na part:clt! o primeiro
logar at:ima dos IlmClapS UlÓI't~S ela Ci,sa illl

p~I,jal. Podo 5 J aliei 1'0 Hl~5. (CDU. Nab.)

de S. P<llllo: approvou-. e a applicaç:'o ue
.ua citac3ra, depoi~ de illcll/'porilda ao
proprios lIuc;ollaes. para casa de c<!lIcaçilo
de IIrpiJÜ<l,~ pllhl'l's. filhas d>: lIlililarcs e de
empl'''l'a<!lls p:lbliclls. PI'OV. c Podo 2.'

.Janeiro iS:!,). (Coil. Nllb.)

do Rio lIe .Jnneíro: ordr.non-sp que pnzrsse
outl'O p'lrocho 1'01 IIm<l \ illa do niu Gralllll'dO
Sul. em Stlb~lillljçflO d'aqlll'llp. conlrll qUl.'m
o~ povos rejlrf',~Pllla\'f1o. nes. 10 Fevereiro
1 25. (CDU. i'Õab.)

- .lu nio ele.Janeiro: (ll'lil'non-~elhequesuspen
cle'~t' as ol'd,·llat:i)ps. l'olln·t1elldo·as III1IC"

llItlllle aLé ::>e~ltI~da 'II'Cil'lIl aos clllI::>llluido'
in $rrcr;$. 1> 1'1. 2.' 13 Jalltlil'o 182~. (Cull.
J\(lb.)

sn:l nnlllP:Il::1Cl Iwrlpnce no Pollel' Execuli~·o.
Vid. Apresl'lItrrçüo.

de Mio<ls: lsencões se conc<'oêriío á OI'dem
terceira do Carmo do UIII'() Prelo, ·cm
dl:'pend"ncia do p:l rucito l'e"l)('ctilo, sim
»I,rélll do Ol'dill<.rio; I~ a tuda: as re,La' im
I'erial's c arçóe' de graçtis pur lItolivus p~.

hlicos pre 'idlllJo o parocllo da parocllla
rp"l>t'cliva. Provo 5 Mi;1' O 1.t\2õ. (Cult.
Nub. )
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BISPO: ;lO prelado de COY;lZ inoererio-Re. c pC1r
qlW, a peliçflll qlle li7.era di' hOllraR de dL'ào
e vesl..s de cor\l'~US , 1)<11'<1 Cl;!l'los padres. por
nflo ~er a calhedl'al de COV~IZ ~é dlllct'sillla.
nes. 3." :25 Junho 1825. '(Colt. Nab,)

llI~PO

licl'ncas d~ casam('ntos a noivos rcc;illenles
n 't'st(; \nrsmo l.>i~pado. conlra o disposto
no Il~'cr, :{ ~ovPlllbro 1S27. Av. 25 Junho
1.828. (Colt.1),(/b.)

do Pará : np~árr\o-se. e porque, a um parccho
,IS honras e insigllias d~ COIII'gO da slla ~é.

Rc~. 3." 7 i\o\'clllhro 18:W. (Colt. lYob.)

delprrninon-se fine a ~impl('s licença POI' ('.lIe
dada a(l~ par/l('h(l~.5('111 o'nrorrl'ra impl'rial.
nfHl é lillllo para I't'ct' IH' I' ;l l'I'sl'el'liva con
grua. - \ ido Res. 6 .i uIlltO 1827. (Cult. Nab.)

na sé da Bahia df'lprminou-Rp o cumpriml'nlo
da r.~lrl. Rt'!!. ,18 A~"sl(l 180ll. suhrp os di
reilos do n1t'~ll'" da capella. Res. 2." 2 Ju
1110 1S27. (CoU. Nab.)

do Maranhão e Pará: dl'lprminol1-sp. ;l Repara
ção !los hispaonsc1o pfllI'illl'elwc!o dI' Lishna.
pa~~nndo a ~ulTrafHHlpos dll arceoispo da
Bahia. Av. 25 SelcUlol'o 1827.

as prela7.ias rle Goyn e Malto·Grosso foriio
l'levadas a hispados, e rOIll qlle lilllile~.C'on

gruas e emp' egados. Lei 3 Novl'UJoro 18'27.

de Pernambuco: approvou -se qne se lhe orde
nasse li7.esse sallil' um par••cllo de ceda
fl'cf?:ul'úa. e para ella nflO vollar ('lll11lwnlo
se nllO mo~lras~e por ~('lIllll(~<I li\1'etlo crime
que llle fôra impulado. Res. 3.' 22 Maio
1828. (Colt. 1\iab.)

de Pernambuco: app,'ovou-se qne se pozes
sem a c()nctJr~(l na côrle lodas ilS il:'rejas
vagas do bispado de Pt'rnam !lueo, n Illa
vez que nem LI cabido nl'lII (l hi~po eleito
o fizc"ào. Res. 2 Junho 1828. (CoU. Nab.J

do Rio de Janeil'O: recommenr1acão se lhe
fez sobre o abu 'o de se c(JOLinuar'clll a pas
sar na camara cccle~ia~lica provisões para

BISPO cap!'lliio mór (!t·ixn de rpcchl'r con1!rlla eLn
('J!Wlllo t'slivl'l' com assenlo lias call1at''IS
leii.i~lalivas. Porl. 28 Julho 1828. (Coll.
1\ ob.)

on primeira dignidaol{' l'cclesiaslica celehrava
a mi sa voliva do Espírilo Sanclo, a que
df'viiio assislil' os con~I·lheíl'lls fl,(!I'i1C' ele
provincia. c I'l'cl'hia, ('corno. jl.nllnclllo dos
mesmos. Lei 27 Agoslo 1828, arls. t2 e 1.3.

não perlencI'ln Ú stJa jllrisdicçiio as queslões
sIIL,'c qu.didades de {;lIU ilias C' convt'llil'rll:ias
dI' casalllelllos, tl\as :i lell! poral pf'lo~ meios
marcados 1I0S Ali'." 29 No~'cltlhro 1775 e
6 Uulullro 1784, (11IC dcvelll ObSPI'VUI'-3e.
Provo 2.' Ü Oulubro 18iS. (Colt. Nab.)

cappl1ão - mór: :Jccciloll-, e-lhe ct'ssiío que
l'pz, e pa,'a I[UP lim • das C:lSIS do Aljube tia
côrll'. AIS. 2.· :to. 31 Março 18:~0. ({'oU.
~(/b.)-Vid. Port. L' J2 Ab7'ilil)3L (CoU.
cito )

- os e criviies da sua camara são de sua livre
OI'll\('aC[1ll e amu~ileis a seu llrbilrio. Res.
5 Jtllh~ 1830.

niío pode Sl'r jurado. Ll'i 20 Sf'lcmbro 1.8~O.

art. !li. eod. do PJ'(IC. "ri. 23; Lei n.02lS1.
3 ilezclII!Jro 1Hllt, art 27. fiel'. n,· 120.
31JaocirolSh2, ad. 22ft, § 3.

de Pernambuco: mandou-se sollicilal' em
Roma a Lulla da Stla ('onGI·maçào. Av. 21
Oulubro lt>3u. (CuU. Nub.)

de Goy"z: supprimio-se a quanliade 1.:000~

cOllcedida para vi:;ilas. Lei 15 Dczewbl'o
1.83U ,art 1.1, § 41.

45.
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JSPO capellão-m6r; orocnoll-se-lhe que man
das~C' r&ron~:1bilisar um parocho, implln.
elo-lhe as pen:Js canonicas. para d pois lhe
$erem npplicaolls a do Cod. "rim. pelo
poder lf'mpor:tl. Av. 1.0 9 JUlllO 183L
(Coit. JVub.)

c:apeJlflo -mór; ordenou-50-lhe que fizesse
cel'lo PilrOCUO cUllIprir os seus de\el'e pe
)..s meios pro'serirLos pelas leis cilnonicas.
.Av. 4.° 28 Julho 1831. (Cult. lVab.)

c M,.rínnna: ordt'oou-,e·lhe que mnndasse
lisilad ...' rara conhecer ele faclos crilllino
:lOS :ICril uld(l~ a um parocho. procedendo
crlllll'a IIc, no ca,o de '(~r culpado, na
fôrma do dir('ilo canonil'n. Av.' 15,° 16.°,
28 .Julllll 1831 (Cult. iVab.); excitada a
,'xeclIl:úo sol> rcsp'm~abil,d:ldl' do mesmo
1>ispn )l"" Av. 10.°, 24 NovC'mbro 1831.
(C()ll. cil.) Idl'lllico ao bispo capl'llüo-m6r
lIo!,)! e Ou Iros pal'ochos. Avs. 2.·, 2h Outubro
i8;~1, c 2.°, 10 NovC'mbro Hl31. (CoU. Nab.)

- capelJão-mÓl'; ordl'nou-sr-lhe que instruis c
Cl'l'h paroc!lo pHra que cump"isse o dis
pU5Lu na Lei 1 OuLuhro 18:!8, :ll't. 54. Avs.
3.° c 6.° 2 AgosLo 1831. (Coll. Nelb.)

- c:Jpr)Jão-me)r; df'clarou-sf/l-lhe que uevia d:lr
prnmpla snlisfaç:"lO éÍ ordrns CJue lhe ('os

fOI\) (,l1viadas, e nomear quem file:. e suas
'('ZI'S durullll' quI' I'slive"sp. na .ses~50 If'gis
lali\'a. Av. 2,° 8 Ag., to 1.831. (CoU. Nab.)

- ele Mina ; ol'{lenou--e-lh que re 'poo ahili
lias e 11m parocho pelo' meios aBanico'
quando criminoso; e qUI' a :Jllloridade lt'm
poral prllcl'dpssp. COllrOI me o "od. Crim. ,
$oh rpsponsahilidadC' do mesmo bispo, sc
y;ul1do o arl. 129 do cito Cod. Av. 3.° 17
Agosle> 183 J. (Colt. Nab.)

de P~roall1buco fui mandado re ponsabilisar.
\lur ,'xc1llir de 41rti"n' preLendenles que
n:"lCI er:"It" ele casla branca de ambos O'
L"\dos. Av. 18 Oulubro1831.

BISPO capelliio-mór: declarou-se poder ordena
sem clependencia de licença do governo, a
um eSlrangeiro, porém que nunca poc!eria
el' por eHe empregado, ainda lemporaria

mente, em cura d'almas, ou qualquer oene
\ Gcio pejo qual recehesse quantia alguma da

f37.enda publica. Av. 2. 0 9 Novemhro i83L
(Coll. lVab.) Av. 29 Dezemoro 1.831..

do Pará: supprlmlrao-se 780:jj) de ajuda de
cusLo e mais de pl"ZL\S com a \'isila do bis
pado. Lei 15 Novemol'o 1.831, art. 3 •
§ 8.

capel1ão-mór; declarou- e poder cOllsLrnogl'r
sacerdotc' com penas canonicas a paro
chiar, quando al1et!ass~m frivolos pl'eLextos.
Av. 4.· 22 Dezelllb<~{1 1831. (CoU. lYub.)
Av. 29 Dezembro 1831.

cleve certificar-se dos faelos C\'lmlnosos o
dóiS omissões aLLrihuidas aos elllprpgados
da sua reparliçiio. e pOl' que meios. fazendo
eifecLiva a responsabilidade elos mesmos, e
advertindo o vigario g;pral para ClIUlprir
spus deveres. At. 1. 0

, 29 Dezemoro 1.831.

capel1iío~mór: declarou-5e·lhe que não podia
nomear para curas ue almas sacerdotes
c trangpiro ,sim ohrigar I)lH' meio de ceo
Sl1ra' a cumprir esLe devl'1' os aCl'rdoles
h,'asiieiros, e chamar religiosos. Av, 29
Uezembro 1831.

ca pellão-mór: para conservaçiio de parocho
l~ncom1Jlendad(), durante o impl'dilOenlu
do coUndo, em allenção ao \'efjuerilllcnto
do povo, providenciou-se. r. 30 Dezembrll

1. 31. (CoU. Nab.)

- d Mina ; declarou-se que lhe compelia
re"ular denLro dos templo tudo quanto
fo:se rela tiro ao culto oã d'~pendefld
de licença do g"\'eJ'no a erecção de con
fraria a ordem lerceira. Av. 3 .Janeiro 1 '3i
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BISPO de Pernnrnbnco : declarou-se que oão era
iSl'nlo de comparecer no jui7.0 de paz para
conciliaçi"lO, e devin ser responsabili.-ado
como desohediente. Av. 19 Juouo 1832.

- n:lo é compelt"nle para dislrihuir os lerri
lorios das parociJias, nem a!lerar nlgmna
nos comp.. lcntp.menLe designados, ao me
nos quanto aos effeitos lemporaes e civis.
Av. 10ulubro 1832.

- nào lem direilo de remO"er paroc11O para
exercício de cauonicalo, ou de escrilão ela
soa Citro:!!'a, e porque. Av. 2. 0 4 Junho
1832.

- e prelado clioce ano não são obrig-ados a apre·
senLar a :,ltesLélçüo ('xi~iJa pela Ll'i 4 Ou
tllbro 18.31, afi. 103, pora rl'ceot'rem
congrua. Decr. 2 Março 1833. S 20.

-- diocesano respeclivo: or'denou -se que lhe
fosse remellida copia dus lermos da dili
siio ele pnrllchias da Parahyba do Norle
p:lra pro'ê·las conforme as h-is canooicas.
Res. II. o 41. 29 Agosto 1833, art, 2.

- de Pernambuco: coro seu accordo se mandou
fazeI' pelas i~rejfls OJalrir.es pobres a dis
triblliçiio dos mmeis e alI" ias, e quncs, da
cxlincla congrl'~nção de S. Filippe Nery.
Res. 18 Setembro 1~33, art 2.

- é empregado ~eraI. Lei D. o 16, 12 Agosto
itl3lt, ar!. 10, § 7.

de Mal'innna: :lIlgmenlou-se ~na congrua de
mais 800.tt>. Lei D.· 98. 31 Outubro 1835,
art. 3, § A.

-. de Goynz: elevou-se sua con~ua a 2:400';:'.
Rcs. o.· 10. 2 Aguslo lb36.

BISPO do Imperio: forão {'levados as c()n~rl1ns ele
todos:l 2:600.'/1), dnndll-se:lo bisp'l de A.nc
Illl1ria 1 :200.zl). L.. i II. o 70, 22 OuLubro
18~G, art. ~. § 5; Lei n.· 106, ii Outubl'o
itl37, arl. 3, § &.

de Govaz: á sua disposição se mandou pôr
mcl~c1e do produclll da loll'ria cOllcelida
»<lra (~mpr";;;lr em alf"ia-: dl~slin<ldas ao u-:o
da calued!'al. !tes, n.· 92, 25 UuLubro 1829,
art. 3.

de Chrysopolis: concedeu-se-Ihe a con~l'l1a

de i:200.tt>, Lei 0. 0 2l13. 30 Novembro
184.1, arl. 3. S 6.

- na sna diocese, que cnnlinencins e salvas
recebe. Prov. e Tab. n, o 8, J5 Fev('I'ei 1'0

~ :iá3 , S1.9; fi,·s. COIl5. 16 SelclUb.'o 1846.
§ L (Cuz. Vn: • n. o 28.)

representa ácerca dn necessiclnde dos missio
narios cnpuclliniHls IIns di.,ccsBs, ficalldo
os mesmos su!Jjeilos, e como, ;\ sua Jil'cc
ção ('lo ludo que di~sBr r,·sp.. iLo an lIJillis
tel,io sacprdnlal. Decr, 0. 0 37;~. 30 Julho
18álJ, a Is, 2, 3 e IJ.

de Pernambuco rcsi!!D1l:,rio declarou- se po
der acculDular a sua con~I'ua e os H'nci
meuLo!> d'l director dll CII'''U jlll'it!ico. Av.
2J :Selembro 18"4. (.Iom.• n. O :..ijG.)

- de Goynz: manclár;lo-se. 0(' conlnr na sua
cntlé!rna as dl'sppzas fpilas com a bulia
de sua conlil'llwçiio. Av. 25 I melll!>m 184l!
(Jom., n.· ~t3.); sem (feilo 1'01' Av, 18
JaneiJ'o 18M>. (S uJI/}l. ao J orn., n. o 51.)

do Pará: dT.·cluou-sc, e corno, pagalllento
decongruas adie de'vidas, em conformidade
da Pruv. 11 Ago:õLo 1()~2, elo telllpo da Sé
vaga. :llé â v..spera ela sua cunfil'lUaçi"1Il l'/U
Romn. Av. õFcYt!l'eil'O.1845. (JoI'/I.,1I.053.)
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BISPO diocesano fornece prIa caiKa das obras pias
os livros para i1rro\;lIllentll. LilpLislllllS,
nascimentos. obltos c casatnl'nlo' dos In
dios alelêac1lls, de cujo eslado sl'rá inf, r
mado. D,·n.• Rc~. II.' lJ:l6. 2h Julho Hih5.
aI t. 6, §S 3 e h.

coosi~nl,rf'o-se 8:000.tf>OOO para ímpelração
da uulla elas raculdades. Ll'í 0.° 369,18
~etemuro 18h5, (,rt. 3, S 8.

do Para~lIay: manclou-se satisfazer ao rresi
dl'lllo de MaLlo Gr'osso a d,'sp"l.n que fizel'a
ClIlll a sua sa;.:..-ação. AI'.. O Janeiro 1846.
(JOI'II., n.O 52.)

de Marianna: decbrou-se que o rrocnrnclor
dll S~lI s/'llIíll<1rio n;IO póde t'slar sujeito n
cOIlc:III~lcii() nas cansas concl'rnt'ot(·s ao ,'el'e
rido e.l.;b,'lecitlwlllo. Av. 5 Dczemb,'o ltÚ.6.
(Caz. Of(., fI,O 109.)

do Rio ele Janeiro: qllaes dos seus p,'et1ios
Oa corle pagão uecima. - Vid. Dfcim6
(j,'bulla.

BLASPllEMIA contra Deus, os Sanei s e culto
religio o calholic/\, por ml.'io da imprensa
ou flor palaVl'as ~ escriptos Ilno impressos,
como ê pllniua. Proj. 2 Ouluuro 182~. art.
f>. mandado excC'utar por Decr. 22 No
\Cenll)I',) 1.82;~; c fie:. iL Setembro 1826,
suuslituitlo pela Lei 20 Sctl'ml!ro 1.8~O,

!lrt 2, S4 art. 5, e Cod. Crirn.• art. 277,
278.

BLOQUEIO: accorrlou-se com a Grãa-Brelanha a
prol,iLiçàó d.~ IC"II' ron lrabêlndos de ~uen'a

aos Jo~ares bloqueadlls ou ime 'lidos por
mal' ou pUI' lerra, 1'1';,1. 26 Felereiro 18tO.
3rt. 28, i~ulílnll'nLc com a Prussia; Trat. 9
Abril !ti28 , art. H.

BLOQUEIO: fez·Sp. constar que a rl'geocia dp. Hes
pallha declarúl'a f'm ('slado de bloqucio
llldos os porlos da cosla occllpados pelos
iII imi;ros. 00 Ull'sllll' modo que () .·slal;·'o os
coml'rehendidus enlr'e (I porLo de Santa
M,I/'ia e Ayamonle. SPl!"lldll aRes. 15
Março 1812. Edil. 18 Mêlio 18 L2. (PC,..
Souza, Dicc. J Ul'. vcru. Bloqueio,)

rigoroso que se ia esla1>elecer nos podos de
Pernêlmbllco, cOIllDlunicou-se (\0 encêlrre
gado de nl'~ocios d~ S, M. C(ltholic"I. No!. 2
Abril. PorL do Cov. 28 Maio J817, IR.
Ct11'nci1'O addit. 1.°) Procl. .. ". Junho 18'17.
(D. Carllt:i'ro addit. 2,°)

declarou-se em estado de rigoroso bloC"fueio o
porlo da cidade da Hahia. occlll'ado pelas
tropas porluguezas. Decl'. 29 Milrçu Hl23; ,
proviciencias a hl"ID da eSClll(llll'u qne o
del'i" efiecltwr, OI'denárflO-se a juncla d~

!'"zcnda, call1aras e povo de Pernamhuco.
Provs. 4 e 14 Abril 1823, e Port. 14 dilo,
ann.'xa ao Decr. 1.6 Novembro 1.824
(CDU. lVab.)

se mandou e~labelecer em todos os portos e
costas ua republica dn Bunnos-,\yres. !"C

commpnualluo-se a devi(i<. circumspecção a
resfll'ilo dos nnvios das pokncias (llllil;~IS,

que pretl'ncles:>em ('nlrar; empregando
sómenle a I'm'ça contl'a os que nlio an
nuindo á intim(lção, quize~seUl por força
romp r o LJ.Jqueio. AI'. 17 Dezembro 1825
(CDU. Naú.); "ecoml1lendou-se que se a
náu ingleza Wesllt slci prl'lenuesse violar o
bloqueio. o conlmanuanle represenla:>58
conlra lal prelenção, e no caso de ill:Lan
cia prolrslasse, sem com ludo praticar
hostilidade; c declarou-se qne a intimação
de que (rata o Av. supra ás naçõe' <llliildas
devia ser official, afim de produzir docu
menlos que juslificassem o procedimento
contra os que pretendessem rOIDprr o Llo
qupio. Av, 2lí Dezembro 1825 (CDU. cit.):
recommendauosem Av. ~9 NO'emuroi826.
(Colt. cit.)
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BLOQUEIO: :lCCOrdOll·se com :l Fr:lnça a probi,
bil;ilO dI' cOJllnu~rcio ('om C'S flortus hln
que•. dos Oll siliad CIS por lI1:lr 011 pur lerra
JIOI' al~'"11a da:; p~lrles conlralallles. Trat.
ti J 1I1llJo 1/;26, al'l. 21.

- del'i'io-se pro\,jlll'nrjns para qne dos podos ele
~anlos e du M;.ranl':IO 11:"10 saissl'l\1 Ptn

hal'('açfll'S p;II'a BIII'no,," i\) 1''''5, C para qne
:IS qlll~ d"SIWclIaSSPIII para 00; flO' los cio
::)111 pre.,laSSPIII liallça, C! COIllO. de não
loCal' lIUS' ,obn·di os 1101'!oS illimigos, e

m:II'{'anclo-se 1"lIlpo para f'('lax;II'-sl~ a clita
fiallca. PI'OV. L" 17 ,Julho 18:W (Cult.
AI/b:) ; rl'vof1;ada qllanlo ao '·!al·,'Il!J;.:, pda
l)rov. 5. a H) Dczembro 1826. (CvU. cit.)

- em 1';17.:10 de qt1l'lXilS aprf'sentac1as, r1ptl'rmi·
nllll-~e ao almil'.t1JII' IJl0qllt'alldo os Plll'los

'. ele BueIIOS-A)r 5, qlle s.i appl'e\ e.\lII'S~I! as
rrnharl'açÜl'S 11I'IIII'as qlle III;tnifl's\..mcmre
se cOlllwcesse fll'delldl'l'l'lII illfl'in~ir n blo
qlleio, c 11:'10 as qlll' ros~e,1I PlIl'Olllnldds 110

:1110 mar, 011 Clllrassl'lII c'm MOIIIl'\icl.\o,
:linda qlle n SI'II pllssal1l1rlt: fosse para os
~(lllI't·tlilos pol'los. Av. 2H l~ovt!llJi.>ro 18:W.
(Coil. l' llÚ.)

declarou-se que a prévirt :ldvC'r1encin f'xisle
c1psdc que ~c lizcl'a a illlilllaç:"lO a l.!lo/as as
nações, e CJuc COITl'lI Cl pI'azo prC'cl~o !lill'a

ch.'g-ar ao co 1\ IIt'ci IIlclIlo de Iodas, n:lO
dc\cuuo s,'rvil' de pr"'exln para as nClIll'as
])I'OCII1';lrrlll llS pOlloS Idoqut'ados n .dll!
~al'-se a p... ·lenç:"to de saberelll SI' existe já
Je\anlado' (I bloqut'io; plli~ i~lo se COIISC

jl:uil'ia dil'i~ind(l-se aos pOI'los nellll'os mais
,izilllalls d'aquelles, ~I'ndll O Pl'oct'dillleJllo
conlrario illdicio de ~illi~lras inlcl1ções.
Av, 6 DczcllIuro 181.1). (ú'oil. Naú.)

- nomrou·~c inncta consultiva cios prOctlssos ele
p.'e"as r"iléls n(1 bloflllrio dH BlIl!lIos-Ay ... 's.
Decr. !J Olltllhro 1827; dCI':lo'~e para SPD
p.o\l'I'n(l as Imll',' I;~ II 11 luhl'll 1827. allllcxas
ao J)cl:r. ir Oulubro 1827. (Cvll, Aab,)

BLOQUEIO: convencionou-se com a França co
IDo sl'ria fl'ila a inlill1aç:1O prévia aos seus
n:H ios, e poslo o .. vislo- nos pa pcis 1'1:'5
Jl'~clj\'Os. C',n v. :lrlo addicion:d 21 Agosto
1828; r<Jlilscauo em 5 Mal'ço j l:i29,

de l3upnos-A)'l'es: sua cess,'çiio foi accordacla
lia CoJlH~n~'ão plelimiual' ue paz de ;~O

Agosto Hs28, art. 15.

accordou-se cnm a Dinilllwrcil a prohihic;ãO
cle COJIIJII1'J'cio COIlI as cidild"s c pOllllS CJue
('sli'erl'lll hloqllt'i1dos ou siliados por mar
(lll fl01' lerra PCII' .d~ull' cios conL."'lalllt:s.
Tr:ll. 20 ÜUluuro 1::;28, ad. '10; ii!,ual
mellll' com Pllrlu15<Jl. Tl'al. 19 Maio 1~36.

:11'1. 16. .

accOl,tlou-se com os Eslados·Unidos li pl'o1Ji
biç:"ttl de COllllllCl'cin 1105 p0l'lu:> I.>IOlJIII·.,,103
ou :,iliatios, cnll'IlJ··lldo-~.. pOl' lac5 os CJue o
,'sli VI' rem pOlI' lima fon;a CoI paz de dl'cdll a
lI1enle illlp(~dir a pntrada dos IIculrns. Tralo
12 Dcz"m1>ro ) .....28, ur!. 17; c (jwd a con·
duda do I>loquI'311Le pal'a cum os navios
que illsci.'nl~s demandar'eUl li pnlln blo
que'ldo CIU cI'l'Ile s:\Irl:' III , tendo CIlII'udo
anles de se Ler esLauelcciuo. Ad. 19.

que se hOllverem dpcJaru(lo em pnrtos l'slrlln
g"irCls dc\ I'UJ os cOllsIIles do I lllj1crio
COllllllullicar no go\erno. nego 14 ALril
1834, ar1. 30.

dll Pm';l: cnmml1nicol.l-se ao COJorO c1iplomatico
esll',ln~ iI'o rt':,id"llt\~ na côrll: S"II c:,la1>",
ll·('i 1Ilt!l\t o , ~\ISI"l1lallclo o pl'lllcipio d' inli
maç:'tn pré, i'l f"ila, " COlllo, 1'01' I aso:!

IHJrll'llcl'lItps á p:;qllaura bltl<)III!'lIlle. Ci,'c.
30 Outubro 1835; al'prllloll-~e a cnll',lda
)lO pOl'lo 1>1IH]ut'ado concl'c1ida a lIllla CUI'

Icla ill;.:.1ew, e por que Uloli\o. Av. 16
Delclllbl'o 18~5.

:lulnrisa, fi como, :1 rp.mo~lin de alr<tnrl/';!ó13
410s 11l1!i1rt1:' PIO que ~c "c1Jal' estabelecidu.
RI'l~' 22 Junho 1836, iH'l. 4.
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BLOQUEIO de BIIPnns-Ayrcs, feito pelas forças
francezns, loi c/lmmunicndo ao govern'l do
lmperio. Av. 8 laio 1838. (Jorn., n.0107.)

ou silio autorisiío aos presidentes de provincia
a fazer dC'spezas cOlIsidrradas urgl'nlcll, na
IIJl'lna do <lrt. ftH. Lei 4 Outubro i8:H;
Vccr. n.O 158, 7 Maio 1842. arl. 1, § 1.

dos porlos do Mexico, lanlo no Atlanlico
como no Pacifico, (lplas forças dos Eslados
Unidos, foi communicado ao governo im
perial. Av. 26 Julho 1846. (.101'11., n.O 212.)

BOA fé: sobre a que se deve gll31'dnr illesa
nns lnlOsaccó(" cOlllmcrciacs. - Vid. /les.
12 NOt'cmbr~ 1817, alllll':r:a á Porto 21 De
zl:llIbro 1822. (CoU. lVab.)

car'ga considerada embarcada bonâ [ide, e sem
o conhecimento do Decr. i2 l\ovcmbro, foi
declarada isenta dos direitos novamente
e:labelecidos. Port cito 2 LDezembro 1822.
(Colt. Nab.)

e inleireza: os consules do Imller'io nos pnizes
stl'angciros d v lU vigiar se os negociantes,

cnpilã' , sobrecargas e outros, que enlra
r m no' dislriclos dos seus consulados, a
gllardi'to no seu. negocios, admoestando
aos que a clla faltarem, e par'ticipando-o ao
seu governo. Reg. 1.ú Al.l1,il18311, art. 36.

loda a pessoa qur a {'li .. faltar nos seus tra
tos com o banco do Hio de .Janeiro. fica
e 'c1uitia de negociar' com elle dil't:cla ou
iudir'(lclamenLe. Deci', E tat, n. ° 1.87, 23
Junho 1 h:.., ar!. 74, igualmente no da
Bahia. Decr. n,O h38, 13 NmcrnL)I"o 1865,
art. 73.

BOlA mandárflO assenlar nos baixos dos
porlo do Cear'fI, Maranhão e Pará. Av. 7.°,
. Dezemuro 1 13, (Coll. lVab.)

BOlAS: maodárão-se coJ!ocnr nos bnncos do
Trem e Feilicpiras do Rio de .Janeiro. Av.
9 Fevereiro i832. (H/'pe'l't. Cunho Jfat.,
veru., Roias.)

se mnndárão collocal' entre o pharol da ilha
de Sl.· Anua c a b[l ....a do Maranhão. ileSo
n.° 1.7, 30 Julho 1.833.

desde a bal'r[l da cidarle d[l Fol'l<llezfl até á
foz do Amazonas: (Hlra seu eslabt'lt'cimenlo
dEu-se consi~nação. Lei n. ~ 58, 8 Outubro
1.833. art. 6, § 22.

seu esL[I be!eciOlento ou 511ppressão nos portos
dos paizes eslr<ln~eiros, commullidio os
COIlSUleS do lmper'io ao governo. nego 14
Abril 1.83!t, arl. 31.

sua adminislração e impecção incumbe' aoS
ctlpiliies dos podos. Res. n. ° 358, j 6 Ag/lslo
1sh5. art. 2; para cuja execllçflll Av. n.-jil?,
10 Dezemuro 1845. Decr'. 11.° lt47, 19 Maro
1.8h6, ado 6, §§ 2; 55 a 58; devtHII as
emuarcaçóes leI' nas ancoras, arLs. 28 e 103.

- na pralicagem da barr-a do Rio Grande do SuL
Av. Reg. D,· 36, 30 Abril 1H46, art, t2.

BOIS. - Vid, Gado, Cames.

BOLDRIÉS forão declarados expressJmenle con
lrabando de ~lJerra no Tl'al. com a Grãa
Brelanha. '26 FeVp.I'eiro 1810, nrl. ~8; cum
<I Prussia 9 Abril 11:,28. ad. 11; e com os
Eslados-Unidos 12 Dezembro 1.828, ar!. i6.

BOLSlt no, - Vid. Pensões.

BOMBAS forão expressamente d claraoas con
lrabando de guerra Do Trat. cnm Ingl .. lerra
26 Fevereiro 1ti10. a rt. 28; 17 Agoslo 1~27,

art. 15; com os Estadus· Unidos da Amcl'lca,
12 Dezembro 1828, 3rt. 16.



BOTEQUIN BOTICAS

BOMBAS para ap<lgar incendios na côrle, man
dárüo·se nnmerar e di,triuui.', e con1o; de
terminando-se as praças que a cada lima
locari.io, v. 8.· 1 Outuuro. :1831. (Coil.
Nab,)

- a alfandC'gas de maior dC'posilo d('vem ler
umn para apagar incendios, .neg. 22 Junlw
1836, art. 76. (CoU. Plwzch.)

- de ap3~al' incendios no poz'lo do Rio Grande
do Sul silO impeccionndas pelo capilüo "es
prclivo. Av. n. O US, 10 Dezrml)l'o 1SÚ5,
S 5; e lnmbem nas demnis capit:lnias,
h:J\'endo-as no ll:lirro da re$pecLi\'3 secç:io.
Decr. n. o útil, H) Maio 18ú6, arls. SO e 81.

- Vid. lJalas.

BORNAL. - Vid. Equipamento.

BOTANICA e agricn!lura: sua cadeira no Hio de
Janeiro. - Vid. Aulas.

BOTEC DOS. - Vid. bulias, Aldêamentos.

DOTEQ lN ou Jojns em qne se vendfao licorc ,
agllardenlps ou "ina~I'I's, erão sujeiLas ao
exame e licença do physico mór além da
da camara. - Vid. Lojas.

- loja , al'lnnzens e l,lI'ernas, seu impo to
denominndo do Banco. - id, Lojas,

vendas, lavemos () cn. as de jogo: penas e
imp07.erflO aos indi,-idnos que depois dn
toque dos sinos de noiLp. fossem n'cIlns
achado __ Edil. iLJallei\'o 1 25, § 7. Com
meLLeu- e :lOS commissarios de policia não
onsenli.· n'ella' :ljunlamenLos, e que não

eslives 'em :loerLas depois do toque de re
colher, In~h'. 4 NOH'mbl'o 1Sz5, § G,
annexasa PorL. 2,"úr-\ovemiJro 1825. (Coil.
Nab. ); huje incumue ás camaras munici-

paes prevenir lal's f:lctos por ml'io ne !'lIas
posturas, conful'mc u Lei 1 OULUUI'O 182tl.
art. í1.

BOTES, cnnôas c aveiros dn nnv('~açiio cio pOl·to
do Rio Oe Janeiro: sua llumcl'açüo. - \' id.
E lIIbm·cllções.

seu imposLo, denominano do Banco. eomo se
coLI'a. - Vid. Embarcações.

BonCAmos, - Vid.. Boticas.

BOTICAS dos LlOspilaes militares e regimenlacs.
Vid. 11ospitaes.

e ooliC<ll'ins dos navios na llJ'madn c dos 1Ios
piLacs de marinha. - Vicl. Armada.

provic1cncins se <lerão sobre os prt'çCls c1ns
suas dro;'!3s e obri~,lções dos Lulicarius.
Alv. 5 NO\CillUrO 1808.

como se [azC'ffi as visitns de locJns; e qttnes
as cxigencias flue dC\'lllll saLi,l'azl'r o~ Il"ti
carios; ~ettS exalnt's, e CIJUtO ('0111';10 ~":lS

dividas. Alv. 22 .Janeiro 1810, S ti li 20e
3ú, d,'cla,'ado flclo de iW ,/;JIlei 1'0 1811.
Pa,snr;lo Laes ollrihlliçóps fl:lra as C,IUta
ras l\1ullicifla~·. Lei 30 A~o,.11I 1::>2H. e
Cum(l, Lei 1 OuluLro 1ti28, arl. 66, S 9,
UI'l. 71.

s50, e como, subjeiLas ao imposLo denominado
do Banco. - Vid. Lojas.

na\'ncs: a quanLidade e qttnlidnde elos ln dicn
menlo' de ()Ile se delelll ClllllI'Ó" I'orúo
T1'guladas rOl' Porl. 16 Sdeluuro HH7.
(ind. Alh., vcri). Boticas.)

cobibin-se a al~(Jns holical'ios o Cxcesl'O de
se nào presLarem de noile a aviar .18 I eccila&

46
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DHACO.
'IIII' 1l1'1J.e aprt·"f'nl'J';n. Erlil. () Alllil J81H.
(lnd. Alh., Ic.L. Bolic(.,·ios.)

BOTlG.\S: a um 11lllicarill n', Hio d,' Jalwil'O
ClIllI·C.I· II 1)" t'XClllM\O I ara 1"11'1:1 dI' agllil
tl"s Calda- tia H... illllÕl. I'C'T. 7 M<ln;u Jo1.".
( Coll. J\ "b.)

•.r.IClllllI-M! qllCl ti I"liy~i('O-IIu'II' lllanl1:,ss,·
~I ;,lll,lallH·.Il,' pi III" d"I' ali I X:IIII" o" 11111
,·,I ..allfí· i .... '1"(' Pll'II'lIdla "c'r blflic.... i ...
1'. II,.. I:.. Fel"fI'IIt1, 1.. a a Abril J8tlJ.
lC•. li. J\' .. IJ.)

- .11' :I1dê.. ill.'IIlo de IlIdills. - Vid. Aldialllcntos.

cm;c·,-d,· .. 011 a "1!I:lI'lIlar pal'lidlls de I'olicilri,,~

1" ''''111:'' li 'j,. as C:llllaras MlIllici":I"s 1',·llOs
~"lI" 1"'lldillll'lIlos. L"j :22 Selt:IUlllO lti2::S,
iII I. :!., S j O.

('IIIllO ê I'lIni.l .. II hulir,"'i" r!'1f' fOl'nt'rl'r, rllm
('III1II'C'11I1"lIto d.· C:'IIS;I, dl'"~a,-, 011 l(U""~

'(114'1' III, ins I·ala p,o,lmir II .. h"I'lO, ilill,h
(1111' I II,· se \lÚtl \'cr,li'jlle, Cofio Crilll,
lorl. :WO,

sã.. IlI'l'II'llc"nl,'s ii ~ull,'da Ilõlcional dI! r,-s"I'l'a
(IS I Olll'.II·j ..s qUI' II 1""1"""('1"'111, Lei 18
:\ g"~ lo ISi:;! • :111. 1S. S 2; R.·s, 25 011
lul'l'lI Ji">3.!, :II·L. 8, S 4.

llõll'n fllrl:d, zas, - "id. ,,"alfaiaI/s.

as ,:arlas de plwrlllilcia ~;'o !'III,j"il:Js :1 1101'11:00
f' l .. lIlll:l dirc·itt,s. - \ iII. fiOl'os 11 rei. os Di·
,."i tOJ.

ltolir;lrill~ rle hllspilal's de C:lriJadc. - ri.l.
11o.•pitlll·...

para alll·j las Ilclem oe; bulj.·ariIlS 1"1' lilul..
CHllr,·, iel •• Illl i1pprlllado I'.. la:oo ro. r'ola~ o..
IlIeolclu.• li •• 11U1) Ti.• , ~ como. Lt'I;~ Ou
11ll.1I·1I 1ó'\;\2, ai'\". J:\ e lá. AI. t~ Milio
1 -1,7. (f;a:. UIf. 11.' tu do 2.· ,·ui.)

BOTICAS: orr1cllolI-~P â r.amara ~ll1lliciprcl m
('()rle que l.llIH.s"n ll'I·.lida~ "al'a 'i1": ";'0
cXr'I'('I'~~CIll a prllli-siill blltll"II'j. ~ 11'1t' SI' llilU
11111,lra-S"1II Itabililadus lia 1'0l'II1a ela L,·i 3
Ulllubru J8;s:!. AI'. ;) Sp.lL·mbl'o J 8;~lJ.

forào :JS f:Jcllldrcdl's d,· Illl'uicill:l alllol'i~ad:lS

:1 cUlle,'d"r r' a que I"·,,,oas II titlllo de pltar
UIóH"'ulil'o, R..s. II.· JO. 29 ,1111110 lt>35. e
COlIJO; Hcs. II,· ti, 4 J 111110 J~3l),

os lihallls dos holical,jlls qlle 1'...... 1Il conrr'ri
,jus 011 a jl pl'lJvados, '1111; sel10 pagão.
\ id. :i,llo.

dl'l'1;!rOIl-S~ que cst:!va ainda rrn ,i;,:ol' o A1I-.
i,') 1\01'1'111111'0 162'\, 'III" 1'1'1,jlilll1 aos 1II"

dic:us ,. Ci.·1I1 r:ifll'S ,,1'1"'111 b'llic;lrlo~. AI',9
lJl'zcml>l'u j ti411. (JIl1'l/., II. u ;\2\).)

malldllll-~e )H'O(:cller cOlllrrc os medicos (' ri·
rur~iõl's (1'1Il 1'0SSt'lIl IH.lirarills, .. colltl'a
c~ll's 'lual.c1/1 avias~I'1II ... ·'·I'il,'s lIilll a~sig

nadas p' I" III1·di. os 011 eil'C1l'l-\iõ.,s, (lU pur
a'l"elles "ujlls blulos 11ft .. r"~'CIll 1";::11'5.
CII'C'. 2ô AC;IIl>lu 184Ô. «(;1/:, 0/I:, II.· 6.)

para ra1.('r corpus de <1diclll lamhem SI' 1'0c1"m
c:! la 111,1 I' 1..>ulicilrios. - \ id, Corpos de de
l.clo.

BOT[~AS: sua dural:flO. - "id. Flln{"ml'nlo.

na!' :lppell:lções ci"cis c crimes. - \'id. Apptl.
l"çllo.

de crn(lrl'~ad"s do lhesollro nacional. - \·id.
T III SOU 1'0.

BRAÇO l>cc,dar: suhre o ('II1(lrI'Wl ele sua :tjuda.
\' COUIO, para 1lI111l/ISSitl' par/ll'h .. ;Ipl't'~I'n'

lado qUI' U pll\lI por illl'lIl1dados 1111 Itl(lS
rl'lll·llia, Re~. 5. a :lô Ue1.CII,Oru l,j:!lJ. (eolL
NLlb. )
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URIG.\ DEIROS

nn.\sÃo cip. nrllHIS: Sl'lIS direitos. - Vil!. Nt-ror
e PClllOS IJi,.eitos.

nUI.LAS

manoo rl" hatal1tiín pnr "m hrio:arleir!l ~t~_

d"~III.,: Podo 1." """"0 ! X31; (R,pel'lo CUIlt&
,1/ ti t•• \('1 h. B"it-adci,.o.)

que scll.l paga, - Vict Sdlo.

prllvid.'nri .• tI.sP ~ohfl" ri S1J:l C'lnres<.;ãn. O'·rr.
MH.l, 3 L J ii tll'iro 1~[!7. ((;az. OfT.. 11.· J 37.)

nRASIL abrill seus portlls nos estrangeiros. Carl,
R"t:;. 28 J alleiro lj08.

f(li rlf'varlo :l cat"~nl'ia oe Reino-Unirlo. Lei
1ti Dezembro 18 L5.

declarou a sua iJl(!l'prnt1l'ncia do Reino-Unido
t'W 7 1.lczCII1L)I'o J ~:!2.

foi por Plll'Ill~al rl'con1tf'('id .. sua illdf~pf'n

dClleia. T,'al. 19 A~..~to 1'12:>. llIandado
tlbScnal' por Oecl'. 10 Abril JH2ô.

nUA vrRA é das \"irllldt's militares a mais r<'COIII'
1I1cI1Ilada, Occr~. 20 lllllulJro 1826.

BREVES Pontilicio-. - "id. Bulla.J.

RnIGAO.\ de r.rli!hnrin de marinha. - "id. Ar·
tilharia (ie AIa,.ill!l(I.

- de curpos de linha. - ViJ. Corpos de l.ÂlIltlI.

BRIGA OEmOS em Sf'rvic:n aclivo de cnmpnnh:,.
no ~ovt'rno de 1"'0\ incia ou praça cle ~lIC r:I
cm e~Lado ele dl,Fllsa, tem tlm ajlldal1le do'
camIlO. P"rL. ÇI.Jalleil·o 1812 (roll. Dt'lg.);
sllh~lituid(} por III1l ajudante de orden",
Purl. 1ft Fcverei,'o J8liJ.

rfTccli,'os: os roronl'i~ qllf! a I'sle' poslo
pas~'lrem ficflO dl'sli~ad()s nns r"'~pf'("ti

"(11\ ,'ep:inwntns. Porl. 13 S('lt'm!lru 181;~

(CoU. Dclg.); declarou-se abusivo o CUIII-

Imlr.,\IlEInOS : Slla :lnli~ui,lil,lc para di\"cr os
.·ff.. itfl~. - "iJ. ,.-/,t:ifiC/;dadc di' oflicit!l:s ;;1:
II/Tll, s.

foi·I1,~!o con,-,'di(lo n tralamento (le sl'o!loria..
Ah', 24 Abril t8.!1.

pódl' Sf'r <ljuelanl!' ~f'I1f'r:,l, f' com quI' "cnei
Ilumln. 1'('('1'. 1:\ Maio ·18:!~. ,'Unt' 10 á
I'flI'l II ~IÕln:o I,'\'~H (Coll. Nab.); J)l'cr.
20 Feverci. o J :i2c., S ...

scus· spld,,~. ~r<ltilicac:ól's, clal'cs e cav:.l;:,
ouras for;'IO r '1{1l1;l(la" 1)"1-1'. ,. Talt. 2;;,
d"('IOlrado pn,' ))Pl'''' .. Talt. 2x ~1,,1'(:" IS:!5,
;ll"'r, da. t' COll1.). 1",1:t nrs, ~(iO. 1 UI'7..·01

Lrn 18'.1 C T.. It.. Ol'cr, f' III';'" 1.6:~, i (»

Jallo'il'o IS4;;. e Tab. 1.',2.', O," ,,7,"

foi rf'intf'~l'arlo um il1f'p:a'mf'nt,· I1pmillido.
OCCI·. 11 ALril 1831. (roll. {\C/h.)

IlOnorarios tio ""fO"cito: "m cOllforrniolluc da
l.(·i :!;~. I;) A"o~lo H~;H. fixou- SI' o S\:ll

uniforme. Oec,'. J;) Se.t'Inhro 184(.

quP. contin('ncias c sahas Iht·s comprtl"lD.
Provo n.· 8, 15 Fc\'('reirll l~U, S ~J.

Ul;CRES. - Vicio IndioJ. A lJél/Tllcntos,

BlLLAS: commi~s:Jrio ~"ral d<l dacrIJ7.<lda foi no
meado. Dtx:r. i e t9JUlllIO I~08. (Coll. "'oh.)

rf'!1=ul041-se a rórma de IHn~-las tie" Roma. e
ht"w 3!1!1im o.; mai" l':.p"is tia ("IIn;s. SU5
penMJ Ct Alv. 4 Setewbro 1804. Aly. 7 Ja.
neiro 1809.
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BlLLA S: nCf!ou-se bí'oeplncilo a 11m rccl'ipLo
pal':l potif>I' um reli~i()so :eculari ado hpr.
dar e h'slar, Res. 2.· 26 Dezembro 1809.
(CoU. Nub.)

tia cruzndn: rccommendol1-sc a observancia
dos seus pri,ill'r,ios. Av. 17 ./ulbo 1tll0
(CoU. UI/r. P1·.); PorL 25 Selembro 1811
(Colt. J)I1Lg.)

- sobre o cl1mprimenlo ela dp. 19 Julho. mano
d.,da ~uarJal' pelo Alv. 3 N(Jlelllbro 1803.
ácel'ca Ja al'1'ccadação dos legados pios IIÜO

eutllpl'idos. - \ ido 3 P,·ovs. :20 Novembl'o
1tS1U. (Cult. Nub.)

- da crU1.:ld, : sl'ure os rrivilc~io dos thcsou
r"iros IIICllc,r' • !'rov. 20 Fevereiro ltli2.
(Cull. J)t:lg.)

_ da cruz"da: mandou-se receber. e como, o
dinlieiro que pa~asscm seus t1Jt:'soureiro •
}lorl. 1 Abril Il:H2 (Hl'pert. F. TIt., veru.
lJlIlla, n.· liti9.)

da cl'oz.,da: privilegio aos mamposLcil'os pc·
qUI'llo . Porlo 2tt Joluo 1. 13 (D. Carneiro,
cztruct. 2.°)

da cruzada: para p;uarda ele pl,jvilegio de ellS
Ihesoul'eil'o' qne se achava 'u l>L'osa. Av.
22 ./ull1JojtiHi (ll/d. Alb., vcrll. BI/lias), 22
.Jullw 1 16 (8. Car1leiro, l'xl1·l1ct. 1.0), Res.
1 cleUlbro em Pnrl. 2lt flvelll Ill'o 181 ,
e C. de P. 3 Abri11S19. (1 nd. /llb" verbo
Bllllus. )

de coofirrnllç~o do arcebispo de Evora: sobre
reeu a d~ 'ua CllJ1ce'são c comporlamenlo
insilluadll ao lllinistro diplumatico. Al. 30
Julho 1 16 (Coli. Nab.); ordcllou- e qlle
se !lãl) concede e placilo á Bulia de con·
firmação 'se nãtl ros~e e, pedida na fôrma
gera.I. urr. 12 Ago 'lo 1816 (B. Carnei1'O,
c.c.ldlt. 1.°

nULLAS: a umade dispen'a de clausura para que
os culonos suissos se podessem alojar' no
convenLo de S. F"ancisco em Macacú. leve
pJacilo e mandou-se cumprir'. Av. 19 Jlllho
1819,annexoáPort.10JlIobo1 2!J. (CoU.

ub.)

da cruzada: derão-se instrucções para as es·
cripluras dos lhesolll'eiros-móres. Porls. 30
Outubro 1819, 22 Fevereiro 1~20. (Ind.
Alb. vcrb. Balias.)

da cl'llzada: concedeu-se aos thesOllreiro e
devedores e paço par'a salisfazercm suas
dividas nas duas especies da lei. Porto 1
Março 1820. (Coll. Delg.)

da crozada: para entrega dos rendimentos
ao seu commissnrio geral, coolorme as
Prov." 18 Jnlho e 17 Novemhro 1818, Prov.'
20 e 2.· 28 Novembro 18:22. (Coll. Nab.)

da cruzada: ordenou-se que a juncta fizesse
enlrar no thesouro tudo qlle livcsse apu
ndo. Porto 31 Maio 1823. (Coli. Nab.)

- da cruzada: sobre levantamento pedido de
sequestro em bens de fiador de llm tlresou
reiro alcnnçado. Re. 2lt Agoslo 182ú.
(Coli. ab.)

da cruzada: obre e pera pedida por V1Uva

de lhesollreiro alcancauo. Res. 2. 3 31 Ja
neiro 1827. (Coli. N~b.)

separando os bispado do Maranhão e Parà
da subjeição do palriarcuado de Lisboa,
mandoll-se execular. Av. 25 Selembro
i827.

a qne começa soliicita. catllOlicce gregis cara Foi
só approvadaquan lo á erecção da prelasaas
de Goyaz e Mallo Gro. so em bispados. e CO~
que sédes, extensão, limites c congrll3s. L 1

3 Novembro 11327.
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BULLt\S: :I que começa cunctis ubifJllc pllteat. des
ligando os religiosos henedicliuos da ohe
dicncia aos fie Porlu~al teve pl<lcilo. PCl1rl. 3
Novembl'O 1827 (Coil. Nab.); foi mundalb
remeLter á secretaria cl'estado. e que se não
executasse sem :lpprovllçi"to da ASSt>mhléa
Geral. Porl. 1.7 Auril 1828. (CoU. IVab.)

- brel"es. ou qUllesquer rescriplos ordenou-se
que não fo~scm recebidos, sem que as parles
3!)I'eSenlassem a licença que liverào ti" ~o

verno para impelra-IQs. Av. 5 NOl'cmuro
1.827.

- ela cruzada; eXlglo-se copia da bucHa elos
emolumentos percebidos pela jUlIcla. Porl.
6." 5 Julho 1~:2S; (CoU. JV«b.)

- da cruzada: extinguia-se o Iribunal da juneta,
passando as slIas allribuições a outro juizo,
e dando-se varias providencias a respeito.
Lei 20 Setembro 1828.

sobre a confirmaciío c lrasladacão da calhc
dral da cidade do Rio de J:llI'eiro da ign'ja
de Nossa Senhora do Roz:!rio para Nossa
Senhor:! do Carmo, c I'alificaçbo da crcação
da Cope/la Imperial, incorporando-a na
catl1edral, e annexando a dignidade de
capel1ão, e conferindo !lomas, IH'j, ilcgius
e "csles insignes aos seus ministros: t'xi
gio-sed'ella copia.-Vid. Av. que a cOlllém.
8 Juluo 1829. (CDU. Nab.)

- da cruzada; os offic- aes do exliocto tribunal
forão chamados para ser empreg:lclos p"ln
minislro da fazenda. Av. 25 .Janeiro ftl30.
(CoU. Nab.)

de confirmação do hispo nomeano p ra Per
namlmco pela aceitação da renuncia aO que
fôra nomeado para CU) aliá e MaUo Grosso.
mandou-se solicitar. Av. 2100lu ro i830.
(CaU. Nab.)

BULL" S rla ernlnéla (exlinda) : mandon-se no
l\1a ..allhiitl l'xl'cul:tr o :lrt. !J ela Lpj 20 Se
temLru i 82~ :Iccrca elos >cus IJe\'f'durcs.
Provo á NOl'cruLro 1.s30. (Colt. Nab.)

de sep:lraç1ín de provincia m:lOlIou-se ao
))rovinciOlI (Ius f"anciscanos da côrln, nc
vl'ndo. para npl'l'Clva~'[1(l do vi~itadol'c pr.!
lIidente (~O ca pilulo, aprnvl·itnr-se da pro
"irlrnda dada na hlllla (le L1"Il11Hlle X.
E:rpo7li !/tJbis. Av. 29 Janeiro 183L. (Cult.
Nab.)

ponti6cias e rle scns delpõado5 para ol·alorios.
calwll:ls, inlcnticius, :.eclIl a l'i..:açfl() , IIlU

danças e ma1.-imoOIOS, sàu subjeiLas a seBo.
- Vid. Sello.

da crm~3r1a (exlincla): orrlennu-se, e como, a
liquidaçflll di! c/mIas d,' S"lI~ lllt'snnreil'us.
Circo 30 Maio e Purt. 20 Julho 1835.

da cruz;1l12 (exlincla) : mandarão-se no M3ra
nbüo vendl'r a peso, e como. P01'l. 1&
Atjoslu :1835.

ll1la cruzada (('xtinda): declarol1-se ql1e o es
cri'iio da th"soura ..ia ~e"itl ela juncl:l ex
tine a era consider"do empregado vitalicio.
Av. iB. Agosto 1837.

brCl·Cs. recri tos apo"lolicos expedidos prla
Santól SP. cm seu d"lepulo se ~lIar"à(l, e
como. dando-se copias ás llal'lI'5, 1111 Archivo
Publico ela côl'l(!; e t:Ullh,·m (IS Uecl'l'lns dos
cOllcilios. lelras :1J1Oslolica,; e cOllslilllic() 's.
R/'!;. n.02,2 Janeiro 1838, art. 4, S5 8 , 9
e 10.

- de con rmacão do bispo de Goyaz:. - Vid.
Bispo. •

das faculdade,; consit:ll:lçãn para impell'ar-se.
Lei 369. 18 Self'Dlbro 18&5, art. 3, S8.
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UVLLAS : \"'evl' conre·II'nl1o n titulo nl' pro'n
1I"lilrill ela S.. Illa Sé :1/".slolira. t,·\,· b""l'l'la
cilll. Av. "1.7 Agusto ll::iúl.>. (GIIZ. Off.. n.- 6.)

11I"'VI1 CI'I1::,·,follllo á a~stlciação ESp<lcial da
p, 01" WWll'I da Fé ('lU )l",'namhurll O" "ri
I il"l!IP~ ("'IICf'diuos á õI~s"riõlç;'1l1 l!'·I·;.II,·""
pl""il". Av. :21) Ag(l~to IBill.>. (Gal. O/r,
II. o 5,)

BLf.f.J\S (' vlsllas nns ,1llwiciliCls dos sllhclilos
illr:!"1,('!' " "ral>il~iro" õll'cnrrlon· SI' ('ti 01 o !H'

I'i:'fl 1'c'I.ls qU:llldn IIf'I'('SS;lrias, Tral. ~I.>

F""",cir" 1810. :1I'1. í; TraI. 17 :\p:"sl"
1H-;7, õll'l, ;); \ v. ~5 S"I"mhro I ~;\7, cios
frillw'·l,t'S. Tral. () .I""lro Ih:?tL :11'1. 6; tios
P..u~siallos. TI'al. 9 Abril J8:?~. arl. "1..

1105 lIal'i05 I'al'a achada d~ cartas - Vit!o
('onúus.

ll:Js c:lsas dlllO cid,ulãns, romo c em cacos r.
b"ras 11'111 IIIp:ar, Lei tia Cnll:o;liluiutp. 1'01"
11I~1I"7.a d,' 16. Oul"hl'O :t 8:?:!. em ,ignr
p"(a Lei "1.0 Outubro I R=!3 , sllh~titl1ld'l 1'(~I"

('"d. Cri\ll•. art. :! II; C"d, 1'1'"r, palt.· 2.".
IiI. :\. cap. 7: ,,,I. Hl9:l "lO~. 169. 3:'>0:
Hill r"clus I\I'la Ll'i II. o '!(i1. :~ Ih';IoClIllII O 1841,
:111. lO, II:!J S tl; 5; 17. § "1.; p~I'i1 CII;"

"XI'I'III:ÚO Ilrr. 11.0, ~I JanC'iru 1842, ilrl.
:\ . § :\; flH S Jt: 61 ; 62, Stj J 20 a J 27 ;
Hlf> S 5 j I U1:S Sr..; 21L S Õ.

dl'lI-s,' "xplicação ao ar!. 6 dll TraI. 6.Junla.,
HI:!6. qll" uiio cllntpmlif"nriia os t·lJll.lllr~o~

I' "XI'I"Il::"o di' s,·nlcnçasciveis. Av. 25Julllw
iM37. (Colt, Nub.)

BlSr. \ S p,." ('xlral io cip onrn "ti dinm<lnlf'~. _
Vir!, lllll'O, J uneta de aduliuisll'(Irli<1 dos dill
mal/tes.

Sl' orcl{'nill':lo l'\l1 (' ..~a p.lI" iC1I1 ar S<lSIll'i Ia de
I{,l' UIlHllll('IIl'I. Porl. L" 1.1 Julllo 18;;1.
(Colf. llab.)

RflO clf'vl'm os l,iõarl;1(ls f;l('ullar dE' nl1ite
sem SOl' nos ('asol' m:lr(;ado~ na lei. (lurt.
1. ~ett~IllI.)\'O 18~ I.

U:IO sf"I compct"nll's para r1à-l:ls riS guardas
IlHcional's. Av. 7 Janeiru tS3t.

cm 0:1\ i" elos Estados-r nidos: d,·d.l\'UU·lifl
qn,' a ella dl'lia "~si,lil' II rl'''l'c ,ti,o r""~ul.

em virlude dn al'l. 2 tlu TraL t:! I>"lrll,bro
18:!8. ÂI'. 31 Ju1:w 18~:t

nos lIafins por suspeitas de l;xlravios. - ViJ.
Al{ar:df'gas.

de cprtidõe~, no.. t1ivf'rsns esta I11'1eriml'IItIJI
pllhlicos. - "id, Os '"l'spoJ<:tivos 1oJlabtllri
'HeI/tos.

nos na"ios ('m "il'hl(l.' da ronv"n<;ãn ~8 Julho
1817. para <lhllliçiiu du tr.• lic.) dI' e.,era·
"a\tlra cl'ssáriifl. Circ, t 5 Mal'ço Hlh5,
(Jo..",. ,.,0 i6,)

se niio dão nas llJfan,Ip.~a' f' mai>l rl'parlíç/le.
publicas Sl'm Hmia t! Iicicnl'ia dns ch"fl':io
A v. 29 Setelll Lro J 845.' (Jum, II. ~ i, h.)

Fnl DO PRIMEIRO VOI..UME.
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AB.\LnO/\çÀo, qllalille'lIla nallrr;l~io (Iuand..
~\Ic ... ,c1i,la p"r r(1I'~'a .I,. 10'111[1'11'''1. "id, NLS.
n SdclIIbl'(J I R2h. 1('011. "u".)

qlll',lõ.·s ~. hl'c UallllllJ!'> 11",11;1 l.rO\·clliplllcs,
!'>àn d,'ci·lirl.l.'; \,,·lns c'lll,il:i"s dos pllrLos, "
5' III r"e Irs" alé 100.)])000. H.·... 5~, III
1\;':0 lu \...,'.:) ai t. li. ('"ra cllja I'XC '1I(:il\.l.
l>"CI. n,,;..:, !.J4í, 19 'la o I ti6(i al'I. Hlt a 110.

AB \ \1)D'd dI: /lI' li Oi n 1n:·\I0I'.·". -Vid. J/e-
1101"'5 - (JI'Jlltiw, •

.I" I'OI\'·'·III"s. - \ ido ('01l1"'lIt05.

d.· am r Õl".-V II. AIIl·"r,<.
dI' I'llIh,oI' 'al:fl, S i la" a pl/llle Jl!olro do porlo.

- \ ido HI/IVUI C({CO' .ç,

AB.\TI~f[·:\'rl J ou '11'~lo Li ::'10 II,' C 'lI-tl'l"'Ç'll'S /lll
11111 1I1lllelll ·s " hl'IIO; plll.l c s. - \ i,l. 8""5.

ABUIC,H,:À(. da ('''1'001 s.' • 11 I'lIti"rã II~r rl'iln u
IlIlj.l·ralll(! ,i s;.i,· do Imp"I'ill SI'III fi r. '11

s"nlillll!"IO 0111 ,\,sclllbl,'a C('r<l1 Lc i,Lli\a.
C"O,I. arl. 10'1. . .

AlmnTlH \ dc. pllllC", - \ id. PI/ue,;,
AliSUU Tf~'I(I. - \ irl. P"l"1. I;~ .11,,;0 182:-.

(('011. Aob.) Porto ido A,'. RI Olltllb,'o Ix29.
(Co{l. O. Pr.) Av. 12 Jd.. o I~:~t. (foli.
1\ ob. )

ABSUL\ I~:\() J,. ;H'clI-;lCln por crim'> ti" lill1l'
J<lII" d'illlf'l"'IlS,,: l'II1 :";:"1' aillCl,. S'.'II o II

"sr't'ii l:t JIII, ado I'l'illlillflsn, P .. j, ~ O"lu
bl''', "111 \ igo,' 1'0" Ilt'. r. ~:! '\mc,"Liro
I i'i:!:~, ;II'h. lI' . 'J;\: ,u!hlit IIdn 1'01' I."i :W
Sdl'lIdlfll 18;\!), ar~. ;{ll, ;i(l. C.. d. do
PI'()!'. "II~. 27L 27 • n,·!!. 120. ;il Jalll'iro
h;lt ~. [Ir:. ;~s:'.

ABSTI \ L~ l:I \ oIt' ,'ame disl'f'lIsada aos r/)}ollos
de C<lllla~;tllo 110 Ri .. ue .Jaur·it·p. ,\ v. :!7
I'UI t. ;W S.'I' 111/ roL 181 n, alllH'xn ii Porlo I (}
,lullho J.... 2'•. (('oil, :lob.)

ABtjSU dI! "xJlI','-sào d,· P'·Il::,ullwulo•. "id. Li·
bt'rcicu/r' di! lIllP"I·/IS".

á I\sSI'IIIU1,'a <:1'1<11 L"f.(i"lali"LI cornpeto>, na
mil' Ll' d.. 1'"pCl'ador 011 \3C311<:i" Jo l!JrIJ
1If1. nofllrmar 05 abu-u.s mlr. du'lÍrlnli na
aJmioi,lr,t(;fll'. (111151. "rL 15. S li. IClld ..
ioi"ia,ila a Chtnal'i1 do:. dCllUlaJu!ô, ;11'1. 37,
S L '

:\nlSO de pod,''': por "II.· s:'o 1 es nllS;1\ eis c
cnnlo O.~ IItinlsl, os •• secl"'larios d,· .,,,taoln.
Clll"l. ar!. I ~~. S ;~, I :~ú. L.,j 15 Oululll'fI
t 8:!7 ,<11'1. 3.

dc' po 1"1': \1"1' C~II~ rl~,~pnnd""1 lo 'O~ (IS jui/t'S
cI" d:r"iLn " nlli"la, s ti., jusli.:a 'I"alllln o
COII'lIIcLlI'r"11l 1111 ""e. c,ei" 011 1·IIIj1r"l!fI.
COIlSL. arl. 1.">1'.

pralicao., n. c:\l'I'l'iri'l .II' rIlIlC'ÇÕ"s: po,' ..tl'l
:':'0 ~lrirl,1I11l'1ltc Ic,poll,ó'Y"is • S C'"1 rc
~,lrlOS puhlic'"~. CIIII:-1. ar" I 'in, S :!~}.

d.' aultlrlllarle: tlI'U'~C ill ...11if.('·lIcia "" ólrl.
;{4 L"I 20 ('til ubro J~23. Cil'l". I í Sclt'lIl
hru 18:!7.

011 zollll a:;a dl~ qll ,1l{lIt'r "II!tO t'~l:,h l<ll·j,lo
nn IIUIlI'I'io, pOl' (', cril,ltls "II 1',1.,\ ",IS
COlllO é I'''nid<l. L,'i:!O :-",lr'mltr.. 1<;:\0,
arl. ~. S ti. C"d. C, iII\. .11". 2,'/.

ele "ulol'io "II' rI!1 impllt..I:,'O d',II.' r, ila.; .;
corpnrill:i,.'S 011 '·lllJI ... ·~ólrlIlS pIIIIII,'. S \,"1' \',,

p.'i~ illl/,I"'SSlIs lilli"l!l' .pll,,,i •. s •. u 101',l\aoo.;,
011 por paL" rOI!'>: 'lU ,"dll ,. \'OIlIU s:·,u /,lIl1i

das, L,·i :20 Sd,·,"l,ro J,..,;H), al'l. :!. S 12,
tó. Cud. Cr:m•. ólrl. :!31 :1 :!:HI.

- (' ou,issiws dus ,·tnl'l·f'l!a .0:\ ,'ui,} ('U,; cm filiO

"Ollsj,II'II' •• C"IIIO ~i111 I'"niol,,~. CuJo \ '·IJIl.

Pu/ I. 1.· Til. fl, C<lp, 1..
di, p"dcr O,) t'lJIl'rt';':óldn pultli,'o. slll,lral,illrl".

SIlI'[1' illlilldn ou aIJl·illtl .. \'al ta 1lll'l~idól 1'11"
I-lI.rlaJ•• I' paI riclIl"I', ('UUIO (~ pUIlIOU. C,.d.
(rim.. all. 12\), S fi.

das arlli3S 1111 "111("'\'100 dl'lIas "das l!u<ln(:as
IIl11Dicll'ó"'S: l\llalld .. C 1'''11111 1>''I'ia ,.\1
11I1Io, ci"l.·rll,infl\l-w, L"j () ,) unho H,31 t

art. II.
c c'X ra,iu~ lia arrpr;Hiaç:1fl rias rt'ndas dC\"'11)

10.105 ns c>OlI.rpj.:;'ll}o" rlas m"~a- "" 1'1l1l~1I

lado I' tJiVI'l'S;ll' rl'odas rUI'I" !,>pulal' ;111 :'l'll
aelOlini~lrad<)r. Derr. n,,;!. :!H llitrço 1h;~3.
nrl. :2:!.

f'mI'H'f:,õfll .. quI' o f'OIlII11f'!t"r dl'vl' • ,. 1'11111".

:\"r su~p,'n"u pelo rrl·sil1l'III.· ela pl'.'\ illc'ia,
C manu.. do r'·!'>pun~ahl!i:.a"; obsCI'\ ó,"do
:ic"rca Jo.~ m:l;:i!Lrados a Lc·i I 'I .J ".,110
1831, IIrt. 17. L\,j 11.- :~8t:~ Uutubro J834.
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3rt. 5. S8. sem vi~or rrnantC' a psles. Circo
21'$ S.. lt·lIIllrll 18á:\. (Jorn. n.O 280.) Circo
fi.· 9. 29 .JauI·irll 1.~ti'l.

ABUSO <Io~ COlII/llallChlllles e mai~ r~ssoas das
barcas.- vigias - das all'alld ..g:as. é jul~adu

ci\ ii c mililul'lnPlIle. e como. UI'CI', R.'~.

ÓOl"i. 6 Março 18ll7. art. U. (Gaz. Og:
n. o '150.)

AÇ \FI\TA~. -Viri. Casa lmp'·rial.
A~ADEML\ das UI·lIas Arles: dl'lf'rmin~l'ão-sc

p~IISÕ"S aos SO'lIS rulllros profe~sorr·s. Decl·.
12 Ar:"slo J816. (Coil, Nllb.)

orel!'o 'lI,se CIIIlII't;O dlls St'lI~ trahalhos. e com
que aul"s e prorl'sslIl·(·S. L>ecl'. 23 Noyem.
br1l1820. (CoIl. J\'ub )

nOll1e"(I-~e e com {IIH~ ol'{]('nndo lente ele
p"isa~em. PVl'l 11 NovI~lIIhro 11)21\.
({'oU. J\'cdl.) e CIlllr,) cle e~clllpLura. L>ecl'.
12 do IIIC~lllo. (CoU. cit.)

- df'sip.llou·MJ edilicio "nra ~ua aucrlur:l c Lrn
h'III."s. Hecl·. 17 ~olelll1.>ro 1824. (Cull.
J\ ab.)

('ncilrrl'~Oll-SC ao spu dirrclor II relraLo do
SI'. D. Petlro I (Hlra (I palacio de Sãu
PaI/I". Porl. 1 .ruIIIIlI 1825. (CuU. Nab.)

dcLel'lllillOIl-Se cm qlle Sll elllpn~~ariflo. e
COIIIO. SI'IIS fll'lIsiolli~las. Av. "2.4 No~em

III'C) 1825. (Cult. Nab,)
oulmi:llu-sl' tI"Sl"'7.:I lIa Europa com artistas

a vi.ljar. RI'!'. 36M, 17 Sl'lc'lII!lro 1845, <1111

pliadn. I'levando-5lJ os orcll'llac!os dfls leo
1!'5 c:t1I .. ·drlllicos 11('(,' Ll'i ;;ü9, 18 Sl'lem
hrn I H!l5. 1111. 2 . ~ 17. ~9 j. 2 Sell:lllb,'o
184li. arl. 2, § 17. aU~lIlelltalldo-sc em
cnll~e 11It'lIcia lOS vI'l1eilDr'1l los elo porteiro e
;tjlld ,nle. I)ccr. 1.:2 Outubro 1846. «(.·az.
() ff 11.· li:t)

pana l'ulldiç:1O oe capitcis <Ins colUlllons do
frOlllfl" dll edificill se mandou clIlreg:ar
pl'ça de 111'0111.". OIT. 9 Se lembro 18ll6.
( (;/I:. ()ff. ". o 12. )

AC.\OEMI.\ dlls ~1l;\l'llaS-mnl'inhas: nos exames
dr pillllos deve Ir:dar-~e de pil"ta~l'lll e
lIlnllo!lras. Onl. 6 M.lI'l:o 1809. (CoIl. Nab,)

não ndlllillill il IIlalril:ula omei"l ou cliscipulo
Sf'lU 01 dP1I1 do ;a1mirante gellt'r:,1 fiO I'f'q"c·
riull'lIln. Ord. J O Marçll 'l~09. (Coil. Nt/b.)

Í'ecOllllllcllllou-sp. n l!tl'souraria ~eral pref,·
1'I'lll'ia e p,'omplitlúo 1'10 l'a~aUlclllo ele )reL
á slla (,olUpallhia. dl'llpezas. Hcadelllia e
COIIIIll:lIl1laIlIC do corpo. Ord. "27 M"iu
1809. (Cull. 1\'lJb, )

"ppnIlOIl-SI' o re~lllnlllento de sua hibliolheca
c CO'1I0. Olr. 4, Urdo 5 .JUIl\IO i809. Av.
12 Selcwhl'O 1812. (Colt. Nub.)

ACADEMIA. dos ~uardas-mariohas: declaração
se fl"z sobre as obrigações e auloridade do
comlllnndante da comp~\nhia. direclor e
fiscal. escolha de cOlnpendios, e pOlllo'> de
instrucção. obse.'vando-se lambcm o Decr.
H.J 1110 :1.788 e Alv. 15 Ju\lw 1763. Provo
9 SI>tembro 1809. (CoU. lVab.)

o...d(·nou-se que em um dia da semana compa
recessem para exames rle piloLOS e dCIToLas
os lcntl's neeessnrios. ainda que licenciados.
OIT. 30 Dezembro 11:309. (CoU. Nab.)

appl'ovou-se melltodo proposLo p:lI'a a aula
de dcsenl.J.o. orr. 5 Abril 18JO. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que o primeiro tenenLe mesLre
de apparelho vencesse comedol,ias com
au~menlo relalil'(I ao soldo de bordo. Ord.
15 Abril 1810. (CoU, Nab.)

declarou-se como n'clla se adjudical'ião 0$
premios aos discípulos segundo os Estnt.
de Cuim1.>ra. Ord. 28 Al)l·jl ltifO. (Coll.
Nab, )

vencimento diario, e qual se mandou abonar
30 podeiro guarria da bi1.>liollwca. Ord. 17
Maio J810. (Colt. Nab.)

sua bihlillUll'ca aurcmenlolJ-se. 2L Julho. 29
Outubro 18LO. 13 Sctcmuro 1.H13, (apclIl/s
cito RI'flcl·t. Cunho Mat. Suppl. vel'h. Bi
bliutlu'cu. )

accn'scimo de wldos e comedorias se concedeu
a um caplLflo-Ll'ncnle da armada por suhsti
tuir lima cadeira. urr. 3 Agosto 1810,
(Cull. Nab.)

ordenou·se que de sua LiLlioLheca n50 sahis
sem mais de dous volumes por !'mpreslímo
pCI'll'llcellteg a cada obra, E' que estes se
l'cclllllcssem denll'o dc seis llle7.eS. Ol·d. 22
Fcrereiro i812. (Repert, Cunho Mat. verbo
JJibliot!lfCIL /t. o 2.)

para complemellLo do curso fez-se oLrigalorio
o da classe dl~ d,>scnho. Av. 16 Dezembro
1. 812. ({'oll. Nub.)

26 .r ulho 18 L;t (Cit. apenas tiO Repert. Cunho
A/at•• SlIllpl. "erb, aspir'ante.) 21 Junho
i J1Ilho 103ü. (lltpel·t. cito Sappl. ferb,
Academia dos gllanla~-meu'inlws.) .

ordellou-se o llIcLhodo a seguir na cfass1fi
cilção dos pilolos. Av. 23 Julho 1814.
(CuU. Nab,)

fixárã"-5C os unirormes de seus guardas·ma
rinhas e aspiranlrs. 1)ecl·. PI. 17 Outu
bro 1823. alt{lrado pelo Decr. PI. 259,
1a Dptelll br/l 1 S!l~.

obst'rvaL/lrill a!ilrtll111lllico para seu uso creoU'
Sf'. Iles. 15 Outuhro 1.827.

seus lentes officiaes de arlilheria de marinha
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extincla. passáriio e como p:lra a 3rmndn.
conlando e como a nnliguidade. Lei 25
Sl'lembro 1828, art~. 1.2.

AC,\ DEMIA dos guardas-ma ri nhas: ornrnon-se
que os vencil\1l'lllos do corpo ncadelllico
fo~sem rn~os como sddos. Av. 18 Agoslo
18;\1. (Goll. Nab.)

- p;lra elfccllwr-se ii rcrOl'ma ordenou-se. Av. 1
Dezembro 1831 (Gvll. Nllb), dando-sr. o
plano lU Av. 5 Dezembro 18;31. (Colt. cit.)

orc.!enoll-sc que :ó podc'sscm 5l'r a~pir'lIltes

os discípulo <lppl'ovadns no 1.° allno e
guardns- mnr'inlws os nos Ll'es pl'inwiros
<lunos. Lei 29 AgosLo 1832, arl. 5 II. ° 31,
26 ,\goslo 18~;;. arl. h; 21.°, 22 A~oslo

18M, nrt. 415.°,27 Agoslo1835, alL. 4
83.°,10 Onlll\)ro 1837, arl. 4,

- ordenou-se que não admiLlísse alumnns me
nores de j h C maiores de 20 anno~. c sem
os conhecimenlos exigidos na Lpi i Abril
1796, e em cerlo nUlllero pejo governo
dl'signndo. Lei L19, 20 SeLembro j 838, art. 3.

no seu commnndanle roi concedido o lr<lln
menlo de senhoria. 1)ecr. 8 , '18 Julho 18!J I.

dcr0t:"0n-se o Dccr. 269, 20 Ferercil'o 1843,
modificando-se o at'l. 14 do n,O '27, ;H
.J'lneiro 1839. Decr. h05, 6 Março 1 lt5.

os alulllnosnppl"Ovaclos nf) seu1.O anno podem
ma!riculal'-sc na aula do coml1lel'ci~), Decr•.
R(','. L156, 6 Julbo 18l10, art. fi, § 2.

- sells alumnos devem adestrar-se em; observa
ções nsLr'onomicas, e <lllaes. no o1>sl'rvalurio
creado na cor(<" Ar!. 2, S§ 4,10. 12:
~Cll dirl'clCll' deve l'slar em harmonia com
o commandanleclos guaJ'(las-owl'illbas. Ad.
4 § 10: Os ajudanle' oIJicia<'s da al'mada
lem pt'aça 110 navio cm que se aclJar n aca
demia. Art.17. § 2. rege-sc o o1>scl'va!orio
pejos estaluto' d'esla. Arl. 9, do Deer.
llrg. lJ57, 22 Julho 1 h6,

- a Ulll 2.° !cnl'llic ela armada nomenclo pnra leI'
o 1.0 :1l1no oWlldárão-se abonai' os V('oci

. 1TIe'nLC1S de lenle subsLiluto. Av. 19 Ago'Lo
18LJ6. (Ga-. 0lf. /l.0 2,;

- jubilaçflo se concL'dl'u a um lente cl'c·l1a e mais
tlH'larle elo ordenado, cClIlLinu:lnrio a re
ger a cad 'ira. Av.' 15. 16 elenJ!lI'o 1840.
(Ga::. Of{. /l.oiã, 18.) A outro pOI' 1)ecl'. 8.
Av. 13 Fever<'iro 1. '[17. (Ca::. Of[. n.O 13 .)

appl'ovúrflo-.c e mand<Íràll-se imprimir CollJ
pendios olTl'recidos pelo .·t'speclivos 1"11
leso Av. 17 clembt·o i"á6. (Gaz.O(f.
1/.° 19.)

- sua biblioLbeca mandou-se transferir de bordo
para a creada no arsenal de mnrinha. Arl. 2,

I , h, 1ft. sendo um dos 'guarda da

ncadl'mia porte·iro. Ar!. 7 do Decr. b7~.

17 Outubro 1~lJ(i.

ACAD1~MIA dos ~t,,"'da~-mal'inltlls: nlllndúrão-se
pag:;'I' o~ \( IIcimenlos de III1l a'l'il'anl' a sru
pa\', ob"i~ando-~e fi aprrs<'nlat· procllrilção
em I.empo. Av. 2ft Outubro 184G. «(;uz.
Off.n.050.)

de\'e, incll'JH'tldenle de orcl,'m da s<'cl'el<lI'ia do
e5tat.1o, t'n1rel!ar ao quarll'I-p:clll'ral os ('111'0

norndl'ns leqlli~ilarl(ls d" tla"jn arma"".
Av. 8 fevereiro 18á7. (Ca:. Of{. n." '1;\2 .•

cxulIlinn, c colllO. d,\ sllffi('j(:lIcia 05 ciciadii(lS
Brasileiros <l"O IlllS 1t'I'1I111~ dó' fin ..;. ~O ~I.,io

18!17 , ll'ndo serviclll tia mUl'inlw e~ll'angejra

prf'll'IHjerl'm SI'I' ad 1I1ill idos 11<1 Illll\l'r;al.
J)"CI'. 1l.0 51;~, ~5 ~lHi() 1847. ((;uz. ff..
71. n ;~3 tio 2 • l·ol.)

ACADE\'11:\ miliLal'. - ricl, 27 DI':f'llIbro 1808.
23 .]am'iro IS[)9, 16 F'I'/'r('h'o 1KIH. (Apc
nfl,~ cil. 110 1:11)ITt. Call1l. IIIat., SI/ppl. \crb.
A c"til'mill til ditar.

destill('ll-Se lia côl'lc, c como, edillcio pal'a s('u
arclliVIl p alllas. Dccr. 22 Jallciro 18/1.
(Col/. NI/h.)

sobrtl pl'IImplillcac::iio de compr.lldios na tYIHI
~I'aplli<l lIaciOllal e HI'c1til'o flIililar. Ih. ~t

Jlalbo 1HIl, '1IIll"XU á Podo 30 OululH'o
11'l"2!J. (rnli. Nab.)

- so!>rr~ délr-~e C H'IIc1l'I'·se compl'nc!ios nlls I"oles
e alull11105, Av. '1:, Abril 1813. (rou. NuIJ.)

aup:lllenlfl de COllsi;;lInc,lio para COIICl't·!O n~

St'll t'dificio COIH·I'cll'Il-SC. Docr. 3l Março
182lJ. (Coll. N(lú.)

ohst'I'\';' lorio ;,~tl'otlomico creou-se. fies. 15
Oubillt'o 1827.

suns Clllllas <'xnlll i nn e como o tltr.Otlro pu
hli{'(I lIarional. Decl". losLl'. 23 Janeiro
1~29. ;II'L 8.

collecção da Flora FlCIJllillctlSc m;lndou-~e a
clla l'('UleUer ria bibliClt!ll'ca publicit. ,h'. tI
Otllubro 1831. (Cott. Nllú)

- para a rel'OI'llla onjl'II'lda na Lei 15 Nmcm
1>1"0 18:$1 , :lrl. 7 elTl'cltlar 51'. Av. i. I) De
zelllbl'o 18;,1. (Golt. 11'(/b.)

mandou-se t'eslubell'ccl' - :;Cl S pal'ada dtl da
marinha, cm \'irluue do Decr. 22 Outubro
18:~;). ficando Sl'm ,(feiLo o Ul'cc. 9 Março
1S3~, I>ecr. 19 1)r.zCllllh.'o 18;\;t

aulOl,j~ou-s(' prOItHlVC'r no ('orp" de C'np:cohei
I"OS (IS indi\iduCls n'dla hautlilados. Lei i4.
:W Al.:osto 183'-, art. 2.

na sua ~Iula de d"sellbc) IlCwmitlio-~e E'stabe
lecct'-Sc a de musira dI) C!lltsel'Vatorio. Av.
26 Abril l~ft7 (Cat. Of{. n.O 1.. 2.° l'O!.);
em clTcito pelo Av. 1.0 Maio 1:86.7. (Gaz.

Vff. n.· 7. 2.° vol.)
47
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CAI1EMlAS e5IJ'a;1~eil:JS: apcznr 00 Decrrto
rrlóllilo il I'cl'ol1liJa dos sul>dilos Br;lsilei
rllS ao 1111J1t'rio no l'~IIlP() da 11111"pt'lIdl'o
cia, cOllco·d,'u-se :l UIll ir cOllcillil' seus
('!lIndos ('m (III<llqlll'r acadclllia ''',Irallgcir,••
D,'cr. 7,lalll'ilo 18:2LJ. (Calt. NI/b.)

ClslllClalllo's Ur"sil,·il'OS. quaes, d" ulli"rrsi-
daI! ' d . Coimhl':l e escolas de França fOI'i'to
dispcllsólJo' de CXalllrs prcpar,J!ori05; C
qual':; considcrados Ilahililad.: para <lCI05.
011 h"dnll eis formacios rlll jeis, ,"edieilla.
pl,ilo~l)pbia e Malhclll\lLica Lei 2G Agflslo
18;W.

- cillaciuos Bra~ileir(ls n"']]a:; rormados ou 0011
lOJ';lflos dr'\('1U pl'clil' lin'IH:a P,II'<I ó1dvlIgar
;l(lS pl'rsidl nles tI"s I'I'laçtlcs. jll'llceciclldo,
r CIIlIlll, I'Xi11110. Heg, 3 Jalleiro lti33 , arl.
7, S 5.

os ('!llucialll. s Br:lsileiros que n' 'lIílS se [01'

]llÚr;1Il 011 do J!oll'Úlii'tO qllnntlo, f' C0ll10, pó
(!I'm (lI' '1lllllillltiOS alls cargos puulicllS.
R,· ... 2;~, ~o 1\~o~lo J :-;;~4.

os ,.hi,'dos de Ilislllria !lillural pnrn eIJas l'H

JIlc't1icills do lluj>"lill, como ~e <!"lõp:,cI,r,o
l1as llH'~as d.. CIl1l5UI:I()0. Ut'g. 30 l\1aiu 1836,
:Irl. 157. (('oll. PI(/neh)

.lCADEM1AS l1lL'dil'o, rirul'~icas : sohre a rórma
por ',ue dr pois do l)'·l.... 31 Oulubl'o 182L
COlllillllal'iúu :l ser pa1!"s II!; pem,óes que
1llllilos dllS "IUIllIIOS pcrccl>ii,o pnm coo
clui., estudos. Porlo 21 Maio 182LJ. (Cult.
Nllb. )

l'''IIJ''II-SC:l rórlDn <lns C:ll bs quc se dcveriiio
f111:.sal' aOs cirul p:iill'S, C cirul'giõe fOl'llla
uos. Ll'i 9 Sc'll'llliJ,'O J816.

Fl'orilllenLIl ele sua ° 'adl'il'as dUI':Jnle a mi
llol'idiH!'!, CIlIIIO se fal·ia. Lei 14 Junho
1 '31, ado 1R.

- S('11S ,dumnlls olli'recêriío srrviços rnrn mnnlrr
:l 'J"lI11l'lillidade puLJica. Av. 8 Aguslo 1831.
(<'ali. J "I/h.)

- Dlll1le:lI;:lo UI: eil urp:ião que re<>e. se n cóldeil'a
(I.: II) ~i(',1l' r °l.-se, c como. J\ v. 9 Agu:,lo
1~31. (CulL. 11'/lb.)

'enll'C S IlS 1"nlC's 'e Il1nndOIl nomear com
JUiss:lo para illSjH.'cçfio elo 5 ude de ('ml're
~:I(I(). IIIll ;lpustmladol'ia nno confil'lllaJa.
l~dil. 9 SeI luhrn 1 '31. (CoU. Nab.)

- á d n.. hia Ol'dI'IIIlU-S' IIUf' rOl'ma °sC plnno
)1l1l'" '1'11 J'l';.:ioll'n inlt!rno • rC(IJ}(llllicu.
Av. h I o\t'lllhl'f) 1H31. (CuU. Nab.)

- sobre 1'l':.btllil':1O ele cni:l:l:> do in.II·Ul11entos
cl1lprr's\;\lltl~ Il1'la do Rio dt> ,Janeiro ao de
JI'il,aclu elo ci rllr~iftu-lll(ir do pXt'l'cilo. Av.
~() membro 1831. (Colt. Nab.)

AC.\DEMIAS m(>dico-cil'l1r~icns: seus cil'llr~iões

fUl'mados como ~iio ad millicios a douloral'
SI'. ne~. 7'l, 30 Srlcmuro 1837.

- U St'l1S ))J'ol'essores COlIJO se 111:1I1dou contar
antignidade ral'a juuilação. Ue. 133, 13
Oulu!>1'O 1837.

aiplomas por ellas passados devem ter o
insp,'clor gcral. mellJuros da jllllcla vncr.i·
nica da I.ôl'lc, e cOUlll1is'<Irios laccinadorc·.
DecI'o e ne~. LJ6lt, 17 A~(lsl() 18hô, art. 3,

ACJDEMI:\S nilciollaes: os oiljedlls a eUas r la
Livlls perLeocl'tn a 'ccl'daria do impel·io.
- Vil!. SI'crc:larills.

- o esll'ung;eiros JI'ellas ndmillidos ao m~l!?;is-

Lcrill, de (PW f:1\orcs gUÜIO p:il'a nalur'nli
7.:1 r-se. Lei ~:3 Oulubrll 1 '3°l, ai'\. 2, 4.

scus (lrofo~~sol'es ou alull1no' pel'lenceru á li la
da l'esl'l'\a na gl1uI·da nacional. Lei 25 Ou
luhl'o 1831., arL. 8, § 7.

seus dirt~clores para n'ce!>el'f'1ll ordenado'
lIão neccssilflo da alle,tnção do nl'(. 103
da Lei h Oulubrl' 1831. Decl'. ::. Murço
18;~:L § 19.

sobl'e rllilS nfto podem as nssembléns pro
viuciaes ll'gislar. LC'i 16, 12 Ago~lo

1834, ad. 10. S 2, nC'!D crenr ou sup
prilllir seus p.Ulprrgados, que s{\o gerae •
ar!. 10, § 7.

os esludanLl's CJl1C deol.,o ou fórn a'ella usa
rem de injúl'in, 3Ll1<'açns ou I'iulencias
COlllról o direclur ou lenles por cllusas de
seu officio S;IO, e como, proccssn os e pu
nidos. Hes. 42, 19 Ag:oslo 1.837.

os esllldanlt's q'le por I'nlLn de lenle não
tiver.-w a J'rcquencia e~i~ida p(·la lei, forno.
e como. nrlnlillidos a aelo. nc. LJ3, 19
A~c'slo '1837.

ACA~JPAMEJ\jTO: fixou-se a t:Jllel1a do [omc
cimelltos de vivprl's paI'" força acampada.
Pod. c Tau. 27 Solembro 1 ':2ú. (CoU,
Nab. )

seu piquete e gl1nrdas quc conLincl1cia de
lem raZI'r ao Sagl'adu Vialir:o, § 7; ao
Imperadllr, Im\lo'nlll'iz c Principe', 10
n 1LJ; os offirides gellernp' alé marechal
de cnlllpo n'ell!'s cmpregados lem dlla
enlil1cllns á porla do °eu ql1nrlel, 3b

da Pro\'. 10. '15 Fevereiro J ~43.
l\CA TO:'i \MENTO. - Vid. Acampllmellto.
ACAREA~:ÂO: COl1l0 devel'ia h'r log:lr I1n cnusas

crimes, . egundo a Coosli Iui<;iio al·L. 159.
declulou-se. [)ecr..J7 Auril 1~1á.

deve fazer, se com brm'idnde, 'egundo ordena
o Alv. 5 laiC:o 1790. PorL 12 Setemhro
1 2LJ. (roll. Nab.)
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ACAREAÇÃO de lestE'rounhns nos processns cri
mcs de responsabilidade dos minislros e
conselbl'iro~ d'l'slauo, COIIIO e qualldo tem
l0l!ar. Lei 15 Oulu\)I'o 1827, ar!. So.

ACÇÃO civI'l qualqller: dCI'e dislriJlUir-se com
prec~denci:l de cilaç:lo das parll's, e por
quc. Ord. 5 [ OVt'lllbro 1810. (('oU. Nab,)

de ~c~Ularias: por que lrlllpo c com que con
dicüo caduca. nes. 19 ,Iulllo 181 ;1, nunexa ii
Po'rt. 6 .Tulho 1 30. (CoU. NI/b.)

- fil/iu1IL 1'CgLLl/do1'l11lL IlÜO perkllce ,10 simpll's
nrrcndalario, Ula' Ulli(:aOleute ao sl'nltor
dircctu do predio, e por i~sn aos doual<l
rios por dnlas c ClIlIccssões dcsol'ccssari,ls,
se~ulldo o AJv. 15 ,Ialleiro 1809; 111' . 30
Ju'lbo J81;1. (('ol!. N:lb.)

cOllcedeu-sc Ú lilla de Jagmll'ipe e SPlI lermo
como ?l'aça. sq~lIlld() a Prol'. ;10 OulldJl'o
~175( , q,ue os ouvidores do civrl e juizes
conscl'ladorl's da cidade da B"hia 11:10 ar!
mill.issl'tn conll'a scus mOl'ad(,rt,s <Icções
sumlU,II'ia , &c. , Illas só as ol'dillal'ias, c
qual", c com que cOlldiyõcs. Prov. 10 ~Iuio

181lJ. (Colt. NI//I,)
dcre SCUlrl'e ser dislribuida c p:lra qnc fim,

se~undo o AlI', 23 i\llI'il 1723. Provo 1:l
Agoslo 1816. (CuU, Nab.)

d' suldadas o Ih'lt's: declarou- 'e a compell'n
cia dos ouvidor('s d'all'alldt'ga, e nüo deiS
mesas d'inspccçüo, ]lara seu cOllht'cilllcnlo.
Pt'Ov. 13 Fcvcrciro 1H17. (Cult. Na!),)

ue el'li(;ns :llheios, COllrOl'1l1e o § '11 do Rl'~.

as Mercês, se IIrlO adlllitlc a quem IlÜO
aprosent, r se 1'1 i\os proprios, e lllu::.lrar,
conforme o Decr. 13 A~oslll 1706, I'aroll
tesco em I!TÚU cOllhecido com a pl'S 'oa que
~ 'lOS sen iços, o que se cnlt'lIde nos trans
"ersaes alé o de pl'imo co-il'lllão llllica
menle. Ilcs. 12 Setembru 1817 (Coil. Nab.)

conlra a Corila ou Fazenda, sob pt'l1a de Ilul
lithcle, devia s\'r inlenlada na C:lsa da Snp.
plicaçüo e pf'l'anle O procllradllr da Coroa
e Fa7,ellda. Rcs. '.?LJ Abril lHHI (Cult. Nab.),
alll'radn. - \ id, Ll'i 262, 29 Nu~,tmlb,'o

18Li1; Ord, 6, 12 Jalll'il'o 18á2.
nOva: ordenou-se ,lO uuviuor da comarca do

Rio das Morlcs quc por ella n:1O conht'ccsse
clepoi da crcação dos r 'sjlPcli\'()s jlliw de
JOI'a. Prol'. '17 .Julho j '1 '. (Cult. IVab.)

que. lcnde a rciviudicar l)t'ns imwoleis, con
sidera-se uom de miz, Provo ti Jflneiro
18J 9, (CoU. Nab.)

nOla: d'clla ono conhecia ° juiz dos feitos da
Coroa, conforme () S 88, Rl'1?'. da Faz. ,
ró: a da 15 leguas dondc estuI'a a Casa da

Supplica(:fio, e menos podia aWClII' róra
da dila disL,lflcia as Call~lIS comp('ada!; ('UI

outro jllíw. Provo 3 M.lryo 18~Ú. (Colt.
N"b.)

ACÇAü ('xrTCif07'ill jll1l"01l-SC fund"da C'01l\1":I a r,,
lenda Illlblicu COIIl rcc'lIrso d'psla a,.!; !.m
cia('s das all'andegas POI' rxlralio dt' 1Il1'I'Ca
nOl'ias pnrlil'ularns elltradas na-; 1Ill'''llIas
ai l'ôltldpp;as. Bl'S. 5 Abril '1821. (Coll. N"ú.)

conditio irllldJiti 11:1') tl'1I1 I,,~al' Cllrlll',1 o pal!.a
lIH'nlo l'cilo ('1Tl lil'lutk d,· selll"II(:a 1''''':';111"
cril jltiõa.!(I. ileso 6 ~ovclld)l'o lS~a. tCoU.
NO/I.)

cOlldi/iv illdcbili: dL'lrrlllillou,-~c ('01 CI rlo CilSO

qlle si o Ihl'sllul'O pllltiico d'I,II., qllilt,:,s~

ll~ar rlll cel'lll pap;alllclIlll, inculllbia·lilc
,prova" lia Iê lo {'"ilo 11I<I,.l jda lIH'HIll. Ih':,. 2
])t'7,('mlll'(1 18:!:1. tColl. Nllu.)

acliva e pas~iva !fllalqll('r Ctll,Cpl'llI'nll' ,1(IS illle
I'CSSI'S l\:t Ca~n !:Ilpl'ri,d :;t'rüo lrucladas ('11m

o llllll,dolll/) ",'sl,ec il'(I. CtllIsl., al'l. 11[1.
de Iwbilil<lç;1ll d" bcrtil'irtl dl'lc,er ll'al;lfla ('1I1Il

cila610 dos !I"I'<il'ir(ls ab ifllcsla lo. Res. t 7
()ez,:mhro l~:!lJ. tColl. Nab.)

nova: l'l'SO!I't'u-se dlll ida ac(!rCrl dn rompo
lCllcia dos olll'idort's para Clllllula\i~'a

m( nlo ronitl'C'cl't'lIl dds cil('i:; C c/ ifll('s Cl,m
os jlli7.l's IIr<lillal'ios. Prov. !J ()cw 11111'0

1S:!6. (Coll. l'rOÚ,)
o qlle POI' aC<:Ílcs se deleria entende/' c cllmo

!'c illdl'Il!lli~al'iüo as s\'<Jucslradas 1105 suh
dilos plll'lll~UI'Z 's na P;UI'I'I'lI da rlldepl'n
d('llcia. rllsll':'. :~ I Marco 18:!7, <lltrl,'xas ás
de;3 ~'eklllhrll J ':!7. (Cu/lo NI/b.)

para' rCJlllllf('l'a~'flOdc sl'l'I,j(:os l'(,il(IS CIU ll'mpo
de paz lião Iii' Ioga r', I islo o S I fi • ,\ II. '.7
JJezelld,l'o 1S02. s"lvlI SP. f(u' di~lillcla a
<lCç{1Q Clll1l d~1 e'lrll'lIcin do SlIl'l'l'lIlO :l1'bi
tl'io, ClIlI OI'IIH' o lodo cil. Ah'. rc~. 9
l'lIvcllliJro 'ISi/, (Cull. /\'(/IJ.)

de fOl'!;a 1101(1 soiJre ll'rl'cllos lil'atios a parti
clllal'('s iUlI)ossaclos pela cam:lra da lilla de
80rll(',lba 1',lra uh('l'lurél dn nws, Sl'lll 1'1'1'

via I'l;ivindicação. - 'ido A/I.15 .fI/lho IH28.
para couranç de OluHa:; !l0l' c(llIdIlC<;:I(. de

carlas seUl Sl'l' 1'01' IIlHlas, p(ldi:1 (1'IHIqlll'('

<J~l'nl(' ou ("r'lll'c~ndo do Cllrl'pio illb'lllal'
p'~l'allte os juizes dc fríl'O. or<!iIHIl·jos ou de
1)(17.. Decl'. e n. 'g [) MéU'ÇIl 182!l, al'\. 8t.
('I'illlill, I 11a !(IPII' cOlIl"3 o adlllillistl'ad"r
provalldu-sc dolo com rxlr<il'io de cal'la se
gura; <Irlo 8ô, ,dtcracll'. - Vicl. Cm'l'l'io<.

civC\ prIlVf'nil'ole do crime Ian IOh'u', prOCt'
dendo COIIIO lias outréls civeis, aiuda no:;
eriillcs em que, não llppal'CCClldo (JS réos tlU

47.
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pr:t7,O IIssi;rnado, não podcm scr julgados.
LI·i 12 S.'ll'llJilro 1828, art, 2.

ACÇÃO de III111idadc pur adjudil'açüo iíll'gal é in
lC'II1a\t'1 a lodo o 11·llIpo. Res. 22 Janeil'O
1~;10. (toil. 1\ ab.)

tem a fal, Ilda publica pnr<l rrcnnvir o rrnpl'c
gado por cOIlII\)is~o qlwndo c lralar de
re!cllI:úCI cOIl~i~I('lIlc cril dinlwirn pl'ove
lli"lllc de omcio, c' pm qlle círl'ulIlsLancia:,.
RI's. 16 ./lIl1hu H,:,O. (loU, JV((b.)

pOJlu\<l" Ita lognr nos cl,illles p"hlicll:'. Lei _o
Sdl'l1lb)'(1 11:>30, arl. 2, §§ 11. 12; eud.
<':1'1111, , arl. 229; Cod. Proc., nrl. í á, ~!.l.

- c()n~iderad a II il o pill iüo pu Llil'a COIllO oílc-nsi va
ela mOl'(.l e b"lb CIJSlUIO.·S, Jlr"bc~:da cm
pllblico, ii fJIIC lwnLls obriga. Cml. Crim.,
~\rl. 280.

publica Cl p"I,ticular C10 c]ne crimcs hll lop;nr.
Cod. do Proc., ar!'. 37, 1; c 7ú; lleg.
120,31 J;lllI'im J8ú2, arls, 221 c 222.

- 6unl\l\ill·ia 011 (,rdiual'ia qtwndo rUI' proro~ln

('o) j lizo, devI' se dcclarar exprc:.samcn!e o
pediJo do aulor para 'por eUc se l'eg1da
Tl'/l) os 2 p. % dil cllallcellal'ia, {'m virtude
ela Lt'i 98 :)1 Oulubro 1805. Decr.
31 Ago, lu 1 3li, ,11'1. (); r" ogildo pt/u
DI'CI'. :?9 i\u\'e:nuro J ';~6; io,laurac1o cm

iIlude da L"i 24~. ;~O I OIHUlbl'O 18!Jl,
pelo Hf'f!:. 150, 9 Abl'il J Li 2 , :1I·L. ~, Ol'd.
17, J :2 Fcv,'rt'iro 1 'á5. - \ ido CI,allcl:llm'iet.

- de 10calJw dc erviçlls (lU q~le d'ella sc ori-
ine COIll U\'l1ur dc 2L al1nos, oh penn

tI" lIulh<1'uln, dClc SCI' lralada com (ls'i'
1I'l1('ia ele lImelO\', ar!. :2. qlH'lll aliciaI' o
JOC:ll/m' é olJrigado n prc,tal' ao localario
o dollro do qlle aquclJe del'cr a "slc, IIÚO

Sl'lIdo adlllillido ('lU juizo a del'endcl" se
~CUl ri posilnr <l cllIantia, <IrL. J 3· lÍ da
)ll'ivllliva comp,'leu ,iII du' juiz '5 d,' pn, e
corno, arl. 14; nãu c admille lU jui7.0
llào 51'tldo acumpnJllwc!a do lilulo du COII

Irllcto. IIf'Ul e 1:1I1l1e,ladn )leio jocalarío
$CIII (~ po, ilar a qualltía prulJn, arl. 16
ela Lri j " 11 Olllubro 18:.>7.

•r:, Illas: como dcvI'm o' militllrcs ou pni
6;100 p dil' I' mun 'raçflo (fella. Dccl'. 9,
a1 .Julho J U,

- iociicilll IlcllilUllla pôdo r illlentllda p los
donos de predio' urhano subj ilos a occi
ma, loC'ja conll'u inquilinos, ou qmdquer
iudil'ic.luo UlI orpora JIO parll SlIslelltar o
eiolllillio, cm IUO Irar no cnm (:0 o co
J\1H'cimcnto de pa;::alllenlo da d 'cima (na
cárie). Decr. 152. 1 ti Abril 1 Ir2, art. 1!.l.

- tle cnic:o militar extraordinario, qual seja

e como mcnciona- e nas informacões se
rneslnles. Circo 3.& 10 .fnneiro 18!13, de
cl.u·ada 1H'la Circo 72, 20 ./111110 H;~().

ACÇÁO IH.'lIIWOlII pode o rolll'cl~do pelo impost
de lo}:rs e c:r '<IS de cOUlIl1l'rcio, JeilflO, mo
das e OUll'<lS, pl'opor ou d 'fenel r em jlliztl
sobre o objrclu do ne~ocio da respecliv:t
casa, ·C., sem apl'Cl>elllnr conllecímpnlf}
do pag;llllcnto do illlrlJ~to do ultimo anno.
Decl'. 3tH, 15 .funho 184!t, arL J9.

civil e criminal ba IO~:lr silllultal1f!am nte
contra o que npresl'lllal' pr c~\lorio r~lso ii.
tlleslluraria da fazellda para l>a\'cl' paga
meldo iudevido. Ord. 5 Junho 1.8!.l5. (Sup.
ao J O1'n • n. o 1 í 6. )

dc Idl1ciaes, olliciOlcs inferiol'c c ndele,
qualldo é cOII;,ider:.tcla sel'viço cxlraol,t!ina
rio f'1l1 cnlJlj>;lDlJa. Prov. 285 'LCllIbl'O 18116.
((;/lz. OfT.. n. O 27.)

ACCE"SO nus Jogare de magistratura. - Vid.
iii(IR isl1'/lC/OS.

nos J~ulps de academia. - "id. as l'cspecti
I)/IS aeal!c1Ilias.

de emprt'gados de faz nda ele marinha. 
'\ id, IIOS c07/lprtmf('s eslabelccimcutos.

ACCIDE: TES: a' qUf'stões de policia nnval
prejuízos UII danJllos, c:lu,ados pelos lIavio
enlre si denll'O dos portos do Il1lperio.
no decididas pI·JOS capilitc re~peclilo5, e

como. 1\('5. 358. 1!J ,\ goslo J8l15, arl. 4
ACCIOl\ ISTAS dos diverso. bancos. - \ id. Ballcos.
ACCL.\M.\(.:A.o do IlI1perndor dc\'e l>cr IHecedidóL

do jllt amenlo que pt'l'slnrá nas mflos da
pI'csidelllc do Senado, reunida' <IS Call1Ul'3.

,onl., ad. 103.
ACr.Õ\·:S: 'ello, - Vid. Selto, To:vo.
Acé MliLAÇAO de officios fi UIlJa mcsma pc,

soa l('111 ]o1-)nr quandO) 0:\11 ('Ôt' incompalível.
!lI' . 21 Ft)lcrciro, Decl'. 18 Junho 1822;
PrOv.· j 5 Selel1lbl'o 1823, e lu Janeiro,
Re'.' 18 c 23 Sdctllbro 182{J, 3 Fevcreirn
1 '26, 2ô Jnneil'o, PI'O\" 260ulubro, nes.'
14 Nov IIIbl'O 182ô, 12 .laneiro 1829.
(CoU. l'iab.) - \ ido AL'. h Junho HilJí .
((,'I/z. On:, n. o 35 do 2. o I'ol,)

de enenlia de dOlls ofilcio , \el,ificnda as
Cil'Clllllsl,tncia' em que a' leis" pel'lIlíltem.
ompele ao goyerno liceoci3r. Lei 22 Se

l('mlll'\) j 2', arl. 2, § 1J.
de c 1'105 emprt'gos, e quaes, f(li declarada.

inl'ompnlilel. - Vid. os 1'I:specli,'os e1llpl'cCTOS.
cie oldos e ordenados a mdilarr> pruvido

em empre;:os civis. - vicl. Mililares...
de soldo' e graliliraç6e por officiaes ffilhta

res. - \ ido Olfici(les.
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ACCUMULAÇAO de soldo c maiorias ele crnbar- I
qne aos officiaes da armada c arLillJ:lria de
marinha. - Vid. Armada, A1'I/lIul1'ia de
11w7'infta.

de gratificaçóes a cirurgiõcs de hospilaes e!
corpos do exercilo. - Vid. Ci1'//7'gíÕCS.

- de eta pes e comedorifls a officiaes, c;ldeles
ou p:açus. - Vid. 1I0S 7'cspI'cril'os logl11·es.

ACCUSA .,AO ali defesa em processo s(!p!lrado
linlla lo!-,ar em qlle casos. Porlo 2 Juuhu
1S23. (CDU. Nub.)

- dos ministros e consE'lheiros d'eslado como
é decretada, COllsL, art. 38; qne c/Teilo
produz, Av. 13 A{l:oslo 1831. (Coli. Nab.)

- deve ser publica, sef!;undo a Coost., art.,159.
Dec,'. i 7 Abril 1824.

por molivo de officios, parles, &c., dadas
por supcrio,'es mililares, COIllO sel'ia pro
posta p<'los suballerno que e julgassem
oll'endidos, declarou-sr. Provo 23 ~ovem·

hro 1825; revogada pela nes. 15 Novem
hro 1827.

crimin;d é um dos eITeilo da pronuncia.
Lei 18 Selembro 1.'2 , arL 2h, § t; nos
crinH's in:dianraveis de magislrados, que
e1feilo pr'odllz, ·cil. all., § '2; e como ha
logar, inler\indo sempre o proUlotol' da
jusLiça, arls. 25 a 33, 35.

- criminal do allscnlc como deveria Ler ]o~ar

em cedos crimcs. Lei 22 SetemlJl'o 11:>29.
- citaçóe, p;'lra lia como dE'Iiiio ser feilas. Av.

10 ~l,lrço 1830. (CoU. Nab.)
- pOl' pn rte da jllslil~a: os aulos em que li\'er

10gn1' como são nas Helaçães scllados c prc- ,
parados ex officio na falia das pal'les. nego ':
H), l~ Setembro 18,38, ar!. 1.

- fixou-se a inlelligencia dus arls, 311, Si,
3lJ9 e 355 Rl·g. 120, :11 Jaol'il'o 1/;ô2,
cm virLude da Lei 2{H, 3 Dezembro 1StJ L,
arls, l12, 1; c 9~, Av. 82, 20 Outubro
18[1:-1.

AÇO TES: com e11es SI" mandon casligar escra
vos à ól'dem do jniz compelenle. A\s. 29
Maio, 15 'oV('[JIuro '1821, annexos ao Av.
29 Dezembro .1831.

- forão abolidos, Consl. art. 179, S10.
- em ellCI';lVflS: a (requel'imclllo tios senhores)

de\'em npplical'- ecom :J1tenção á sua idade
e rahu lez. PorL 13 Abril 182li, (Coll,
Nab.); a pplica\'ilO-se aos qne trollxell~cm

:n'lllaS defe7,n ou pàos, ou se acl.1<lSSpm em
vendas. labernns, bolcq\lin 011 casas de jo~os

emcel'las IJOr:ls. EdiL o,Janl'iro 1825, SS 4,
7. (Col/. Nab.) exigirflo-se inrormaçócs dll
calabouço obre o maximo dos açoules 3 11-1

plicndos,' ii ordem de quem. Av. li Oulnbl'o
18~L (CDU. cil.) Ordl'llllu-sn que se llilO
dc~sSl'11l (ôlind •• :i Clrdmn U.IS sl'nhor('s) nu
cahl1l1lllçll mais d.~ 50 PIll cada dtllls dias.
Plll'l. 3l\ovl:!lIlhrll '1831. (Coll. cit.)

ACTOS illll'r-t'ú'os (III de ullima \oll\.1(lc: por
el1es podmn llS dl'ri~os adquiria', possuir
e lr":-'p3~s:lr qU:lc'sqll('r bells, Ar\. 1; c os
rt'~ulal'l's seclIlarisados adqllil'il' com cerLas
limitações, Ad. 2; dispôr c'onw 1111'S apr/lu
ver; Al'l. ;j d.. Lei da CUlISa. Porlll~. 1() NIl
vl'lIIbro 1.....21, em "il;or pda Lei 20 Oulubro
1823, nrt. 2. .

- de de:,lml1wniclaue conlrari(l!~ no direilo na
ciollõ'd e cl:IS ll;eulcs <'x<:lI\('11\ o ctlrsario
brasil.·il'o elas gr,lç'ls prooll'lIidas e " suh
jeiliio a sewru casLigo. J)pcr. fip". 30
]}e1,,~nlbro 1/;~2, cap. ô. :trl. 8,

- da I'e~encia 011 rpgt'llle cm minoridndl! elo
Impernuol' como sel'flo expedidos. CUIISt.
~I'l. 128,

do poder execlIli\o dev('m sl'r rl'fet'clIdadns
pelos millislros e 5t'crc!al,ios de c:,LaUo.
Consto mrl. j ~2.

quaes ~;iO, J r/llJlbidos ás camar:lS OIl1ni"ipacs
COIllO conlral'ios ú Co,,~t., art. j(i7. L"i 1
Ollluhl'O 1S2.~, all. 78. I)I'CI'5. 10 I)l'ZI"Il

bro 1~Q1. (.!Iml. n.O M9) 30 ciito (./O1'1l.
n.O 6, 1842.) ~ü\), 2 ,JlI1110 186ft.

jlldiciacs de jlll1. de IIrpll:ios C:lIja elc il.ão foi
nulJa, rcvalitli\l'flu-:w. fic's, 23 I\~o:-.l(l 1tl29.

do ~IlH'I'1I0: suurll 5lta (,CI1Sllról. Lei 20 Se
leJl! hro 18;jO, Ilrt a, § 2.

l<'gislalivos :;;10 rl'IIJ/·uido,; c como aos prl'si
dl'n L('s (1:11'3 dish'iblli-Ios p"l<ls ea lll<ll·.IS lllll

nicit'HCS e mais ;1 II lOl'id:lcll·:;. Lei ft Ikzcm
bm 18:\0, Ul'l. 3. LI·i 7 dilo, ;11'1. Ó.

IJossessorills c csp"11ativlls: prnvidC'llcias se
c1crüo sohre us que se disse 11I';llir:ll'lllJl lia
lIba do Focinho tio f.alJo , u: IIlarillh('il'o~e
ol1iciaes da f,·av.ala illslp7,a Tltl'lis. l\ot. '26
OuLubro. A\'s.U, 2ft l·lJvem1.H'o j83J. (CoU.
Nub.)

quaes uI'vem ser ~lIa",J;ldlls no nrcltivo pu
blico. - Vit!o A I'cltit'O P uliliro.

- dos pudC'rc)s Il'gi~lall\'o c ex'l'culi\'o wral:
como Sf~ Cal na lYI)ograplJia n:lcionul sna
iml" cs:;iw, rel\w5~a e ",mel;}. 01'1.1. 215.
30 Abril 1t!âO,' arl. 5, SS 2, 9; 56,
S§ 6, 6, para sua i III IlI't's::.i"t II e 'encla, c
Cflll10 c1en-sc pri"l ill'lÔO a I erel'icla IYP"~ra·
phia. Lei 36\), 1~, ,S('ll'llIilrll 18'15. ad.
35, para Cllj .. execução. Ord. 27.·,11 M;lrço
iS.\ô.

- dos poderes lc~gislh i\o C executivo II que por-

4
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lrs siio slI!Jjeilos nos corre,jos. J)l?cr. 25~,

29 [\0\"'111111"0 1842, arl~, 4. 5. 255 dilo,
a1'1. 1. 399. 2l DezclllulO Hi"4,arls.lS5,
I~I).

ACTOS juc1il:iaes 1I,'\'rm SI'I' pralicados com a
maiol' ilLLI'lH;fio c II hanld"c1c. maxímc
CjIlHlldll diri~idos a particular de clInsidc
I'HÇ{IO pdos SI~US caq~(l~. IIOlll'as 011 con
c1ccorHt:õcs. Av. 2U ~1'Lcml)l O lSlt5. (Jorn.
71. ° 28!t, )

dl'~llonl'~lo:- pl'alicaoo,<; nos ancornc!olll'oS
C,lIl1slllllillclo dcIido policial. como S{IO

I'l'ol'''~sados l~ plluidos. lkcr. RI'g, 6~7,

19 jlaio 'ISllli. <II'L, ;~9.

das s.'cl't'l;lI ias d'l'sl •• do: par'a sua impressão
nH Gal,l'la UlJicial pllulicacla na IYI'0~I'iI

p!Jia IIHeiollal. ,h'. 14 l\t50slo 18ltG. (Gaz.
OU: 1/.° 2.)

- e clIlIl r,lclos ill/n'-l'iros c calrsa-mOI'/is ou
dI' lI1tillla \ollllltll': por elll's p(H.km livI"~

meulc IIS ('~Inlllp;eiros dispô.' de SI'IIS IJ~IIS,

Av. 30 ,'delldlro '!tHlti. (Gaz. OU: fI,O 3l,)
da rrpõlrlilJIO da l'i1l.l'lIt1a COIIlIl ~e (llllJlicaI'ifl(>:

onlrflllll- sc ali t111'Mlllro c 1I11'solll·arias.
AI. 27 FI'\l'I'"iro ISfa7. ((;(/Z. On: n.O 150.)

AÇlDES: rl'('Otlllllelldllll-s(' sua C'OIlS.I'UCI:{1ll e (l01'
(1"1' lIIeios 110 Cl'ar.... Oll: 18 Seteml.)I'o
1H:\G. ((;az.On: /L.O 22,)

ADOlÇAO ou dcdal'ilçüo de liLdlo. - Vid. Li
b, [[".

ADJl DI <::\(,ÃO cll·I)f·n~ dc cle\'(~dol'es á fazenda
lIal'io;aal. - \ ido HJ:'I'cllçei/'s.

dI.' pl'l'dlO rxi;:l~ prl'vill pagamNILo da uccima•
.. \ ido f),ÚllUl.

àe IJI'lIs dos 1lI'''lll'ios oacionacs.-Vi iJ.PI'O
I/l'ios iVal'iolll/('S.

ADM 11\ 1 'THA(:Ao: I'XalllC c reforma de seus abu
So~. - \ Id. Abllso.

dilS, 1"1'0\ illcius. ,--- \ ido Pn'siticntrs de P,'ovill-
/'L II.

- dI' itorrcnos dilltllanlino:,.-Vid. TaTel/os.
- d., 1t"l'õlllçaS jal'I'lIll'!i.-\ ido 0/'1 s.
AIHII;\ISTHAIlUHES de ["wndHs rUl'aes c fahri

cas ~i'\/I i IId uidos na li:.La dus "obm tes
I'al"l 1,lcil:Õ(,S primarias. Consl. arl. {)2,
S :~. rn~t. 16 Março HJ2á. CiI 1'. I, <lrt. 7,s.t Ll'i 3~7, i {) Ago:.lo 1846, :11'1. 17,
§ i\.

- os l'scl'a"lI~ dos donos das razenda~ que milt:\
1'('111. fl'ril'cm lIU o(fcnderl'm os ditos adllli
nisln,dlll'I'S, C(ll1l0 5Ü/I puni.Jos. Lei 4, 10
JlIultn 11'\:\5.

oa CÔI'L,' si'w ol'rigados á decitna dos predios,
sem Ol'lll'rtc!cllcia de despacho. vl'niiJ ou
&lULorisa"üo das auloridades a quem dcvão

daI' contas; sendo-lhe ahonada á vista do
conhel'irnt'nlo. Dpcr. 152, 16 Abril 18ã2,
nrl. 12. S§ 6, t:-t

ADMINISTRADUngS quc no prazo de 30 dias
U;IO COlt\c('arelll a an'ccadncflo e invenlnrio
àlls bcns de fallccid(ls são ~brigadus a fazê
lo no juizo dos feito da raz 'nua. Decl'.
156, 28 Abril 1tlú2, a\'l. 8.

dndus ás ltcl'llllças jacente' e bem de aus~nlcs

COliJO devem prol'cder; al'l. 2ú, súo obri
gados a iUUclllllisar o LllPsouro publico na
ciollal plll' seus bens dos descalllinllOs c
prejuiws a que cll?rem causa. ArL. 27 do
DecI', 1(iO, 9 Maio 1842.

ADOPÇÃU de Brasileiro ou Brn. ileira fcitas
por eslran:::-eiro q ue se qtlei I'a 113 tUI'alisat',
qlle favol' lhe allrilwem.' Lei 23 OuLubro
H$:~~, ad, 2. § 3.

ADQLI IÇA O de pnl[lcios parOl o Imperador e 'ua
familin. - \ ido Impel'u/Lol'.

ADULTElHO: soure pL'rdül) de lal crime, -- "id,
A/v. 13 tl/aio HH2, tit. 10, 111't, 5; A. Iv. 6
Fel'/'l'ciro H,2L

ADVEUTlll poc.1~ o presidenle do Supremo ll'i·
hUllal de Justiça os olIieiOlcs resl>cclilOs
qualldo fn1Lurem aos seus deveres. Lei 18
SclcUluro H;2:$ , art. Ú. § 6.

podem os prcsidcnles das Helnçõcs nos offi·
ciacs d'cllas que fnllarern aus s,'us deve,'es,
na fórllla do arl. 3:~9. Coo. Proc. Ueg, 3
Jnneil'o 1833, nrt, 7 , § G.

de"em e como os admiuistradores das mesas
de diversas rendas aos empregados neli1i
~enlcs, c pat'a que (im. Ue!!.', 2G Março
1833, al'l. 12, S li; 3{i, <llllpliatlo pelo
RI'p;. 30 Maio lS36, arLs. 36. § 2; 52,
(Cul/, PLullch.)

- e quando podc o inspector da alfiJodega os
respeclivos empn'p;ados. Ut>g. ;l~ Junho
18;\0, ad. 50. (Coll. PLanclE.)

póde o official maio I' ela secl'ctaria d:\ mat'inha
os n:spectivos cm pl'egadlls. Dt-cr. l1ã, JJ
Janeil'O 184-2, arl. fá; 351. 20 Ahril 1,'64,
31't. 22; - do imperio; OPocr. 35G. 30 ~o
vcmlJro 18112, at'L 8; 2í3, :25 FC"l'reHO
1. 4~. arls. 2. § 5; 3M, ;;0 Março 18/,4..
3rl. 30; - da fa7,enda ; Decl'. 3ãS, 19 Al)I'Il
1S411, aI'!. 6; - da guel'ra; D('cr. 350, 20
Auril 18lJlt. art. 30.

pode o adminislradol' do Correio os respe 
tivos emprcgados. DCCI', 399, :21 Dezembl'o
1.8~4, ad. 2, § '1l , 65. tif).

AD VOG AOU podia o iudividuo não formado ser
nomeado, e como. nos jllp;al'es em que os
não ltou\'l~sse, pela mesa do desemhal'go
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do pnço nas Relnçôes. Alv. 13 Maio 1812,
tiL 10, <11'1. 8; A\v. G Fe"ereiro 1821;
boje pelos p"esi<1~nt('s nns Re1l1l:ÕI!S, niío

Ó<lquelJe CI'lnO os Lllcharcis e duulurl!s por
uni\ersidndc" eslra nf!;l:'il'as pl"l'crdl'ndo, {' co
mo ('xame. nel!.;) .Janeiro '1833, arL. 7, § 5.

ADVOCADO podiõl, em falla ue uaclwl'cl forma
do, 01' escolhido par.. promotor dn jusliçn
1I0S julg.amcnlos de cl'imes de libCl'daJe de
imprt'osa, Pl'oj. 2 Oulnhl'o, nrl. 20, exe
culado por Decl'. 22 , ovcrnbro 1823.

nomêll o juiz ao revel cm crime de abuso de
rxpl'essfto do pen .. menlp. Proj, 20ulubro,
arl. 35, ex culado pOl' DecI'. 22 Novembro
1 23.

devi" Sl'l' (I nome..do para supprir os impedi
menlos d(.) suhl'rnllwtor de ausenles. TIe',
18 Maio 1827. (Colf. Nllb.)

devia seI' o nOlllenclo solicilador do feiros da
l'õl;t,rnda /las nc!ne:ôes. ne:. 20 cleOlhl'o
1. 27, boje Ilcm vigor.

- qunes eu dircilo" e ob"igações no procl1s o
dc accllsa fIO dos minisl"os e conselhl'iros
d'Eslado. 'Lei 15 Onlubro 181.7, arls. :?3,
27, 30, 31, ~h n 36, ;~8, 41, 5LI.

sobre suspcnsflO de 11m pelo Oll\'iJOI'. Av. 18
Sclcmbro 1tl28. (CoU. Nab.)

quaes ,eus dirl'ilos ohrigações no jlll~a-

menlo dos pl'oce "SOS de rcsponsa lJilidaJc
peranlc o uprcmo Triuun<lJ de Jusliça.
Lei 18 Setembro 1. '28, :Trls. 27, 29.

SllpJ1I'ia a falia de juiz lellrado na ()J'gani-'
sação da jnncla de jusliça criminal. ncs. 2fJ

clembro 1 '2 ,
scu cargo é JIlunus publico, e por is o niio

pode seI' t'xcI'cido IHII' qll'~m não gozc dos
1'01'0. de ciclauâo Br<lsileil'o, \'. 7 Uulubro
1828. (CoU, 1 ab,)

comprehendiuo no all.166 do Cod. Crim. pnra
ser re'poIHabili ·.. do, deve sei' dl~nunciado

)J lo promolor. Av, 1 A"'osLo 1831. (CoU.
lYlIb.)

- assi le e lorna parle na ioqllÍl'içfJes pcrante
a Relações nos pl'oce' os de respnn:nbili
dade, mas nfto pre~encia a volaçiio. nego 3
Janeiro 183;3, arLs. 19 a 2J.

manclúrflo-s cobrar a' appellaçães ci"eis e
crimes aggra' 0- ardi lIarios penJenles
na' Helacõe' na occa iüo de executar-sc a
Disp. Pro·v., e para qne fim. Rrg. 3Jallciro
183;3, at'l. 92,

sua I'C 'idencia em audiencia. - Viu. Alldien
etas.

- para execução na Lci iO, 22 Oulubro 1... 36,
art. }}. Sá soLre imposto de escriplorios.

ImIT. 5 Maio 183i, ar\. 1 • § 9, e Ore1. 23
N(l"CJII hrn 18;37; Ll'i 3(i9, 18 Sl'\elll hro
1~!Ii'), :Irl. 9. S (i5; lh'd. ~~ Ilm.cIIIIII'o
1845 (JOI"71. 1I.·S de IH4(i); Av. J2Nll\'clllbro
1tilJ6 (G(/z. Og:, 71.· 7i3).

ADVOGA IlU: 11011,. l'm Itl~ól" da parll! nssislir na
con!'l'rcncia do cl1l1~t'lhll tI'Estlldo, á <lprl>
sellla/;flO cip I".,!:tlol"io Cl\l P""Ct':'sn adminis
it';,livn tic 'Tca de I'I"l'SõlS, c )'j'c1.lfica-lo f:UIll

Sll"S olllll'I'vaçill's. Dt'cr. 12á, 5 Fc\'creil'o
1842. ;ul. 36.

do c(ln~elllO d'Elllado: qWlTIlos púde llavt'I', e
qllal's SU,lS olll·i,!.::ac:õ"s l' dirt'ilos. Dpt:r. J '2.4,
5 FC"'e"l'i,'o 18!J:!, ;!I'ls. 37, 38, li 1, S1

qnanc1n Sl.'l'I e Ilc :lIltlilol' Ue p.uel'J'<J. Dec.'.
LIl8 A, 21 ,Junho lti45.

nüo púuc CXl'l'CI'r seu 1/II/nl/s perante i")17ador
quc sl'ja SI'U pai ou il'lllfllJ. Ol'd. 106, 29
Sdl'mbro 1tl1l5.

scnindo de ;ljllll:lDle elo procnrndor tllIS f.'itos
da Llzcnda, nflO de"l: 10111"1' () palJ'(Icinio de
C:'IIIsas elc parlicnl"res prol'c,;s;l(h,s 110 juizo
dos feilos (\U tle 01 pllil(ls. e ('III <]uo dera
Sl'r 11m idn. th'd. 17 A1H'iJ 1~4ü. (:il/PP/' ao
JO"]1 11.· 151.)

pode a parlt~ ch;l/nada :'l capilllllia tio 1'01"10

.~m 1," ou 2. 3 illsl;lI\cia lmat' <;1\) Sll" cnlll
p"lI1Jia. lliio SI' 111 .. :l(lmillinclll 1)(11'/'111 allc
gaçõcs por esnijllo I'út'a cio caso do <II lo
12~. Decl'. e RI'o' 447, 1.9 Maio 18á(),
at'l. 12~.

nas C:llIsas de !Jrr;)nças jacr.nlcs é sali~fl:iIO dos
bOl\ul'al'ios jll'los fundos ;,b"nados :IlJS C/lra
dorC's par" I'sla e ouft'as desJlc/as. Ord. 10
Junho IS!!ü. (J(/1'1l. 1/.· 211.)

para obllt'rvancia ela UnI. 21 Dt'7cl1lhro 1863
dc'lermilloll-se qUf~ J10 illl»I'dilllC'nln dos
Pl'(llllutores fj~cacs só siJ'l'iio os 1."' oflicia s
de contadoria ou 'l:rrcl,II'ia n:1 I'alla rle ha
chm'cis {lU :H!rogaJos. A,'. 86, 26 Ag'oslo
18ltô.

AFEHIÇAO: as cnmaras mnnici.J1aes devem fis
calisar;) ficlt'lidacle dos I)(-'~/Is na \lmda das
carnes ,·cI'lJes. Lei 1 Outubro 18:23, art.
66, § 9.

pelo juizo (1C"ifto ler os JH>~OS e mctlirJns para
clisll'iuuiciio 10 fol'Decillll!lll/l de vi, eres
para o ('x~l'(:ito. Decl'. e 11151". 20 Dl'zclDbro
1ti29 , ar!. 19.

dcrem ler c CIIIIIO as hnlanças das mPIl:l1l de
cliversas rendas. R.,~. 26 M;1J'(.'o 1tli33, al't.
32 (Cult. Om·. P,·.); 1\'15.30 Maiu 1836,
art 61. (CoIl. Pltlnclt.)

dC\cm ler, c como, as b"lan ,as das :l)fnn
dC1)as con~1I1ud()s c I'cjlólrlil;ões liscaes.
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Rl'g'. 22JIll1110 18M. urt. 74 (('bll, Planch.);
(ln!. '27 ['ovemlulI 1~45. (./01'1I •• n.· 337.)

AFIAI'i(.: \J)OS: orclpllou-sc C}1If' <lOS seus pro
CCs~os fossem prcfl'ridlls os dlls ri'os prr'sos
pal'a enlr;,r"l1l "w jlllp;alllcnlo. Av. 16 Ja
n"il'll JH:W. ({'oU. Nab.)

AFINS ('lU que grilu uflll pouem sl'rvir cnnjunc·
tillnl'olt' ('(11:10 vl'r,·<ldOl'cs. , v. 16 Dezembro
18~N. ((·oll. J\(/b.)

á Hl's. 1lJ Outubro 1826. addile-se Res. 2 Ja
nl'iro 18:H>. (Coll. Nnb.)

alé II 2.· gnill: (IS clllf)\",'~adlts de fa-r.enda
dl'\'('1I1 dar· se dll slIspl'iL"s ('1\1 lH'gol'ios re·
laliH) i {IS IH'ssoas 'IlH' t,·ol.:'IO COIIl 1'11"5 tal
pu I'" II ICSC'l>. Decr. 6, o 1() .LIlu'iro 18:)3.

ATOR \MENTOS-il Hps. 11 .Julbo 1H20. addi
L('IIHill RI·s. 5." 1 ~'bJ'(:o 18:)0 (CoU. Nub.);
D('cl'. 4ó7. 2;~ A~oslo 18M.

AFlUCI\ '..;OS IIII'('S: antl's da B"S, 1,lt Dl'll'mbro
1 R:~(), adllilc-sc D\'cr. 20 ~larço 18~9. (CoU.
Nab. )

elllõillclpaC.'iio re concrclen n um cllnforme o
Ali. 26 .Jal\('iro fR18. pur (lüincçàll do
prlll.11 tilll'.mlr. o qnal CI'" ohrigadll a senil'.
Av, H S... Il'mhl'O 18:W. (Colt. Nab.)

prllvidl'llCias âCI"'ca do s,,~lelllo c reexp"r
tal'flo dt~ .dgIlIlS. Avs. 2.'1 Auril. 10 Maio
1. ;;0. (roli. ,'"b.)

empn'f-'ado<; lia llllt'llrl~ncia da 1 farinha que
rcc!a'llar{1O libcnlndl'. Av, :29 Maio 18:)0.
(C/lll. IV"b)

orUI'1l01l-S11 aPll1'ehpn~flo de óllp;uns liuPI,osIOS
I'Xllt rlnuus depois do prazo fixadn na Conv.
li; i\(,vl'lIlhl'O 18:!l'l, Av. 20 Ouluhro 18:)0
(Coft. !\"b.); oulras pn\' ,\IS, :260ulubro
1K;~O, 19 .-\gn~lo 18:\1. (Cult. cit.)

providellcias suLre IIlU\'laIlU;ldl~elll \lavios que
os (·ondt17.ir.o, Av. 25 NO\'ellluro 1830.
(CDU, A'"b,;

S(~Illt'nças profl'l'idas (H'la commissiío so!ll'e
prc'slts de lIa\ ius illlporlac\ol'{·s. tcm f"rça de
jlllp;ado. ;~ v. 14 L.kZ:C1UhI'0 11>30. (CoU.
1\ ub. )

prol idl'ncia~ para ohslnr sua inlrorlucçflo illi
cita \lO Impcrio. Circo 17 Janeiro 183L.
(CoLi. N(Ih.)

sohn' SI'U fingiu .. f;dll'cirnl'nlo. esuh<;tituiçiio.
I" 0\ idl:llcias. A\·s. 25 Maio. i3 JulL.lO i~31.

Cult. !, ob.)
ordcnou-se ólO con~ervador dos lilw;'los que

prll\ iJ"lIciass" â lihcrdaoe (I UI! al~lllls recla
lI1a\ãu. Av. 13 .Julho 18:>L. (('oU, N,cb.)

soll\'l' nrrelll'lt<lç- (I Ú scn iços. 6 seu eslado
rt'C(Hllml'uuilçÔ"S ao cm'ad,,!' nn Riu de Ja·
neil'o. A', :.6 Julho 1.831. (Coil. Nab.)

AFRIr.ANOS livres que nportassem ao Rio de
Janeiro com tal titulo. insll'uio-se como a
seu rcspeitn se re~nhlrja a policia. Av. e
Instl·. :2 Ago ln 1831. (CDU. Nab.)

sobre exames de alguns imporlac\os em diver
sos navios. 3 Avs. 1 e :2 de 5; 1 de 15
Selt'mbro; 11, 27 e 29 Outul.ll·o 1831.
(CoU, Nab.)

sohl'e dl'sliflO ao revoltosos na Rahia. Av.
1l Outubro 18;;1. (CoU. Nab.)

apprehcndiuos em Sanlos, mandilrão-se em
pregaI', e CoIllO. na eslrada dc Sa o los. 00

<lt'relllal<ll' SC'US s rvico, Av, 22 Oulubro
18;)(. (CDU, Nab.) •

apprellendido.i no Rio <1e J nnci 1'0 rcmeLLc
rào-se ii Commi~são Mixla para jolf)amento.
Av. :24 NOl'emL)I'o:2 de 3; 1. de 10; 19 De
zembro 11:131. (CDU. lVab.)

suas f"I'ius Cll mo súo p,'ocpssn.das nas conta·
uor,as da l3ahia, Pernambuco e P•• I·;í, Decr.
Mij, '2 OuLuhro 1865, flrl. t4, § 9, r. em
todas; Ilf'Cl'. e lleg. 448, 19 Maio 18ú6.
ar!. 66, § 2_

os d,>vc(lnres de seus salario , em qUfllquer
parle que re~id",o, devem ser <1emflodados
no jniw dos feilos da I'a'wnda da rOI'le. Av.
17 Março f8lto, (Gaz. OJT.. n,· iO:t)

providencias, c quaes, sc derào sobre a ex
posição de seus filhos I'eila pelos al'rem3
bnles oe sel'l'icos. Av. 11 A1H'i1 1866,
(Gaz. Off., II, ... 113.)

no ;lrs('o,,1 de guerra: os documenlos de corn
11I'a de \'i\'cres para seu SU5lf'lllo dC'puis de
process<ldlls qlle deslino lemo Av, e luslr.
fJ8. '27 Maio 18f/(i, arl. 3; Decr. c lustl'.
Mã. 3 .Julho 18lt6. art. 3.

- 3 dl:speza cum o susiento, v~sLllfI.. io e con
ducç;w dc al~lIl1s. mandou-sc deduzir do
rendimenLo dos sala rios que sc ar1>ib'as
sem aos alTemfllilllles dos sl'rvicus. Av. iS
.Iuoho 18l16, (.fom.• li,o 218.) .

doellles na córic sflo rem&Uidos p:lra <l enfer
mal'ia da casa de r.IIITeccrlO. Av. 6 Outu
bro 1.8fJô. (Gaz. Olf., 11:0 :j:3.)

dedal'ou-se ao arsenal de gnert'a da côde
que as <lhas e baixas no hospilal devião
ser fciLas p~la \'l'parLição onde cxisLisse
slla malricula, A\'. 25 No\'embro 1866.
(Gaz. Olf., n. o 82,)

- o p.'ocesso de embal'caçiio eocootrada com
elles deve instanrar-se no filI'O commum,
sC'J!.undo o S 1., ad, 21 L RC'g. 120. 31 .la
nC'iro 18á2. Av 11. Dezembro 1. M. (Caz.
OIf. • 11. o ~H.)

pel'miltio-se a de\-edores de salarios no Ceará
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pnRar slIns clj\'idas cm lres pr"slnçflt>s nllllllns
i~n:It's. lh. li'> Fevcl'cil'o 18á7. (Gal.. U/f.,
n.O 1h~.)

ACCI\,\ VOS do Olll id"r 1'f'l'al do Espirilo Salllo
SI'I'\ illcin dI' jlli~. dos feilos 1'1'I,\'('dul' ua fazl'lI
da inll'I"I"IIl!a;I()'Sf' p'lI·a II jlli~,o dos felio,: ,i:.
fawllda da cOI'le. C;'I'L. nl'!!:. :W ,\laio 1.,,00,
lllllle, a Ú P'·O\'. ~I ,/lInhn 182:~. (Coil. Nab.)

- 01'11 i II" ri IIS. \ iu. 1\11'. 1:\ Vlaio IS 12, LII. 1. § 1,
li I. ú, § 1 a á, ti a H; Ii I. 6. § 1 ; III. 7.
§ ~; IiI. lO, S 7; AlI'. ti FCI'I'I'I'IIO lb~l.

- di\'('rslIs dos ;olt!adon's dlls c1isL. iclos da n..
lacflo do ManlllhúII c PL'!'llalllhlll:U, CtllllO
I'r.:'o Cllllllt'cido-. Ali'. -1;\ .\!aio 1.-; I~, Iii. 1,
§ 5; IiI. 4. § I <I á, O a I:l; lI. O. § ú;
IiI. 7, § 1, ;;, li e 5. Alv. ti Ft::\ocl'<.'iro

1821.
- crilllf's :iivl'l'sos. Vid. Alv. 1:\ Maio 181~.lil.!.l.

~ I ,I h. 6 a 8; lit. 5, S§U, LO c 11; Alv.
() FCI'f'rt'il'o 1821.

AGUADA: slla falia jllsliflca <l elltl'ada cl"s CIl1
clllharca<;óf's .'111 pOllo (pie ll;all ll'llila alfall'
de~a. 01'11. II 111:.11'. 11 H, 2.) UlIlllbrn Il'lái'>.

nos ;,n,ins d'('Jla Ilccl'"slladns Illl Iiio Cralldc
do SIII fornecI' " 1'1'"lica~"1l1 ua barra. AI'.
I~ Pi.'!!. ::W. M) Abl'il 11:láU, art. Ü,

AGUA nDI':NTES: SO\JI't.l ai TI'Ln Il"I,:;11I do s,~u suhsi
dio lilll'ral'ill 110 Hio ue ,Ja!ll'iro. Alv. c
Conds. 8 Fcvt'rcil'lI 1SUH. (C"U. Naú.)

:\(1 ~narda :lf1iPIIlt' do seu Il'apiclJI' lia L'órle
malll!ou-,p abonar a graldiL'at;; o d" 2UU.;'tl.
Av, '~2 A~.,slo I~áli. l(;"'Z, Un' , II.

U :L)
- rerolllidas IIIIS d"po"ilos de B"llIli,:" e PI'"ia

P"qllclla na CÔl'l,' sÓ pód,'rn sal.ir aCIIlllpa
1Illad<ls li:. COlllp.'lt'ltle i-\U1a, c Clllllll. paS'

sada 1)I'IiI <!1-\I'Ill:ia de twdll llO PI'c.Lr"~lIlllll.

A\'. 21 ,JaIH-il'o I::>l.í.(Gaz. Uff, /1.° 11;>,)
- é li\'l'e SPlI 1J'<lllsporll' ali 1011~o da cII:.la, c

só pudI) '1!lllI·ch p ndl'I'-SC Cj'l<IrJuo se p1'l!
lelld{lo 1'111harral' pal'a fÓl'a d., 111ll'CI'ill ou
par" COll,-1I1l10 d'ls cllalJ"rra':tll's. c elll I"es
cnsos (Hl1!ão cXI'0rl<lçiio. Av. h Mal'l;o J1:l47.
(Caz, OfT., 11.° 157.)

AGU,-\IWE!\TES: d..cl"I'ou-EC q'lP. ns <h'spa
clJadas por baldea"üo ou I'eexpol'laç"'ll 11;10

<'sLa\'fll ,,"j"ilas ao illlposLu de 4U réis. AI'.
11 '/'IIl"'iro H:l;~6,

- decl"rou-:.e il C<lIIIlII'a Mllllicip,i\ da côrte qllc
() Hpg: pal'a arrecadac"'" da taxa de úO I'S.
s,' dl'~'in lilllit.'I' ii CXll':IIS{lO da cldauc. A,'.
17 JUIlIIO 18h6. (./01'/1 •• 11.° :21t),)

AG AS alJerl,ls jll:.Lificflll a t'oLI'ada di: f'llIl>nl"
cação I'lll porlo 'Iue não lt'lIl,a alfalldeg•••
OIU. c ln,1. 119, '25 UlIllIlJl'Il 11"145.

- COUlu ue\'c () capilüo do purto pro\idenci:lr

Í1ccrca das embar~açõl's CJlH' P"l' t.,) mo
tilo ('1'1"'111 a l'i'I(If' 1I0S .,n(·(II'.. dotll'OS. ().'cr.
(' nt'~. 447. J9 ~lHjo lHli6, al'ls. flO I' 41.

AGUAS di; Il:IlICO : SIl!,I'l' slIas altas (\ 1>"ix"s.
loi~lIat's da 'lu" dl'mantl'lrf'11I os Iw\·ins lia
hal'ra do Hi .. r."allde d" SIII. pro itll'llcins.
1\\. e l\l-g-. 36, 30 ,\lu' iI 1840, a 1'15. U
a 21.

AGUAS de chal'al'i7.: para cuo It'lIcçi'to dl~ fontl's
e <\((III'l1l1l'los Ita IO~'lr dI', al'l'Cll'riaç:'lo por
IIldid;,d;' pllldil'a f.:'T" I ou Illlllli('il'''\ lia
córle. R,'s. ;j5:\. 12 .Julho 1845, BrL. 1.
S 4. .

sobre l'agallll'nlo das despr'zas com o Cllra
IlallH'l'ln das do '1aI':lcallfrn . Ilfl côrle. Ord.
t; ~Iaill 18ál;. (JOI'II., /lo o 1('li),)

callos d,\ cllumho 1':1['" t'IlC"II:IIIH'llto nos
lJllaI'1('is da Praia \ f'l'Il1l'llta e lIospicio ele
P,'dl'O SI't!1I11t10 Ill,,"ditrfto,sl' .1('1'11<11 h,lI' li
vres. Av. '2.7 Abril H>47. (Ga:. O/r., n.
.) ') ° " l )__ t...... lJ.

AGUAS l"'l'lt'IH'<'lIll's a tt'I'I'I'1l0:l cliallllllllinos:
1'l'~1I1011-"C. e CUIlIO. sua l'llnr":-sil/l ('lira
milll·I'al;:'lf'. n.,s. :~74. 211 Sl'l,'m!>ro 'S~5.

Hen·. 4();). 17 Agnsto Il:lá(t
A.JUD,\i\ rg de corpo d.' \inlla: ('01110 lal e con·

sidcl'"do ('III \I'rll'im"nlo o dI' ('lIl1lp'l11ltia
dt~ I"'dl'sl re~. lh:cl'. 4;;5, 30 Sclelllbro
.( t>4i'>, a l't. 5.

AJl,DA.\Tg d'"rd,'ns cio fJ;overno da rllvincia:
(lec!a[OIl-SI\ Hhllsila' fi (~ouljllllnç:'lo do pa
~alllCllln de !!ralifil:i1cõl's ao' IIl1icia,'>! ús
ol'lll'lIs. P"I' ~\Il1lu do' llIilli~ll'rj" tia ~11t'1'I'a
d"po,s du Clrc. 6 Ul'7.clllhro 1841. Circo
~7 UlIllIlll'lI 18'1;).

ALlH\.\CE \I: "CII dll'cilo, qll~ lIf1n linha uso
cm PIII'L lIf-\'a1, 11:'111 ° ICIIl tidll 1I1'lU I'ó((e

ler IIU Br.... il. OIT. 30 ~elclllbr(J i. h(i, ((;az.
OIr, 11. ° 31.)

ALUE \ MEi\ToS: UCII-SC cXlllic,ll:iio ao lIrt. 1l
do OreI'. 426. 24 .11111110 1R!.l.). AI'. 3l
~Llio 1t:l~7. (Gal.. orr, 11.° 3:) do 2.° ,·ol.)

J\LFAi\IJEr..\S do BI·asil. tisl'NI e POI'LII: os
gl'llcros (l.'lIdu:r.idus '1IW se ellporlassl'm 011
halrlt!i1SSI'III. ordenuu-se fl"l) só l"'l!alos, lO
1 ('. ulo ele baldl'al:ão. D.,cl', '2ü Jau ·iro
1t;11.

ordullou-sP. (1'1l~ n;,o di'ssf'1n dl'sp;,rilo .ln balo
Ilt'aç:'lo i.s r.,~.('lId..s de ClIlIllllL'rcio dll l'scra
valul'a, scm itavl'I'C:1I pap;" os dlr.. iLos de
ClIIlSUIllO. Pl"llv. 2 /lezelllbro 1817. (Cult.
Nab.)

51'11:' ~uardas na CÔt'le forno ohl'i~acl()s a ser·
"ir 1IllS t=lwruas tl111nicipacs prllvi·orias.
Av. 5.- ti Nc)\clubro 18M. tColl. Nab.)

48
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!LF'\~IlEr. IS: :lO :111. '217dtl fif'i!.: ~flc1õlrclll-~f~

'1lIt' .Il1r,llIll' :t I'~i·lI·III·la II" TI':lt ,do c,·tipu
I:olldu illd"llllli~;a\'flo ele I O fl.•;. ,uhre ..
I"e(;u da f,,,.tllrol. d'·'~lc' ra\'''" ~001arif\ulu.llIs

:IS "õl(;i:e". A\'. :W NUI "llIllru I~31i.
- S4'lIS ""~I,,,dll S 1'01 fi" 't1j"ilus a" ~,·IIII PI'II

PO'l'lollal. I' ""11111. L,·i ;\ 17. 21 Olltllhl'u
1."!I;;. "1'1. I:~. S 1. P:II':I cllja t'X"ClII;fHl

n,'~. ~.'i5. 20 "hl'il " ....!l',. al'l~. '11 a Iii.
.)5 ;r' Ilt l'oS silhados dos ltUlJrr"~l()S, ,IITeUla·

tadll~ '011\ I'ra\'a. s. 1111., I'C'C"I'''I t:.J"S, I'ar:flll
1 I"~ % >,,\ r.' tl I'I'C'(;O da tal'ifa. fll'''CI'

.1,°1111 ..->1' a :'l'llill'i'IIII'lIlo qll;'lIdu lJ:Jja aHI
I',a. Or.!. 5~. -:"7 M",O ISáõ.

,1""'00111:11' SI'IIS Ili!. ... l, S fUI ''''rlllitlid'l ao
b \l1'C' d., d,·I'0 silll II" Ba .ia. Ue, I'. t' E~lat.

l,;\8. I;~ ,\"l'o'lItill'O ISln, :11'1. l!l. § 2.
;u s :'l'ls. 15:) •• 'Inll d" Bt'l!. 22 .JIlIlItU I~:l()

lInh, .. ali I i,'l .I' " Idlil "llIb"n;,t(;õl's, Ord.
1.1 \I,ril 18l1'1. (Jel/II., II.' 1~7.)

- a"~ i' I'ls. \lI. § 4, c j 1.1 H d" B,'~' 22.J ullllo
'18;\() , sol, ... • "1'1.t;,·",o c1e "PPI·..II,·IISfHo 1'0"
;'1111"";.::.01. s J'f'J1;IS. UnI. ;~U AIH'lI J1:14\i.
(S"IIIII, II," 1i>1.)

IJÕlr,••.1"1 i.. d.. 1,;I~;.IJI('lItll III' dil'f'itus f' mlll1a
a 11111 liõlolllr til' r:"IIt'IOS d" p:,i1. ex!', rla
I(PS 1"'la .. Hill CI';lIl,I,', pela falta d,· III rr'
!"'I,li'I:i\1l do dI ('III1U·III .. II" I'l'a1.0 ,1,· llll,.lru
lll"ll·S. ,·,.llfl'III:C a Old. :l5 i\ol'll1brll

'l~á~, Urdo L" ~I.,i() I"·!lü. (J"I'Il .• 11.° lIi.1.)
;'tl 101'1. 1;7 n,·;:. ;\0 MoIi .. 1~;ili. ~I,bl'e illl

pll~II;II"'-I" do. clllha ... ·nIJllI .·~trall~l'll'õI pas
:.ad .. a II I'a lIli<' 11 a. III' <I' III d.. p,ogallH'ulll

dll ill'I'C1'lo. UnI. J.0 Millll J~l.Ili. (JOl'/l"
71. 0 lIiÕ.)

%>"\lS I't't'iltos , \l (',lufelas S;"IO nCt'it:ls pdas
1111'S, lllltriilS COIIIO s,ddo 011 rl'llllllllt'lIl"S,
100~ • dllllllisll .. doH's dll~ ,'''11'''1115, Cjrc. J. °
~lai, 1~1 t>. (.im·"" 11.° llib.;

â d .• lhllla ti"l'ill,-"" I'rl'\'idclll:ias p,'ra t·XI'
rUI::'1 di, l,,·d. '25 i\"\(·11I1.1'1I IH42, ~ol.re

o !,I'a/o J •. a) ...·' .. llt;',:11I d.. d"C'UIII' ulo:. de
,11'~I'al ~'a da"'·lIlb.oJ't·'H:Õ":, dc~pach.,ditspai',.
oHio Cr,.wlt· 1·1.11I ;:C'lICIOS do pai/o UI',I.
11 Maill hí41i (.'1I1/I/ll .• /I •• 175), :lllll'ltada
por (.ir,·. li:? lia IIl1'Sllla d:ll.• ,

~tl :ll'lo lnl'l do n'·f!. 22 .hllll,o IH:\\i. ~ohre

DIII.la illlpll!oL.,. Urd, J4 Maio 'J8l!ti, (SlIlpl.
N." lí5.)

;' O cllatljlll Oluas pdas cal'ilólllias dos purlus
• 0 II •. diZ I"~I ('.to aos dill'r-I s aIlCtol'it
dOllrM, Uel'\". e 1lf';:. L..4í • I H M.,io 18~(i.
• rt •. ti;, n1; sell!> e",(';.j,·I"'s I"II/t'm :11111:1'
I "los nO('OI ad"lllllS da t'ar{!::4 t' tle:,carc"
,epols Ou !iru d~ l'eclIllll'r. al't. 37.

ALF Ai\ nEr. AS: in,lcf,'rill SP pl'I'I"IlÇ;"IO ,I" aro.
S"II\;IlI11ria 010 iIlSP"C'\IlI' cla di! Salll:l Call1 a
I·illa 'l'w fOl'a "lJIitlldo, OrJ. ti .JI.ullU JtMô.
(J1/7''', II. ° 21 1.)

na ( iktt~ por sllas lwrcas c1n vi;:ia, :.jlllla<1as
elas dI' ,OI'('llITO. JlilS"'1l1 a S"I' f..ilo II 1('

gi~l" .los ,.~w;d. 'res e 1'111 ha rl'al'eles lIli II das
(1'11' f:lI.Iflo as f,,,lal.·zas. lho ~) .Ju II 110 J8!lô.
(.I unI. II. U 21 1.)

CollrOl'lIlC .1 al't. 91 S 1 do n.,~. Jla~i"ll

li J'I·itlS as pl'dl'as Ilc lilllo;..ropltia I'al'a
ohl'ilS p"ldi"as \'I'll\·illc,ae,. lIilo 1'01'1'1Il as
do H'I'\ icn do 1-(01"\'11(1 ul'l·.d. - 1\ v. ~5

17,1111111,,' J8.ti, e l:lIl1b,,';n o:. ill~lJ'lIIll"Il'
los ciJ'lll';.ticos pur clllllil ,I,· adlllilli:.ll'ill;ào
J'I'OIill(·j:d. 1\1. i(l. ti .Jlllho IS':\l.

prOl iolclIl·il'u-s.. s, 1l1'1~ o de'-I"'l'ho ()P Il1CI'

cad'lI ias 1I."e~""as C'"1l calt.. dI' f!.lIiil, fll'

df'lIall{I,,-s(~ '1"1' SI' lizl';oosl'lll por factura. c
COIIIO. Cil'l'. 15;\, :2 ,loli," J8h(),

appr"dl iio-s,' lia da Cort.· 11I'ovltlellcias slIhrc
h,oIilllÇIl !lill'a ,·111 ... ·1";1 Ja ,"illlilli>ll'.u;:·II' das
cal'illa,ii's, e ('01111) clr. (·llIaJa. 1\1'. 10
.llIlho 18'lli. (JOI'II. 11.° 2:22.)

ás f'lllhal'ruI:i1e", \'illtLs ola Europa ('0111 alllOS

II'as d,· 1"'0 hra'l.il. t'l ilPI·IIl"'II'I II Bt';.:'. dn.
AII:"Hlcr:ii~, c 11:00 o d" 1';'111 hl·a~il. Av. 10
J IIlho ISlt\i. (./0)'//., 71. ° 2~~,)

pilra Jlwrinh"il'os dos csc.. Io-, cs da ela r.Órlc
S" 111;011111111 C"III('C'l'Ial' al'lI11,Z"1l1 da 111);1 tias

COhl'as, A\'. '15 ,llIll.1I I/:>!II;. (,forll" 1I.o~2~,)

<11 darl.II-~~ Ú ela B.. lJin quc os ~1'1)f'''')S tle
qlll' lrala a Urd. Ih J'lllciro. l' qlle lIilO
Ilodelll I'CI·O!IJ,·I··,e st'lIilu "11I ar'IlWZ"IIS al
j':,nd.·~,lflo~, Silll slIjt'ilos a dil'l'itl's de im
p"l'lad1l 1 • UrJ. 75, 24 .1111110 Il:>hô.

n,1 da CÚ! le 1l1'C1('lltlll-~e de"p •. clto IiI r-c de
(lbjc'('(o~ de II~" p"rli(·1l1a,·. I' da~ II olissót'S
cic ('1'1 tIS "01,,110:' para II nill CI'illl,lt' do
:-iu1. (Jnl. ;q .Jlllho 18~11. (101'1I •• 1/.° 22ô);
AI. 1i> .Ialll'il''' J8hí. ((;,,:. U/I:. /I." 1:l4)
pai'" a~' nt.'s c1ipl. mali,'us da S;.rol.·lIlJa. AI,.
;\ A;:;.o:,lol Jt)LJti. (-10/1/ .. 11.° :2~{j) H M3I'~'o

1H47, ((;11':. UfT.. 11. 0 1l10); ;~ A"I ii IK!li.
l(;uz. OfT., 11." 11:>0); 15 ~I .. io 'Hihí.
((,',,:. OH:, 11. ° -:..0 do ~. ° 1'0/.); ,·"I,d:I'1'·"'·II-.p.
II n'~ra ;:.cr:oI oh.,'n"\-I,I.-1Jccl'. h77 8 Uu
tllhl'O 1Há11; d .. illlo-l'Illlllcio "posllllll'o. Av.
'):l NOI'I'llIiJl'll I~4ô. ((;.,Z. 0l!:. 1/. U 7;\), I~
Jalll jl'l) Il:>áí, ((;/1•• Off, 11.° J~~), 2;)
dilo. ((,·oz. ()fT.. 71. 0 12',), 1:2 ~1"n:" Ixlii.
((;(/Z. Off.. 1/. 0 lôO), 27 dil.. , ((;/11, OH:· 1/:
175), .\ Õ 1\ br i I I ti4 í , ((;/I., OH:, 11. ° I ~ I)
-I~ dí,o.-((;uz. cit , 11.° l\-JlJ) ,--:..ú d,~o
1!:lú7. (~·(/Z. OfT., 1/. o 1 cio 2. o I·ul.) da bu,cla
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(' l'iol'tlr>gn. Av. :!8 [\\n\"('mlll'o IR!J6. (G,,'Z.
Off, II." H5); de p(lrlll~nl. Av. 91l,·,r.ellllll'"
1H,6. ((;"z. 0':.11.° H7); ;\1 Maio IHlJ7
(GIIZ Of{. ,II." :\;1 do ~," 1'01.); d, s (·:sl;.dos
lllidlls, ,\v~. 8 ,Iallt'i.'o I H1l7. (G,Z, Of{.,
I/." \1:1). I:! ,/alll'il'" 1~117. (G.tZ, ()f{. ,11.°

12:2) - '15 ~lal'C; I 18!J7. (G .z. 0l!:, n." I(j;)
da Fl'all~'a -- 1\15. 1:2 .ItIlIPir(l IHli7, (G,::.
Off, II." 1~2) -11 Ft·\'I· ... ,iro 1:-1'1/. \GI:.
O/r. II." lá:;) 22 ,\!>ril Iti!!7. (Ga. Of{..
7/." HHii ,~ol' I lI;.da l"'TU, Av, í \I.lio IS1l7.
(GIIZ. Olf., II,· ,18 ,/" :2." ",,1.)

ALFAl DEr. A:-,: "1'<11'11011-''(' Ú da l'ol'le' I(lm"ss,~.

e 11<'1':1 '1'((' !illl. e C(I 111 II • ("'lIla do Lral,i,'lw
(la IIh .. das Col/h,'as, lh. 'J~\ .~;';tlslo J8'16.
(J,,,n n.· 2'\1l.)

s,·tlS Ih,'slIIII·(·i 1'1 'S dt!vl'llI m"osi,llltCnll' I'Cllll'tl" I'
á Typ, N<ll'iOllal IIHII'P:IS, (' Ctlll;O. Ol'i-alli
sados oas "I'IIII:.S <H'I"'l'ada(ias. Circo :lO
A"'Oslo 1t'l1l6. (G,,<. Of{., II.· 1.)

on!"11I II-SI' ii (Ia ('ilr:!' a 1"'III('''Sa da nola 11,)S

I" n.lilllellLos, I'CSIIIl)Il dos malli.'csll's, d,!s
paclllls d" cxp",l:l(,:flo. (~"Xl"'lclo."oe l'ltl,o
Inr.:l'U1 ii '1') p. ~aciollal p,II''! a f, .. ~.cla Oni
cial. Av. ~:! Acoslo 18á6. (G z, OU:.
II.· 2,)

n CIlllllIll'IHIoII-SC' n rto l1ill r.rande do SIII oh
st'!'\allcia do arl. 11;' S 7 (III 1l,'J.!. 22 ,lllllltO
18~6. ,h. ~á A;":lIl.tlo 18ál'. (Gil:. Of{.. lI. u :!.)

dcclilrllll-sc IIfll1 1"1"'t'1II aIHllliI\t,i ..; U 1111I S"II

fcilol' fall,ls dadal" por t:i'IISiI du I'X' r .. ieil)
oe jlli7. 1IIIIIIicipal em raúlO .ln illcllulPa
palibilidade. - h. nli. 17 Sl'l.·Ill!lro Jti!J(j.
Av. 21 dilo. (GI/z. 0n: n." :2~.)

o'(·llils pa~il" as 1lI,'rc.tthll'ias rIlS~iaII<lS. c1i
".·ilos de i III p"I'L'U:'-1 II i~lIa,'s ÚS WlI'illlJ:I'·~.

-Nula 12 Sd"lllbl'oI8!16 (G.tz. Olf., n," 1
c/II '2, ° 1'ul.)

a 11111 ~1I'lrda da da llahi.1 ner.:oll-SI' III,della(l!)
tio 1t'lllJlo ('1\1 qlll~ clIlII"r',o sl'ntt'nc;a 1'01'
rlll'lo, I' Illil 11 dOIl ,S(~ d("llillir. Av, 24 Se'
1!'11I"ro 18'Jo. (GI12. Df{., II.· ~!J,)

da CoõrLc e I arias prll\',ill(~ias r.,rilU, c como.
(' Ilcil'T"~,l(las de i1rrl'l'adil(:fl() de illll''':-.lo
<111 'Hlm. Decr. Hl'l" 478. 12 Ulllubro
1846.

firmoll-se 1'C'l~!'a sIIhre apprl'III'nsi1o dc 1IIl'!'

c'lollrias de clllllrau,llIIlo, cllIIcll'llIlIaçáo
d .• pt'l'da de elllb'II'CiI(;;io ('Oodlldoril CUIl
flll'lllC oS i1rls, :lH:l, 2~)!J, 2117, n"g. :!2
.JlInho '18:\6. Clld. <:.';m.• arl. 177. 0 ... 1.
19 !"evl'reil'o J 8M. Av. 110, 17 Uutubro
1H46.

declaloll-se á da rôl'lc (11Ie a c~liplllaçilo

com a Frallça subl'e courir-se us 1'1 eçus

lias farllll':!s cllm 10 pllr °r. f'(IHllldll ilD
1'1I~IIi-ld"s. cessill'a. ,\v. 116, :!I; OuLubro
18~6

ALF,\i\IH.r.AS: ('o ln I) S~ n'ftlllaria o s.. lIo dos
diplt'IlHls de SC'IIS 1\111,"'" .:ad os d,·dJl'oU ,~e.

,\ r. 118, 21; (11111111 .... /I-Óll.

d.·cI,1I Oll-SI' qlle 111'11I ailldll a fll'(~l('xlo do
la~tr,l d,'vl' S"I' 1'l'l'lII llllla a lIav"~al;[I" por'
"ahola~I'1ll d" ;':"'llt'r IS eSlrallf!"inh e II lia

\i ..s 1'~Lr;IIIr: .. ir":-.; (, (1'1:111010 1111111"1'1'111 sido
i.lIpol'lad(l~ "" 1II"~1lI1l IIiI\i'l 1111" prl'l, n
d, r ,.t'~"il' COIII .,lIc, para (11111'1' (lorlo ti ..
111I1'''' iII. só ii", é fi I',"illi III 1','1.1 rc"~

pl'l'lal ;iII, nos lt'I'IIl"~ do al'l. 23n, ner;. ,\v.
11 \I. ~tl 0111111'1'11 1 ~lJ6,

nl'd(·nt.lI-i\l! que a. har..as d~ \apôr a rI/tire
Iliiu d"SSl':1l 1I'.·II.,s t'lIl""da I'ara 'nll"'f'a
d.· 1II:.la,; "II rCl'l'llç:'IO U" 1"lssa~,'il'"S, 1I1Il:'

VI'1. '1111' ufll) 1I'III1XI".t'lIl (""',.." para 1':-'·I'S

!," I'l"s; ((lll' fIlSSl'1I1 adlllillid .. " .. dC'l'ar~",

fOl'a d I 1'~l'ala; 'III" p ,de,;,!"1l visllal' c.,'''
o r.',.lu d(l~ s'lltret:"lI"lIlt', .. II '1'0111, "CIIl 1I1"'i·
~"(:{I" ti,· d"I',,~it ..tIlS [Ia ,,(·allu"1-\'1. Av. I :H.
~I) ()IIIIII)I"I I Sllli.

lUilnclúr;lo SI' 1"':-.1 ii IIi,' d:,,(~:tos de cxpl'd:cllle
o,, ~CIWI'O' i'Il,lol'ln III'; CIIIII l~al'la d,· ~1I1a

IIt'pt1is .1'1 c:",I"'\Il:[11l d" Ih~cI'. :\71;, 12 \~nsll)

1'''\/1''. lho :m UIII1I1Iro 1~4(j. (GIZ, Olf..
lI. a 57.)

li '('\aI'OII se á da Bilhia qll(' a~ nrm'ls de
lI~O 110'; (·(lIlSIII,·s. cllllfl'rllw I) ad. H1 • ;~.

TI.';,. 1'1';111 slIj"ilas a dir,'ittls. AI'. 1;~:!: I!J
[\\ ..V""II1111 1~'Ill.

sobn' mlllt'l pU!' i11('~alirlild(1 dl~ 1Il'!llilÍ\,lfl.
('011 "OI'''H~ o Ik~, 2:!. ./1111 IIn 11'i,\li. arl.
I;,~ " 1(;0, h. \) 'IHe,II11.,o Ij'lli, ((;az.
Off.. n,· tiO,)

sllll ... · 1I11IllI"IÇ;'·o tIo rOl'l'eio ria d,' Parallil~lIá

lIa pl'l,\'inl'la dcS, Palll,). A\. l;\(j, Jll.\u
\('111111'11 1811tl. ,

ort!l'llllll-'" ii (I~ Sall!a C.. lharill:l n:io Cllhr:l!\.;e
"lIIolllmClllns el.•.; p dl\lIll's alln"il.·s d,' des·
paCllaut'·s nàl) suj"iL'I'; a 1·llcj, C p"rl{lle.
A\'. I :W. 1 i\mp.IIlUrn Il'{áli.

dcrlaraçõ.,s Sll liL"ri,,, SOI'I'C l'I'slilniç'-\() po
diJ I (Ii, impu,tll de lJlq.l,·di"lllc (~s,·lIo. cem
fUlollle 0" al'ts. fi. I Q. 1>"1:1'. 11 \ i"'Slll
1K!I', " IIrd. 4 Março 11i45. Cil"·. 1:\3. H)
1\0\l'IIIhro IK!!6 lJ"". 2;~ J,.uci,'o l~I.7.

((;(1:. Off.. n.O 125.)
em "xplil:.',;ülI da Urll. 21 11;11'(:1) I H33, d~

c1,II'açóes M' li",'r;lo ~ohn' pnd.'r 011 Ilàn O
ne~ociallle 3'!.;ii.{ll .. nlt~ d..lc~llI· el1l 01111'0 a
a:-.si~lIallJra du~ Lillt'll~". ,\v. 2'1 1\O\'CU1
Lro I /j!!t~. (G(lz. Of. • /t •• 8~.)

48.
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ALFANDEG \S: t'm f'xpli('ação da OrJ. 15 ,ln
Ill'irll, d,·c(;,roll-:.e: Y"o' os 11I'Pl>id"lIIe; de
pl'll' IlIria ('Odl'lIl 1'l'(Tb,'r n'clalllilçÓt'S t'X
II aordilléll'ias ~ohl'l' 11I1I11a:; illll'"~LilS pelas
õdrallde~a:>, t'II,b1l13 (rI-lIaS oflO cOII!l('('ÜII

pllr vw' dll 1'1'1:111 ~o. Av. Õ UI'~,I'IIlUI \I 1~46.
((;/lZ, on' li.· 8Ii.)

inclefirill-:,(' l"d"II' {1Il dt' pn~ilmI'IIL/l dt' orde·
II ,do d,' lIlt'S"IlI'I'irfl d .. LO'II1pll \)111 tjlle
csll\ '1"1 lia :ISlo' IIll,léa PI'O' illCi•.!, \j"la a

UnI. Ô ~In\'(:o 1841 "al'ls. IY. ~ô, Sô.
R.,;.:. Il 1\\, 'I;,H, iH 1}(~ll'llI brfl '1 :-.46.

f!I'c1.'I"'\'õl\l ~e fez, C"lIrOI'IlIC ° '11'1. 8 D,'cl'. I t
,\;.:o-lll IH44 ~I-bl'l~ d"lop 'zas de Iwldeilçúo
ClIl r"CXIIt,rlal:flll Jlara !",rlO cI .. lllllll" io ~CIII

""1!:II1Il'lll" do:; dt ... ·ilo:> dc C"IlSIlIlIU. Av.
'I;,~), ;q !II'ZI'lIlhl'f1 IKÓô.

- dt't'iIlI'iIl:ÚIl:;C tit'1I ~obll' cdJl'i1nt;n dn 15 p. 0/.
d,' "'IIe1a de \'mlll1rc;ItJlII \'stl'.. IIf-\o·ira para
1I:t(·illllal. ,\,. 1üO.:H l)\'Z'~1ll111'1l Hlál.

LHI ilo ~e \.'x('IIC"I:fll'S ii da Hallia sohrc fl'de
(' ('lIl1dllt:I,'ÍlC':; d" dt'!,o"ilo d"s f-\I'II,'ro" dc
"sli, a c f,,7cllda SC('C.. S, "Lntjllnnlo dUI'as:.c
II "tlóllaf'C"I1I, IIle d.. nlr"lId"l:!,a. Av. {) Ja
1I0,il'o :I8á7, ((,',,:. o/r. 71.· 1ll.)

4:VUll. pruc, lit'raú IJ II a IId II 1'('(01 t1ICCIlI'CllI ra 1
~id,olle 110 c"l'ldil'adu d" orli-\~III lias pro

UIIl'l:Õl'::' das fabri,'a~ pl'i\llt';;iadas de leci
.lo de all!;odfto 1111 1IlII"'I·io. A rl~. 1 I, 1 i;
ColIIO w d":paclJar"õ Ii, 1't'S as IlIacllillas
11;" a as d.Lalo r.. l,rlcas j arl. 17. 1)1'<:1'. 49L!.
13 .I'IIlI'II'I' :lhli7, ((;/lZ, OfT., n." 115.)

fvi allc'l adll o ali. IU. U, rr. I i Af\o~lo l"áll,
C 1I1;II1(hlllo ~lIb::.ilolil' o Alv. :W ~l:lIu :ltilt,
<J"alllll alls ~1'11o'rOS JI)::./,ac!J"dos elll I'I'I·;\.

/llIrl.,(:;IO. De'.... 49á. J(j J.t1Il-iru 1tiá7. (GotZ.
OfT., II.· JHI.)

llrticllI II-SC lJlIl' l'('ceb"ss('\Il por coula, e 11:10
a P"SII, a~ 1I10I'I\LI:> illc1l1itla::. lia lal)/'lIa tio
ll"n. 2;-> l\(,\elllhl'o lt'lá6. Av. ~~ J,ollcil'u

1847. (GIZ 0lr, II.· Li::.)
il ela t'odt' OI'(I"II""-M~ (JlIC 1'lIviasse. e CU1110,

no L. e,., 1I1'O 1111 lilll Illl ('ada lIlf'Z (I ,','slo
d" 1'l'lIdiwl'lllll "III dillla·il'(l. Av. 4 Felc

I' II () I t>4,. (GIZ. ()ff ' II.· 1:11. )
dl'c~lal'IIII'Sll iI do l'.oI'Ú <Juc S\'II lho,. 011 I't':ro ,

lU'''lll1llclntlll 11111' ('1',1111' de "c::'j'olls"llIllIla
,I,', e,-lH\a t'owl r,'llI'lIdi,lo IIU al'l. 25 du
R"f;. 12.1 II Ilho I ti:Hi, \ i::.Lo IJlIC por ora n;',o
:;' llt'd"I'OlllJlI" u::. t'IIIII1"'~adolo M' nilo dell'llI

CIlI'''''I'('~;,r dll eX"l'cicio O" JUIz 1I111llicipal,
I' ('UIIIU SlIhlolillllo lia 10r1lla do Decr. tI
JIIIIIII III. i 1110. Av. ;) Fefcl'eiro lti47. (Caz.
()1/: • n.· 1:11. )

cIcrftu-:.e illslrllct;Õcs pnra as barcali deno·

l11inadas-vi~ia"-, Insl. 9 Fever"iro 1847.
(G.IZ. Off. 11.· 1~2); UI'cr. e n"r:, 5U6, 6
M.. ,·(:o 16Ú7. (G,L!. Off., II.· 1f>~).)

ALFANDEGAS: dl'eI<tI'(llI-lol~ qlle st'lIdo ólJlpro
vada p\~la Lei 1ti ~I'I("llIbl'fl I ("jú5 a rt'dlll'çüo
dll ai',. 7. D,'cl'. fio K. 12 A~o~ttl 1l'i4ll da
1:1 rira • Ct'::'S:1l'õl a eXIi!.Pllcia da lialll::1 pelo
d"'pucho til' t\"IICI'O" l·e,·xllOl'lados. Av. 11
F"vl'rl'llo 1847. (GIZ. O/r. 11.° 14ft.)

d ..cl;,r"u-s,! livrc o lt'aIlSI",llc d'ar;-lIi1rJellle
ao lOIl~o da co~La, podelldo ser I!lla c 011

lro~ f!,"llt'I'OS Ul'pl'ldlt'lIdidlls l)IlHlldo,-e pre
lt'lldi'(l clul.Hlrca .. pal'a eX!'Ol'luIJIO ftlra do
11111'el'l0 011 C"II .. UIIIII das 1'(lIbHrl'açêlc5, c;'so
1'11I que I'af!,{to di .... ilos de (·xl'''l'lal::'lo. Av.
4 M"n:o ItlL!7, (G:z. Off., n.· 15i.)

delel'lllillUu·se a obs.'nóll'Cla (b Uni. 9 Se
lClIllll'o e ltl ()\'~.I·lIlblo 1040 a 1't"llI'ilo
dos l'eClIl'SOS do" "llIp",';;adus ii cel'c" das
falLas tI"C sc lhes lIih uhollclIl. Av, 12
ala'ço 1H47. (Goz. Off. 1/ •• 166.)

n{to rui, e Jltll'(JIIC. õll'pl"l\ndo (.I UI'l!;. conrec
ciollado para os ;lllCUI'.. doIlI'O" 1'111 S,'r;.:ipe,
Av. 16 MaJ'l(o IHá7. ((;oz. 0fT.. II.· 1.6tl.)

nC'gou·st· a UIII i111l;llIlI"n~e <lu lll' Silllt:1 La
lllal'ill3 l.:ralilil'a,·i,o IJl'lo Il'auall1u da t'5'
criplllraçãll tllI ~("II(\, p"r sla' ,'xpt:clicllle
ol'llillal'io. Av. 17 1\'1.11'I,(' H147. ((,'uz. Ulf.
n.· 171.)

declal'tlll-~e;i d~l SanLa Callwl'illa como sCl'ião
dt'duzidos os 5 1'."10 tIe \'xl'cdlclllc dc Ul,'r
c .. du ..i"s COlll c" .. la dc f.:uia. Av. :I 8 Março
1047, (Goz. UfT., /1.° Iii,)

dct:!arllll'sc li do Parú CoUlII ~c ra I'ia a reduc
Ç;'1l1 do muill 110 ~al que vi(~sse do esll'au
geil'lI. A,. 2ô Man,o 1847. (b'uz. OfT..
II. ° 17LJ.)

para IIbs,'rv,lI)cia do ar!. 178 ne~. 30 Maio
1 ti:\6 sobre rl'lJIc::.~a ue tlc:;p:lI.:hos qUI: Sl'r

""III UI~ (';lrlas de ~lIia...\ v. iJU Mal'l;o itl47.
(~·/IZ. V/r, 11. ° 'L 76,)

sells ellll'l'e;;ndos I'~'ÜO eompl'eltl'lIdidos na
l-)1'11I'I'illld,O(I\~ do S 4 da 'rab. LI~i 3U i\o
\ClllblO I tiL! I pai a pngaUlclllo dos 5 p, o{..
Av. l~ ,\Iml1d47. ((;/Iz. Olr II.' J08.)

dcsp',cllo livre ord"IIOIl-SI' de I:.,IIOS de elllllll'

!lo para 1~lleanalllenLn lia eôrLe "lIl 115lJlIõl l'

leis d.I Praia' "I'IIH'II", ~ lIosl'icio de Pc·
dro 11. ,\ ", 27 Abl'il ltiá7. ((;uz. Uff. II,'

2 du 2. ° l'Ui.)
ao ajlld:lIIle do slcreolllt'lra :'c mandoll. coo

lill'1Il" o arl. 7 Ue r. '27 ,JulllU J8áli, p,lo;lr
5.· p.... le do '01 ul'llil(lo cio lott'J'{'Ollll'll'a lal,
1ecidll. A\. 15 Mai\J Ib47. (Guz. 01/:,11,°:1,0
do 2.· vul.)
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ALFANIlEG,\S : dt'l'larIl1l-5~ ri fórma da rtwdiciio
do:' l.. I1,'s !,ilrol /'Ollrolllça do illl/.llSlll da l.,,·ira.
A,. 15 Mi,io 18á7. ((;lI:. ()If.. 11.°20, :2.'vul.)

0(' ""115 iIISI"'cllll't'S stl m.lIldllol cxi~ir illfllrllla
çõps solll'p as i,{lt'r;lç(HlS a ra'l"" lia larira.
Cil'l'. 15 ,HalO 1847. (G,n, VI, II.°:W da
2.° "01.)

51'11 li'il .. r IIflo pudI' SI'.' cUlllulali'all1l'nlt' juiz
1ll11lli"ipal SlIpp!rllle, A\'. 4 Jllnho 1847.
((.. ,.= O{r, 1/." 35 do '2.",·ol.)

ALGODÃU, l'Ollr.. rmC a n.,s. :~86. 8 Agoslo 1Háô,
l'III1Ct'dêl'ú'l ~c (h\('I'~05 I'r.\'ih~,~IIIS ns fa
LI'ica5 dI' tecido,,;, llt~I'I·. Hc~. 491. 13.lu-'
n"ll'll tl'iá7, ({;tI.:. Olf.. II "'II i'J.)

ÀI.1E~.\ÇAO ele bell" é I' ,'mlln pCl'llIillida nos
psll·i111i',·i, os..- \' ido Bl'lIs.

d.. il 115 :tlll"l'iol'llll'III.· sohj('itos a II) polhcca
(o 1l11lla. - Vitl. IIYJlol"tCrI.

ALHU:, T\lS d, SI'I"'llis"lllllI I'l'illl'ipr' 1>, I,oiz, fixá·
rii .. SI: ,'III seis ('OIIIIlS dc reiS. L,'i 3Hti. 2 SI'
IC'lIl"rll IS'lti. "ri. 2, ~ 7, ((;fI:. VIf., 11.° 1'1.)

ALlSTr\\JE. Tu de \(Ilalllesl'al'a,·JI'içol~s.-\itl.

J~'l, içát,.<.
AL~1U :\IUFES tlie'sollrc·írlls. pa,~ad"I'es, COIll

lIli:,.~ó1rios das 11'IHlI'lle:õl's ela 11I.lrinlla elas
I" 11\ iIlC'ii'~: a ill::'l't·("(:;~o e ti I1"'CÇilll dõl to
l1l"tla ti" ~lIas Cllnlól~ illcllmlll' ilCC c'Olllaelllr
gl'ntl ti ii Illal'ill1aa: nfl" tem ;,ccns": t'm vir
(lide! lh LCI ;~i)O. '1, ,lllldlCl IK1I5, \),.('1'.

RI';':. 64:1, 19 M.. i'l J l'Iá6. al'l. 7, § ~J; 12.65.
AM;\I\IL·\S: llldos os lIavi"s IIIlS allCI.c'adouros

df'\I'llI, C COIlIO, allxiliar·::.e 1I0S acllS d,'
allWI'C,ll-se 011 dl'salllitlróll' ,e. /le'.... nego
/HI7, H.l MaIO H:iho, al'ls. '27 li :m, 3:~,

Til. õ.
AMOHTIS.H,:Ao: I" rllliuio-sc ii conf'rnria da mi·

::'l'l'iClll'dia e hll~l'llal de Caridade ela cnpi
lal <.la P.tróllc.lJa 1'0""lIil' !l"IlS de raiz alê
30 Cllllllls til' I,.is. UI·S. Y,~)!J, 5 ~elCIllOI'O

11)46. (G,,:. 00', 11.° lti.)
di51H'lIs,.r:~0-sl' MIO'S 1l'i5 a 1'01'1'1' rio I'ccnlhi

1111'1110 dI: Sallln Th"I'esõl da cid.lde de 5;'10
jJilul" e do cOllvcnlo Ja IIIt'SIlJa ~allía lia

cor\l'. n.,s, ll07, ~3 Sdl'llIoru I blJ(>, ((;flZ.
OIf.,I/."11.)

Cllllcclll'll SI', lIa rórm:t do ar!. 4'1, L··j :~69.

18 ~ela'lUllI'" H:l1.lf>, <I1l:,cal'llIdilas <.le Akan
lal'a 110 M,lrallllüo pC:llIlular 1'"1' al'0lil'l:s
da di, ida PUlliicil os bClIs (111C a ort!"1l1 pns
slIe. 1'(I1'l. ti 01111101'0 1tilllj. ((;az. 0":,
11." ;\:q

- ctJllccdclI·se <lOS rc·ligioso" de Salllo Anlonio
na COI'I.. , 'Cllller 115 IIIOlI,'ri:lI's da parle
arl'lIill<lda dll CUIl\l'nlu e igl'l'ja de ~Jacal:u.

'110rl. 7 NO\c:lllbro lS4tl. (Gaz. Of[., 11. ° til.)

AMORTISAÇÃO : ao mos!c'irn d,~ S. Delllo ela
côrlc d,·cl.JI'OII-SC ficar .. llcrado u ilrl. I e
sllpprlllliclo fi 5.° do Av. 6 .11111110 IIllilIlO.

Sflhl'(' dili-50 de lp,n""IIf1S lJlIO li'PSSI'1I1 de
SI'I' a'·Ol'ados. Av. 17 Dewlll111'u J846. (Goz.
00' 1/.

0 114.)
ANCOHr\S para I'xl'cul:flO da Ilf'S. :~51{. 1á t\~o-Io

'It'45. arl. á. d,'rflO pro\'idnllcids ui'cr.-as
110 Ueel·. e I\I'~' M7, I~) \Iain 1~ll(j, arl". W,
27, :28, 38, 49, 1Ul, 103,105,107, J09
e I lO.

r\l'\CUHAl.lüLRUS: para eXN'ul;:lO da R..s. ;\58,
Jh. A;.roslo JtiM'l, arL. 4, deu· 'e II 1)"CI'. e
He~. M7, H) Mieill \:;[.('\.

em adclilólllll'"lo ao a!'l. I '27 nl!~. 22 .Jllnho
183<l , e p;lra exc'clll'ilfl da Lc,j :Hm. Iii ~e

h'lllllro H;!!i). tll'l. 7. § 10, :,e.lll'C' h'f'ctls
\i~ias - d"II-se () D"cl'. f' n"g. 50ô, tHloll'l;O
'1 tili 7. t(;t/'z. Olf., 11.° Ji'J\l.)

nfw r,.i <lpprolallo, " por'l'le. o Bp;.:. dllS de
Sel'~ip". Av, j(-> alal'ço 1ii47. (GflZ. Olf.,
n. ° I (j~. )

Al'\COR,\CE\I : POI' ml'lati .. Jla~i'lf' as I'IIII>;II'CII

ÇÕI'~ elllradas pUI' 1'.·illl'IIII;', co"ll'llClo p;'rll~

Ji! car~a para II pOllo fJIH' ell I l'al'('lIl , ('parle
para IInll'lI t'~tr,IIl~I'il'lI; M'II1 l"d .vi" 1'1'('0

\ll;'l'l':lII I·;,rga para o IIllilllO llo'~lillll. dl'lll.is
dl~ d"scal'l','~aolil a pilrlc' cl,':,llllilda ao !'coI'ln
da elllrada. til 1'.47, ;l(j \J:,ill I ~1.l(i; Cire. 2ll
Ar;uslo 1ii4li, ((;11:.00', 1/.° lli.)

dedal'nll-~e ColllO de\CIlI sei' Ilediuils b!; ('CI'
litlilCS do dia da siI\lic.la d;IS l'III1,ill'("al'[1I'1I

lIoS eli'el':>lls !l"I'l"s tio 11111" rio para g:'7.a
1'1'111 tlu illdullo cflncI·dido na sC').!lIllcl,1 palle
do UI'I. '1. I\e~. Ii) Nmc·lnJ.)I'1l 184lJ. UI'I/. M.
4 ,j ul1l0 '1l:lliti; Circo da IIICSIIHI da la. (./ am.,
11.° '2'21.)

pagilll llS n;lvil1s 1'I1ssianfls ii!"~1 ú dos nacio
na"s. [\lIl. '22 Selembro J 846. ((;(/z. OU:.
11.° 1,2.° l'ol.)

dc'scllnlo d'olla ordt'nnu·sc ;i,'; f'trJhal'c~c:õl's

qell' lf'nUXI~sselllClIJI'"I1S, vindo IIllllliJ"s dos
docl1l1l1~l\l<ls ,'xinidos JII'lo Hc'~. :W ,\ hril
1844. Av. 15 ,'an~ilo 1847. (L'az. VfT..
n.O '1'24.)

por ,·1101 forilO snbslilllidns os illlpllslns clc
9.mtillO e l2;f;> I'S. , I'm Vil'lllcll' do ;11'1. 5J ,
Lei 15 i\ovl'lUhro 18ft I; ..5 Cal~CI;IS 1'11I1'1' '
j.:'llla, lia lla"'.'l!.iH:àn do illlel'illl' l,afo{;'lo'lIi1 110
COJl:'ul.,uo, :'ii d.! hal'l'a róra. na l'\·c.·Ill'dlll'ia.
Av. 17 ,\hril Ih47. (GCI:. Vff., 1/." J\:);t)

ANCORuTES - Vid. /l/lC01'lls.

.\i\IMAE~ s"h,'e iSI'J1<;ÜO p,'dlua de SPll dizimo
em MLllas G.'r.. cs. ncs, 2.· 6 Dezt'mLro
1 ti25. (Cvll. Nub.)
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ANIM \ ES: para a éll'rl'c:ld:1Çfl rt fio irnr(l~to na
cÚlle lIIandoll"(~ I'X(~t:lIt ," o n.·/!. da ar:c'lIcia
cio ::ado. -.\\. 29 Ft'\crl'i,'o it;!lh. (i01·n.,
1/.° 65.)

A, '~LJ.\llIO "slrollfllui('o.lo o!'sl'rvab"'i(l ela e'õrtr~

orJ"II' II-~C «III' ro~",·, e ('0111" o"~allisélclo,

(' ;'llllllallll"lllc puhliC'ado. 1)ecI'. e n,·~.

!.Jflí, 22.1111110 ""'!lll. ad. 2. ~ :!., 6 S ;\.
A~SPEÇ \DAS: dl'l"I·IIlIIl""-:-Oc. «ual '11.1 c .. lIw

~( .. ia, e de ulIll'C s IIIIS t1im'rc'ul,'s ,,!'lOIS de
:-oc·,·' ic" milil:,.·, I clalIvall"'lIl,' <til'; (';"f.'les ,.
p .,·li:·III., ... ·~. Clrc. lti Fe'emir.. 1~[17. (Ga:.
()ff.,I/.0 lál).}

ANTIGtIIJ,\I>E d" ('acl"!l-s: allerulI-sc <111111'1,,1 ..
lia ( ir<,. ;~, 10 .lallPlro IS'I;'; Circ. 7:L 10
,llIlh .. Itl4ti: Pnl\'. :!.8S,·L"III11ro 1846. ((;(1:.
O/r, 1/.° 27.)

par,. 1"'I'el....-:-o1' a allLt'l'ior fi de'l'rl:iltl 1H'I'dllada.
d"\f'-O dl'daral' o J)"l'rl"lcl ri.' fwrtl;'\lI. PI·OV.

(iNu\('lIdll'.. lti!lli ((;a:, ()ff.. fI.O (i~). dC't:ia,
I'ada Ill'la ne~. 21 "\~v"l',~irCI 1::ll17. (Gaz.
O/r. n. ° ILJ(l.)

A~TICllJ\) \III': ele I lIlprC'tétc1o" elas e1ivl'l'sas rtl

p;ll'lil:Ô('S d" linclI(la ela m:II'illl,a, tcm pr('
r"1 ('llcia 110 ('as.. dI' i;:'lI.tldad(' di' /tI''''I'ci
111"11111 " aI lidilll I'r(lCi~~i,,",.1. Ot'cr. C R,'g,
á'J~L 19 ~Iaio I 'ili{). alI. li5.

ANTH;I ln \ I)ES doI' I, II(I'S .. allll'dl·,.li(·ll~e 5111.

lôliltllos da ,':-oe:"I" m.lilltr. DCI.... e Ih'o' 476,
~9 S, 1"lIIbro IH'I(l, m'b. '15 I' IIi.

AI\TIGllllAlm uus 1I1IiciaescJe al'tillwli"\
li" C e , iLIl ; I

A\ TIG LIlI \ IJ ,.: dlls llOiI'ial's e'Il~"IIIIt'im:,; ~

A\TI(;l WA IIE rios IIlliciae, illf"l'iorl'~;

AI'J I'IGI 1/)\ DE dos c.l1il'i"c<; d,' lillt.:I. . CirC'o
i'l..:10 I"IIIU I ~lJ(), C Pr"\'. 28 Sl'l"IIIIIl'o h4ü
((;a., Un', 11._ :!7); P"/I\, ti I '(I\clI,bro 18'16
((;"l. Uff.. n." Il1): Po'·Jô, 2~ FI'\'I'I'ciro IKili
(ClI'l. Ú//:. fI.O 14'i); rt'i'I'ridas 1>1Ifln-AII
tigllid.,,/r' de radl'lt·s.

Al\;TICl.!Il:\DI~ dI' I'I'''Ç!W dI' 111'1'1 pilril perdl'r-sc
1111 ca:>o rll' d":-OI'I'çúo pt'rdOélda, é IlI'cI'ssario

'III!' II ul'en'lo de Ill'rtl:"tn assim o d,'elal'l'.
1)1'1'\'. tl .~IIH'lIIbrll i 'lIli ((,'nz, Off.. n. ° (2);
d"dal',.d;1 p,'la BI's. 22 F"y\'rcil'o 18~7.

((;a:. On:. II.· 146.)
nl:,"dou-s.' '(lIe r"1~lIlélSSI' as u<tixas que se

d"S'('1II á .. I,r:'c,'as do ('''''f''/ lixo d.. CO::l7.
A\'. I \Iarçll 18!l7. (Gllr. Of{.. n.· 1á;?)

APOl.lCLS el:. c1i\id<t pllLlica p"d"lll M'r dt'lltl
~iladas COIIIO fi.lrlç:l c,!TI'recida pl'IllS lici
1:11I11'~ CIII lel'll'nc s di'lI11anti"C1s. aI t. 1t, e
III m :I,~illl Ill'las cCllIll':I"hi:l'; de tIliner;Il;;l(I,
al·l. "li. S a. L>ecr. c Ht'g. 4G!), 17 Agol>lo
18115.

APOUr.ES : roi o ~"vPI'no f1'IIIIl'isatlll :l I'lIlillir
pal'a slIl'prir delicit, L(li agI), 2 S"lelllbro
1tllJô. a 1'1. III.

ao jlli1. dc urphii(l~ é li\T(~ O'\Ifll'I'slal' II ui
lIill'ir<l d'e-le, :10 lhe,iour•• UII C'llpl"'l-!-:1 lo
t'1II "I,o'in'l>. A\s, "lG (~ :!9 Oulllbl'll J8'16.
(Goz. 0fT.. II.

Q n:q
dt'c!al'l'"-:-O" I'OUl" :'c P' ol'pll,'ria, IHI caso de

sua 1'l'I'(Ia, ii ~lIl.sliltli~'ão, Circo 1:;0, fi i\l
v.'mlm. I Kl!(1.

ded,.rllll-,e \1"01'('11,'" a iSI'III:ão do 51'1111 do
al'l. '\:-., § \, Lei 21 OUllllllo Itll:l. ii I'alor
da lrall:-O cr"IH'ia d',·Il.ts. 1I"S '1Uilill''''s bCI""

Ilitaril's I' II'14ac\o,; ,,"'Ilas ('l'll":-oII'I1I('~. :\ r, 1
.hn.,illl '8117. t(:11:. O/l: , II, o I II.)

o"'llas I' pal'a «Ill' lim ~c molll(lllU c"IlIf'rll'l' (I

pl"oc\ndo de Iull'na l'I'IJ('I,tli·la ii slIcic \,l(le
d,' 1I11I/,it'a da córll'. De'T. 4~16, ~ I ,/'lIl1'iIO

1847, :lI'ls. la, i'> I' II. (r.'IZ. Of{. 11.· I~5,l
f1ltl'I'alldll-,t, o l1f'j.!. , J)"z. muro 11:1',5.1'111 \If·

lude tia I.ei 1S S, l'·llllll·u. ,III. 3;L clpl, I'·
millotl-~l' 1:01110 SI ria leiln ~('n t1"po,il .. l1a~

rl'ee!ll'dllrias ,'llIl'SI,III'aria,;. 1),.,.... IIHS, ~H

Jalll'irn t ~!t7. arLs, 1 c :1, (GlIl. Of.,
n," I;~~.)

APOSENTAOulilAS clI' l"flles da ,mia do COIU

1U,'n:i" - Vit!, A/ll".~.

tll~ jlljZI'~ dl~ Din,ilo. - \ ido ./(I;zr,\ dI' Dil'/'il~,

hohl'l.: "lias t1,'darllll II 1!"\('IIIII ,!III' II:'lO pudiilll
as as~ellddé"s I'rIlV;IlI"al~s Ip:-:i~I,.I". Av. 1
(llIlu1l .... 18ltli, ((;"z. On:. tI.O 3H,)

dt'clil"UII'SI' <pw li Or.l. I Õ NII\clItl'I'o 1:-;61
e ;Irl. :!;~. RI~í" 2ll ,/111111 .. 18',0. si) dc,iilll
l'Xl'cIJ\ar-st: a I'(':-I"'ilo das IH'ssoas 11"" ti
\e ell' d,~ ree,'hel' 1'0" Pl'lH'III'ndlll'l's ord,'·
JI"dos de apc'sr'lIL:.d, I,i" e (II 1'0:'. ,\1, á
.Iaueil·o 1847 (Caz, Off, 1/.° II.) ticC'1.,m·
dll 1''''' U.,J. 12 ,Jalll'ilo 18!17. (Ga:, Off,
tI.O 121.)

ARl1.\Dc\: IIOS dl~sal'lllalllenlns cI,' sells lHl\ips.
1'I'IIII'!ll~IlI-SC j"l!lJ as IJoli..ns ali Ilo'pilal
mililar pa I a I'lllrf'l.!-a-las fi "nl"1Il do ril'UI'o
p.iàll-IIlÓI'. Ord. :!~), :!9.J 1111\11) 180H. (Coll.
1\ Ith,) "l.i Ja II p.i 1'0 J I:) 13. (Rtflert. CulIR,
A! /II., \'PI'h, flolic(/,Ç.)

pro\ iti"lIci,ls d(: ....1O ~e subre elf'Sp"7,as d.' bo
licHS de seus il<l\·ius. I'ulr"~a dos r('fIIao

nescel1lt's á 11I'd~1II do~ cirur).{ii,o-lIlór 11

oLII iga~'õf's de SI'IIS !llllicarills. Ou: 1)
A~nl>lo I~OS. (Cult. [llltb.) .

foruecitrll'lItos da b"ti('a ele lôf.'U hospital. -\'11',
8 ,/nn IIlI 180l:), ("penas ril. HI'fJrl'l, C~(//h.
MI/t., SlIppl. H'rl.. /Jotirns) IlI'rll'llr~a á
jUllda nll'dica adminislr.'li\'a cio IIOSI'Jla~.
Ord. 28 Ft'\'cl'ciro l.-;13. V. Av. 23 AIJflI
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t R13. (R p''1'I. Cllnh, MIIl., "l.'rh. Bvli
ens, n.· !t.)

Alut.\IlA : a hlll'll., d.· Sf'1l5 na,ios I:e mandoll
CIII ar 1·l'ria. ln ,I"slia~ pd"s cirllr,...iill's I'

h.. tir,u·i." Clllh;IITado~. f' po 'qlle, ,\ v. I.·
20 \1,. 1';:0 I..,OH. (CoU. N"b.)

:I- ('I' II l .S ci,· :-"11' cil"llr;:lõl's c ho-lil'lIrins sn'l
ill'llI"cI'illI1a1Ia, e .lil·i;':lllas pcl'l cfllllad .. r
~I'r;d .1<1 111 .. 1 illl",. 11'-1"1'. n'·t.. II.· !Jl18. lU
M,rç.. ·tH4(). arl. 7. § ~),

flx"n-s,' fl 1111111"1 CI .I.' sa:'a~ qllH d""Plll d;II'
S"II~ u:,' iu; U"S dias d.! f":.livida"c 1101

l'i"lIal. (>1"1)\, I! T;.h. 71, 21 .1,,11i.. 18!11).
_. cl.'dar,,"-.'Il '1111' f.S COIIIlIlIII'!;,III.·, e "Hi·

,ii Ci d(' SlI:lS c.,la':õ,'s II:'\';IO'S lião P' d"1I1

:wr 1l""lf'atlo~ ra'" ,IS jllut'.as cip jll-lil:a
das 1"'1 'dll·I .. ~. \\". í:\, :.!() .lld.1I1 IH~I\'.

cl,·~i;,:u'IlI-"I' O 111I1II"r.. de l\lIlh.lrcacõ"s Il1iu.\;Is
'1111' d""'rino il'I' n~ sells ll<l\ios. AI. 7'1,
'21 .1111 III 184\)

1I1:111,IIIII-S(' '·XI·{'IIl.,!' lloS Sf'IIS lIini"s o Iltl\(l

llIapl''' para cla"dit:;.(::"fl ":IS d. :-PI'7.<IS 1"lali·
'i1l11C'lIlc ;... 1Il<lIl'ri,.1. A,'. 7(i.;\I .llIlho 11'l4\'.

cl. "'I'IIS lIil\ il/s pudc'1I1 as !>;,r"i1s-' Il!'as da
:,Il"allll, f:i1 .ollieila!' a I'rlll"cçilll 1I"('I'~~;l!'ia

l'ar,l 1"111111'1"11' ""'115 1'11I·õ1r1-!-11~. 11I~lr. H F,,
,·,·J't·iro 1:)!J7 _ i'l'1. Ú. (G:. Urr, /I,a 142);
Ile,·r. B,·~. f)(ll"i. I) ~\a"çll J6ft7, arl. I'!.
(G.IZ. Off, 1/," H)~l.)

1I"c1 .. n 11-'" qUi"'S ;1~ clllIl.II'·IIl,ias P. sahas
ti .. , i(:u- ""'"s 'f'U~ 1I'ltiO. ai,,; pl·.·~icl'·llt.·s

ti ... "rmilll:l". n.·s. d.· C"II~, 10 1"(·''' ... ·11'0
·H:I~7. (G'l:. O/r, II.

a I!J:\,) Ali. J7 Fc
,prcito 1...,!t7. \(;I/Z. OfT.. /t •• 1'1:\.)

_ ont.'II11ll-~(' q"'! .. 1'''l>I'''111l d" tOllladas de
('ollla: dll~ f·"(';II'I·.·~;,dll:t de h"r,lll d(1 SP"S

JU'\"IO~ SI' Ol)~f'l"\a-"'I' o dis ,"'IoI.' 110 .\" I~)

J\g;II ... lo 1~17 ;lIl' por-sI' .'111 dia tl sPI·,·iço.
'\'. :2,; F.·H·II' r. 1.,ú7. iG z. O/t:, II," I'!U.)

- onl"111111 :'c '1111' II, ('(lUIII,HI ..I,,"I.·:. , e divisélt's
UõI"apS, lIav.o" ~ ..lt,.s c ""IrO" II"'" illrtlr
mat;õ ..s n.. ljll:.I'l,I-W·llI·r;oI, rf'lIlt lll'lo~"1ll

co.. a tios oflie,us anl.· .. i,.r.·.; li qll(~ :;1' J'"I;·
l'I.-"'CIII. ·Circ. 12, :2 ~l<1lç'l H'!J7. (G.z.
Olr, 'I. o I.'lo.)

('xci 1.. 11·,(' a ous,'nallcia das <'ÍrclIhlr.'S. rc~·

rlllllllll'lUlallllo quI' para fi 5"1"\ IÇO da al'

m:lcla ~c 11"0 r"mell" II IlIral';'z~s; t11'VI'Il o

,iI' r.rolllp;ollllad.,s ele CI·I'ti.!ill' t'a ill';p,'c
\'i,o de "':lIIde. sllb ...·l'p·.IIS;lhilidadll d"s
facllllali\()~. Circo :2 M<lrçll 1847. (G.IZ.
arr. II," '1 fl:~.)

t,ffi.:iaf's >CIIS poJem ser I1S rOllllllano!alll.'s
das barCal>-\}!.:,lil:-; - da:-; ;;lr,ulClf':.!:;':-'. Arl. 9
comu elllbClI'~açê>cs a'tllIa l>[1tl ~tlllsitlerad:ls

:II: rlilas h:lrra~. ,\d. 12. ))('("'. n,,~, 50(),
~ I\tarço \H1J7. (G z. Orr. 1/.

0 1M).)
AHMAn.\ : lldel"lllillllll-S(, '1"P" d ~lrtltlliIJI" dn

produd I fio rOlllrailauci"lll'l'll'III'III'idll p",.
~t1a" Clllhill"l'ill:Õf'S ~"ia f.·ila ~"V' IIU" tl \ h,.
~I Maio ! 7~17, 1>1'('1". 509, '10 ~larç .. I(i 'I 7.
(G ;:. Orr, 1'.· I~H,)

fl:l falta II" ~lIa:-; 1'11' h;. 1"';II;ill'S , .·C'II O 5" (I:',
tl';IIIS\l111 ti' aos palO. a~,·i .... s dI' ,·~I;,"o II' S

pilll"I'I"s d,· '·"P'·I·. A,. 20 Mal'l:tI 18~7.

(G.I2. On:, 71.· '171.)
d. t"1"I11II'"II'S" t', 1110 ~Jei1ri{1O pal'a t1'· ... pP1ns

t"flllf.. , DI" o fi"r-. 8 .J.'lll'i'·1I 18;\8, (' c' 1110

sl·r.flo It'IIUirlllS, os >I'IIS I'i,1 ills '1,.(' f~ (;'CIO

lI:,~SI'llI II" ailo 1\lIIa:l.oll;,,,•.\\. 17 Abril
18ú7. (GIZ. Of!:. /l." Hl;q

s/'us \,Oi .. i .,'~ d,' ra7.l'llc!a f' tnlllulIl'T"rios 11:10
I'lltl"1ll us;u' (los di ... Lillcli\l'''' IIlo1ili.r, s. ,,,.
"2.1 1\I,ril Itiú7. (G,,:. Olr ' lI.

a 1 do ~.u "111.)
CIS Cllllllllilllrlall\l's dI' >("11- Ila\i,,~ d""'1I1 ills

pl'rCillllar ti allllalllf'lIl" f' I'quil'ôlllll'loIO das
pr.. ças .111 i "'1lt' I i",·s 1I1ô1"illh, Ir" ... d"St .. I';IC1..S

1ll"S d;I"" IIil\ios. I' iIfTI'C:ldl'l' "'" d'ls fall.·
('idas "II dl'sl,,'l..d..s. (11'.1. C. ".. 1 II." :2. ;\ L
~1..11I J8&7, (G./;:. Off, /l," ~() r.'O ~." 1·(ll.)

rr~lIl\1l1 ". a Illallf'tr" 1" r '1"1' po.lell' ';"1' ,,(I·
fIIiltid"s 1ll·1I .. flS BI'a~dl'il'os '1111' li'.·ICIIl
~1'I'vi"tI lia lI':lI'illl':1 f'~lt"'ll)!.~il'a. (()IlIIIIIII"

a l:t~l>. 2{) !I\aitl IHú7. I),n. Il. a ;-'I:\,:25
\laio líh7. lG,el. O/T _ II." :t\ tio ~,. nil.)

AIU1A \IE.\T\ I. - \ Id. 1>111" il A"IIL.,ti... UI' I. G'·I·•• J
'2," ;H ~lain 18á7.

An~IAS: prll\'jolf'llt'ia" d,'rüo SI' 1\(.1 rI' u ('III1l'(~,-;'ã.)

de :>1'11'\ hril~'-l":-' c C'l(pl"li(:ilo c/II d"spadlll
para 1.·,aIlIOlIlll'lIlo \1:.:-; ill1pf'l·jacs II .• ri" IIle
Iln ;.17\11"1;\ 11I1"·:ld:,. U,'I.,.. 4!'!), ;~l .Jalll'iru
J,~117, (GIZ. Orr. II." 1.,7.)

AR\II\ZEN \(;E\l: al ... ,·IIII-..... II i,rl. IOdo Hl'g:.
-J 2 :\~II.,L'I 184lL 1)(lIl1lo-sl' "111 ,j~ol II \ Iv.
il> ~Lilt IMI '2. l)"all1tl ;llts dC~I'at:llfl de
1'1 t~'l(ll(Illa(:i-'o. Ilf'cr. 4SH), 16 .!alol'iro 1~47.

(G z. Orr., 11.· 119.)
An:Vl 'ZEN~ dI' il\li~o~ 1lf'llil'lIs: 'I ~u:lrtla c v"Jula

li, l,ohol'a pC'I'L"lIce ao SI'II .,c1l11ll1i.II':Idllr,
e il IIlC,Ollr,lriil ii li~(·ali~;.6111 " al.... ·(·.III(\I·:I'.
f' Iflol1"5Sól (lo pr..dlll'lo. A·I. I;~ AI,ro1l8.:'7.
(GIZ. 0/(, 11.· 11'i~.)

AfiOUI rgt:T, n \. - Vid Arthiltrllt/·{/.
ARREi\D \ \IE\TU por IOlli.!U I'nnll para illlltlir

u I'i1WtlIIClIlo da :-';7.:1 d,' ali"llilç;'" 11;"0 pilole
J..;!i1ll11pnlt' S,'I' ohl>t:ldll. - \ .d. A,', 1~

,1/"Tfo 1847. IGlz. Orr 11,- 17~,)

.\n51-.1\.\L el.· ~lIl·IT .. : e 1;"lf'It'CI~II-S" a i'lil'lna
p. r que df'\(~ S"}' ff'lta a dl''''1I'1a do tia
cÔlle. J\" In~lr. 4~, 27 lIhio J8!ló.
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AllSENAL de guerrn: flll\linhas a seus <'lIlpl'C
~adllS Clllll , ~I' dislrillllf·ltI, Av. 26,Jalleiro
1Sá7. (GI/z. arr n,O I :!.n.)

o'clll' :.1' I'XI"'Ciliw ,'m <ll'lilll:Ol'ia. e COmll,

o: ,.lTici;Il's e pl'i1ças do ~t'lI cClrpo ('m 2
rlias da ~l'llIall:1. Av, 9 Ala'il IS!!!. (Guz,arr 11,° 11';4,)

AUSE!'i.\1. dI' IlIurillha: ao de P"\'lIam1JlIco dp
eial'OIl-SI' (JI e Sf'11 C:1I:11pl'ador IlÚO linha
dil'('ilt. ali illl~lIll'lIl" dI' VI'IICilllf'lIlus, pm'
lIilll SI'I' o IIIl.!:al' ('l'l'ado pelo Dt'cl'. I t
.1'lIll'irll 11):\4, Av. to Fel('l'I'il'll i847,
(Gft:. Orr II,· U5.)

- l1 liauça '1l1t' dl'l iii pn'slou' n S<'II pap:i,c1l1r
n\illldoll-Se calcular p,'lo ill't. 19 cio OI'CI',

11 ,1;,'1I'il'0 1r;;~4, 011 H"!!;. ;~I .I"nl',il'o i84~,

,"'\, :H!;t ,\v, 20 FClcrci,'o 1l::ift7, (Gaz,Orr, II, ° ii1(),)
AllTES: I'sl;·Ilt'lccerflo-sp as hasps s('gllndo as

qllaes ~" 1Il'1 IiI 1'111111<11' na corll' o conSl:I'va
lOl'io d ... 11l:I:-.ica, C"lIrOl'lnl' o DI'l'I'. 238.
27 t\OI"IIl1JI'O IH'I(); !le('I', e Platl, 119li,
21 ,1:111";1'0 H"17. (G(/2 arr, n,· J25.)

AllTILlI \nU d,\ 11I"l'illl,a: I'l':-.UlIlll mellsal dos
ó1SS"lIllls (I'illls 110 aclo dl~ IIll'sll'a das
pr<l('as qlle 'ls:-.islil'50 CHI n;IO, se lll<lIllltlU
l'IlI'i,,1' il SI'(,I'Plaria da illll'IIlIl'llci,l. Onl. 1
OIt\lIhl'o 18(1l'l, (Cvil. !'ah,)

aos SI'U~ cirur~iõf's "jlldanles cllncpdctl-se a

!Z1'i1Clllaç{lI) dI' S"~UlhlllS ICllellles, Oecr. !J
F\'I'f'I'('i"tI 1820,

ord"II')u-S" <1"C u~ St'IIS olTiciae', aind I quando
c1t1l'nt.'s Otl /l"", os 1'°1' I: II 1'I"'C<;;,o , IlI'ITe..

!l<'SSt'tll ~1' .. lilica~'iJlI addícioual, AI'. ft6, 25
1<1 io I I)li 6.

0I'lit'1l011-S' c]ill' SPus commarlllallles, nas ill
fllrm.lt:õcs c' ftllil'io-c1il'i~idlls, jóllllais SI: rt'li
,·ÚO allS i1l1l1'l'iol'es S('1I1 11'1I1Cllc'r copias,
Ci1'l'. '12, :BLlI'çft 1817. (Ca:. Olf., 1I,·1iJO)

ARTILlI.\UlA a pé: tl1H(Il!;'I'iIO-Sl' ildtljllill' inLI'llc
çi)('s pal'iI 1ll:llll'jO d't,lIa, em C"lllpallha
CIIIIl " IlItlvill1enlo dos al'IIIÕI'~ c da ar ilhfl
l'ia de pl'aç;1 e ('osla, ,\v, ii FCI 'r 'iru 1t1ft7.
(GI/:, an: , II,' I;W,)

dell'rm' n\lu-~c quI' o: olTil'iac e praças d'eila,
esllld'lIllcs lia ('SCI la lIlilillll', sc cl\l'l'cilas
S.'III no al'scllill ele ~lll"Ta d\lllS dias na
s('lIlana, Av, 9 Abril 18!J7. (Gai:, Olf.,
11.° JSlI,)

ASSAS. 1.\ OS : coo\enrionotl-s<, rom a Fran(a a
sua exlradic,:i1o. Circo 1, li F('VI'I'f'il'O 18!!7
C ntllas allllt' a , ~;~ Dezembro 1 '46 <' 25
.LII1f'il'o 11:l1l7 (' \v. d'e~la ulLiUla dala. (Gl.lz.
Off., n,· 148,)

ASSEIU das praia. ou cáGS cio lillol'al dos pOI'los:

sohrc ellp prnvi<1('llri:lI' (IS rapiliips rins por
tos. Decr. RI'~, M7, 19 Maio 18~6.

:11'\ s, 1, 2.
ASSEiO e litr1lwl.a tia rida·1e do Hi" dI' ,J:,""iro:

p"I'a I'lIa CClIII'pciêl''-1tI SI' ('lIllllicõps, J),'er.
I' COlld. 17 Sdl'lllbro I~á6, (G z, 0fr.
1/,·21.)

ASSEMI3L1~ \ ~cl'i.1 If\~islillila: aeclllllulaçiio de
ellllll'l'!::O ~êllr" a d,' 1111'1111'1'0 d'l pOoll'l' 1..
f(i~!~liv;" '('" dI' OI'denaclo 11'-;0 é 1"'I'I11illida
a ..s n"'IllI11'Il:-' cio :l1pl" 'lll" Il'Ihllllal de jus
licil. Ll'i 18 SdClllbl'o 1~28, arlo I:

acc\l'll1lllac;lo de "'IICillll'llioS e onll'llildo~ de
ellljll'I';':;'s I' nlli(:i(lo; illl'OIlII',tljl'l'i, di: ('X"I'

c r-se duranle a~ SCS~ÕI\S 1"r:isLiü; a. cl'~silfl;

Sa II" "i os 111. JlII"'(I~ ,'PI'IlSal'elll () Sllbsidill.
LI·i 25 51'11:11: hro I t>29, m'1. 2,

CIll 'III" eirt:llm lilnl'ia P'lllt'lll S('IIS IIlt'llIhrns
ellll'rl':-a"o~ I'"bliros d(:ixal' d.: tlllllal" ilS
Sl'lIlo lias Catllaras, (111 rdirill'-Sl' d','lIas
para eXt'ITf'1' ~eus 1'lIll'r"l~lI" dllraolc as s,'s
siu's das 1ll1'~llIas. dl'da. Oll-SI', lh, 2'! SIl'
ICIIIVI'I. '1846, (GaJ. ()rr ' n • 14 riu 2,· "o/,)

ralla fi .. Ih"lIll(l lia :.111'1'1111':'. ;, Maio JHá7.
(Caz; O/r., II, o 3 tio 2,· ,'ui.)

ASSI...~lBLEAS P"\'Villriaes: ao Ill'rl', 1lt .Jlllho
1tE\(i, aCCI'I'seclI1r:· se - I'm <:1 rc. í8, 3
Aglls o 1t1â6. ~

(JS depll(;tdos d I'II:ls que forrll1 f'J"ilo,'l's pn
d"1II ~\'I' eOI1\ (Icacl,,~ I'al'i! as jllndas qll.di
lic"dor:is; O" jllil"~dt' plll'l'r,':-.idl'lIll'S il',',laJ
lIão l'0dc'llI ~f'l' cIlntados "1111'" os \'\l'ilor.'s.
Av, 18 ,Jllllniro 18~7, (GI/Z, OFr., II." 116,)

e~lallrlo c'm I'XI'I'('i('io u't'llas o jlli:r. dI' paz f1r~

sid,'ule da jlllll'lll de Ijllalilicaçúl\, C:OIllI'l'lI!

ao sllppil'Ol(' suhstitui-Io 110- lral>al'llls da
me·llla ;l1l1l'la, Av. 10 I\UI'i1 1~47. (G"z.Orr. 11.° 18Cl.)

- o jllll, dc din'ilu, Sf'lI mem!)I'o, púdp nâ()
lomal' assl'olo IIlI d"ix'l-lo para t'xel'r,'r o
seu Illgllr. Av. :!2 M,II'ÇO 1847 (GIZ, 0[(.,
11.° JH~); l' lamll/'III II jui/, 1I11lllicipal. Av.
11i AIJI'il 1847, (G(/;. Off.. TI.· 13 du 2,'
,'ol, )

ASYLO d'lnvalidos: ficou sem p(féilo o Av, 21
Janl'iro '1847. Av. 8 Abril i8ft7. (Gat.
0/[.. 11,0 Il:lil,)

AUlHTOIl de ~lll'ITa I
AUOlTOR de ~la,'inlla I em Jogar do da marl-

t1lta, senirll o dr guerra C]lIélorlO :lqllclll' ~c

aclwI' cllm lic,·nça; e o jUi7. d,' di"l'il~ da
;i. a "ara civ~1 sCl'\irá de ajl1dal1ll' illll'l'IIIO.
Av. H Novl'mbro 1H~3. (Ilipl'rt. Cllnh,
IJ/ ato , f1ppend, fiO I. ° 'ol .• "CI'!>. AI/dit,or.

AULAS: para a de Ulusica do cunservalorlll (la
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côrte se concedeu 3 sala de desenho na
escola militar. Av. 26 Abril, sem effeilo
por Av. 1 Maio 1847 (Gaz. Vfr, 11S. 1 e
7 do 2. ° vol.); designou-se uma sala' no
muzeu. Av. 18 Maio 1847. (Gaz. Ofr, n.O
21 do 2.° t'of..)

AlTORIDADES judiciarias SflO incompeten les
para expedi!' ordem ele sollura de guardas
nacionaes presos por faha de serviço, ainda
mesmo por Iwbeas-col'pus. Av. 16 Abril
1847. (Gaz. O(r, n.O 192.)

e reparlições da marinha: seus oflicios e re
presenlações como devem ser eO"iados ao
governo com o -vislo - do presidente da
provincia. Circo 6 Maio 18á7. (Gaz. O(f.,
n.O 1.0 do 2.° vol.)

ALTOS: de obi lo e entrega do corpo do Sere-

nissimo Principe Imperial o Sr. D. AfIonso.
- Vid. Disp. 13 e 14 Junho 1847. (Caz.
Off., n. o. 34 e 35 do 2. ° vol.)

BAIXA: ordenou-se ao hospital militar da côrte
que no principio de cada mez fizesse ins
peccionai' os enfermos mililares, d daran
do-se quaes os incuraveis , par3 a lerem.
Av. 12 Maio 18!J7. (Gaz. Off. n.O 19 do
2. ° vol.)

BOTANICA: permillio-se a um p31'Licular dar
d' eHa lições no jardim do Passeio Publico
na côrle. Av. 5 Junho 1847. (Gaz. O/r,
n.· 35 do 2.' vol.)

BRIGADEIRO: sobre a graduação, &c., com
petenle aos direclores gel'aes dos indios,
conforme o Decr. 426, 2á Junho 18á5.
Av. Maio 18á7. (Gaz. Off:,n.034d02.ovol.)

FIM DO 1. ° S PPLEMENTO PRO\:ISORIO.

Hill de Jatltiro. '1~47. TYI'"grap!till LnÍl'trsal de LAF.!.Ifi\IEH.T lua do La\'radio, :;;j.
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DAS LEIS DO BBASIL.

CABIDOS CABOS

CABEÇADAS. - vi8. Arreios, Equipamento.

CABEÇAS de aj untamen tos, insurreição, rehel
lião e sedição, como são punidos. - Vid.
as palav7"as 1'eferidas.

de dislricto. - Vid. Districto.

de sauue em Lisboa: suas obl'igações a res
peito dos sepultandos. - Vid. Enten'os.

de casal: suas obrigações relalivas aos hens
dos fallecidos. - Vid. Bens, Taxa.

CABIDOS, sede vacante, nomeão, e como, o pro
visor e viga rio geral. Cart. Reg., l! De
zembro 1811, (PeT. e SOIlZ., Dicc. JU1'.,
vel'b., Cabido.) PI'OV.· 23 Setembro. 30
Oulubro 1820. (CoU. Nab.)

- seus membros presentes tem direilo ás con
l;ru3s dos ausentes por quem servirem.
Res. 5." 10 Dezembro 1827. (CoU. Nab.)

I I

CABIDOS: sua de'peza pa sou pare os cufl'es
geraes. Lei 396, 2 Setembro 184() , Hrl. 1lI.

- quando tem jurisdicção p31'a pr'ovel' beneücio .
- Vid, ApTescntação, Beneficíos. Bispos,

CABOTAGE~1. - Vid. Expol'taçlío, NavegOf}lía.

CABOS d3 ponte do arsenal de marinha, - ido
A1'senal de AIm'inha.

d'esqnalJra: sua antiguiuade para pl'omoção,
- Vicl. Antig(lidadc de officiaes inft:1'io1'es.

d'esqnadr3 p.slI'angeiros farão prohibido' nos
C01'pOS nacionaes. Lei 24. ovembro 1.830,
art. 10, declarada pela nes. Oulubro
1831.

d'csqu~dra: seus direilos concorrendo em
serviço com cadetes e parlicul3res,
onlros. nes. em Circo 18 Fevereiro 18l17.
(Caz. Of{., n. o 146, 1.,0 vol.)
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CACADORES.
C \BO CLOS. - \id. Aldeamento, lndios.

CABHE TILlJO. - Vid. Eqltipa7llellto.

CA(:AD : contendas sobre cllas incumbe aos
juize~ de paz conciliar. Lei 15 OuLubro
1827, tlrt. 5, 14..

Cr\(:ADonE : augmenLou- e o numero de ll:1la
Ihões. Decr. e Plan. 14. OuLubl'o 180 '.
tCoU. Delg.) , cle"ou-se o soldo. DecI'. 2.°
idem. (CoU. cit.). denominaçiio, farda
menLo e armamenLo, Decl'. 11 Novembro
1 'O '. ( oU. cit.), aI lerada organisaçüo,
Jkcl'.· 29 J ulh , 20 Norembro 1 OU.
(Coll. cil.), augmenlad:J, Port. 20 Abril.
]) ·Cl'. 27 Julho 1811. (CoU. cit.) , fixon-se
l1niform . POl'lo 'l/I Ouluul'O 1815. (CoU.
cil. )

de Sanlos: aos officiaes nronDndus de seu
I'egimenlo se mandou pnf;al' solelo desde
a dala do - cumprn-se - !las palenles.
Pl'ov. 2." 27 Fevereiro 18l3. (CoU. Nab.)

,indos de PorLug:n\ pnra a côl'le mandárão-se
aquartelat· no bospital dos Lnzuros. Av. 1.0
:20 Outubro :1.817. (CoU, Nab.)

aus !Jnlnlhões que regressárüo da expediçüo
de Pernamuuco consel'rou-se a me ma 01'

~alJisnçi'to, Decr. 28 Abril 1818.

- IHllalh[1O creado em Minn. pelo ~orernn pro
,i orio mandou-se dissolver. Port. 2," 13
J\ul'i\1 2:., c lnmbem o n.O 3,° Decr. 1.°
7 .A~o lo 1 2:..

tl'e babdhões c mandáriio or~auis;l1' dos lre
de fuzileiros na côl·le. Dcer'" 1 Oulubro,
J ' No\' mbro 1822, e o-do lmperador
Decr. l' Janeiro :1.82", e um na' Alngôa .
J)ecl'. '14 Abril:1.823.

CACADOHES de S. Paulo deslacados nn côrte.
. concedeu-se-1LJes conselho de adminisll'rt

çiio. Decr. 23 Março 182á. (CoU. LVab.) Di
ridirüo-se em dous halalhões clislinclos.
Decr. 15 Junho, PorL 10 ,Julho 1824., com
seus conselhos de administrarüo. Decr. 10
dito. (CoU. Nab.),·a seus offi~iaes so1Leiros
se mandou, e quando, aI L1gn!' casas. Por'l.
22 Ouluhr l ) 182LJ. (Goll. cit.), a suas praças
se deu soldo igual ao elas ela côrte. Decr. 9
Janeiro 1825.

dissolveu-se o 3.° balalbão tia Babin. Decr.
16 Norembro 182Lr.

deu-se-lbes oora organisnçiio. Decr·. e Tab.
:1. Dezemuro 182.ü, addiL. por Decr. e Tnh.
24. Maio 1826, rilterada por Dpcr. 2.°, 1
OuLubro 1829.,- Vid. Dec7', li Tau. h Maio
1831.

- eslJ'angeiros tirerüo nugrnenlo de ~rnlificacüo.

Dec~'. e Tab. Ç) .Jandiro 1825. ' .

syslema de inslrucção e d.isciplina para seus
corpos. PorL. 15 Ahri11825.

Suppl'lrnlo-se o numero uos alferes. - Vid.
Alfe7·(Js.

- balalhão 29.° de Goyaz mandou-se organisar'.
Decr. 17 J anei!'o :1.826, e preencher o n.·
11.' com "oluntal'ios. Decr.14. Julho 1828.

as franjas dos infel'iores derem ser por elles
compl'adns, as escorinlws e ngulbetas pela
Fazenda, e qunl sua duraçüo. ProVo 27
Agosto 1828.

da Bahia d.eterminou onde e aquarlelnl'i~o,

e pOI'que. nes. 14. Dezembro 1830> arL. 5.

alterou-se em ril'tude da Lei 2ü O\'em1Jro
1830, arl. 2.°, sua orgauisaçiio.Decl'. e Tnb.
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CACADORES.
á Maio 1831, p<lra cuja execução. Podo 7,
f~V: 3.° 18 Julho 1831. (Cott. Nab.)- Vid.
Lei 25 Agosto 11)32. .

CAÇA~ORES : ~rçarao-se 50 róis dial'ios para
J~lIldo de Jardamento de cnda pl'aça el1'ec
llva. J~v. 6.° '2G Jnlbo 1831. (CoU. Nab.)

balalbão 20 de Gornz mandon-se l'efuodil' na
legiüo de MaLto 'Grosso. AI'. 2.° 6 Selem
bro 1831. (CoU. Aab.), e repartir o n. ° 5
pelos n, os 1 e 3. AI'. li. ° 3 Oulubro 1831.
(CoU. cit.) , d3ndo- e deslino ú sua caixa
de economias. Av. 2." 25 Oulubro 1831.
(CoU. cit.) , c di 'solver por insubordinado
o exlinclo n. ° 2. Av. 3. ° 5 Onlubl'o 1831
(CoU. cit.) , e reorganisar na Babia o n. O
17, mud30do para 12.° Av,;. 0.° 10, 6.°11,
6.° 27 Oulubro 18;31. (CoU. cit.), e o n.O 7
em Sanla Cal.!Jarinn com ns praças eb 8.0.
:~ v. n. ° 18 Oulubro :1831. (CoU. cil.), e
dissolvei' o 10.° na Babia. AI'. 5.° ~() No
vembro 1831. (CoU. cit.)

regulou-sc a rórma da escripluraç50 dc seus
liuos meslres. Decr. e luslr. 6 Dezcmbl'o
1831.

ordenou-se que cada COl'pO em marcba leva se
ambulnncia. Decr. Hegul. 17 FCI'creiro
J832, ad. 43.

lirel'üo nova ol'gaoisaçiio reduzindo-se a oilo
JHllalbües. Lei :!5 Aboslo 18;Yl, art. 1, § 1,
nllcmda a numeracüo. Av. e Cil'c. Ú Feve
rciro 1 '33. - Vid..Dccr. 11.· 30, 2~ Fcvc
n:iro 1838.

da .lcgiflo c ligeiros de Malto Gros O. -Vid.
nos competentes litgares.

mnndou-sc dis olvcl' o n. ° 8. Decr. 21 Maio
18;56. suspenso por Av.' 10 Julho 1836,
1 Selembro 1837; e organi 'ar companhia
j1rovisoria na códc para !la 'c do n. ° 2,

!I

CACADOUES.
Ar. 11 Julho 18:16, reorganisal' o n.O 1."
no Rio Grande do Sul. AI'. 1 cl'll\bl'o
1837.

CACADORES: ordcnou-se quc SLJas t'al'dns fos
sem de panno <11. uI , e nfto mais verdc. Port.
12 fevcreiro 1838. (Rrpl'l't. CUl1ft. I/(I/.
verbo Uniformes, 1/." 54.)

nora organisaçi',o lil'Cl'ÜO por Decr. c Tab. 30.
22 Fevereiro 18:18. arls. 5 e 17 , c l1ume!'a
610; Decr. e Tab. 31, 2S dilo. - \'id.
bcc1·. 125, O l' el:crciro 18ll2.

mandou-se ol'g:lIli 'ar em Snnla lllbarina l)

n.· 12 com () nomc de Provisorio tle Malto
G1'0sso. Dcer. 77, 11 Junho 18l.1, e rea r
a cOll1pnnlJia fixa de Goyaz. Dccl'. Pino.
100, Ü Oulubro 18ld; e a do Rio G,'anci'
do Node; Decl'. c Plano 101, ú OuluiJro
18ú1, c a de Ser;.6pe; Decl'. e Plano 10l.,
1U NOl'clllb'l'o 18ll1.

seus !ln talhões Li I'erão nova orgn ni 'ação. Decl'.
e Plan. 125, 9 Fevereiro, 1 l.t-:!.

- balalbi'lo da Serra pas ou a 12. Decl'. 9 fe
I'ereiro 18l12. (J01'll., 11.° 41.)

de ~IonLanba: declal'ou-se quae os venci
menlos dos 00 Espirilo Snnlo. AI'. 52,1:)
~Jaio 18l,2.

fi:xou- se a orga nisaçi'to c1o' scu . corpos m ci r
cUlllsLancias exlruordilJlll'ias. llecl'. e Plan.
167, lú Mnio 18á2, art. 2, mocli[icatlo pelo
lkcr. e Pano 301, 27 ~Iaio 18á3, arls. :2,
7 n 10. e r lo Uecr. c Plan, 52 , 23 Agoslo
18á7. • 2,11 a 1lI, 16,17. (Ca:. 0lr:,
109, 2.° t'ol,)

lixos fúr, da linha Li\'cr;lo nova ol'~al isat;'iío.
Decl'. e PJun. 2H, 20 ArrosLo 1 l.t:!. allcrado
quanto a ~Jall() Grosso pOl' DcCl'. C Plano álju,
~2 :\rroslo 1 'l,G, .
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CADÊAS

cAçADonES: ao COI'pO fixo de Piauby negou-se,
porque, alug;uel de casa para secrelaria.

A\'. 2 Julho 1843. (Jom., 211.)

CADÊAS

diversidflde dos crimes. Ords. 28 Abril, 29
Maio. 31. Outubro, 15 Novembro 1821.. e
3 Junho 1822, annexas AO Av. 1.°29 De
zembro 1831. (Coll. Nab.)

<luLorisou-se escolha de fardamenlo uniforme,
com alLeraçüo uo numero no chapeamenlo.
Av. 23 .Janeiro 18ú5. (Sl/ppl. ao J01'll., 51.)

CACA : rccommendou-sc sua cultura nn pro
vincia do nio legl'o. Parlo 8 Novembro
1. 25. (CoU. Nab.)

c .CUACjA. - Y. Agllal·dentes.

,ACOAE : no Parit foi o govcrno aulol'isnuo
para arrendaI', e como. Lei (36, 12 Ou
111bro 1833.

,

C DASTRO. - Vid. Arrolamento.

CADA' ERES: sobre sua exlltun aC['10. - Vid. pj·ov.
::. FevC1'ei1'o 1823. .

- mediante que providencias se elevem sepultar.
Viu. E71tC1TOS.

CADl~A prohibio.se que servissem de abolela~

mento a LI'opas. Porl. 25 Setembro, Av. 16
'ovembr01811, (B. CanI., ade/it. 2.°) Provs.

20 Fevel'eiro 1. 12 (CoU, Delg.) 2h dito (B.
Cam. cit.)

aI aidaria côncedida com obrigação de faze-la.
D Cl'. 1ú Junbo 1817. (CoU. Nab.)

contribuição crenda para sun constrncção.
'ido ArruaI·dentes. Prol'. 2.° 6 Dezembro
1. 17.

providencia sobre distribuição dos presos da
c'lle pela cad6as e cnlabollços, seguodo a

CADÊAS: sua visita no 1.° do mez era feila pelo
. promolor da jusliça com o sollicitador. AlI'.

Ú Junho 1823, observando-se tambem o
estado dos presos dos juizes de paz. Av. 3.·
6 Dezembro 1831 (CoU. Nab.); hoje pelos
chefes de Policia e com os pI'omolores pu
hlicos, e como. Decr. 29 Marco 1833, art.
1, § 7, ú; Av. 20 Outubro 18'36. Lei 261,
:3 Dezembro 1.84.1., ar!. 4., § 7. nego 120,
-31 Janeiro 18ú2, art. 58, § 11.; 1!Jl1 a
170, ú1.ú.

devem sei' seguras, limpas e arejadas - e com
separação, e como, dos reos. Const., art.
1.79, § 21.

_ recommenclou-se que as prisões militares re
cebessem os melburamenlos determinados
pela Coostituição. Porto 16 Junho 1824.
(Repert. Cunho Mat., ,'erb. PTisão, n. 9.)

sobre promessa feita 1)01' um capitão-mór de
conslruir uma. PI'OV. 7 AgosLo 1826 e por!.
12 Setembro 1828. (CoU. Nab.)

para consLrucção da de Porto·Alegre conce
dêrão-se terrenos, quaes e como. Pro\'. 1.·
1ú OUlubro 1.826. (CoU. Nab.)

relações trimcslN\es dos presos nu Côrte, coo
forme o Ak Ó Março 1790, se exigirão. A\'.
5.° 30 Junho; Porl. 3." 5 Julho 1828.
(CoU. Nab.)

declarou-se que o uso de corren les eslava pro·
hibido pelo Decl:'. 23 Maio 1821.. Prol'. 1ll.
Maio 1.827\ (CoU. Nab.) Port.11Jul.l-828.
_ Vid. Cod. Cj·im., m't. 126, Av. 10,° '1.7
Outubro, 5. ° !J Novembro 1831. (Cou.·A av.)
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CADEIRA

CADÊAS: os presos em custodia devcm estar
separados dos pronunciados. Lei 30 Agoslo
1828, art. 3.

- civis, mililares e ecclesiasticas, devem as ca
maras, e para que fins, visitar. Lei 1 Ou
tubro 1828, art. 56.

slla conslrucção e concerto incumbe ás ca
maras municipaes, e como. Lei 1 Outubro
18:28, art. 57; Av. 15 Dezembro 1829 (CoU.
Nab.) ; Lei 15 Dezembro 1830, arts. 12, 13;
Porto 9 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

qual'lel, agua, luz e tarim ba á tropa de guarda
a eBas, e do serviço das rondas, não são as
camaras obrigadas a fornecer. Av. 12 No
vembro 1829.

- do Aljube na Côrte: - id. A0·ube.

- a suslenlação dos seus presos pobres incumbe
ás camaras municipaes. Lei 15 Dezembro
1830, art. 13.

- seu arrombamento como é punido. - Vid.
A 1Tombamento.

- sobl'e destino dos escravos sem donos conhe
cidos providencias. Av. L· 13 Abril 1~31.

(CoU. Nab.)

- os presos na da CÔl'te mandáráo-se disll'ibuir, e
porque, pelas prisões das diversas forlalezas
e pl'esiganga. Avs. 3.· 29 Abril, 1.·, 7.·
:20,1.· 27 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

presos da da Côrte forão admittidos a lrabalhar
nas obras da casa supplementar á cadêa na
11ho das Cobras, e com que salario. Avs. 2,
i3 Maio 1831. (Goll. Nub.)

CAD:ÊAS da CÔI'le : opprovou- e mcthodo de fazer
os assentos dos preso. Av'. 1.0 12,Tulilo,
1.· 5 Setembro 1831. (CoU. 1 (/b.)- ido
Reg. 120 31 J anei1'o 1842, Sllpl'CL cito

ajuntamentos nas suas immcdiaçõe·. 
Ajnntamentos. Av. 24 Agosto 'l 31.

- sobl'e onde deveria curar-se réo 'cnleuciado
que trabalhava em fortaleza. Av. 5.· 16 Se
tembro 1831. (CoU.Nab.)-Vid. Av. :3.°17
Dezemb1'o 1831 (CoU. cil".); Av. 6 !fIa1'ço
1~á5. (Suppl. Jom. 97.)

- todas tiverão instrucções pal'a COl'l'eCçÚO dos
preso~. Av. 4.· Inslr. á Outubro 1831.
(CoU. Nab.)

pora concerlo da de Maricá ordenou-se pro
mover sub cripção. Av. 3.° 9 Dezembro
1831. (CoU. Nab.)

- determinou-se quem forneceria azei lc e fio ao
calabouço, e quem as de pezas dos escl'avos
ne1le pre os. Av. 9. o 9 DC7.embro 1 31.
(CoU. Nab.)

qualquer autoridade que possa prender nVI<l
sem depeodencia de outl'a seus presos para
ellas. Av. 5 Outubro 1833.

- as despezas cam luzes, asseio e agua para e1las,
incumbem ás camaras municipaes. - Vid.
Aguas - Asseio.

devem ser preferidas aos depositarias particu
lares para guarda de escravos scm dono co
nhecido. Av. 20 Dezembro 18á3. (Jorn.
3M.)

CADEIRA - de io trucção primal'ia - e diversa
maiores. - ido Aulas.
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CADEIRA de ;lcademia.. colleo-ios e escolas.
- Yid. os competentes estabelecimentos.

C.\ DETE podem ser o filllOS dos oOiciaes sil
periores tl milícias, e ca pilüe móres. OIT.
2D ~oveGlbro 1 09.

- pnra reconhecer 111 se d vcm provai', confonue
o Alv. 16 ~1arc;o 1757, uobreza de qualro
avós ou fôl'O ti fidalgo, on erem filhos de
oLTiciacs mililares (ILW tenhllO ou tivessem
peJo mcnos a palenle de majol' de 1." ou 2."
linL.a ou de curoncis e capitães móres de

rdenanc:as. Provo 7 Dezembro 1809. (Re
perl. ClIllh. Uat" I'cI'b, Cadetes, 11. :2.)

devem ler r ntlil11enlo cel'lo de l:.W'tj) 1'5. an
nuaes, ii sill1illHlnca do determinauo cm
Porlugal peJo Onle~l1 10 Junho 1810 c Av.
:23 elernbro 1Sl5, que modificál'üo o AI'.
"27 F vereiro 1791. Podo Oulubro 1825.
(R"pel'!. lInh . .lia!., verbo (,'acietes> 11. '13,
verbo Mesa.eLa, n. 2.)

ni:'lo podem seI' os fIlhos de OmCi'leS upel'iores
ad honol'em, sam oulras circunslnucia de
dislincc:üu. Provo 27 ferel'eiru 1813.

sua anliguidade como se conla pal'a prol11oçüo.
-Vid. ./1ntiguidade cie Cacieles -/llfel·es.

(lc-cdUI' pCl:doado que pedia ser restituiuo it
'LHl :lllliga praça foi, e porquc, indeferido.
.\1. ~o Uulu1>ro 1 lh.

!lrOlidCIlCioll-'C quanlo ti r mcssa de I·cln·~flcs

1 ti' (,ollducla. Ar. ;:>1 Janciro 1 15. .

dcr:-lll- e rrgrns (lnra fncl'- e a- jt:l lificaçfles
dI' habilil:leiio de nobrcza. ln lI'. :. Ou
lubro l'l3'( oU. Dclg.); Porl. l' _-\gO'l!1
18~3. (Urprl'l, ullft . .11 al, appclld. c Sllpp[.,
verbo 'acic!cs n. 6.)

CADETES: podem ser os que mostl'arem nobreza
de quatro avós, quel' patemos, quer ma
lemos, e os legilimndos. nes. 12 Maio em
Edil. 13 Agosto 1.818. (CoU. Dclg.) Av. 1
OUlubro 18h7. (Gaz. Olf., 120,2.° vol.)

2. o, podem ser os filhos de olliciaes de patenle
de linha, ou de pessoas condecoradas com
o habitu de alguma das ordens. Provo 4
Fe\'ereiro 1820,

3. o, ou Soldados Pm·ticul(LTes podem ser O'
lilhos de l)essoas que tiverem alguma con
sideração civil pelos sens emp"egos ou ca
bedaes. Provo h Fevereiro 1820.

2,°' pO'!em SCI' os .filhos ele ofliciaes de 2.'
lillha e sargentos móres de ordenanças qu
]1l10 cslej~lO em circunslancí:ls de sei' 1."
Provo 26 Outubro 1820.

_ 2.°' e 3.°' como se hnbilital'úõ; suas dislillCÇÕC',
privilegias; serviço, nos postos inferiores
promiscuamente com os Lo'. Provo 260u
lubro 1820.

2.°' e 3.°' sua nnlif?;llidade paI' pI'omoções, &c.
- \liel. Antiguidade de Cadetes -Alferes.

1.o. poelem ser aumillidos nos corpos ainJa
qne maiores de :Waunos. 22 Junho 1821,
12011tubl'01825. (Repert. CU11ft.Mat., verb,
Cadetes> U. 5.)

- ti 1." linha erüo aumillidos a ajudantes da 2.'
Decr. 5 ~1nrço1823 (CoU. Om'. Pr.); Res.
30 Setembro 182[,. (CoU.· ~ ab.)

qnando faltão olliciae , fazem, bem colDO ~s

snrrrcotos de Loa couducla, ri serriço regl
meulal. Port. 8 \gosto 1823 (t(epcrt. Canlr.
.11at., verb. Cadetes, n. 10).
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CADETES: 2. 0
' e 3. os nos lugares em 'lue uflO

havia auc1iLol', [aziüo as j usLificaçúes pe
ranLe os juizes de róra. POI'l. 2L~ SeteOlbro
1.8:23 (Hepe7't. Cunh. 1I1 al., vcrb. Cadete de
2.° classe, n. li).

- para sc justificarem é necessDrio que os pais
tenhão palenles confirmadas, quando por
outro tilulo não possüo cntrar na classe,
Provo 22 Oulubro 1.t>:2!J. (Repe7". Clln/L. Mat.,
verb. Cadetes, sllppl. n. 1.7, vcrb. Privile
gio, D. 7.)

a seu mesLre de esgrima em Pel'nambuco se
mandou arbill'ar ordenado mensal. Prov.
1.0 Setembro 1.825. (Coll. Nab.)

primeiros percebem comedorias de embar
gue, e quaes. Porto 21 Janeiro 1.825.
(flepert. Cunh. ilJat., "erIJ. Comedo7'ias) ,
pagas a dinheiro pela Pagadol'in. Decr. 186,
20 Junho 1842, 3rt. 6, e lIuando, não ac
cumulando porém etapes. Decr, c InsLr.
~63, 10 Janeiro 18LJ3, 81'tS. l~7, 57, e
"uaes. Ta h. 7.°; nflO os segundos. Av. 312,
3 Agoslo' 1.8ld.

são promovidos a alrel'es ou segundos Lenentes
por exame em concurso com os sargentos.
1lJ. Junho 1.830. (Repe7'l. Cunho 111at., ,'erb.
Cadetes, n. o 1.6.)

- inslI'uctores da l-juaI'da nacional tem ~ra Li fi.,.
caçüo e furragens, e quaes. Decr. 31 Ou
lubro 1832, arl. 3.

- c sargenLos de primeira linha: d'enlre elles
devem scr lil'ados os amanuenses de secre
taria de commando de armas, e com que
!.:;raLificacões. Decr. 14 Nl)yembro 1832;
Decr. 263, 10 Janeiro 1843, arl. 2t$.

quando presos para responderem por crime
militar, conceder-Ibes homenagem denlro
de praça depende da prudellcia do com
manclnnte d'armas. Av. 20 Junho 1835.

CADETES: levão as bandeiras nos haLalhõ , d
caçadore , e os eslalldal'les nos regimenlos
de cavaJlaria. Decr. 30,22 Fe\' I'eiro 1 39,
al'l~. 5, 6 e 7.

m justi(jcaç~lo de um, mandou-se que POI'

impedimento de suspciçüo do andilor d
p;ue\'\'a sel'visse o de marinha. Av. 11. Julho
18ú.2. (Jom. , n. o 209.)

nüo pó de havcr nos ])alalltões de guardas na
cinnaes destacados. Prol'. 29 A"'o to 1 ú2.
(Jom. ll. o 273.)

primeiros podem ser os filllO elc plajor
~raduados de primcira ]inlla. Av. 53. 2ü
J uliJo; Pro,-. 76, 9 Selembt,o 1.8Ml.

pl'imeiros nfio podem er, sim pOl'éro segun
dos, os filbos de mem hros de quuesque\'
das ordcns honol'ificas do imperio, caval
lciros ou dignidades, que l\ÜO tiverem a
babilitacões do Alv. 1757; nes. 11 Dez m
111'0 18Lit1. (J01'1l., 11. 0 78 de 1 '!J5.) Ci.,c.
1.27, 28 dilo.

- e particulares: qual sua calegoria relalil'Ll
menLe aos sal'geolos, 1'urrieis, cabos'e ans
peçada. Circo 18 Fevereiro 1847. (Ca::.,
OfT., n. O 146,1,0 vol.)

CAES em frenLe da praça d.o Commercio no Hio
de Janeiro mandon- continuar. Av . 1.6
Abril, 18 Maio 1821. (CoU. ab.)

- sobre seu desempocbamenLo pt'ovideocião ,
como, as Camaras Municipaes. Lei i Outu
bro 1828, arf. 0ô, 1.. Sua policia, con
servação e melhoramento incumbe, c como,
ús capitanias dos Portos. nes. 358, 1l~

Agosto 1.845. ad. 2, para cuja execução
Dccl" Reg. áú7, 19 Maio 1846, arl. l)

a 16.
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CAES: con trucção de dous no podo do Maranhão
se ordenou. Res. 16 Junho 1832; Lei 60,
20 Outubro 1 38, art. 5, § 15; Lei 369,
18 Sctembro 18á6, art. 6, 16.

lerrenos para sna construcçno forão, e como,
dados á companhia do B.io Doce. B.es. 23,
17 Setembro 18;,5, arL 8.

do varadouro l1n Parab ba mandou-se con
tilluar. Lei 108.26 Maio 184.0, art. 7, S19;
Lei 369, 18 Selembro 184.6, art. 7, § 27.

- rl alfandega: a despeza com 'eu reparo ê
considerada urgente e extraordinaria, can
forOl a Lei l~ Onlubro 1831., art. á8. Decl'.
158,7 Maio 18á2, arl. i, § 1.

para sua conslrncção ba logar de aprop,'iação
por ulilidade publica geral ou municipal
na côrte. nes. ii53, 12 Julho 184.5, art. 1,
S á.

-de Pernambuco mandou- e melhorar. Lei 369,
1 etembro 184.6, at't, 5, § 16.

CAFE do BI-asi!: consentiu-se unicamente sua
recepção e guarda nos armazens dos portos
Brilannicos para reexpol'laçào; e 'fi ce-versa
quanto ao das lndias inglezas. Trato 19 Fe
yereiro 1810, arl . 20 e 21.

delc.rminou-se como se cobraria seu dizimo.
Decr. 16 Abril 1 _1.

ordellou-5e, o como, que a arrecada\flO do
ehimn 1'0 'e feila por adminislradores. nes.
á Fever iro 18:2.- (CvU. Nab.) , em irtude
elo que e deu regimenlo inlerino na nos.
:,. n 11 Dezembro 1 _2 (CoU. cit.) , em
ob 'orruo cia da qual se regulou a arroca
dnçüo pela admini '[ração de diversas ren
das creada na llleza do consulado. Decr.

losll'. 4. Feyoreiro 1 ':.3 (CoU, G1L1'.

Pr.); Decr. :U~ Maio 1823. (Coll. iVab.)

CAFÊ : providencias para acautelar o extravio do
dizimo na administracàO de diversas rendas.
Res. l. n 18 Dezembr'o 182ft. (CoU. Nab.)

mandou-se em Minas arrecadar seu cliúmo
pelo systema anlerior ao Decr. 16 Abril
1821, e porque. Provo 20 Dezembro 182ft
(Coll. Nab.) , e tambem no Espirito Sanlo.
Provo 6 Agosto .1.825. (111an. CoUect.)

simplificou-se e facilitou-se a arrecadação do
dizimo alterado o art. 3. 0 do Decr. 16 Abril
1821; Decr. 31 Maio 18'25, recommendado
pela Provo 6 Agoslo 1825 (CoU. IVab. );
additou-se o Decr. 4. Fevereiro 1823; lnsll',
22 Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

- sua cultura no Rio Negro, no Pará, recom·
mendoll-se. PorL 8 _lo\'omiJro .1.825. (CoU.
Nab.)

~ para almoço nos navios de gucrra. - Vid.
Annada, Porto 27 Ma1"ço 1828.

ordenou-se a ari-ecadacão de seu dizimo cm
S. Paulo, conforme'o S 3. Decr. 16 Abril
1821; Provo 5 Junho 1829. (CoU. OIL!'.
P1·.); B.es. 8." 1.5 Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

- regulou-se a [órma de seu despacho maritil1lo.
Porto 3 Março 1831.

a arrecadaçüo de eu dizimo foi encarregada
aos collectores de que trata o Reg. 14 Ja
neiro 1832, dado cm virtude da Lei 15 No
vemiJro 1831, ai-L 5á. nego 31 MarciO

1832.

a arrecadação de seu dizim o e 2 p. % de eX
portação foi, e como, encarregaua as mezas
de diversas rendas. Reg. 26 Março 1833..
arls. 23,39, 40 e 4.1. - Vid. Reg. 30 MatO
1836.
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CAFÉ: seu dizimo contiouou II pertencer á re
ceita ~pr.d. Lei n. o 58, 8 Oulllbro 183;l,
art. 3l, S10; Lei 40, 3 Oulub"n 18M.,
arl. 36. - Vid. Lei 98, 31 Outubro 1835 J

a,'t. 9, Sô, M.

- dcu,se moddo para a escripturnção de seu
dizimo. OIr. Circo 2~ Março 18M.

- sohre cohrança de diúmo e direitos de expor
tação do tr<lJlslJortat!n em cllluarcllçâo es
trangeira. 01'(1. :lli Dezembro 1834.

- dedal'oll-se comn devCI'ia conduzir-se dos
lJOl'los do m;;nicipio da côrte para o con
sulauo. OIr. 2~ Aooslo 1835.

- prO"idcncias para obviar fraude n:lS ~ll1as

do retnt't-liJo de S. Paulo e Minas. UI'US.
12 Setcllluro, 31 Uutubro 1835.

- os 2 p. % de exportação' fOl'ão elevados a 7
p. "/0' abatidos os 5 p. % audicionae.i 110 que
pagasse de di'limo na cxpol·tação para róra
do illlpel'io, cessnndo qualquer imposiçàO
Ila llIesma; ficandú o reslo da qnola Jos
di,tlmos perlencentc ás nmdns provincines:
e1ll virtude do que só o di7.irnn de llxporlaçi'to
no mUllicipio do Hio de Janeil'o pertence
â receila l-:el';d. Lei 98. ;31 Outuuro 18:l5,
arts. 9. S6. e40; 12; para cuja exccu~i'lO,

Reg. 30 Maio 18:-\6. ,11'15. 73. S2; 74. S 2;
92,98 a 10\; 100, S7; ii!}, 125,126,
154,155. (Cotl. Planch.)

- fiscalisação de scu imposto no mUnlClplO
dI) llió de Janeiro licou lambem a cargo
da :l~encia do ~aJI) ela Praia Pequena. ncg.
14 Março 1837, ar!. 10.

- para (iscalisaç;to do que se emlJarcn pelo tra
piche da Urdem na côrte. Decr. e nego 30
De2.clDuro 1.837.

- approvou-se a medida rle f!x'gir deposito no
consulado da côl"lc dos djr~ilos do cx!)or-

II

l:ado para as províncias. Av. 8, :18 Agosto
i841.

CAIXA de administração. - Vid. Conselho de
Administração.

- de uesconto, filial do Banco. - Vid. Banco do
lJmsil.

CAIXA de ramortisracão e suns mines: sua imti
tlliç[to, empreiados e ndminish·ac;t1o. Lei 15
Nm'embro 1827 J arts. 20 a 2S, 32. ;;4. 40
ri 75. rei!l1lada pela Ues. e Plran. de Rl'~. 8
Outubro 1b28, alterado pelo nego 27 ALril
1.832.

- filial da Rahia foi encarregada da nmortisaçflo
do eOlpl't~sljlUo que o governo foi :llIlorisado
a cOl1lrahir', e como. Hc~. 27 NOlelllbro
1827, par:! cuja execução; DecI·. e Inslr·.
1.1; Provs. 24 \)ezemul'o 1.827 J 19 Julho
18.28. (CoU. Nab.)

- forão-Ihe npplicados os impostos do AlI'. 22
Janeiro 1810. Res. 26 Setembro 1828.

- seu halanço g-cra1. 30 Dezembro 1828. (Ind.
Alb., verbo Caixa.)

como serão escriplnrad;ls no thesouro publico
as contas por ella communicadas. Decr. e
Inslr. 23 Janeil'o 1829, art. 3.

- mandou-se-lhe entresar, e }tara qne fim, o
prodncto do 'ml)l'cslimo para qllo fôra o
govcrno :'lulorisaJo. Lei 23 Setembro 1820,
art. i8.

- á sua disposição se mandárão pôr os fnndos,
e qnae', existentes no Banco do llr sil e
caixas filio 5, e para que fim. fic '. 7 Dc
:tembro 1.830.

dcstino e qual e deu aos fundns de sobra
ncl1a cxislentés. Hes. 7 Selemuro 1830.
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CAIXA de amorlisaçã.o: m:lndou-se fazcr f'rre~liva
a ~'rrecadaçào das relidas com que fOI da~

tarla. Porto 2. a 13 Dezembro 1830. (CDU.
Nab.)

decl:lrou-se sem elTeilo o 3rt. 1.7 Lei 23 Se
lI'muro 18z9, c S 1, art. 2i, Lei 15 No
vcmbro 1827 sobre venda de apolices, e
troro de "olas do Banco do lhasil. Lei 8
Junho 1831.

_ foi eoclIrregada da amorlisação das apolices
emillidas pnra ra~amenlo de presas em
virtude da Hf'S. í Novembro i831. e como.
Res. 23 Oulubro i832, art. 3.

filial ela Bahia: aulorisou-se arbitramenlo
provisot'io de gratificação a seu l!tesoureiro.
Lei 24 Outubro 1.832, 3rt. 22, S13.

_ para ella se mandárão re1D~ver, e porqne ~

fundos da caixa do deposllo puLh.CI I • Lei
cil. 24 OlltUI.>I·O 1832, al't. 96; Lei 62, 10
Oulubro 1833, ad. 3.

dena se removeo para o lhel'ouro o cofre dos
derosilos publicos. Lei 62, lO Outubro
1833, ;trt. 4, para cuja execll~ão. Decr. 9
Dezembro 1~34; lnstr. 8 Janeiro 1835.

_ Das miaes serve de corretor o procurador
fiscal da l1.J.esouraria. Ord. 4 Novembro
18M.

conforme os arls. 67 e 70 da Lei 15 Novem
bro 1827, as caixas filiaes são fornecidas
de capilae para a despeza a seu cargo.
orr. 8 Novembro 18311.

deslino se deu aos fundos e~,i~tent~s neUa, e
sua filial da Bn1.J.ia. por occasiào da com
posição do governo com o banco do Bra
sil; e regulou-se a fÓI'ma uo pagamento. do
snldô, e passap;em dlls cofres do l>a~cQ para
ella. Oecr. Comp. 3 Abril 1835, lris. 3,
6, 1.0 e ill.

CAIXA de alOo.rlis~ção: foi encarr(>gada. e como.
da alOorhsaçao do. papel mueda do exlinct&
Banco do Brasil. Lei n. ° 5;~, 6 Ouluu.,o
18;~5, art. 14. para execução, Decr. fie"'.
4 N~,'elObl'O 18;,5, applicando-se-lhe ug.
"os Imposlos. Lei 109 de 11 executada pe
las Instr. 26 Oulu bro. Decl'. Reg. 28; .Re'"
29 Novembro 1837. .::0'

del~-se-lhe ?Jais um e~cripltml1'io e um con.
l1OUO. LeI 98,31 Oulubro 1835, art. 7. S3,

ordenou·se que independenlemenle de licenca. . .
examlOasse notas 0\1 sedu las á exi~encia

de qualquer juiz. Ord. 22 Janeiro 1836.

aut~risado foi o governo para fazer Sllas con.
slgnações mensaes em hilhf'les d'alfand('~a

e como. Lei íO, 22 Oulubro 1836, art. lS:

autorison-se independente de sua apresenta.
~flo na c.ôl:te o pagamentn de juros de apo
ltces ernlludas para supprir deficit. Res,
58, 12 Outubro 1838, art. 5.

foi e~ca:regada de. marcar as notas, cuja
emlssao se aulorlsou para suppl'ir deficit.
Res. 91. 23 Outubro 1839, arL. 9.

regulou-se a fórma do pagamenlo e lransfe·
rencia das apolices na 1l,dlÍa, Pernllmbuco
e M,ua nbão, conforme a Lei 24t, 29 No
vembro 1841. Reg. 116. 15 Janeiro 1842;
Ord. 1.6 Fevereiro 1842. (Jorn. 11.° 53,)

-' quando lhe forem remcltidas !lotllS devem
sê-lo por inLermedio do lbesouro conforme
a Lei 109, 11 Outubro 1837, ~rt. 3. Av.
19 Janeiro 18113. (J07'n. 11.° 34.)

conservárào-se as gralificaçóes não aulorisa~

das, e quaes, ao ajudante do conelor,
fiel do lllesollreiro, cobrador de bilhetes,
amaDUE.'nse da caixa, sellador e quatro
llmanuenses da subsliluicão das notas.~-ei
317. 21 Outubro 1843, ·art. 7, S S.
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CAIXA de IlmorlisacJio: foi autorisada a sus
pender transfe;'encia de apolic('s. e por
qlle lempo, p.. ra se process:JI'cm as folhas
dos juros. Lei 317, 21 Oulubro f8la3,
al't. 28.

- foi auloris.. da a marcar prazo de findar gllbs
lillliçüo de nolas pela Lei 53. (i Oulubro
1835. Circo 19 J aoeiro 18lall. (Jorno 11. o laO.)

- lilial da Bahia: creou-so mais um escriplu
rario e um amallllense eml)l'egados no
resg:"lle e suoslill1ição do papel. Lei 369,
18 ~eleU1hro 1845, art. 7, S 3.

'- como rarin pagamento "encido de juros de
apolicesdl'ciaroll-se. Av. 25 Selembro 1847.
(Gtlz. OfT., 152, 2. 0 vol.)

CAIXA de deposito. - Vid. Deposito.

CAIXA_ de -guerra. - Vid. lllstmmento.

CAIXA. da Legação de Lood.'es: commissão pnr~

tomar-lhe, e como, conlas nomeOll-se. Lei
la De1.embro 1830; Decr. 2. 0 2la Dezembro
1830. (CoU. Nab.), I'egulando-se pelas
Inslt'. 7 Janeiro 183'1. (Cott. Nab.) • e com
que O"l'alificacões; Res. 17 Novembl'o 1831.

~ . O_ Vid. Avs. 1. o 3 Sctl'nlb1'O; 5. o 18 It-

tltb1'o; 1. 0 5 Novembro 1831. (CoU. Nab.)

CAIXA militar: seus cscripturarios não tem van
la"'cos de campanLJa, porqne não süo olli
ci~es comhaleules. Ord. 21 Fevereiro 18la3.
(J 01'11:, 11. o 83.)

- estabelece-se temporariamente, e como, na
provincia que livel' forças consideraveis cm
erviço de guerra. Decr. e Plano 352, 20

Abril 18M, arls. 3, 1.3.

CAIXAS publicas: seus remanescenles lião ar
tigo de receita geral. Lei 243, 30 Novem
bro 1841, art. 9. S 60.

II

CAIXEIROS: primeil'os votiio nas as!,,'mhléas
parochiaes. Consl. 3rt 92, S a; IlIslr. 26
Março 182!J. cap. 1. 0

, S 7, n. o 3; Lei 387,
19 Agoslo 1846, ad. 18, S 3.

- estrangeiros: seu imposlo foi crendo pela Lei
60, 20 Outubro 1838, 3rl. 19. IHH':l cuja
execuçào. OnJ. 12 ~ ovelll bro J8~8. (./0/'11.,
n. o 255) Solução deu-se ii reclamaçào do
minislt,o de In~latcrl'a. Av. 1la Jancil'O
1839. (J01'1l. , 17) , reslabelecido • e como,
por Lei 396, 2 Sclembro 1l:>4ô, art. 12,
para cuju eXp.cuçflO Re~. 508, j OM,I)'ço j 8ft7.
Ql:aes se considel'f,o socius para sCl'l'm isen
ios do imposlo dp.clal'nu-sc Av. 22 Selem
bro 1847. (Caz. OfT. 120. 2. o vol.) l'e\'Olíada
a Lei 396, 2 SI!leLllbro 1846, rlrt 12, prla
Res. !l78. 2l. Selcmb.,o 1847. ((,'az. OU:
127,2. 0 1'ol.) p,lI'a cuja execuçào Circo 7
Oulubro 1847. (Gaz. Off. 139. 2.° 1I0l.)
Circo 2J. dilo. (Caz. cito 1la7.)

CAL: ordenou-se que de seus ventlenores só se
cobrasse conlribuiç:lode lima lic(·nl;a. ainda
que na Illesma c:J!)a vendeSgBIII outros ge
neros. POI'l. 1.1 Maio 1822. (Coll. Naú.)

CALABOUÇOS e cadêas, &c., como são "isila
dos. - Vid. CaJêas.

- sua reunião ao arsenal do exercito na côrte:
- Vid. A,'t.enal do Exercito, lics. 2. a 23
Outubro 1811.

- distriblliç~o de presos: - Vid. Cadêas. O,'ds.
28 Abril 1821, &c.

- como nelles se casli;ruem escravos. - Vid.
Açoutes. Porto 13 Abril 182á.

_ fornecimento de azeile e fio, e despez3s rios
escravos presos. - Vid. Cadêas. Av. 9. o 9
Dezembro 1831.

CALAFATES: matriculüo-se, e como, na!> c<lpi
tanjas dos porlos, e ue qUtl iscuçôes gozão.

:lo
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Decr. Reg. M7, 19 Maio 1846. arts. 6l1.
a 69.

CALAFATES: ~IHl ma Iricula no arsenal de má
rinha. - Vid. Arsenal de Marinha.

dos navios da armada. - Vid. Armada.

CAMARADA

tubro 1823, §§ 8, H. 12.1li. mandado
executai' pelo Dccr. 22 NO\'l~lllbro 1823;
nes. 11 Sdembro 1826. dedal'ado o llrt. 8
]lela Res. 1:$ Setl'milro 1826, su1.>sliLlIiuo
pela Lei 20 Selembro 1830 J 3rt. 2, SS 5
e 6, arL~. 4 e 5, ~uhstiluida pelo Cod.
Crim. J art:>. 229 a 235 J 239 a 246.

CALÇADAS: para conclusão da da rua do La~'ra

dio na côrte. Provo 4. Março Hl1ô. (CoU.
Nab.)

suas o1.>ras como serão dcsempenhadas por
emprczarios. Lei ~w Agoslo il:l:l8: SUll coo
senaç:io e l'cpnro incumbe ás canwras lDU'

nicipaes; Lei 1 OUlubro 1828 J art. 66,
S 1.

CALCETA ilevrm trnzer 05 condrmnados a galés.
Coil. Crim., nrt. 44; Reg. 1:l0, 31 Janciro
1. '342 J ad. f!09.

CALDAS (aguas). - Vid. Aguas de Caldas.

CALDETllEIROS na côrte podem ter officimls em
qnalquer rua. Res. 256 J 30 Novembro
18M.

CAL! r depositado na lhesouraria do Pará. e
emprestado a uma malriz. Ord. 16 Maio
1843. (10m. J 11. 0 iM.)

CALUMNIAS reprehenilidas se eramenle a advo
gado que as eSCre\'êl'a cm I'equcrimcnto.

ido Av. 15 JOllci,'O 1814 annexo á Porto
1.' ih Abril 1824. (CDU. Nab.)

- dcclnroll-se que exislião em uma represen.
taçüo de escl'ivüo conu'a seu ouvidór. e COIl
demnado seu aulor a degredo por dous
annos. Provo 6 Julho 1820. (CDU. Nab.)

contra diversas auloridades ou individuos por
escriplo. como são punidas. Pl"Oj. 2 Uu-

CALUMNIAS : ordenou-se que fosse casligado
soldado que calulllniiIra o ~Ol"crno ~'e~ue

rcndo falsamenle ú nssembléa conslllulOle
e le~islali\'a. Av. 20 OuLubro 182J. (llepcl't.
Cunh. Jl1at., \'erb. Calttmnia.)

- cm denuncia de s;lhorno ou conluio verificada
na eleicüo de eleilores pllrocliiaes importa
ao seu ~\lItor a 'prrda do \'010 acli,o e pas-'
si\'o. Inslr. 2G Mnrço 182ll. cap. 2, S4.,
alterado pelo Dcer. 4 Maio 181.:2, :lrl. 28.
- Vid. Lei 387 , 19 Agosto 18lt6 , art. iit

qu~es pertence :lO promotor puhlico dcnun
Cl3r e aCCl1sar. Cod. Crim., al't. 312; Cod.
Proc. art. 37, § 1, e a C1ualc)llcr do poro
denunciar; Cod, cit., ado 74, § 3, explicado
pelo Av. 10 Julho 183lJ.

não impressas forfio consideradas ~rime~ po:
liciacs. e como taes processavels. Lei 26
Oulubro 1831, art. 5.

escriplas em aulos: ao arl. 241 do Corl. Crim.,
explic:lção em Av. 1,27, iO Dezembro 1838.

conlra o. queixoso, denunciante, presidente
do jury ou promotor, commcLLida pelo
afiançado, importa quebramenlo de uança.
Lei 261,3 Dezemhro 1841, ado h2. S2;
Reg. 120, 31 J anciro 1842, art. 311, S2.

CAMARADA, ,- Viel. 28 Janeiro 1808. (apena$
cito 110 R''Pe1,t. CUlIft. 111ato slIppl., verbo
Camamda. )

é permiLLido a cada um dos officiaes etTeclivos
e aggregados presenles nos corpos J e faz
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serviço quando nelle se empregão os mes
mos oflicincs, e como será cscollJido.
Decr. 28 Mal'ço 1810. l\:io é concedido aos
~fficiaes da sp~ullda sahidos da pl'imeira
]lfIha; Pcwt. 16 fevel'eil'o 18211. (lll'pc1't.:
Cunh. 111at. , verbo Cama,-ada. )

CAMARAS dos deputados e senadores. - Vid.
Deputados, Senadores.

CAMARAS ecc1esiasticas. - Vid. Bispo. Av. 25
Junho 1t)28; Res. 5 Julho 1830.

CAMARAS legislntivas reunidas.-Vid. Assembléa
geral lc:gislalit'a.

(ml1nicipnes) : as OI'dinarias dos conselhos do
Bl'asil e domínios nlLl'am<lrinos fOl'iio pri"a
tivamente dadas ao escl'il',hl da camal'a da
mesa do descmharp;o do pnço. Ak J.l\~osto

1::>01;, pnl'n cuja exer.uçflo PI·OI'. 27 Se
temhro 1808 e 21 Julho 1823 (Coll.
NCLb.) ; Res. 6. n 16 Agosto 1823 (Coll. cit.)

- erão responsal'eis pela fallencin uos deposita
rios e recebedores (Iue elegessem. AlI'. 3
Junho 1809 § 3.

- pro\'idcl1ciol1-se acerca da suhstituição do juiz
de rÓl'a do Rio de Janeiro POI' algum dos do
crime, vindo a sei' desnecessnrio entrar o
vel'eauor mais velho na serventia. Decr. 12
Julho 1809.

- nas novas villas cle Porto Alegre, Rio Grande
de S. Ped 1'0, Rio Pa rdo, e San to Antonio
da Patl'llllla, mandarflO-se nomeaI', e como.
Provo 7 Outubro 1809. (Coll. Nab.)

uma do suas obrigações é o provimenlo de vi
veres necessal'ios aos habitantes, c promover
li abastança, maxime nos de primeira nc
ceuidade, Alv. 22 Janeiro 1810, § 13.

CAMARAS (mlmicipaos) : regislavão as patentes
dos oOiciaes Illilici<lnos para poderem exer
cei' jllrisdicçào. OIT. 25 Jaueiro i810.

da cidade de l\Jal'ianna: seus juizes c officiaes
tiverfw a lI1el'cê do privilegio de cavalleir~

ampliado ao J!rocnr:l(lor e escl'ivão; e -os
aclu:ll's a mercê Jo bahito de Chrislo. Dccr.
1.° 291\1arço 1~10. (Cult. Nab.)

á sua casa crão, e qnando. chamadas as com
panhias de ol'c!enanças compostas cle offi
ciaes de justiça. Provo 5 M.\io 1810. (ColL
Nab.)

á de Mncál1 concedeu-se lolpria para soccorro
dl:l eSlabelecimentos pios. Carl.lleg. 6 J unbo
18iO.

da Ilha da Madeira: sobre rep:Jrtição de bal
dios. - Vid. Baldios. Carl. Reg. 20 Julho
1810.

da Bahia: rt'geilnrão -se suas postnras, man
dando-se l>l'oc:eder a novas, e como. P1'ov.
28 Novemuro i810. (Coll. Nab.)

das ilhas ele Cabo Vel'de: mandou-se, e por
qne, lel'antal' a sllspeus:iu de sua eleição.
Pl'Ovs. 14 Maio HUi c 2 Junho 1813 (Coll.
Nab.)

da cidade do Maranhão: fOl'flO, e como, punidas
com multa E' prisão sens membros, [)(Ir exer
cerem jllrisdicção eontenciosa, conserva
rem-se illcgalmente nos cal't:"0s, c lomnrem
titulos indel'idos, formanclo cnpiluJos im
procedentes conlrn o juiz de rÚI'<I; dando-se
varias pl'ovideocias sobl'e a 1naOeil'a de pro
ceder em suas dil'l'rsas aUribuições. Pl'ovs.
23 Agosto, 5 Outubro, 19 ovembro 1.811.
(Cott. N ab.)

- das nOfns villas C3bo ele Santo Agostinho.
Sanlo Anlão. Páo d'AJlto, e LilDueirn cm
Pernambuco, mandnrão-se nomear, Prof',
iS Fevereiro,i8t2, (Colt.. Nab.)
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AIURAS (mnnicip~e~): oriJenou-se que en
vias:.em ii Ihesflt,lr'lria fl:eral das lropas lIS

suloos d"l'idus a :Ijlldlwles ele JIIilicias para
snlisfaze-Jos aos seus hcrtleiros. Ofr. 1. Abril
18J2.

da. cid:1I1e ela Bnhia: npgou,se.lhe li pedida \
ronces~fJo de "010 ao escril'ão. e purque.
PJ·uv. 1.2 Junho 1812. (CoU. Nab.)

- ele .hgonripe foi lllltorisaoa para untas, e em
fllll! e pur que lempo, p:lI'a prolno\'er olll'as
JHlhJicas. Provo 2,· 7 Oulubro 1812. (CoU.
]\'aú.)

ela Lnguna: sobre aforamenlo de baldios. 
Vid. Baldios. Pruv. L' '2.7 Fevereiro 1813.

da Ilha Je Sanla Callillrina: concp.deu-se-Ihe
imposiçúo sobre certos gl'ncl'Os pllra esla
Leh'ciluenlo de roda de l'xl'u1>los, e porquc;
appllcill1do-se o residllo a oulras obras.
Provo 9 Marçu 1813. (Cult. iVub.)

- sobre abusil'a suspensão pela ele Ponle Dcl
~ada ut'lermi'H,da a r4~sl}eitll do juiz pela
lei. Provo 30 MuI' 01.813. (CoU. Nub.)

- Domc:lvão os cnpiEíes móres eJ'eslrndas e ns
sallns, ou capililt" du maio, Sl'US ajudantes
e alrcres, c como. I\\'. 2;~ Ahril 18J3.-

ido PrOl-o 1 J1/(I1'ÇO '1816 (CoU. Om·. PI'.);
Jlort. '2h I) lcmbr<> 182h (Coil.Nab.); Inslr.
A I ovemLro 1325. § 12, annexas á Pori.
da mesma dala. (CDU. Jrab.)

- ( eondo) do Rio ele .Tanriro pa~l'l\'a pAlas 1;113S

l'pn<!as o carccrl'iro. nt'cr. '10 Maio 1813;
Urdo 10 DezcUllH'o 1819. (Colt. Nub.)

- do Maranhão: para elIa OI'denol1-se fossem
lamhem chamarlos os (]omicilinrios. um.. "e:t:
que esliH'SS'1Jl nas circutnstallcias da Ord.
Liv. 1., til. 67, e oulrns h-is, PJ·ov. 2.· 17
Julho 1813. (CDU. Nub.)

CAMARAS (mnnicipaes) de Coimbra: ordenou-se
que o vcrcal1(l1' de Barrete OCcupllsse li lugar
dilquclle a qlll'tn fosse substiluir. Provs. 20
Selcmbro 1813 e 12 .Iunho 1819 (CDU.
Delg.); Provo 7 Fevereiro 1820.

de Sanlos: sobre a fórma por que em omcio
se 1l1e devia dirigi.' a jnnta (la fazenda. Av.
23 Setembro i/H3. (Cult. Nuu.)

- seus rendimenlos e fóros não el'üo isentos de
decima. Hes.1." 9 Março 1.814. (Colt. Nab.)

- de S. Pedro de Canlagallo creOll- e, e como.
Alv. 9 Março t8U.

(Senndn) do Rio de Janeil'o : declaron-se que
d('pols de npP"oHlr couLns do p"tlcurac1or 6

manda-Ins pal{ar, n;lo as devi;lo mais rel'er.
IJrov. 4 Maio 18H. (Colt. Nab.)

do Ceará: revalidando-se permntação de sna
casa, declarou-se que era pl'Oprio da fa
zcnda, c f)ue sobrc seus bens e I'endas não
tinha auLOI'idadc n p;overnador da capitania.
provo 27 Juuho 1814. (Coll. Nab.)

- de SanLa CaLilllrina: sobre competencia do
ouvidor pnl'a exame do lino de vereações,
assilZnnturas nas licpnças, eXCllsa de seus
oflici;lt's, eleição de H'lrrele, e uso do tilulo
de senado. Provo 1.· 23 Julho 181!J. (CDU.
Nab.)

àe Santa Calharina: declarou-se nno ser obri
gada a ir buscar o ~ovel'nadol' a casa e
:lcumpallbn·lo a funr'ções; e que na pro
ciss;\() de Cm'pll de Ocos linha eJ);. o lu~ar

immediato ao daquelle. Provo 2.· 23 Julho
1814. (Coll. NClb.)

de GU3ralingnetã: annullou-se, e porque,
a eleição cie suas justiças. Prov, i3 Ouluvro
1814. (Coll. Nab.)
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CAMARAS (Municipaes) da cidade da Bahia:
aboliu-se postura prohillindo liSO de cprtas
capas. Provo 15 FevcreiI'01.815. (CoU. Nab.)

- seus haldios incullos em Po1'tu~al como seriiio
aforados. Vid. Baldios. Alv. 1.1 Abril 1815.

- de S. J050 d'EI-Rei: c/eclarou-se só dc\'cr pro
pinas ao juiz de fÓI'a quando ansenle por
lllolesLi,. ou licenca. Provo 8 Maio 1815.
(CoU. Nab.) •

- de Santa CaLharina: mandou-se que tomasse
posse dos cnmpos de Arassatuba p<H'a us')
publico concedidos :lOleriormentc. Provo 5
Junho 1815. (CoU. Nab.)

da cidnde de S. Paulo: declarou-se-Ihe que em
nenhum caso compete ás camara~ jUI'isdic
ção coacli,a. Provo 12 Junho 1815. (CoU.
Nab.)

da cidade de l\1arianna: declarou-se que devia
mandar educaI' os exposLos ue qual«(1ler CÔI',
nunca ind,wando quaes os seus pais. Provo
26 Junho 181.5. (CoU, Nab.)

- da cidade da Bahia; quaes os emolumentos
de seu escrivão conforme o regimento seu
privativo. Provo 1.1 SeLembro 1815. (CoU.
Nab.)

- da Parahyba: ordenou-se que fizesse restabe
lecer cel'cas gel'aes resguardando as varzeas
adjaCel)les ao ParaLyba; e pro\'idenciou-se
sobre illLrorlucção de gados em pastos. e
sob que penas. Provo 6 Novembro 1815.
(CoU. NClb.)

(Senado) do Rio de Janeiro: providenciou-se,
para o caso de morte ou impedimento de
al~um de seus oOiciaes. que a camara não
podia eleger. Prov.lll Dezembro 1815; (Coil.
Nab.) na de Mnrianna. Ord. 11 Setembro
1817. (CoU. cit.)

CAMARAS (MlInicipaes) dp. Vill:l-Vlot' no Ri f
Grande do Nm'te; mandou-se <Ifrelldar ~ e
como. tel'l't~nO!l do~ Indios. e "!,plicar se.
prorincLo. PI'OV. 22 Janci('o 1.816. (Cou.. I

Nab.)

da Campanha: clrclaroll-se que só era compe
lenltl para l'ubrical' SI!US blros, e com que
enlUlulllento~. o OUI idur da comfil'Ca. PIO,..
29 Janeiro 1816. (CuU. Nab.)

(Senado) do Rio de .laneiro: sobre calçaaas.
Vicl. Calçadas. -Provo â Março iSlü.

da cidade da B:lhia: abolirão-se iodas as pr~
pi nas ordinarias c exll'aordillal'ins, aiuda de
JUlllinaria~. estaLeleccndu-se, e como, em
cOlllpen~ação cerlas quantias, lixanuo-so
O nUlllero de fesl as que uevia fazer. e 1'0

ceila e despeza de suas I'enuas. Provo t.
20 Maio j816 (Cult. Nab,); exocuLada t10l'

»I'ov. 7 SeLembro 1818 (CoU, cit.) -ViII.
Provo 27 i"evt:1'I:j,'o 1822.

de Santo Antonio e Almas de ILahainna em
Serl;ipe: confirmou-se posLul'a prohibindo
gados em pasLos sem cel'cas particulares. e
s(,b que penas. Provo 2.- 10 Junl!o i8!tJ.
(CoU. Nab.)

- de Marianna: ccncedell-se que á sua custa
festejasse o anni\'ersal'io da elevação d.
llrasil a Reino- nido. Provo 15 .Julho 1816.
(CoU, Nab.) sem en'l:ilo por Purt. t. a 3 Ja
neiro 182â. (CoU. tit.)

de Cabo Frio: ordenou so que não désse
porçflO de terreoos seus. porque sendu cnn·
-weniente para o futuro. só o Uesemhargca
do Paço de\ ia concedei-os de afofamenlo.,
conforme a Lei 2;3 Julho 1766. PrOf 17 &
lembro 1816. (CoU• .'Vab.)

- da Bahia: declaron-se dever pagar duas pro
pinas ao juiz de fóra e lambem do crhne..
e porque. alteola a illegalidade da glosa
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que fizf'ra e a falta de jnrisdicç50 no ~o

'fernadur acerca das rend:ls ~ de~pe7.Us das
ca0l31'3S. ('!TI ()lIe sÓ ('I'a compelenle o J)ps

elllbnr~1l do paço. Provo 10 Março H>17.
(CoU.lYob,)

ARAS (~lnniciraes): alcaidaria concedida
com (,bri;:õlçüu ele consl"uir casa ue cnma·
ra.-Vid. ./llcaitlariu. DeCI'. 14 Junho 1817.

- D50 erão obrif;"l(/as n dcspl'zas com os livros
do sdlo c siws. Provo 1.' 7 Agosto 1817.
(Coll. l'iab.)

- (Senndn) do Rio ele .Janeiro: sohre a contada
lIa Crll'iocn c ~laracan"tn. - ViiI. Agllas ele
cltafil1'i:;. J)rcr. 9 Agoslo 1817; Decl'. 17
Agoslo 1818.

- cIe Cupbá: ocd:lroll-se não compelir ao juiz
de fÚJ'a SI'I"'inc1o de )ll'ovp-dor lumar-Ihe
contas. C(lllrOl'llle o ~lv. cil. Prov.' i Sc
lCOlbl'o 1817. {CoU. Nab,)

- (S na/lo) elo mo de .Jancil'o: mandou-se-lhe
COlllp.':II' C a,ljllu,car nos proprios cerlo ter
reno no c:l1npo dc Sallta Anna qlle lhe era
fOI' >iro, Decr. 10 Setemhro 1817 e l~es. 5
Junho uns. (Colt. iYab,)

..... do Ceará: declarou·se como scrl<10 ou\'idas
e prul'eu ri;lo para 11:)\'cr lo~al' conces ~IO

de SCSIIIllrias. Prov. 11 Selembro 1817.
(CoU. Nab.)

. l II I •

- da ,'illa da For!nleza: imposição para cons
Lrucl'ü.o de cadê:! e ca 'as de lllt!\"cad(). 

ido . A gllLn:delltL'. Provo 2.· ti Dez.eulbro
i817. (CoU. Nab.) ,

- ao Maranhão: ,indefrriu.sc prclenção de 1150
de varas" 'rJ'nclhas no bl'ac;o e de coolinen·
cias mililal'es. )rov. 2.· 26 Janeiro 1.818
(C~ll. ]\'ab.). e lambem a, do li alamenlo de

, '6cnubrja~t ous 'n;iml'lI- c a pralica na cti-
• quela com o góv~tnador. t:ll'ecepção na ca-
,"~\.. .3 __ ) 11' 3'.'d te'u' 't)Ule&U<I. rol'".'. I • , o • CI • '

CAMARAS (Srnado) do mo de .J:mpiro: teve Jo
gar, e qual. na acclamnçfw rio Sr, 1>. João VI.
Av. 3 Fevcreiro 1818. (Colt. Nllb.)

(Senado) do Rio cle Janeil'o: leve o lrnlamento
de senhoria. Ali-. 6 Fevcl'ciro 1.8L8.-Igual
mente o de l\1;lcilll. Ak da mesma data.

(Senado) do nio de Janeiro: concedeu-se 30S

habitantes (]ue nc1la tivessem scrvido, c DOS

mais cargos dn govcl'IJança. os privilegiosda
Ord. Li\'. 2, li!. 58, pal'a os lid;d~"s seus
cazciroselavradores. Dccr. 6 Fe\'erciro 1818.

- de Macabé: sobre soltura de infrl'ior miliciano
pelo commandanle, eslando ]lreso Ú ol'llrm
daqllell:1s providenciou-se. 1>.-ovs. 1.' c 2.'
1.0 Setembro i818. (Cou. Nab.)

_ de Marianna: concedeu-se-lhe impôr finlas e
quaes par3 reparos de cedas pontes. Provo
fi No\'elllLro 1818. (Colt. Nab.) .

da Fortaleza: concedeu-se mudar o pelourinho
da praça da Malriz pal'a Olllt'O logar. Prov.
16 1 overnbl'o 1 18. (Cou. Nob.)

do Rio Pnrdo; providencias sobre nctos que
pralicúl'a olfensivos ao ca"1:O de nlmolacé.

'pI'OV. 8 Fevereiro 1819. (Cult. Nab.)

(Senado) elo llio (1c Janeiro: orden0I1-5e quc
não aforasse lrl'l'cnos du Sacco do AIrcl'es
ti Prainha alé segunda ordem, Av. 15 Março
1819, annexo á Podo 2.' 15 Julho 18~5,

(Colt. Nab.)

- da aldêa ele Valença: foros qt1p. se arbitr:lssem j
dos tenenos uos I ndios for'i)o-IIJe conce
didos. - Vide Aldeamento. Decr. 26 Março
i819, &c.

do Recife: declarou-se que o vereador ~a!.
. elho oãe p.odia puhlicar edilae~ sem () JUI&

de fóra que era presidente, a qu fi cotO-
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pelin ronvoc:l1: n1l Fll1l1lÍlPS ('xlrnof'.1inal·ias.
l/ro\'o 3." zu J\bl'iI1819. tCull. j\'ab.j

CtnUUAS (tnnniejiJ:1('~) : (ln Arêa!'õ t'ln S, Paulo,
foi 1I1:lIHLtd.1 soilal' da prisün I~m (!lu> sn
adla"n )lUI' ell'so1>edi<'llt'ia a Ol'elt'JIl da ~Iesil

elo IleM~III1>al'~n do Pó,co sobre scslIllIria.
Prlll'. ~J Mili~ 181U. (C~ll. Nuv.)

da villa do P,'nedo n:l~ 1\1:l~ôa1l: confirmou-se
o allliqlli,;silllll ill1ll1hln do (l'lIlalívo dI-: :20
reis dt, cada m ..in dp 1'01 la .'xllol'laJo. PruI'.
tl SclellJblo 18lH. (Cult. l"ulJ.)

el;1 Campanha I'In Mina~: confil'lll:'u·r'o-sp.-lhc
]ll'Opilla!" pda ;1~~j.,ICIIl'ia a f,',;livicladc,;.
]II'UI". :1." i3 Selel1Jbru 1819. (Cult. Nav.)

ce Bat>penl1y: antorisoll-sC lançnmento ,le finla
~CIII 1~1ICt'pc:ilo para repal'u,; d.. sna casa. qlle
deI ia ';1:1'\ ir para ,llldi"llcia e apos,'"tadoria
elos omitlol·'!.'; e cOllsll'IIC;C:rlO Jl!carlê:l. Prov.
1..' 27 Uulllbro :t819. (Cult. Nab.)

elo Uio Grande ue S. Pedro: declnrotl-se qne.
o Icreadol' mais velho leg'dlllente sel'viria
de jlliz pela nlCJrle JI) qllll II Cl'a; ~ 1'111110

se raria a e1t~iç;1O do joi:t Cll'dil\ario de hal'
reli'. l)ru\,. 2,· '17 OuLubro 1819. (CoU.
1\'(/&.)

de S. Joiío (l'EI-nei: foi atllori~nda p'lrn ler
cirorp;if1o de pal'l"iJo, e ,:11111 que ClI'c1,'naclo
e nhl'i;taçfles. Pruv, 6 Noveulbro 1~19,

(Coll ..Nab.)

ele Al'acal,: conccc!eu-sc nn~men:o, e qna] ,
no seu \erlJlO, Decr. 16 Fel'l'rcil'o, Pl'Ov.
3.· 15 Maio 1820. (Cail. \'av.)

de Porlo A1C't;rp.: declnron-!'c como devia ser
]wlos \'i~,I1'IOS' receuida nas igrejns qual\llo
inc" ..porada 1'0 'se assistil' :h lcsiividallps.
Prll\'s. 2 Ma reI) 1820, 16 .J ulllio 182'.
tCult. Nav.) y'iJ .. ProL·, 27 Fevereiru 1822.

II

C.UUTIAS (mllnicipnt>s) do n:lC'ppnlly: pl'ovi
c!"llcias ();1m 3ITI'ca(!'1l:üo da" clll<l'i P:lIll'S
das rl'lltias ela ela Call1pall\aa aqu"lia ('on

. ('..elidas, C comu. Pro\-. 2.' 20 I ul'i I 1/):20.
(Colt, J' C/v.)

- de Tcó: f"i':a fl'anca mroRal foi-lhe'. o ('omo.
coucedida. Provo 15~ulIlllJ 1820 (C<Jlt, 1\'av.)

os :Jforamnnlos nos haldios ~ 1I"n<; 11.,11:)<; ('rr,o
feilos cOldi'l'llle o Alv. '2;~ .J"lho 17(H>' c
rumo. p"(" nC1'i"rnh,oI'~1I du Pa.;o, l~es. 11
Julho j 820. (Cult. 1Y'I&.)

de S. Pedro .ln Uio CI'an,lc: fi cbr'olHe ni\o
le .. jUl'isdiCt;ü" para elllllacCt'l' tio, aclo!' dos
alllwlat:t's. salvll p(ll' lI ... io de 1":'CIIl".sU. Prol'.
3 Ar;u Lu H>:W. (Cult. "'av.)

de ~anla~allo: IIP~OI1 se 1)('1'(1;10 pedido elc (Ji
ZIIllOS d'l cerllls :\IIIIOS por se ,'l'!Ial"'11I já
al'l'('l1lalaJus. n~s. 9 Uuluul'u 18:!0. (ClJll.
Auv.)

de Minas Novas: 11('clarOlJ-Se corno e por quem
tle\'iflo ser rl'll1l'tlioias as d notllinadll':, lia:!
1"\IIla,.; dI' sells C1rIiciaf'S. Pruv. 2, U ':lU Ou
hluro 1820. (Coll. iVav.)

Ol'Jcnoll-~e 'lue ni\o mais propo7.l'ssPJn offi,.jnf'!I
c1' culradas. rOI'a~lei..us, &e, • :t11l1l1llalldu
1'1' os provim '1IlllS 11:10 cOlllil·Ill •• Jus. Pruv.
19 1)ewuiuru 1820.

de No\'n Fribllrf:o: eslrnnhon-!'c lI~nr elo tillllo
ele -sC'nadll - e I',il' os d'!spaclllls 110 allo
ela pl'liçiio, o (11Ie slÍ CIIllIpt'l1l allS II'ihlllllle~

regios. Pro~·. 3 FCl'ereiro i821. (Cult. Nav.)

do Sa\)nl';j: cI cl:lrou-sa ClllC n pre'codcncin re
~lIlava-sc peja i(JlIdt~, alllda '1ue ti \cl'.'ador
eslive'ssP pt·111 alval'it cul1ocado elll tllllm Jo
gar. Provo 26 fevereiro i~~1. (ColL. !Vuv.)

da ,jlJa rle S. Salvador: móln·lolJ se nrrp,rac)ar
contribuição ~olunlal'ja paJ'a iUJlJJcdiala

a
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ronslrnr.cii;) de cerla ponle. Provo 3.' 29
Mal'<;o 1821. (Colt, iV(lb.)

C.\M!RAS

ç:io nas 19r1'ja!', Pró\,. 27 Fcn'rf'iro 182!.
(CIl//.. iVub.) -\'id. PI·Ol·. :l." 1S DczcmbrlJ
1.t)2~ ..

CAJI.\1US (rnllnicipacs) do Uccire: ordcnariio,sc
;Is fOl'lIl<didade:; com que se d<'\'Cl'i;IO l'all:cr
cm'Los aforalllenLos Ilullos pela falta de

Cl'las condiçilcs, c quaes. 'PI'OV. 2 Auril
1.821. (Colt. Naú.)

(Senado) do Hio <1 .Tanciro: O nroramcntos
de ICI'l'eI10S de Illemur'aellls d:ls scsmarias a

ella cllnc elidas, c pllr clla rcdos, d('clal':l
ri\o-se legiLimos e validos, e L:llllbp.m as sub
cmp"~Lelltic:lçó 's. locaç::,.,s e al'n'nJalllcl\
LI)'. prlll'i<1l'llcianJo-sc a Ji"crsns rcspl'ilOS
~el'altl1C'nl" ,\11'.10 Abril 1821.-Vid. Rc,s.
li J ((l1ci7,o 1.8:!5.

de lcalu : snhl'f1 córles de nndirobeiras. Provo
GAgoslo 18:H. (Colt, Nab.)

(Senado) do 1\io de Janeiro: convidou para
ft'slejal'-sc o uia -6 Agoslo. Edil. 22 Ago~Lo

1821. (Colt. (Ib.)

de Mnricú : mandllll-sc fJnc fizesse, e com qllC
fOl'lI1:1lidaurs, 11lIva po~lura so!JI'e a clladju
\1\(:;10 na :111 I'LlII'a da lWl"I:l da Lagàa. Pro".
22 Uutubru 1821. (CoU. .'Vab.)

de Go~'a7.: declarou-se que o vrrcador qne
sllb 'LiLlIissc o jlliz de r<ira só linha as bl'<I
ça;.:ens. e 11:10 ol"Clf'llnrlos ou propinas. '-[l1e

rflO pl'i v'll ira~ ri p:,Le. Prov. 1.. 7 Dczembro
18:H. (Colt. ab.)

(Senarlo) do Rio d~ J:lOeil'o : concC'cicu-se-lho
1 'I' reinl rl':mcas. e por qlle le1l1po. nllS
campos de 'anla Anna e S. CllI,isLurflO, e
como rer-;uladas. Pror. 4 Janeiro 1.822.
(CDU. Nub.)

de . JO:IO d'EI-Rei: sobre quem de\'eria pagar'
as despl'las cllm cer\as r...slil idlllles. si cJlas
ou o' pal'ochos, e formulario de sua recep·

C:DUR,\S (mllnicipncs) de Sanl;J Calharina : de.
c1aroll-~(~ cnlllo pl'lIcl'deria a r,'speito de
\'l~rt';lllores llultlpauIIs 'lllll h:1\ ifJo r.'cusaL1o,
CIIII) e sem llllllivo. "ir ltllllar posse. Provo
20 ~laI'ÇO 1822. (Cvlt. iYub.)

de SanLa c'alharina: sobre rórma de cir.mnr
ca\;lo de LC'l'I'l:'no a (·lla concedido. c proee~

dillll'uLIl com oS possllidor(·s. Pruv. 2.'
:w Março 1t>2~. (Colt. Nab.)

de Tanbalé: esll'anbou-sc-lIw p1·orcdimento
cl'ilUillO:'O quI' lill"l'a COIll () juil. de (cml."

que o ohl'il-jill'a ii ru~il' da villa. Prov, 30
Março 1822. (Calí. J\'ab.)

de Sabar;': fui lomucla pl'la ,'rcepc:50 dada ao
Principe Ih'genLe. CarL. Reg. c Porto 20
Auril18:!2.

(Srnado): falia e \'cre;;c:50 para convocação
dc al'~clllhléa consLituiul... - Vid. Asse/II
bléa Gc:nrl, :!J Maiu 1822 &c.

<le Cam po-1Iaior: sobre cobrança de diversa,
contrib'liçóf>s paI'a ubras de sua c~sa c da
carlê:l. - \ ido Agllardcllte. ProVo 31 Agosto
i1i22.

do Desterro: sobre usnrpações de sua juris
dicçãll pelo gll\crllador dcrúo-se pr",'jclr.n
cias. Provo 25 ~clelUlJro 1822. (CDU. Nab.)

de Cam pos dos Goitaca1.es; perante eUa se
ma Ill.l ou , c COIllO. razer arreuwlaç[1O dOi

conlractos do disLricto.' Pl'Ov. ;) Oulubro
~822 (Coil. f\;(/b.). revogo pela Res. 3,
30 Janeiro. Provo 9 Fevcrcil'O i82ô. (CoU.
cit. )
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C:!M.\nAS (mnnicipaf's) elo nio Grand~ elo Sul:
t1in~rsalÔ f,,!'úu ouviJas soure a melhor fúrlll:l
di! a. recada6.0 dos dizi 111 os. Res. :!. n 9 Ou
tubro :1822.' (Colt, Nab.)

- ul'tcrminon-se qne os offir.iaC's de 2. a linha po
dpSSl!111 sel'I'ir os cal'~(l5 da ~o\'cl'nClnçCl,

salvos cerLos casos. Ah. 18 Dezewul'O lS2:!.

- ela ciebele elo Nainl: sohrc "cI1Ilas de pohoora,
e licença ral'a loja aberla. Provo l,a 18 De
zembro 182~. (Colt. Nab,)

do Sanl.o AnLonio ele Sá: sohre de,pezas com
fesl.il'ielacles; ordilwl'ias ao l'scril iiI) para
papel. pf'nnas, Linla e 1ll7.rs; ao porleiro;
:lO carccreil'o para IU7.es. limpeza. a~ua; e
nlcaillr.; pl'opina di' cem a I'ereadores pal'a
llllllin:tri<ls; faclul'" de p,lnles; providencias.
Pl'ov. 2.' 18 Del.ClIluru 18~2, (Colt. lVab.)

(Senado) do TIio de Jancil'o: ordf'llou-se que
'lIInualull'uLe enl'iasse <lO Lhesuuro lisla das
liccnças p:lra ar1Ua~ens, hoLeqnins e La
Lemas. Porl. 1.' 8 Janeiro 1823. (CoU.
lVab,)

- (Senado) do Rio <le .Taneiro: foi-lhe concedido
o tratamento de 11lusLrislÔilllCl. Decr. 9 ,Ja
neiro 1823. Vid. Dec. 8t> i8 Julho 1841.

- peranle ellas ordenou-se CJue preslassem jura.
meuto, e qual, os subditos PIII'lut;l1nes que
tencillnass\'m {'stahclecel'-se no raiz. Deer.
Ht Janeiro i82;~, su 'penso pelo Decr. 20
No"emuro 1823.

- ordenou·se qne nomeassem agentes, thesou
reiros c ill"'l~cadadol'es da subscri I'çf,o para
compra e reparo das emhareaçíles de guerra.
Decr. e Plano 2ft J'lUciro 1823.

- lIobre necessidade de carlas de usança para
exercerem cargo os \'ereadores de barrete.
e nÍlo por pelouros, e quaes os eUJolu-

n

menlos dpI1ns e ele oull'ns pro isúes. Res.·
28 e 30 Janeiro 1823.

CA'UR:\S (rnunicipnes) : quanto ao i nposto de
LolequilllÔ e lahemas, - Vid. Lojas. luslr.
ft Fcvcl'túro 11523, 3rl. lt9, &. '.

- pertencr.-lhcs concel'lo de ponles, e com'}. á
sua cusLa. Porl. 24 Março i8:!3, (CoU, lYab.)

(Senado): obre fi lo~ar qne na salla do docel
oecupaI'ia o cidadflO que Ic\'a~stl o e lan
darle. ParI. 23 AUl'i11823. (Colt. Nab.)

do Rio Gl'ande do orLe: pl'ovidencias se del'ão
para que coacijlll'nsse, e comu. a arl'ecn
da~ilO do diúlllo do pescado. PorL. 2.' 28
Maw 1823. (Colt. lVab. )

os eliarios da assemhléa O'et'al a el1as rcmet
tidos fOl'üo isentos cle n pOl'le no cor\'(~io.
Pro,,!!. 11 J uuho; 1." II OuLuuro 1823.
(CoU. Nab.)

(Senado) do Rio de Janeiro: confirmou-se a
nomcaçflO dH seu nrchi lecto civil. Port. L'
21 Junuo 1823. (CoU. JVab.)

(Senado) do Rio de Janeiro: approvou- e 5YS

lema d(~ fornecimenLo de carnes de con
sumo. Res. 16 A~oslo 182:~. alLerada am
pliando-se ao Imperio pela Hes. 15 Outull\'o
182í. - Vid. Prol}. 1.· 10 .fanei,'o 1828.
(CoU. Nab.) regulada a L1l'recadaçilll rio jm~

po lo no Hio de .Janeil'lI pelo Reg. 2:3 Se
tl'mbl'o i8:~;~. Ord. :W Abril 1836, arL. 17
Ord. 58, 28 Março 1838.

do Natal: declarou-se qne lhe competia pro
movei', e como. a harmonia enLre os povos
repre'enlLlndo ao governo a rcspeitõ do
cerLos faclos. mas nilo reprchendcndo, Porto
1.- i Setembro 1823 (Colt. N ab.)

3.
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.AAIA LAS (municipars): suas appl'lIaçõrs so!lre
pl'lI\('illl~ IIU damuos dlls Ul'J\S tllI l:ons.. llIO

c 01111:",. lta (Cid!' ~e IllUllllélrflo dislrihllil' ao
}ll'illlcil'o l'~('t'i\ilo (lo juizo dos feitos tI:1
COl'tlil. J Iv. ~ 'clrmuro 1S~3.

das cal'f'ças dos Irrlllos Ol'lh'nOll-, c no seu
:11 cI,i\'o ~lIarda, ~1"11 ilS III'1};1S l'olll('llllo os
11011l( S dos l:'lt'illl~ juil.t's de facto, arl. '21 •
c '1ue nas slIas caSilS sr t'll'~I'S~" o ('Ollsl'1hll

JHll'a julfallleulll dos crilllPs de libcrdade
dI' illl pi ell~;;I. ('0111 oc.. s~c, I'rUII iSSI! t' rllllccio
n,IS I', ilr!. 26 .. ~o do PI'oi. 2 UlI(llh, o 18:!:),
lllitllll;,c111 ext'clIlar pclo 1)I'CI', ~2 NO\CUlhro
1 ':!:\; par.1 "XPClIÇ:"Hl uos; I'ls, :H (' ~:! POI'\'
e Circo 1;) Maio Hi:!ü, cOlllil'ma"" pI·la Iks.
11 Scll'Illlll'O 1::i:.o, slllJ~tilllida llf'la LI'l 20
'('I(,III1lr1l 1830. al'ls, 15, '17. '18.·- \id.
J /llI/tlIlS; ('OIl. tlu p,.oc." arl. '2tJ; II/sIr. 10
J)":I'lIlliro '!t,;I:!. 1/1'1. 2;\ Ct '27; !,f·i :U> I ;5
j)":l'l/l/n'o Hill I , (/115. '2b II 30; 11'g. 1~0,

31 JUllci1,o 1 '4'2, ad. 229.

(la vil1a ar. V"ll'n<:a no llio clp.T anei 1'0: C'1'r.Otl·!'(':"
Alv. 1.0 17 Olllllhro 18~3; itenl dc S. M,,
\\11'115 110 r.elll'Ú. Alv. 1.° dito; itelll da \'illa
ela Impcratriz, Ah-. 3.° dilo.

das rnpilaf's: ,rus rrrsidrn!rs rm que C:lSf\S
.l'l'I ('III dt~ pI esic!clIl. S de 1""O\inciH. Lei 20
Outubro 1b'2;\, :Ir\. Hl. - \. iI!. Lt:i ;~8.· ~\

O"IIIÚIO j li, (/1'/. 1.ü; iles. ~07 18 Se
iWLÚIO lt>4t.

propm' que se rslabl'h~('esscm onde de,"esso
11<1\('1' incumhia .:os I rf'sid('nlcs dI' prmin
cia ('Ill 1'lll1sl'!ho. Ll'i 20 Oulubro 1823,
;'II'!. ~lt, Sá, all('rada pela Lei 1ti.· i~

Aoo~lo i8M , Llrt. 1.2.

suns CI'ntas ('J'f:o rX:lmin:ld:ls pelos cf\nselhos
de P:0\'l'I no, c CI mo. Lf'i cil. ~O Oulubro
1 ':1. arl. 2á. ~ 11. L('i i O"llIbro J82ts.
arl. l16. - \.id. R('s. 31. O/(llIb,·o 1831.

(SE'nado) do Rio dr. Jan~il'O: comidou seus
llauilltlllcs II(l jUJ':um'llto da consliluiçiio do
lrlll'crio. Edil. 20 DezelUuJ'o 1823. (Cult.
Nub.)

de aracnlú: rerendor ais velho substituia o

ollvidor lIa com:ll'ca qnando impr'rlidn. Prov~

1.' 21 DCZClllUro 1b23. (('(lU. Nab.)

C.\i\1.\nAS (mllnicipar's) cle Monte-nH)I' o lXol"o:
sobre cOl1lraelo de "f!IIHnl,'nle c COtlcess:'lo
de s('sJnariH. - 'id. Agrw7'dlllles. Pru\'. ~3

Vezembro 1.8~3.

de S. José: nf'gnn-se i~('nção prd ida dc pn~a.

llJento dr' C'(]I01Ulllt'l1loS pal'Odli:le~. IIII'IIOS

'I1Ianlo ii halllllld,l. - \-id. Ballljrtctll. Provo
3.· 2;3 Dezembro 1823.

da \"illa (lo nio Cl'nnde !le S. Pf'dro: mnn
dou-se rl'~l"i\r CJlIUtlto a posll1ras pcJ<l~ leis
i!'PI'il('S nlé f'slalwlcc:inwnlo da IIIlV<l I""is
];o(:flo tllllllil'ip,d. Pro\". :lá Dezembro 18~3.
(ColL. Nab.)

- a c1I<l~ àCl'rm rr'mellf')'-se exemplarrs im
pr('s~os das leis prumulgadas. ConsLiL,
ar!. íO.

int~r\"ém , e como, nos nep)ci(ls tln slln pro
VII1Cla. Consto, aI'\' 71., tl2; Lei '27 1\).;0510

1828, ;'11'1. lli\ LI ltó, 71. - Vid. Lei 16. 1 12
Agoj/o J t'34.

ordenou· se quc home se r'm todas as cir1arles
c \ ~lIn~, e COIlIO composl:1S, c COIII as
..I(II',blllçól's flue lima h·i J'(';.wlamcnlar
marcal'ia. Consl., arl. 167 a 1.69.

intervém, e como, nas rleiçóes das a"cm
hléns paroc1li'ICS, cap. 1., S ;~; dos elei
tores pa,'ochial's. CHp. :2. S 1.; cap. :; I

~S ti, 7; nos colll';,ios <'!r.ilol·aes, Cllp. 4,
S5: ~a t:lciç:"lO ele ~elllldOl"'S, cap. 5. §9i
na 1I1tlma "puraçflo de \'olos, cap. 8, § 1 a
10; tapo 9, SS 9, 10,12; daslnslrs.2ü
Março ltl2li, declal'LIlI ..s p..Ja R('~. 29 Julho
18'28, ell'clal'arlas pela Hes. 2tl.Junho J830,
'Irt. ~~. D<'cr. 157, Ü Maio 18ü:t, mls. i,
16, S3, 27, 29, 30, 33, 3tJ, substiluidos
peJa Lei 387, 19 Agosto 18M.

,da {illa da.Barra: mandou-se·lhe abonarquan'
lia para meclicatnt'nloli em ul:'oeficill doS

- miseravt'is. Provo 6 Maio 1824. (CoU. Nab.)
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:CAMARAS (mllnlcipnes): providnncins no Spnnrlo
cio l\io de .Iancil'll ~obl'c cxi~l'lIcia dl' licl'lIça
tis llljas de vencipr :I~lIal'<l"lIl", - ViJ.
Agua1'llclllcs. Purlo II JUlIllO 1ti:UI.

~ - pernntc rllns se mnnrloll mnnire~lnl' o ouro
pal'a deducção do 5.· Decl'. 17 Sdemo,'u
182á.

(Scnndo) elo nio de .TnnP11·o: nr~ot1-sf'-11H" e
porlJuC'. rn~:lIlH'III0 qlle ILe c1f'\'ia IIlll I'alle
cido clljo~ {)I'II"; lH'rll'ncelll('~ n alls.. nl.t'~ se
:1cha\;",o al'l'f'c"dadn~ pl'lo jlliz rOlllpplpllle.
"Vid. BCI/s de dlluulos. Hes. 9.' :2 ])ezem!..>, o
182lJ.

de Pnrnly: sna pl'f'cedenria Pfi ronrurrcncia
com o comlllalllla 1111' III ilil:II·.-Vicl. Ass('/llos.
Purl. 2.' 10 JJczembl'u 18UI.

a rpquerimento de morndore,.; do Sahnr;l man
dou-,:e pl'oceder ii cllllciliaçit\l delcrlllillada
110 Decl·. 17 "elcm!>l'o p. p.• paJ-\"nndn tiS

aITendalél"ios de lCl'I'enus á sesllwira pro
}lrit'luria. a lilllJo de rlll'(I. a mesma pensflo
qlle p'lu al'l'emlallll'nlo pn~:'\'flo lia cOlIl'or
lllidade du AIv. 10 Abl'i1182L ileso h Ja
neiro 1825. (.I/S.)

(Senado) do Rio ue Janriro: delpl'minOll-se
cumo lIplla seria prestado o jllramenlo á
consliluiçüu. Porl. 2ô Janeiro Hs25.

- de Nova Frihnr!;o: ordpnon-se qnc se bon
\'e:,sem por cu:,~auus os !l'I'rcnos 11<1 vil1a Ilne
clla concedêra a particlIllIl'es. POI' lhe fa1Lnr
jUl'isdicçào C pl'rl,>occl'elU á cnlollia; f! IllIe
nunca mais os desse. Port. 1.":!9 Janciro
~825. (CDU. iVab.)

do Rio de .Tnnt'iro: mandou-se qnc li7;es!le
desembaraçar as praia:,. Res. 4 Ff'vl'rciro
i825 (Co(l. Nab.) excilnrla pela PorL 2."
12 Março 1825. (Cott. cit.)

C.Hun. S (m\lni('ip:ll'~): l'I'c1l'nOIHIl' (P'" :l I,T .
r:r:II,llia naci"l",1 ('n\ i;'1-sl' /IS il\ll'l't's,OS .Ie
qlU' Iralllll <I \l1l1·1. 1 Ollllllll'lI 1:-i2:~. C'111 t .. l
nllll1l'l'l) lJlIe POI' 1,11 .. :, 1"lIlc':,~cI" ~t·l' di,,
Il'ihllidos. Pod. 1.":W l\lilrçu H)~5. (CoU.
J\'ub.)

de Tallhalú. S. Luiz. PinrlamntllJ;lI1~alljl: ~ob"I~

nll:-.ollllislllll. - Vid. Absolutismu. P,-,rl.. 13
l\Juio 1.8'25 &c.

ue Ülilldn: sobre lel'I11M (le v('rençó~s (10
h'lllIJo da relwllii"1Il ti,· 18~', lIlat\llatl0~ ('an·
c.. lllIr. Pro\"' L" 13 JulllO 1t)~5. (Cvll.
lVub.) .

ele (nbo·Frio: dl'dnroll-5o 'l"l' c1l'via If'I' lino
]1<11'<1 jlll':IIlIClilll da ClIIlSlilllil:àll; C pl'IIvi
delll'ioll-SI> subi (' pll~~e de v(·l'catitll'. 1'1'(';;
lalldu o dilo jlll'allll'lllo no (':1'0 .10 ~I'r

cidndi"lfl 11I'i1sih:il'O. 1'UI'1.. '27 Julho 18~5.

(Cail. 1"((b.)

do llio de .Tanril'O: declarOU-SI) nl'cessol'ia li·
c 'u,:a sua pal'a qlle a ;lcllllini,ll'i1\'Úll de di
lel'~aS l'I'nll",; dés:-.c drs!,,! 'ho de expnr!açno
á fal'in1ta de mandioca. POI'I. 1." ~9 Julho
1.825. lCuU. Allb.)

de Porto·Alof'l'e: proliibio-sc flllc nfol'a!lse a
VHrzea <Jue lhe rlll'a doada. p. 1"11'1(110. Purt.
1.::> A1W:.lO 1825 (('oU. Ntlb ); cllnlil'llwc1a
com :l\Iltll'i~a(:úo pai·... af"I'ill', e Clllllf'. 01111'115
ler'l'('uos para cUII~lruc(.ã(l .te I·;.dêa e 'asa
de ex.po~t,.,s. - ViJ. (;llJêa. Provo 1.." iú
Ouluul'o 1t>26.

de c.ampos: sobre Inl'ios de ('ompl'lIil' 05 ('3'

\'allcirll~ n COllll-.l:lrl'l'I·" tia procissào de
C.1I1"lo-t!n-Vcos. Podo L" :!(} .\goslo 1825.
(CDU. i\'IlÚ.)

(Senado) dn Rio de J:mí'il'o: appro\'OIH\e cnn·
Cf's~ão que fizera ele dalas dI: 'eITa!! c\lllli~lIil8

á estrada de Sanl.a t"07.• e C(IUl (Iue clIIlcli

çóe!\ e rpSP1'~a8. 1'ort. 2.' Ó OululllO i82á
(CoU. NlJ,b.)
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C~HJAR!I (mnnicip:II's) U(l Porlo-AJp~re: pl:mo
lI, loleria :mnunl a bcn "ficio dos expo los
mólndnll-se fol'nlalis<lr. c como. Porl. 2,'
8 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

CAM ARAS

ceria, por não ler este Srnrlflo as tDesma~

prerop:aLi"r1s qne o ue Li~boa. Provo 26
Ouluul'O 182Ô. (CDU. Nab.)

- do Recife c Olinda: sobre qnnl dellas uevia
Sl'" a enpilaI. Por!. 2.· lá OuLubro 18~5 c
Pro\'. 2.' 22 Dezclllbro 1.8~ô. (CDU. Nab.)

- de . PnuJo: ordrnoll-se pngasse aluguel da
casn parLiclllar que LOUlill'a parn seus P:II:0S,
cunli)rllJe ll'[Iln que se fizesse. POrL. 22 Ou
tubro 1::125. (Colt. l)/(lb.)

de Camllos: sobl'c abertnm ac nova eslrada
pal'a a ccJrl. Pol'ls. 2.· e 3.· 27 Oulubro
1. 25. (CoU. IVub.)

- declarou-se nüo deverem lomar nel1as posse
os cntrlmauuanlcs d'm'mas, e porque. Av.
J9 Abril 1.8:!0, - Viu. Av. 19 lVOV(]mV1'O

i830.

- do Rio de Janeiro: sobre modo de \' rilicar
de empale enlre cl pUlados i~lI[1IUlenLe vo
tados. - Viu. Elciçcio. Av. 26 Abril 1826.

- do Rio de Janeiro: seu verendor mais velho
I'rvia de juiz de fôr:l elll impedimento dos

Ministros a quem compelia, apt'zar do oe
CI' lo em conlrario. Jh. 2. 0 29 Maio 1826,
(CoU. IVaú. )

- d~ Co az: obre vencimento de saJarios e pro
pina , e lombos das t\;!lTflS dos conselhos
conforme a I gislação citada providen

iou·se. Av. 28 Julho 182ô,

- de Canlnp:allo: sobre exigencia de conslrucçâo
de cauêa prom llida. - Vid CllúêlJs. Pruv.
7 A"oslo 1820 &.c.

- (Senado) do Rio de Janeiro': seu escrivilo foi
compellido a &ervir de escrivão da ahnola-

CA~JAIl.AS (mIlDicipae..) de S, P<lulo: declaroll'
sé perlt!nc(~r.ll'es (I cuidado da rl't'nçflo dos
expo,;los il "isLa O<lS leis ciLac..las. Prov.4 No
wnoro 1826, (CDU. N/Lb,)

de S. Luiz do Marnnh1io: foi encal'rrp:ada da
c.onsen-;Içào e reparo da fonle cODslmida.
Ues. 1.· 22 Novemhro :1826 e P\'ov. 3 Ja
neil'o i827. (Colt. Nab.)

do Pnl'ncalu : declnrou-se que a idaoe I'ep:nbva
a prcccdencia dos "ereaoores. Provo 23 No·
"embro 1826, (Colt. Nab.)

- do Rio Grande do Norle: sobre prestaçüo pc
cuniaria eom (lue concorriflo pal'a des·
pezas de correio. Provo 1.· 19 Dezembro
1826. (CoU. IYab.)

,_ de Pnl'ncalu: mnndou-se applicnr ás obras da
malJ'iz o donativo de terça parle POI' elll
fcito. nes. 6." 3L Janeil'o 1S~7. (Colt. Nab.)

do Sabará: sobre numero de festi\'idades c
propinas dcllas provenientf!s providenciou
se. e CODlO, Provo 2.· 7 Fevereiro 1827.
(Colt. Nab.)

de Linhares: o Lerrenos que lhe perlencião
quando cl'cana IDnnuarüo-se com anlece
dencia reparLir dtl aforamenLo pelos povoa
dores, e porque. Prov. 1. a 1.7 Março i827.
(CoU. "'l'ab.)

de Porto Alegre: declarou-se não competentll
para impedir que os la radores vendessem
seus produdos, quanoo e aonde quizessem•
c sem snhjeiçüo a laxa alguma. PrCf. '1.7
Julho i827. (CoU. Nab.)



CAMAnAS

(25 )

CAM!RAS

(A~t\llAS (mnnicirae!') de S. Lniz: sourc :llu
f.:uel de casa para uas sessões c aposenla
dOl'ia do j\li~, de rúra , e audicllcias; c emo·
lUlllentos cio juiz peb lei ao juiz de rôrn, 
Vid, Aposflllatiol'ia. Provo ~S Julho 1.827.
(CoU, Nab.)

- da cichde da Bahia: declarou-se que seu es
crivüo 0;10 podia ser de!'empossado sem SCL'

processado e condemnado. Pro\'. 30 A~oslo

11:)27. (CoU.1Vab.) ido Porto i2 Fcvc1'I:il'o
1829.

- foriío mnndac/'ls ou\'ir p;lI'n crençúcs de cscol:ls
de pi imciras h'lr:lS. Lei 15 Outnl>ro 1SD,
ad. 2, explicada por A\'. 1. 0 i7 I ovcmbro
1.827. (CuU. Nab.)

pernnlc C'lbs pro\'ão os juizes de paz elcilos o
impedimento quc li\'crem paL'u scf,ir. Lei
1.5 Oulubro ·l827 , :11'1. Ú.

- sn:lS posluros süo mnndadas oh, cnnr, e como,
l1clos jui~.es oe pa~.. Lei 1 f> OUlUI.HO 1.827,
al'l. 5, § 10; Cod, do PI'OC. , ort. 1.2, § 7.
~ Vid. Lei 261, ~ De:~'111bro 18ú1, al·ts.
6, § 5, i7, S 2, 7S, 91.

- Jlomêa e juramenta os escrl\'<lCS de paz. Lei
15 Outubro i827, arL. G; Cod. do Proc.,
ado 1lJ. - Vid. Lei 25 l, 3 Dc:embl'O 18ú1 ,
m·L. 9,

- ás SU:lS de,-pezas sflO applicadas as multas im
postas pdos juizes de paz. Lei 15 Outubro
1.827, ar\. 10.

- de S. Francisco: declarou-se quc na auseoeia
do ou\'idol' . en ia o \'er'eaclor m<lis velho.
Pro\'. 291 ovembro 1827: (Coil, IVab.)

- de Pitangui: !'oure emolumentos do cargo de
juiz dc fora quando servido pelo \'crpador
mais \'elbo, e propinas de proci:;súes ao
mesmo quando não l1s$i!-li 'se, Provo 2.·
tO Janeiro 1828. (Colt. Nab.)

CAMARAS (municipacs) de Goynz: declarou-sa
que os cSL.:rivllP5 ('1';1(' ob ..ir~l(l(ls a ..('~islal·.
c como, os dil'lomns o ellas rem -llioos.
para o que dc\jüu lI'r li\ro; c q"c IlÜO
percC'hi;iu emolulllenlos do h'mll" l'ln quo
eslilcssem SIl~IW\lSos. PI'O\'. 7 Fe\erciro
lts:!8. (CDU. Nab.)

(Senado) do Uio de Janciro: pnra muclnnça
cle scr\'idüo. - "iu. A l{c/II cil'gas, Pur\. 1.1
Fe\'ercit'O 1.828.

de Goyaz: obrc processo crime contra vc
I'patiol' que injul'iál':1 cm S(lSS;1O " jlliíl do
fóra, e porque. Pru\'. :!O Man:o 18:!8. (Colt.
Nab.)

de Cuyal>á: clec1al'oll-~e qne nflo Ihl"s cc'mpe
litlo cllnlincrlcins mililar€':;. Ulas l')IIC clel i:io
ser pflra eum lias allCllcio"os 115 h '1''''5 dc
corpus. PI'O\'. 1.2 Maio 18~8. (Coli. Nu.b.)

(Senado) do nio deJaneiro: soure bart'ncas.
ido Barracas. Av. 1..0 "'0 Juultu 18~8.

(Scnado) do Rio dc Janeiro: a respeilo ao
possuidores de (el'l'l!nos puhlieos . CI11 tilulo
mandou-se proccut'l' cOllforme a Orcl., tiv.
1, til. (jo, S 11. j\\', 12 Julho I :28 (('oil.
Nab.) :.mpliatia {IS p.'cninc:ias. Circ.:. 2 .Tu
lho 1828. Com a de Sorocaua , Av. 15 J ulllo
i8:! •

de ValC'llça: (lcc1arou-, e nfio compelir-lhe sus
pendl'r juiz de paz, ainda que lIulla fusso
sua eleição. Av. ii Julho 1828.

de Pnraly: sohre sua eslrnd:l.-Vid. Barreira.
Res. ::W Agoslo iS26.

pr movem, e como, as obras puLlicas dos seus
lermos. Lei 29 Agoslo 1818.

pcrtenee-Ibcs a in!'ippcção sol11'(' saude publica,
. exames de cOIDebliveis, vi:.ilas ue uoticas o



( 2!& ')

CHJARAS CAMARAS

"i:l~ III" ,Ir"~:ls. sl'm p"opin'! a'~llrn:l. Lei
311 f\i{..~l" 1t>18. - \ iu, Decl·. /Jl'g. 1í JtJ
1/(';1'0 itl:W.

C..Ut.\ r., (11l1l11icil'f1es) dr> narl11lCl'On: ('sLr<l
)1111111':'1' ·11)1' a ~1I1J\I'I'-i"a "('pl"'~I'Il':It:;l" 'file

.1"11 .I" "11\ iclul' d.. "OIII;,,','a de S..1":'0 (rEI
lit'i. P'oIl-, :1 Scluwuro lb~~. (Cult. l\tllJ.
c OUI'. 11".)

- {orilo-lIl1"s :lflplirarlas ns mulLns il11pos!ns nos
jlli'le... cI,· ('ado /flll' falli,r!'lI) ao ,jllI'Y. e I'I~'

l!.doll'~c a ('.il'llla .h· slIa CObl'i1ll1:a. !tes. 11
~dcl\l~ro 1818, '1I1~. 9 e 10.

ucar:lll-lho prrl.'nc n.!n 0-; o!lj<'l'LnS de rco
J'''llIia 1I111111l:ip:.1 /filo' SI' c,<p,'cli:'n ()I'I ...1('_
('11111'11'"'' do p;"'u, " as ('XCIIS:aS .i"" I lTici .. es
ela ""\~'llIilllI:;I: tiS a 1'11:':11111 IIl.s dtls 1)1'11:0 do
('1II1SI,1I1() oIt1I"'lluenclo UI' cOll(il'lnac::I(), e a
I OllCI'''~;'\tI " ;l\If'llll'lIln de ,,,'díli.os dI' I\lC
tlit'los. ('lllIr~i(I"ii, bnl!l'lIl'i4ls c ('ollll'aslcs.
Loi:.1 ~ '1\1111>1'0 18:!ti, arl. 2, § 10.

UI' Go, :17,: /IS Y<'I'I',Hlor<'s da c:lpilal cm IJIIC

l':l:>I\S ,('n',., l'hallW<!lIS pai a 1I11'1Il1I1'''S ola
jllllln de jll~til:U. 1\os. 14 Scl'IUlll'O ll):2tl,
011'1. 1.

Dll1lltlOIl-. C pl'oc<'c1l'r ns ~lI:lS rll"içõps e pos o
)OIt:0 que rllSl>e I'uhlirada a lima urgallisu
<;üo. Ue . :li ~cll'llJlJro 1828.

li,'<'riin nl)\'l) l'l'~iml'nlll (l n dt'nolmin:lçiio de
- ~ll1llicil';lt's, -I'xlinrlas as I'UllCÇÕI'S di
Tl'rSaS d.. s t' arad .. ,. 1\iI I.. i, ou ,'m clIlIlra
c1iedlll ('11111 dia. Ll'i ·1 ()lIlllbro 1t>28,
l,;...:a ('Ilia ".'(I'('III:ào se tI rúo as lnsll's. 1
)) ':t.cmul'o 18:28.

dI' 101'OU- e 1'J1W c1t'vi:"1O o- ,'olanlps fa7. l'r I'P

c;,iail' /I' "ollls 1';,ra \t'n"Hlul't·s l'1ll cirlatl:"los
lIlor;IfIOI'I's lia I)arl.! lia fr"~lIezia que se
lIl:I".ss.. IIU ,lil'triclu ela call131:1 ,'li} '1ue ,'s
IiI "s".'1J} domi('ilimll1s. 1)I'oc..d~II<1U, I' COOlII,

na st'l'ótraçflo uas 5cduldS: e que compelia

r:l~sal' tifulo no!' jl1izes de pn7.. Av. 1.' Il 2.'
:W IlI'U'llIllI'l, ·18~l:!. 2 Pol't. 5 .hllwil'O 18:!9.
(Cult. N.,Ii.); AI'. 15,2.· 19 Janeiro H;2!:1.
(Cult. lYlllJ.)

C.\i\Unr\S (mnoicipnes) rle Campos: sohl'e ('Jciç5Cl
dos a!llIolacé:i, ('li II li II IIa (;;'1 o de f"ilos, »I'U
C.'SSIIS a C:l.'~Ol do secn:lilrio, c de~tillu dos
que' C"S~;lr:IO dI! Pl!l'lcllcer ás camaras. Av.
2 Janeiro 18~9.

do TIio de .T:m('irn: conlinllnçiío do duas Ji
C('llça:, p:II'a SC!CCOS o 1I111111;,dos, e COlll que

cmO/111I1Pnlos, H ce-,saç:lo de cohrnnça de
rcr;i~Lo dc al'pl'içôes, e ('e,ro p.1'i1nd,~ dos cn
c;'l'udurcs de sal. AI'. f:> Janeiro 18~!J.

pnl'il l'l'gIlJal'om-sp na inspec\,iio da snu()e plI'
Llica IIOS porlos de lI1al', J)1~(:r. Hc~, '\7 Ja

)leiro 181~I, suu:>liluiclo pelo Decr. neg, 9
JUlllO 1833.

sobro )'(,lnossn de nct:lS rle eleições li dn cnpilal,
e fllUllu por dcixul' de o fazer. Av. 1,·19
Juncil'o :1 829.

lendo os jnizl's de p:lZ e su ppJen t(':, I'lp i los igll:trs
Y(11,o:; decido a sorle. Av. 3.· 29 Jaueiro
1819.

não devem dar posse a juizes de 1><l7. eleitos
para capollas liliaes uão curadas. Av, 3.·
29 Jali 1'\1'0 1829.

dccl:n'ou·se que um <'scriviío ele camar:l anli"3
Jl;lO podia ~('r p.'lvadn do lug-ar srID rl'ro
c1ll olliciu, conl'urmc o nrl. 79 d'l Hei!. Pllr!.
1 ~ Fcvereiru 182!l (CoU. Nf/lJ.), nem os d~s
""":15 qlle lC'Ol (I rOCIII'SO do ar~. í3 da Lei.
Av. 25 No\'em~ro 1830.

ponem fazer a apUI'nção de jnizI"s rle poz em
duas (lU em UUla só lisLa. Av. 1.. 13 Fcvc
J'eilo l.S~g.
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CAMARAS (Municipaes) : achando-se impedido
o secrelario podem nomear quem sirva, e
em casos idenlicos devem proceder con
forme as decisões do governo, baslando
que conslem dos periodicos. Av. 2.· 13
Fevereiro 1829.

- o eleito juiz de paz e vereador p6de optar.
não porém o supplenle do dito juiz. Porlo 6
Março 1829; Av. 24 Março 1829, decla
rado pelo Av. 20 Novembro 1829.

- reservou-se á assembléa geral caso de vereador
que recusava lomar posse que lbe compelia
em impedimento de oulro. Port. 2. a 6
Março 1829 (CaU. Nab.); declarou-se ser
caso omisso. Av. 2.· 4 Novembro 1329.

- sobre nomeação de juiz de orphãos e ordina
rio; e substituição dos juizes de f6ra pelos
vereadores mais volados que servirem de
presidentes das camaras cujo car""o não
deixão. Circo 11 Março 1829. o

o vereador mais votado é presidente. embora
seja o menor em idade. Porl. 13 Marco
iM29. tCoU. Nab.) •

a exc.usa concedida p:lo art. 18 da lei só apro
veIla aos que serVIrem nas novas. Port. 31
Março 1829.

- conforme o art. 9 as multas pl'ovenienles das
eleições devem ser empregadas nas obras
publicas debaixo de sua inspecção. e com
meUida á sua administração. Av. i.· 20
Maio 1829.

- nos negocio relalivos a juizes de paz devem
dirigir-se á secretaria da justiça. Av.' 2.·
20 Março 1829.

- seu presidente e secretario devem assigoar.
nos officios que dirigirem ao procurador.
os seus nomes acima do deste, que tambem

II

não tem o tratamento de senhoria. Av. 15
Junho 1.829.

CAMARAS (Municipaes): não podem despender
na remessa de desertores, recrulas. e com
militares em diligencia. Av. 1.·1.5 Junho
1829. (CoU. Nab.)

_ declarou-se que conforme o art. 2.· da lei as
actuaes devião durar 4 aonos. Av. 27 Junho
1829.

_ sobre nomeação de sen escrivão feita illegaJ
mente por um juiz pela Ordenação. Av. 30
Junho 1829. (CoU. Nab.)

os secretarios segundo o art. 85 da lei não estão
obrigados a acompanhar os fiscaes nas di

'ligencias, mas au expedienle das ordens
necessarias ao desempeoho de sens deveres.
Av. 28 Julho 1.829; Av. 2.· 2.9 Março 1.830.

- solução deo-se sobre arl. 50 da lei a respeito
de livro dejoramenlo de consliLuição, fôrma
de"le; livros para re~islos de diplomas de
empregados civis, mililares, e de signaes
de tabelliães e marcas de creadores de
gado; (art. 65) publicação e " gisl() de leis
(art. 78); soa subordinação ao pre 'idenle
da provincia (art. 90); e não eslarem obri
gadas a fuocções não designadas nesta lei;
Av. 9 Setembro 1829.

16 Setembro 1.829 (apenas cil. no Repert.
Cunho Mat.• Soppi. verbo Camara, ti.· 2.)

- de Lages foi mandada indemnisar de despezas
com Indios. - Vid. Aldeamentos, Porto 1.·
22 Setembro 1829.

de Matto' Grosso: sobre arrecadação das es
moias para eslabelecimento de casa de
caridade. alimenlos de presos. e sua appli
cação conforme o art. 69 da lei. Porl. i
Outubro 1829. (Coll, Nab.)

4
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CAMARAS (Monicipaes) do Rio Grande do Sol:
foi-lhes tirada a al>recadação do imposlo de
16 '000 r . Das labernas e lojas de bebi
da que passoo á junta de fazenda, e como.
Prol'. 26 Oulubro 1 29 ( oU. Nab.)

da província do Rio de Janeiro ordenou-se
que remeltessem, re"islassem e publicas
sem lodas as leis enviadas pelos ouvido
re , no que e não orrendia o art. 65 da
lei. Av. c Circo 30 Outubro 1829.

ou vel'eadol' devia dei 'ar o exercicio em
quan lo se achasse ervindo como conse
lh iro do "'ol'erno. Av. 1.· 4 ovembro
1829.

conl' rme O al'l. 90 da lei não são eompe
Lenles para nomear lhesoureiro de rendas
nacionaes. v. 11 'ovembro 1829; 1.· 29
Março 1 30.

sobre u'gua, luz c., para cad 'a . - Vid..
adêtls; Av. t2 Novc'I11b1'O 1829.

ropl' "ado eu 'luae forão di 'p usados do
serviço miliciano. Decr. 25 Novembro 1829,
ampliados aos suppl nles do fiscaes e aju
danle do porl iroso Deer.!J ovembro
1. O.

'obr con lruc ão de cadêa.. - Vid. Cadêas;
AI'. 15 De=. 'múro 1. 29.

approvou-'e exC!u'ão de vereador sogro do
pr ídent e admissão do irmão do ex
cluído, e porque. A . 16 Dezembro 1 29.
( olt. rab.)

- da cidade da Babia: approvou- ccom ubscrip
çõcs promoyer ca a de educação de meninas
d svalic1a', Porto 9 Janeiro 1 30 (CoU.
1)T b.)

CAMARAS (Municipaes) de Caelé: approvou-se
que seu escrivão não tomasse posse sem
afliançar 200.t2)225 do donativo, e direitos
a que era obrigado peJa Cart. Reg. 30
Oulubro 1799. Res. 5.' 15 Janeiro 1.830.
(CoU. Nab.)

do Rio de Janeiro: determinou-se de que
m~ios usaria para receber da lransacta o
êlrchivo. Av. 19 Fevereiro 1830.

da Victoria: sobre cessacão de arrematacão
do conlracto de aguard~nte. - Vid. Agu~r
dentes; Res. !.l.' 1 Ma7'ço 1830.

seus vereadores officiaes de fazenda conside·
rão-se impedidos nas suas repartições du
rante as sessões daquellas, entendido o
art. 19 da lei. Re . 9.· i Março 1830 (CoU.
Nab.)

do Rio de JêlneÍI'o nomeou commissão para
visila dos eareeres dos conventos. AI', 5
Março 1830 (CoU. Nab.)

os officiaes do ado 55 da leÍ são os que a ellas
pertencem pelo tiL. 5 e nã9 os dos dislrictos:
segundo o art. 80 como vigiaráõ os fiscaes
ao procurador, e com que recm'so no caso
de demissão, sef!;undo o art. 73. Av. 1.·,
2.· 29 Março 1.830.

de Cabo Frio: mandou-se proceder conforme
os arts. 42 e 43 da lei cont!'a os que pos
suíssem lerrenos deHas, e livessem edifi
cado sem tiLulo de aforamenlo. Av. 3.· 29
Março 1830.

- sobre audiencias nos seus paços. - Vid. Ali
diencias; POTt. 2ú. AÚ1'il 1830.

- aos eu escl'ipturarios ampliou-se o art. 79
da lei de seu regimento. Res. 26 Junho
1 30.
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CAMARAS (Municipaes) : att1'ibuio-se·lhes pl'opôr
col1ectorias e escrivães da decima, e varias
oulras obrigações para arrecadação, arts.
3 a 5, 10, 16. Lei 27 Agosto 1830, execu
tada por Decr. 7 Outubro 1831; Cil'c. 21.
Novembro 1831; fico~ sendo provincial.
Lei 40; 3 Outubro 183ft, a1'ts. 36, 39;
na côrte Reg. 152; 1.6 Abril 18!l2; para
cuja execução no art. 4, sobre numeração
de predios. Ord. 2 Junho 1.8li3. (JOl·n. n. o

166), alterado por Decr. 409, !J Junho
1845.

- marcão os districtos das capellas para nomea
ção de juizes de paz, e os logares em que
tem com estes os officiaes de quarteirão
jurisdicção cumulaliva. Res. 11. Setembro
1830> arls. 3 e 5.

- como se lhes participará a apuração dos votos
dos juizes de paz e seus supplentes. Res. 1.3
Setembro 1.830, art. 2.

- pagão as costas dos processos crimes em que
o promolor decahir. Lei 20 Setembro 1.830,
art. 74; Cod. do Proc. art. 307.

- arrecadão e como, para suas despezas as
multas por não comparecimenlo dos juizes
de facto, e por condemnação criminal. Lei
20 Selembro 1830, arts. 75 e 76; Cod.
Crim art. 56; Cod. do Proc. art. 286.

- seus presidentes providencião sobre o neces
sario para as sessões do jory a requisição
do juiz de direito. Lei 20 Setembro 1830 ,
art. 77, subslituidg pelo Cod. do Proc.
art. 287.

- suas posturas que duração tinhão. Res. 24
Setembro 1830. - Vid. Res. 25 Outubro
1831.

- rnbricão e como, os livros de notas dos escri·
\'ães de paz. Lei 30 Oulubro 1830, art. 2.

II

CAMARA (Municipaes): qual o forOlulario pra
ticavel na po e dos presidentes de pro
vincia. Av. 1. o 1.3 !ovembl'o 1 O.

declarou-se como devem execuLar o arL. 41.
do Regim. conforme os al'ls. 81, 5 e 73
sobre servidões e caminhos publicos. Av.
1.6 ovembro 1.830.

- explicação deu-se obl'e apre el?Lação do Lilulo
de commandantes d'armas conforme o art.
5[~ do seu Regim. Av. 19 ovembro 1830.

- declarou-se poderem nomear para escrivães
de juiz de paz, individuos morador de
outro districto, e porque. Av. 20 ov m
hro 1830.

conforme o art. 66, §§ 9, 10, 11, art. 72
do Re~., podem concedeI' licença para lojas
de porta ahel'la, terrenos de lavoura, e
estabelecimenlo de fabrica; onrormo os
arts. 24 e 90 • não podem exel'cel' aclos de
jurisdicção. Av. 23 Novembro 1. 30.

- declarou-se não terem recurso fundado em
lei das deliberações dos conselhos geraes
para o governo. Av. 23 ovemhro 1830.

- deferem juramento aos empreo-ados que não
tiverem superior no logar, conforme o art.
5á. da lei; remetlem-se-lhes os exemplares
de leis para publicação. Lei li Dezembro
1830> arts. 2 e 3.

- do Rio de Janeiro approvou-se o emprego
de encarregado de sua conlabilidade, e
como nomeado e demittido. Re . 4 De
zembro 1830.

- de S. Paulo: sobre medidas. .....:... Vid. Aferição.
Res. 7 Dezembro 1.830.

de S. Luiz do Maranhão: sobre local do Jardim
Botanico. Res. 7 Dezembro 1.830.

t,.



( 28 )

CAMARAS

CAMARAS (Municipae ) : á da villa do Rio Gran
de do Sul concederão-se terrenos, e quaes
caidos em commi soo Res. 9 Dezembro
1830.

CAMARAS

dos arts. 103, 1Oh, 105, praticados para
com ellas, art. 106; probibem, e como,
certos jogos, art. 281.

da villa de Santa Luzia nas Alagôas, creou
se. Res. 10 Dezembro 1830.

ás da provincia do Maranhão concederão-se
para suas despezas as mullas impostas aos
juizes de paz por faILas de arrolamento or
denado, e como. Res. 11 Dezembro 1830,
arls. 3, 4 e 5.

apezar do arl. 50 da lei só I-egislão as leis a
ellas relativas, embora publiquem loda
conforme a Con l., art. 170. Av. i1 Dezem
bro 1830.

- devem atisfazer informações exigidas pelos
prrsidentes de provincia. Av. 1h Delembro
t830.

- incumbe-lhes prover a respeito de vaccina e
illuminação, Lei 15 Dezembro 1830; art. 1,
SS 7,21, ÚO, ú9, 50, 65, 66, 80,87,93.

- suas obrigações sobre coo trucção e reparo
de cadêas e suslentação de presos pobres.
- Vid. Cadêlls. Lei 15 Dezemb,'o 1830,
a1'ts. 12 e 13.

seus procuradures não tem commissão pelas
quanLias recebidas dos cofres publicos para
despezas dellas. Lei 15 Dezembro 1830,
art. {lh.

- a seus fiscaes cumpre requerer a imposição
da penas das posturas, Av. 15 Dezembro
1. O.

sollicitação para que sua eleições se verifi
quem ou não em cedas pe oas quando, e
comu é punida. Cod. Crim., art. 101; e a fal
sificação de listas ou acla ; arLs. 102; crimes

CAMARAS (Municipaes) : declarão as armas pro
hibidas.-Vid. A,·mas. Cad. Crim.,art. 299.

- perante enas devem os donos de typograp,hias
. fazer declarações, e quaes. Cod. Cnfi.,

art. 303.

os crimes conlra a policia e economia das
povoações não especificados no Cad. Crim.,
são punidos segundo as posturas. Cad.
Crim., urt. 308, S II.

do Rio de Janeiro: sohre concerto do Aljube.
Vid. Aljube.

sobre illicita importação de Africanos: -Vid.
Africanos. P01't. 21 Maio 1831.

declurou-se que os juizes de paz estavão, inde
pendente de intervenção do governo, auto
risadas para executar as novas posturas da
da côrte. Av. 4 Junho 1831.

de Cantagallo e Nova Friburgo: appl'ovou-se
convencão de limites entre ellas feita. Res.
7 J unh~ 1831.

forão dispensadas dos ensalOS de correios
ordenados pelo Decr. 5 Março 182\#. Res.
7 Junho 11:131, art. fJ.

da Parabyba do Norte: ordenou-se pagamenlo
de indemnisacão do suhsidio de carnes ver
des. Re . 8 J~nho 18pl.

sobre reunião do cargos de vereador e juiz
ordinario. Av. 8 Junho 1831.
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CAMARAS (Municipaes): para ellas se recorria
dos. juizes de paz, e deHas para o governo,
sobre dispensa de guardas municipaes pro
visorios. Lei ilt Junho 1831, art. 5; expli
cado pelo Decr. e Instr. :1.7 Julho :1.83:1.,
arts. h e 6 P~rt. i8 dito. (Colt. Nab.)

- seus vereadores e empregados forão, e com
que limitação, dispensados do serviço de
segunda linha. Res. 25 Junho 183:1..

- ordenou-se que fornecessem livro para as
actas das juntas policiaes, e taboletas aos
juizes de paz e seus delegados. Decr. 9
Julho 1831, arls. 3 e 9.

- do Rio de Janeiro: mandou-se que dividisse
a cidade em quatro partes. Porto 14 Julho
1831.. (Colt. Nab.)

- adoecendo gravemente algum vereador, deve
ser subslituido pelo supplente até poder
comparecer. Av. 20 Julho 1.831.

- ii do Rio de Janeiro ordenou-se postura para
revisão de peças de thealro antes de repre
sentadas. Av. 20 JllU10 1831..

- sobre multa a um vereador supplenle por
falta de comparencia. Av. 3.- 21 Jl1lho
1831. (CQll. Nab.)

- conforme os arts. 66 e 62 da lei devem im
primir suas contas, actas e resoluções. Av.
22 Julho 1831..

- conforme os arts. 69 e 79 da lei não devem
exhibir seus livros aos conselhos geraes.
sim certidões e copias, para contas. Av. 22
Julho 1831.

- como devem distribuir as gratificações á tropa
que apprehender escravos ,e acossar qui·
lombos. Av. 23 Julho 1831.

CAMARAS (MuDlcipaes): da cidade do Maranllão
foi e com que condições autorisada para
levantar telheiro para o pescado. Res. ~

Agosto 1831.

- devem exigir dos parochos apresentação de.
titulo e juramento, e publicar a posse. Ay.
S.o e 6. o 2 Agosto 183:1.. (Colt. Nab.)

- recommendações ás da provincia do Rio de
Janeiro para manulenção da tranquillidailc
publica. Parlo 4 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

da côrte sobre exame em aulas de primeiras
letras.-Vid. Aulas. (Rio de Janeiro); Porto
5 Agosto 1831.

- providencias á do Rio cleJaneiro se offerecer-J.o
para fazer effeclivas as mulctas impostas
pelo codigo criminal Porto 5.· 5 Agosto
1831. (Colt. Nab.)

- sobre reivindicação de mulcta.-Vid. Df{. t.·
H Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que seus membros não podessem
ser simultaneamente conselheiros gel'aes,
lendo porém opção. Res. 12 Agosto 18õt.

- soas obrigações relativas á guarda nacional.
Lei 18 Agosto 1831, arts. 13, 2 L, 32, 33,
79, 9&, 125, 138. - Vid. Iles. 25 Outu
bro 1832.

sobre vigilancia nas aulas de primeiras lelraa.
-Vid. Aulas de p"imci,'as letras; Av. 2.·
2 Setembro 1831.

ordenarão-se, conf9rme o Decr. Reg. t7
Janeiro 1829, provicleocias e quaes. para
evitar o clroLera-morbus. Ia v. t.- e 2.· 9
Selembro, 1. o 6 Outubro i8õt. (CoU. Nab,)
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(AMARAS (Municipaes) : declarou-se que um
juiz de paz tinha direito de recusar o escl'i
vão por ella nomeado. Pori. 2.· 16 Setem
bro 1831. (CoU. Nab.)

_ à da côrte ordenou-se, que para substituir os
juizes de paz impedidos chamasse sempre
os mais votados, sem altenção a estarem na
classe dos juizes ou supplenles. Porto 26
Selembro, 1.· é Outubro 1831 (CoU. Nab.);
Avs. HI e 17 Outubro 183L

_ engenheiro director de obra a cargo da do
Rio de Janeiro ordenou-se que de seu cofre
recebesse gratificação, não pela lhesouraria
das tropas. Av. 3 Outubro 18M..

_ passão oUestados para ordenados a que em
pregados. - Vid. Attestações.

ado Rio de Janeiro mandou-seque consi~nasse

em o livro dos grandes aconlecimentos o
nome do cidadão que morrera no alaque
da Ilha das Cobras. Decr. 12 Oulubro 1831.
(CoU. Nab.)

- diversas se crearão na província de Minas.
Re . 13 Outubro 1831, art. 2.

_ annuUou-se a resolução do conselho I;eral
de Serppe revogando postura sobre probi
bição de olta de gados em terras de lavou
ra. Res. 6.· 13 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

_ declarou-se não poderem conceder excusas
aos conselheiros geraes. Av. 4.· t8 Outu
bro 1831. (CoU. Nab.)

- da Ilha Grande: ordenou-se que auxiliasse, e
como. a continuação da obra do novo se
minario de orphãos. IPorl t9 Outubro
1831. (CoU. Nab.)

CAMARAS(Municipaes) de Rezende: sohre queixa
qu~ déra cOlllra ,o parllcho. Av. 2.· 24
Oulubro 1831 (CoU. Nab.); Av. 11 Feye-
reiro 1832. .

- revogado o 8rt. 72 da le'i 1 Outubro 1828,
ordenou-se que suas posluras tivessem exe
cução só quando approvadas. e CUIlIO. Res.
25 Oulubro 1831. - Vid. Lei 16. 12
Agosto 1836. arts. t elO, § 4; Lei 38,
3 Outubro 1834, art. 12.

da yilla de Poconê creou-se. Res. 25 Outubro
1831.

- da vilJa de S. Francisco das r.ha~as na Bahia:
construcção e costeio fie barcas de passa

. l!em no porlo incumbio-se-ll1e, e como.
Res. 25 Oulubre 1.831.

como devem pelos seus 6scaes provi~enciar

que os presos sf'jiio ta'alados COII\ uumani
dade. Av. t. o 27 Oulubro 1831. (Col/.
Nab.)

- anno para prestação ele soas conlas. - Vid.
Anno.

do Rio de .Janeiro: sobre reslituição !la estrada
do sitio do Rio Grande HO seu anli~o estado.
Av. 1.3.0 4 Novembro 1831. (CoU. Nab.)

- da yilla do PorIa Imperial creou-se. Res. ti
No\'embro 1831. e a de T..airas; Res. da
mesma dala, e do Pillar; R~s. da mesma
data; e a de Cavalcanli; 1\es. idem.

_ seos procuradores devem appf'll:lr das seno
tenças de absnlvição de multas impostas
peJas mesas parucbiaes. niio snspt'ndt!r 05

jul({amenlos, mas denunciar os emprf'ga
dos prevaricadores. Av. ti.· i1 Novembro
t8U. (CDIl. Nab.)
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CAMARAS (MuniripaE's) oe Goyaz e Olinda: 5U5

pf'lIderão o se (lrdinarias p~lra festividades.
Lei :1.5 Novembro 1831. art. 32.

- manclou-se pôr á sua dispcsição o terrenos de

i
marinhas que reclamassem para log:radou
ros puhlicos. Lei t5 Nc.vemuro 1831,. 3rt.
51. ~ 1á, para cuja execução InsLr. :1.4
Novernhro 11M2. arLs. 2. 5. 6 e 10.

- sobre df'scomedimento e falta de respeito ao
governo f'ro "fficio. Av. h. o 15 Novembro
1831. (CoU. Nab.)

- do Rio de Janeiro: sobre barracas da praia
de D. Manuel. - Vido Dan-acas.

- de Goyaz: indicou-se como deveria proceder
a junla de fazenda sobre demarcação para
decima lesiva á fazenda. Pl'Ov. 16 Novem
bro 1tl31. (Cult. ilub.)

- escolhl"m tbesoureiro e escrivão para recepção
do imposlo do ouro. llf's. 21:S NIJI'embro
1831. art. 3, para cuja execução Reg. 14
Fevereiro :1.832. al'ts. 1. 2. 4 e 5.

- de l\1l1rirá sobre concerto de cadêa. - Vid.
Cadêa. Av. 3. 0 9 Dezembro 11:)31.

- sobre empregndos do Pnsseio PulJlico á da
côrte dt'c\aruu-se qUéJes (IS que ella podia
dem II Lir f' nomear. e quaes os casos em
que (I recurso do 3rt 73 'do neltim. Linha
lOl!nr. Porlo 19 DezemLro 1831. (Colt.
Nub.)

- suas rppre5enla~'ões devl"m merecer, e porque
lliuiLH allenç;;o ao p;uvel'Do da provincia.
qualldo se queixarf'1n de emprt'gados pu
blicus. &c. Av. 1. 0 29 Dezembro 1831.

:- ordenon-se que r1éssem informações para no
meação de escrivàl's de colleclores. Reg.
14 Jane.iro 1832. art. 2.

CllfARAS (Municipaes) de Santo Antonio de Sá:
declarou-se que devia fazer cemilerio para
enterros sem obstar a que as confrarias os
tivessem. Av. 26 Janeiro 1832.

ordeQou-se que fIXassem ~ e como. e com
que recurso, o preço das aguas ardentes
para determinação da imposição. Decr. 28
Janeiro :1.832, art. 8.

seus empregados por ellas demiltidos tem re
curso ao governo e conselhos geraes con
forme a natureza da questão. Av. 3 Feve
reiro 1832.

em diversas villas da Bahia crearão-se. l\es.
2." 6 Julho 1832. arl. 2.

de Minas: sobre provimentos de cadeiras de
primeiras lelras. - Vid. Aulas. (Minas Ge
raes) Res. 2." 6 Julho 1832.

do Maranhão: sobre illuminação da cidade.
Res. 7.· 6 Julho 1832.

de S. João BapLista d'Agua Frií\; sobre trans
ferencia de llrchivo para outra villa. Res.
3." 10 Julho 1832. art. 3.

de Meia Ponte em Goyaz creou-se. Res. 5."
10 Julho 1.832.

- de S. Paulo; mandou- e que informassem
soure as estradas que se devessem abrir
ou melhorar. Re . 7.· 10 Julho 1.832.

na provincia de Santa Calharina forão en
carregadas da in pecção das casas de de
tenção mandndas construir com salas para
audiencia de juizes de paz. Res. 18 Julho
1832. art. 6.

do Ceará: sobre alLesLado para pagamento
de açudes feitos. - Vid. Açudes. Res. 25
Agoslo 1832.
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CAItlRAS (Municipaes): da Barra Mansa creou
se. Res. 9." 3 Outubro 1832, art. 3.

- de VilJa Viçosa: sobre terrenos por eIJa pre
tendidos e pertencentes á col6lnia Leopol
dina. Av. 6 Outubro 1832.

- de Porlo BeBo: para construcção de sua casa.
Res. 3.· 13 Outubro 1832.

- da cidade Diamantina: concedeu-se-lhe a casa
dos intendentes do ouro, e com que coodi
ções, &c. Res. 25 Outubro 1832, arts. 4, 32.

- seus membros pertencem á guarda nacional
de reserva. Res. 25 Outubro .1832, art. 8,
S 2.

- nomeavão os inspectores de quarteirão, e
como. Cod. do Proc., art. 16; Instr. 13
Dezembro 1832, art. 17; sem vigor.- Vide
Lei 261, 3 Dezembro 18M, arts. 9 e 91.

- suas' obrigações relativas á apuração e lista
dos jurados. Cod. do Proc. arls. 24, 25,
26, 28 a 32'; alterado pela Lei 261, 3 De
zembro 18~1, arls. 28 e 29; Reg. 120, 3i
Janeiro .1~A2, arts. 229 a 239.

- propunhão, e como, juizes municipaes. Cod.
do Proc., art. 33; Instr. 13 Dezembro 1832,
arls. 9 a 16; substituido pela Lei n. o 261,
3 Dezembro 18M, art 13.

- propunhão, e como, os promotores publicos.
Cod. do Proc. art. 36; lostr. 13 Dezembro
1832, arls. 9 a 16, substituido pela Lei n. o

261, 3 Dezembro 1841, art. 22.

- dão aposentadoria aosjoizes de direito.-Vid.
Aposentadoria.

- passão titulos e dão juramento aos encarre
gado da administração da justiça DOS dis
triclos e termos. Cod. do Proc. arte 60.

CAMARAS (Municipaes): nos seus cofres podião
os réos depositar as quantias de fiança.
Cod. do Proc. art. 105 substituido. - Vid.
Av. 15 J.anei1'o 1846, &c.

~os processos de infracção de posturas como
se proceda. Cod. do Proc. arts. 205 a 210
alterado; Lei n. o 261, 3 Dezembro i8M,
3rt. A, §§ 1,5; 17 § 2; Reg. 120, 31Ja~

neiro 1842, art. 2, § 2; 58, S6, 61,62,
S1; 63, § 1; 128,173.

- sobre juntas de paz. Cod. do Proc. art. 214;
Instr. 13 Dezembro 1832, art. S, abolidas.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, ad. 95.

- suas obrigações nos preparatorios do primeiro
conselho de jurados. Cod. do Proc., art.
235 a 237 , abolido; Lei 261, 3 Dezembro
t8U, art. 95. - Vid. a1'ts. 51 e 107.

- das cabeças dos termos pagão metade das
custas dos processos dos presos pobres.
Cod. do Proc. art. 307; Lei 261, 3 De
zembro 1841, ado 99; Reg. 120,31 Janeiro
1842, arts. 667, lt69 e 472.

ás suas despezas se applicarão as multas
cre3das pelo Codigo do Processo, e o pro
dueto das flancas, e como arrecadadas.
Cedo do Proc.: art. 326; Reg. 120, 3i
Janeiro 1842, arts. 316, 435 e lt83.

- propunhão, e como, juizes de orphãos. Disp.
Provo art. 20; Instr. 13 Dezembro 1.832,
arts. 9 a 16, substituido pela Lei 3 De
zembro 1841., art. H7.

- quando suas eleições se não fizerem e~
tempo, os presidentes a elJas mandará~
proceder e dar posse aos eleitos. Av. i
Dezembro 1832.

suas attribuições relativas á divisão de dis
tricles, e licenças de juizes de paz e no~as
camaras por occasião da execução do Codlgo
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do PilOcesso. lnslr. 13 De7.embl·o 1832, art5.
3 a 6~ nOllleaç~o de escri"ães de juizes de
paz. arts. 18 a 20; actividade na execução
do Cod. do Proc. art. 34.

CAMAUAS (mllnicipnes) : declarou-se quaes os
vereadores' reeleitos que o :lrt. 18 do Uf'gim.
dispensava de servirem. Av. 15 Dezembro
1832.

- de Haguahy foi antorisadn para conrljnval·.
e como. O melhoramento da eslradtl. Port.
1.5 lJezcmbro 1832.

- o vereador eleito que fosse juiz orrlinario linha
opção. Av. 17 Dezembro 1.832.

- dec1a1'ou-se que á pnrticnlar OppOSIÇUO ex
lempornnell de um cidadüo sobre peqnenos
defeilos em eleição dl'lla, de\'ia prrvalrcer
o conceilo legal da mesa. Av. 1h Fevereiro
1833.

- ao Decr. 31 Ontubro 1831: em qne prazo
devem snns contas estar nas c.apilaes das
provincias para ex.ame. Av. 26 Fevereiro
1.8,,3.

CillARAS (municipaes) : si cllascumprcm sob,.
os objeclos de plllicia as 511ilS (lhl'igaçães.
incUlube aos cllefes de pnlicia intla~ar. o
como. com o recurso do art. 73 dll Hel!i
Decr. 29 Março 1hi\3. ado i. § 6, e HOS

delegados; Lei 261.3 Dezembro 18lJl.
art. h, § 5; RpA'. 120. 31 Jauciro i~42.

art. 58, S9; 62, § 1.; 447.

- vereadores dellas nno podem ser os officiae5
de fm,onda. Av. 27 J\uril, O..tI. 2;3, Circo
24 D~zcmbro 1~33, Av. 15 Abril 1834.

não podem cl'car impo~ições que importem
verJaJeiros lribulos. Circo 2~ abril 1~33.

que inforOlnSSPID sobre collocnção de llar
rl:ir:ls ordenou-se. - Vicio 1JaITei,oas. Reg.
1.7 Maio 1833.

mandou-se :lceitar escusa de vereador por 010

leslia. e quando IIÜO. pela rel'up;nancia qllo

mosLrava em aceilal' o cargo. Av. 31 Muio
i8 3.

- ,ordenarão-se providencias sohre posturas uma
vez rl'fll'ov!tdas. e soure as exorLilaules. Av.
1.9 Junho 1833.

- declarou-se como se procederia nas formações
das OleS:lS para eleição. havenrlo recusações
pela maioria ou duvidas. Av. 28 Fevereiro
1833.

quando falturf'rn vereadores chnmão-se sup
plenles. e conlr-a o nüo comp:ll'enles sem
motivo jusle procede-so com multa e cri
minalmenle. conforme o arl. 128 do Cod.
Crim. Av. 28 Fevereiro 1833.

- se,gundo.art. 18 do ReH. são isentos o verea
dores reeleiLos, embora nflO lives1>em tido
qualrn aonos de exercicio as camaras fin
das. Av. 4. Março 1833

II

do Rio de Janeiro sobre aUest:ldosde anlasae
primeiras lelras. - Vil!. Aulas. (Uio ue Ja
neiro.) ~v. 25 Junho 1833.

da côrte: ordenou-se qne désse plllllicidaile
a cerla oLra sllhre o c/jolera-morbus. Av. 2S
Junho 1833. (Corr. OU:. h.)

de Jaguará creou-se. R~s. n. o 8. i Julho 1833..
arL i.

- os vereadores e supplentes que recusarem ser
vir,~ão. e como.compellidos. se~undooart.
28 do R('g., não esLltlldocumpridooarl. 16.
nem b:lVendll reclamaçãO e escusa. con
forme o art. 20. Av. 2 Julho 1833.

5
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CUL1RAS (municipaes): são competentes para
mandar re/orIDnr numeração de predios
pllra lançamento de decima. Av. 1á Julho
1833..(Con·. Of[. II.· 1/j.)

- novamente creadas regulou-se como serião
empossarias. revogado o (lI"l. 3 do Occ. 13
Novembro 1.832. Dec. 22 Julho 1833.

- seu vereador p6de ser o procurador-fiscal da
thesoural'ia, e porque. Av. 28 Agoslo. Ord.
23, Cil'c. 2ft Dezembro 1833.

- sobre enlrep;a de arcbivo da de S.•José de
El-Ueyexlinclaá de llaborahy. Av.9 Agosto
1833.

de S:1OIos: para demarcação do rocio, e alinha
mento da povoaçflo do Cubalão. Lei 2h.·
12 Agosto 18;33, arl. 3.

- devem propôr au"'menlo de rendas, na fórma
do art 77 do seu neg.; Av. i3 Agos~o i833.

e

- declarou- o fi rem competenles para deferir.
jurllm '010 e oar diploma ao' promotores
publicos, conl'orLD o arl. 12 do Cou. do
PI'OC.; PorL 13 Ago,;lo 1833.

-sobre art. 33 e 35 do Cod. do Proc. a res
l)eilo de sub 'lilulo' do jniz muoicipal e
orphflOs, itnp <Iidcls ou .. ti_peitos. Av. 16
Agoslo; Porl. 11 Novembro 1833, 14Ju
nuo; Av. U .Julho 1834~ 12 Agosto 1835.
Dcc. 15 Março 1836.

- de Villa Nova da Rainha e S. Joaquim 01'

d'nou-se qne marC;1 em O' limiles das fre
gum'.ias, e curoo. Re • !li. 29 J~óoslo 1833,
arl. 2.

- sobre eleição de jnizes de pnz, cujo domicilio
se dizia uu iduso, declarou-se que ellas não

. podiflO a\lcrnr as elciçõc , a re,peilo das
q,wes a lei só lhes incl101hio ex.ecução. Av.
21:) Acosto 1833, 2 Maio i~35.

CAMARAS (municipaes) : não são competenles
nem os juizes de pnz, para cooced~r aos
guarJas nacionaes passagem de uma para
oulra ar'ma. ,Av. 30 Agosto 1833.

- commissão nomeou-se para pl·opôr melhora
mento da lei de seu regimenlo. Dec.Inst.
3 Outubro 1833. '

foriío mandadas onvir sobre numero, substi·
tuiçflO, vencimenlo e cubrança de ~uar

das policiaes. Res. 5õ, 7 Oulubro 1833.

seu vereador pó de ser lambem juiz de paz, não
porém exercer simulLaneamente as ['lIncções
desle cargo. Ports. 10 Oulubro 1833, 4 Se
tembro ,183ft, Av. 15 Dezembro 1.835.

a cargo de seu procmador e thesoureil"o não
pode ser dividido por dois empregados. Porto
ti Oulubl'o 1833.

- segundo o art. 23 do Reg. pôde o vereador
impedido sei" substituido pOI' oulro que seja
seu il'mão. Porto {) Novembro 1833.

sens livros são suhjeitos a sello. - Vid. Selto.
Inst. 1h Novembro 1.833, &c. .

sobre agua, asseio. luz para cadêas.- Vid.
Aguas, Asseio.

segundo os arts. 27 e 3ft do Regim. seus pr~

sidenLes lem vaLo deliberativo e de quah
dade. Purt. 4 Fevereiro 1.834. Av. 8 Feve
reiro 1.836.

- ordenou-se qne não appI'ovasscm para Inspec
tores de qunl'leil'iio guardas nucionaes ac
tivo .- (ao Cod. do Pl'uc. art. 1ô.) Av. 2
Janeiro; 28 FClcrciro 1834.; 7 Dezembro
1835; Porto 9 Março 1836.
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CAMARAS (municjpaes): sobre contravenções
de posturas. A lei 15 OuLubro 1827. art. õ,
S 10; Porto 15 Fevereiro 1834.

- declnrou-se que as c\lsLas dos procesms em que
decnissem àeverii"lO ser pal!as pelas rendas
ào~ cODScllJos, e ofio pelos 6 por cenlo que
a lei concede a Sf'\lS procuradores pela arre
cadação. Av. 15 Fe\'ereiro 183fJ.

,- suas deliberações e representações, de qUf~ trata
o arte 64 do n("~., devem ser assignadas por
todos os vereadores presen les, declaran
do-se nas aclas se forão pró ou conlra. Av.
3 Março 183lt.

ao art. 2ft do Cod. do Pme. sobre falIa de
jui7. de pn á apuração dos jurados. Port.
7 Março 1834.

- seus vereadores pronunciados por crime no
exerci cio do emprf'gl) não Sf'rvem emquaolo
nno forem absolviJos, conforme o art. 165
Cod. do Proc. ; Av. 29 março 18M.

- declarou-se qne sendo pronunciadas, só o jnry
as podia despronunci:lr, conforme os arLs.
172, 173 e 297 do Cod. do Proc.; Av. 1lt
Auril1834.

- vereadores deHas podião ser os conselheiros
do GOVf'l'Oo. e escrivües de audilorios. Av.
15 Abril 1834.

ao art. 21ft do Cod. do Proc. sohre convocação
de Juntas de Paz. Av. 23 Abril 1834.

da côrte: sobre illuminação por gaze Decr.
Cond.· 9 Maio 1834.

- ,ereadores deHas não podem ser os emprega
dos ee thesourarias. Ord. 18 Junho 1834.

II

CAMARAS (mnnicipnes) : ~o art 186 do Cod. (JG

Proc. sobre pE'rlencer a multa à amar.
do município do mullado. Av. 19 JuOOo
18M.

sobre mf'slras de primeil'as lelra5.- Vide Afl~

las. (ParéJbyba.) Res. 6." 20 Junho 1834.

- de S. José e Guimarães no Maranhiio liverão
incorporação de cedas ilhas ao seu palri
monio. nes. n.· 3, 20 Junho 1834.

dec1al'Ou -se que sens presidentes com os s&
crelal'ios podem convocar os vereadol'es irn~

medialos e jur:lmenla-Ios quando os cffi,c
livos deixarem de comparecer. Av. 23·Ju
nho 1834.

da provincia de S. Paulo: sobre alistamento.
&c•• dos ~uardas policiaes. Res. n.· 7, 20
Junho 1834.

não tem arbilrio iIlimitado na divisão dos dãs
triclús de paz. Av. 15 Julho 1834.

as altrilmições da Const., art. 71, ,pf'lss:lrão dos
consellios gerae para as asseml>fééJs pro
viociaes. Lei 16.o, 12 Agoslo 1834, arl t.

fazem propostas sobre policia e economia mu
nicipal ás aSIH'ml>léas pl'ovinciaes. Lei 16...
12 Agosto 1834. art. 10. § 6, inLerpretado
por lei 105, 12 Maio 1840, arl. I.

- .sobre fixação de suas de8p~zas IE'~isliío as as
semuléas prm'inciaes, e como. Lei 16.·, t2
a~oslo 1834, art. 10, SS I) e 6; art. U.
S 3.

cootrahem emprestimos com autorisação da.
assE'llIblélis pro~illciaes. Lei 16.·, '12 Agosto
t83b. ad.. U. S3.
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aWRAS (mooicipaes): rcmcllem-se-Ihe actas
ele apuração de eleiç:lO de regenle, e como.
Lei i(:S.·, 1.2 Agoslo 1834, <lrt. 27.

-dóis c:lpil:les quando cnnvoc1io as assembléas
pl'ovinciaes. Lei tt>.·, 1.2 Agosto 1.834,
ad. 24, S 1.

- da villa de Ayuruoca creou-se. Res. 1.7.·, :14
Agosto 1834.

- lobre proposta ele jniz municipal antecipada
á demi~s:lo do exisll'utc, (r\ rt. 33, Cod. do
Proc.) Podo 30 Agosto 1.834.

-.das capilncs quando rccehem jnramonto dos
pn'~id '/ltes e vice-pre idculrs de provincia.
Lei 38, 3 Outuuro 183á, ado 10.

- ã da cidnde elo Rio de Janeiro, qne impostos e
l'endilllr.ulos Geal'flO mais pertencendo. Lei

40, 3 Outubro 183á, art. 37.

- seus vcrcadOl'es julgados sem crime pelo jury
clev 10 cOlltillual' a cnil', ainda que o pro
molur appcllasso. Av. 4 Oulubl'o 1834.

- mandou-se processnr orna, por se nno haver
rcuniJo em lempo pnra orleio dos jura
dos. M. 6 OUlubro 1834.

- soas represrntaçõr.s, officios, &c., devem
ser assignados Das SeSsões. Av. 27 Outubro
1.834.

- nreador s denas nno podem er, conforme
o art. 28 do H~g., o' conladol'(I' de lhesou
rarias; COIDU se deve proceJer, confOI'me
os arts. :l 9 e í3 do mesmo. Av. 1.9 Feve
reiro 1.::>35.

- 1150 podião compellir a aceitar o cargo in
divi luus que ctlnl'ul'me o CoJ. do Proc. DO

m 'lIsse pal'3 jni:t.es muuicipaes inlel'ioos.
A,. 4 Março 1.835. .

C.AMARAS (municipap.~: seu "ereador que fun.
dnilo no art. 18 do Reg. não lOlmlr posse
00 cargo CID lempo fica exeluiJo da lista
dos volados. Av. 1.7 Março 1835.

- á do Rio de Janeiro, conforme o :lrt. 37 dalei
40,3 Oulubro 1834, só perlencem os foros
de mariuhas, não os laudemios. Ofl'. 8 Abril
1835.

- preslno conlas ás 3ssembléas provinciaes, se
gundo o 3rt. lt5 cio Reg., e 10, S 6 da lei
1:6.·, 12 Agoslo 1834, Porto 5 Maio 1.835.

ã do Rio de .Taneiro concederão-se para lo~ra

douros as m<lrin1Jas I'eclamndas em virtude
da lei 1.5 NOI'emhro 1831, a d. 51, S ili, já
meclidns e demarr'adas POI' PI'OV. 1á O\'I'~It

~ro 1832, e nnlorisação para demarcar o
ma ligue da Cidade Nova, para canal, roas, e
aforamenlos. Res. 6.· de 20 Junho 1.835.

ao art. 24 do Cod. do Proc. sohre maneira de
corrigi I' as li ·t<lS de apuração de jurados,
Av. 1.3 Agosto 1835.

deferem juramento aos juizes do civel, mnnici
pnes e de llI'phãos, visto o art. 5, § 10 da
lei 16.·, 12 Agoslo 183ll, que revogou II 3rt:
60 do Cad. do Proc., e instauron o 54 da leI
i Outubro 182e. Av. 13 Agosto 1835.

- ao Cod. do Pruc., art. 235 a 237. Av. 25
Agosto 1.835.

erão competentes para intimar os parocbos e
juizes de paz para apuração de jurados.
l)ol't. 1.0 Setembro :1835.

- ao patrimonio da do Rio de Janeiro inc~rpo

}'árão-se as bancas de pescado da PraIa do
Peixe. Res. 64, 9 Outubro l.h3~.

_ da côrte: sobre 20 por O/O de 3guarden~s?e
consumo. ~eg.lô No'e1Bbr~1l)â5. LeIiá;;.



CAMARAS

( 37 )

CAMARAS

ao Novembro 1841, art.12a 15, Rpg. Ug,
8·AIl/·i1 18LJ2, art. 20, mandado execular
]l0r 01'0. 23 Junho 1842 (./01'/1. 11.· 1.70)
allerado pelo D. Reg. 415, 12 Junho 1845.

aMARAS (municipaes: ao 3rt, 307 do Cod. do
Prac. Av. 23 Novembro 1835.

- devem prestar contas perante os inspectores
de the~Ollr;ll'ias provinciaes pelds qU;)IlLias
recehidas por virtucltJ das leis ~el'aes do ol'ça
mento. Cil'c. 13 .Janpil'O, OfI'. 13 Setem
hro, 14 Dezembro 1836:

- p6de ser vereador delI;) o deputado provincial.
- Vid. Assembléas Provincilles.

- conciliou-se a Rrs. 5 Sr.tembro 1832 com os
3rt. 2, 7, eseguinles da lei 1 Olllu!>ro~ohre

elciç.-IO de vereadores, recl'pç;lO. apuração
e remessa das lislas. Av. 1. Março 1836.

- do Rio de Janeiro: sobre aulas de primeiras
ldl'as. - Vid. Anlas (Rio de Janeiro). D •.
Provo 15 Março 1836.

- a falta de assignatora de um vereador n50
inl1tilisa as dl'cisões tomadas em Ilumero
legal, conrorme O ad. 27 do Regiw. Av.
7 J uuho 1836.

- do Rio dn Janeiro foi anloriS:l(la para rerormar,
e como sua secretaria, contadoria e lbe
sOllI'uria, dar gratificações, c receber os
emolumentos das autigas. Res. 4. 0 28 Ju
nho 1830.

- eleição de um vereador por quem p.ra presi
df'nle, segundo art. fJ do Rp/!. e 8 das lnst.
1. Dezembro. Av. 20 Ago.>lo 1830.

- ao art. 34 do Cod. 00 Proe. sobre proposta do
juiz mUlliçipal e de Ilrphãos impu~uatlapelo
presidente. Av. 28 Setembro !l:s3ô.

CAMARAS (mnnieipaes): c1ec1aron-se que por
ol'a não el';1O isentos dl~ SllI" \rl'('auun~s os
parochos. Av. 15 Fevereiro 1837.

seus secrelarins pnélem ser elcill)s verpnl1orps,
nflo senil' simullalleamenle. Avs. 27 feve
reiro, 11 AgosLo 1837.

- sobre eleieão- de vereannrcs flpclarnn-se mo
tivo p:lI:a ispnlar de Illlllta juiz de )ln que
nflO cl1mpar~ce, o ler e:>tudo cm serviço.
Dec. 6. Março 1837.

vereadores delbs n50 poclem ser os juizes de
direilo. Av. 3 junho 18~7.

si ellas s1ío nnllas ou os Sp.us aclos IlccillpID as
assellluléas provinci<lcs. 11;10 os pl'csiJeutes
de proviucia. Av. 26 Aguslu 1837.

ao art. 307 do Cod. rlo PI'OC. sobre cuslas. Av.
20 NOl'emuro 1837.

sollre impressão do orçamenlo e conlas (la da
côrLe, I'em 'ssa de leis pda Lypug";1I1hin na
cillnal ils mais dll imlwrio, sell I'e,~islo, f"r
necimcnlo de livrus para psI!; falia aos jltiz's
cle paz, .llrg. 1.· L.Janeil'o HS3,:;, (lrt. 15,
16, 21 e 22.- ViJ. Actos.

sendo eleit~s depois de 7 selemhro. não são
por isso nllllas, mas tlá lllo~1 VIIS para rC8
JlonsabilislIr-se a que a 1ez. Av. 12.· 15
Janeiro 1s;}8.

declarou-Fe opposla ao art. 7 do R(>~, , lnst, 1
DCl.em!>ro 1828 Cud. do PI·,'('. ar1. 9, pro
cedl'l'-se ii elciçüu em tanlas IlIesas 1111anlos
os di~lt'iclllS das rl'l"glll'zias tio municipio.
Av. 1.lJ. o 16 Janeiro 1838.

aos art!!. 25 ~ 29 Coei. do Prllc. sohr!! llOrtea
mento de juradus. Av. ~!.t.o 8 Março 1838.
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CAMARAS (municipaes) : pode ser vereador o
official de primcit,u linba cm exercicio de
posto mililar. Av. 52. 0 21 Março 1838.

- como devem proceder quando os qualro juizes
de paz de um dislricto não poderem servir.
Pot'L 67, 21 Aln'il1838.

aos nrl . 23 e 36 do Cod. do Proc. sobre elei
ção de promolor em sel:t'clario do governo.
Av. 7!J de 2ü Março 1838.

qmmdo por falta de vereadores eifeclivos tive
rem supplenle' j.lIramenlados, devem regu
lar-se p la lei 1. Outubro 1828. art. 26, 27
e 2 . Av. 1.15, 29 Oulubro 183

seu secretario aceitnndo o cargo de vereador,
deixa aquelle va"'o. Av. 120,14 Novembro
1838.

quando conforme a Grd. Lei 3. tit. 21, S8. se
recolTer aos vereadore para decisão de
suspensão de juizes de direito, civeis e mu
nicipal's, prererem os mais volados. Dec.
2ti. o 15 J uneiro 1839.

.- de villas elevadas ti cidados re~ulou-se como
.e cotllpletarião, e a ordem.de sub 'lituição
de cu memhro , Av. 159, 22.Julho 1839.
- ido T..ei 3 '7,19 Agosto 18!J7,G1·t.117;
Av. 7 Agosto 1867.

vereador delln não pode sei' simultaneamente
o juiz de orphão . Av. 164, 17 Agoslo 1839.

á do Rio de Janeiro forão, e como, e quando
conc didos fOl'o de terrenos de marinua
dados ú companhia do caminho da rua da
tnião á do Imperador. Res. 95, 30 Outu
bro 1 . 9, art. 9.

aos art . 24, 27, 28 do Cod. do Proc., 0

Lrc furmnçào da lista de jurados, e isenção
dos juizes de paz. Av. 191, 7 Janeiro 1840.

CAMARAS (municipaes): do Rio de Janeiro foi
aulorisada para convençi\o sobl'e lerreu!)
do largo do Machado necessario para enin.
cação da matriz. Res. 99, 28 Abril 1840.

- da côrte: snas contas. depois de approvadas
pelo govp.rno, a qup.m são pre?larlas, remeto
tem-se á assem bléa geral legislativa. Lei
108, 26 Maio 1.840, art. 24.

á da côrle ordenou-se fizesse cessar I) abuso
de conservarem-se na cidade (Ifficinas só
permitlidas fóra dclla, Av. 4 Agosto 18hO.
(J0I'n., n. o .212.)

podem usat' das mesmas vesliduras que as
anti~as DOS aclos solernnes. Av. 2t16. 26
Janeiro 1841, declarado pelo D. O 297.
15 Abril 1841,

seu vereador póde ser nomeado juiz mnnici·
pai ad !!Oc, por impedimento ou suspeição,
ou efTeclivo e servir simultaneamentE.', bem
como de juiz de direito interino. Av. 287.
25 JaDeiro 18U. '

- vereadores dellas não pod'em ser os empl'c·
g3dos do arsenal de guet'r3. - Vid. A"serlaI
de Guerm. Av. 22 Abril 1841.

do Rio de Janeiro: approvárão. se soas contas
de 1835-1837. Hes. 172,29 Maio 18á!.

do Rio de Janeiro: concedeu-se-Ihe o trata
menlo de senhoria e illustrissima. Decr. 86.
1 Julho 18M.

serão livre na escolha de candidatos para jui
zes municipaes, conforme o Cod. de ProC.•
art. 33; Av. 9 Setembro 1841. (Jol'n,.
11. o 236.)

revogação de lei provincial decrelando não
serem, ujeitas a snspensão. - Vid. Assem
bléas P,·ovinciaes. Res. 230, 9 Novembro
1841..
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~ARAS (municipaes): vereadores não podem
sei' os fieis e mais empregados de thesou
rarias. Ord, 11 Novembro 1841. (Jorn.,
n. O 301.)

- do Rio de Janeiro: revogaçãe de postura
sobl'e officinas de caldeireiro, fel'reiro, la
noeiro' e senalheiro. Res. 256, 30 Novem
bro 1841.

- seus vereadores servem de juizes municipaes
em falta dos effedivos supplenles, emquanlo
se não fizer nova lisLa. Lei 261, 3 Dezembro
1841, arL. 19; Reg. 120, 31 Janeil'o 1842,
art. 55.

- da côrte: ordenou-se que executasse postura
sobrt venda de rifas, não comprchendcndoo
as caulelas de loLerias. Av, 7 Dezembro
18!J1. (J01'n" n. o 332.)

- ados e quaes s50 n elIas pl'ohibidos. - Vid.
Actos. Lei 1 Oulubro 1828, ad. 78, &.c.

- do Rio de Janeiro, orcamentos de suas des
pews. Decl's. 19 J ar;eiro '1842 (Jom., 38),
6 Junho 1843 (Jom., 1(7), 30 Julho
1844 (J01'11., 108), 30 Selembro 1844
(./om., 2(8), 24 Selembro 1846 (Gaz.
0/(. , 1. o t'ol., 29), D, '2.4 Selembro 1847
(Gaz, Off., 134, 2. o col,)

- e seus fiscaes tem uma parle na policia admi
nisll'alivn e judiciaria, Reg. 120, 31 Janeiro
18lt2, art. 1, § 8, art'. 2 e 3.

- quando são parles em causa de suspeição
como se procederá, conrol'me a Ord. Li v. 3,
til. 21, § 8. Decr. 139, 3 Março 1842.

- da desapropriação de predios em seu bene
ficio, paga-se siza. Circ, 28. o, 29 Março
1842.

- da côrte: seu ndvo!!ad~. - Vid, Advogado.
Porto 6 Junho 1842.

CAMARAS (ml1nicipacs) : não são compolentes
p:lra jUl'amenlar promolores interinos 1l0~

meados na fôrma do art 22 da Lei 261,
3 Dezembro 1841. Av. 69, 1.4 Junho 1842.

- as multas impostas aos vereadores que falla
rem sfio comprehendidas no arl. 52 do
Reg. p~ra não serem, e como, quiladas.
Av. 75, 9 Julho 1842.

os vereadores suspensos servem até que a
spnlença que os despronunciar pnsse cm
jnl~ado, decidida a appellação. Av. 76, 11
Julho 1842.

da côrte: sohre taxa de 40 réis em aguar
denLes. - Vid. Aguardente Taxa.

da côl'le: renovou-se aulorisação para gra
lificar os fiséacs que se dislin~uisscm.

Porto 1.4 Julho 1842. (J01·1l., 205.)

devem assignar em corporação ludo qne diri
girem às nuloridatles superiores, e com os
nomes do presidenle e st:crctario, o que s·e·
referir a poslurns, e leis cuja execuçflt) llles
seja a cargo. Av, 85, 1 Agoslo 1842.

da côrle: approvotl-se postura tle 25 .Tunho.
Av. 13 Selell,lbl'o 1842. (Jorn., 252).

sobre" aterros de mar. - Vid. AtCT1'OS.

- da côrte: as barrncas da praça dI} mCl'cado
pagüo decima. Ord. 25 Oulubro 1842.
J 01'11., 303.)

- o que deverião prnlicar no aelo de apnraç50
lioal dos cl~ilorc' para ella<iol'ps ou depu
lados. Av. 4 Novembro 1842. (Jorn.,
318.)

deixár50 de ler inlervrnção na insppcção de
saude vos portos. Dccr. 268, 29 Janeiro
i8!J3, art. 1.
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CA,MARAS (mnnicipnes) da Côrte: confirmou-se
cunll'i1clo 1'111' ~Ila rei lo com o M'lsleil'O de
S. B,'nlo pal"<l desapropriaçào de lel"feno
n('cessariu a abrl'lura ue duas l'uas. Decr. 6
Março 1.h!J3. (10m. 76.)

- passão e qnando alteslndos para receberem
ol'dl'nados. aos juizes lIlunicipacs, e de
orph:'05. - Vid. Alteslações. Av. 14, 3
Aúril 1843.

- seu.secretario púde ser ao mesmo tempo juiz
JIlunicipal supplente. Av. 66, 20 Setembro
1.843.

- sem; vl'rearlorcs para servirem como juizes mo·
nicipaps sHJlplentes. conforme o ar~. 1.9 da
Lei 261. ~ Dezembro 1~át. não necessilão
novo juramenlo. Av. 67, 20 Setembro 1843.

- re~r.bem os li lulos dos juizes de direito, mn
nicipaes. de orp1lãos. delc~arlos e oulros
em pr"gados, e t)Ublicão li posse. Av. 29,
14 JUllllo 1843. Av. 26 Outubro 18IJ;>.
(./urn. 295.)

- dll Côrlfl: 5 POI' % dos diplomas de seus em
prl'f!.auos. - Vid. Nor:os dÍ7·eilos. O,·d. 30.
16 Junho 1843. At,. 1.12, 13 NOl'emb,'o
.1.844. Lti 369, 18 :}etemb,'o 1.8!J5 arte H.

para substituir juiz ele paz do 3', o anno appro
vOll-:;e cIlaU1Clda do immedialo em volos. a
quem pel'leucia o 4.· Aviso 38, 13 Julho
1843.

seu verendOl' mais votado serve de juiz muni·
cipal slIpplenle quando por qualqu.er 1lI0

tiVij se c/(gole a lisla ddles. Av. 84, 26
Outubro 1t>43.

- não são corporações ele mão-morta, e por isso
sells hel\s uão pagão 2. a de~i/.Aa. Ord. n.04,

I 1.5 Jancil'~ 18!JIJ.

CAMARAS (mnnicipaes) : approvnção das 11M
luras da da Côrte, recursos de suas ddibe
rações, exames de sua I cceila e (Icspezaa
que secções pel'lencem <Ia Sl'crelaria do
Imprrio. 1)l'er. fil'!!. 3M 30 Março 18hft.
arl. 15, S13; 18 S4.

. - não devem dar licença pal'a lojas~ sr.m apre
senlaçfio de conhecimento de eslnr pa~ll o
imposto. Decr. Reg. 361 15 Junho 1846.
art 18.

- e quaes forão amnisLiadas. - Vid. Amnistia.
DecI·. 369 2 Julho l.~ltli.

- da CôrLe: nas licenças que der a estrangeiros
deve declarn-Io. pa!'il sauer·se o sello, con
forme o al't. 32 do Reg. Av. 9 Julho 18U.
(Jom. 194.)

declarou-se POI: qne Leis se devião fazer SUai

eleições. nfio "elo 1)ecr. 4 Maio i8!J2. Av.
17 Julho 1844. (Jom. 190.)

- seus empregados 'declarou-se niío semm su'b
jeitus ao im poslo cxlraordinal'io sobre 01'

denndos; mas seus livros pagão sello: Av.
60, 31 JuJllo 1844.

1

- como se chhrará o sello dos traslados das
carlas de afOl'amelllo passadas pela da
Côde; não porém das vendas de predios

I em terrenos a eJla pel'lenCeules. Ord. 70.•
2() AgosLo 184IJ.

.- providrncias para qne as da P-arahyba li\'essem
o quall'iennio regular marcado pur Lili, se
derão. Av. 1.3 Novembro 18M. (JOI'lI. :;07.,

quando são eleitos vereadores os Thesourci
ros da Fazenda, nào são subslituid(ls pelai
Fieis. devendo-se uhservar a rf'speilll as
ordens anteriores., Ord. li6, 23 NvnwbrJl.
1.~4IJ.
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CAMARAS (mnn.icipaes) da Corte: sobre medico
ci~urgiões serem boticarios. - Vid. Bo

ticas. A L'. 9 Dezembro 18á4.

- á da Côl'te negou-se afOl'ar terreno que fazia
parte de marinha, que as Camaras não
podem alienar. Ay. 21 Janeiro 1 á5. (Sappl.
ao Jom. 51.)

- da Corte revogou- e postura que obriO'ava a
mudança de local as officinas de tabaco.
Res. 339 26 Fevereiro 18á5.

- á da Corte declarou-se não dever cobrar foro
dos terrenos em que se acha o b'apiche do
Clelo, porque foi edificado com concessão.
A,. 3Abri118á.5 (Jom. 120.) confirmado por
Av. 21 Julho 18l/6. (Jom., ~22.)

como delem proceder em desapropriação por
utilidade publica aeral ou municipal da
corte. - Res. 350 12 J ulho 1S~5.

da Côrte: para ella passarão o marpas das
marinhas quando lhe forão concedida". Av.
lá Julho 18á5. (Jom., 202.)

- da Côrte: sobre concessão de aforame'nlo a
corporações de mão morta. - Vid. Amorti
sação. 01·d. 6 Agosto 18M.

eu "ereador não póde exercer cumulativa
mente o cargo de juiz municipal, e deve
ser substituido. Decr. á29, 9 Agosto 18á5 ;
sim o de juiz municipal supplente. Av. 14
Ahl'il18á7. (Gaz. Off., 187.)

- da Côrte foi autorisada pal'<l contrabir m
prestimo, qnal e como. pal'a con tl'Ucçào de
matadolll'o. Lei 369. 18 Setembro 18lJ.5,
art. 49, approvarlo o plano por Av. 13
I ovembro 18ú5 (J01·n. " 313). Declarou-se
não poder a compra do terreno ser isenta de
siza. A.. 10 D.ezemuI'o 1845., (J07'/1., 353.)

CAMARAS (municipae ) : .eus secretarias c mais
empregados quando eleitos vereadores se
nãú excusarem conforme art. 19 do Reg-.•
não podem accumular o carO'oso Res. 3í1
20 Setembro 1845.

da Côrte: declarou-se não dever mais receber
deposito da multas de que trata o Reg.
n.· 120. 31 Janeiro 1842, art. 458, sendo
removidos os existentes para o Thesouro
Publico. Av. 15 Janeil'o 18á6 (Jorn., 31).
declarada e limitada pela Ord. n.· 24 10
:Março 1846.

á da Côrle ne"'ou-se aforamento e mandarão-se
reivindicar terrenos que ella indevidamente
possuia sendo pl'oprios nacionaes. Av. 26
.J,meiro l8á6. (iom., 33.)

da Càrte: obre sellos indevidamente cobrados
por seu thesoureiro. Av. 26 Janeiro 1 á5
(Jorn., 33), declarado por Av. 30 Abril
1846. (Sllppl. ao J om., 151.)

da Côrte: aos titulos de aforamento e-len
deo-se a faculdade concedida ao Thesou
reiro pela Ord. 25 Junho IBM para recep
çãodese lo. Ar. 2t>Janeiro1 4ü. (Jom. 33.)

suas allribuições sobre policia, conservação e
melhoramento de portos, art. 10 a 15, e
multas a ellas pertencentes, ad. 121. Decr.
Reg. n.· ú47, 19 Maio 1 46.

obre ,accina suas obrigações. Decr. á64, 17
Agosto 1846, ar!. 6.·;' 3; 8; 12: 21.
§ 2, ti; á1..

suas altribuições a re peito do t rrenos dia
mnntinos. Deer. fieO'. úG5, 17 A<rosto 1 áti,
al't. 6. o

sobre altribuiçéJes a eH;) conferidas nas lei
•ões pela' Lei 387, 19 gosto 1 46, sol
verão duvidas: ao ar!. 7 pelo' Av. 27

•
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Agosto 18M. (Gaz. Off., lJ., 1..' vol.)
DecI'. lJ.80 2á Oulubro 18ft6. Av. 12lJ. 2
[ Q\'embro 18á6; ao art. 119, 2 Av. de 2
dilo (Gaz. OfT., 56, 1..0 vol.). Av. 2. dito
(Gaz. OfT., 60,1.° vol.). Av. 1299 Novem
bro 1846; ao art. 1.1.9, Av. 9 Novembro
184.6 (Gaz. OfT., 69, 1..0 vol.). Av. 150 5
Dezembro 1846. Av. 156 21 Dezembro
1846. Av. 31 Dezembro 1.846 (Gaz. Olf.,
108, 1.' vol.). Av. 1. Fevereiro 1847 (Goz.
OfT., 135, 1.° vol.). Av. 11 Fe\'ereiro 1847

_(Gaz. OfT., 1.37, 1.°vol.). Av. 15 dito. (Gaz.
cit., 1M). Av. 20 dito (Gaz. cit., 1.lJ3).
Av. 27 dito (Gaz. cit., 150). Av. 3 Março
1847 (Gaz. cito , 15á). 2 Av. 8 Março 18tO
(Gaz. cit., 159). Av. 8 dito (Gaz. cit., 1.56).
Av. 55, 20 Março 1847, S 1. Av. 22 dito
(Gaz. cit., 178). Av. 27 dito (Gaz. cit., 186).
2 Av. 13 e 1 de 14 Abril 18h7 (Gaz. cit.,
187). Av. 1á diLo (Gaz. cito , 192). Av. 7
Junho 1867 (Gaz. cit., 36, 2.' vol.). Av. 28
.Julho 184"7 (Gaz. cit., 78, 2.° vol.); ao art.
1.1.9, Av. 6 Agosto 1867 (Gaz. cit., 82,2.°
l'ol. ). Av. 9 Agosto 1847 (Goz. cit., 88).
Av. 8 .Julho 1847 (Gaz. OfT., 132, 2. 0 t'ot.).
Av. 4 Outubro 1 47, S§ 5. 6 (Gaz. cit.).
Av. 5 dilO (Gaz. cit.). Av. ti dilo (Gaz. cit.,
1M). 2 Av. 17 Dezembro 1.8!t7 (Gaz. Off.,
193,2.° vol.). Av. 21 Dezembro 1847 (C·az.
OfT., 1.96,2.° l:ol.). Av. lJ., 5 Janeiro 1848
(Gaz. O/f., 10, 3.° vol.). Av. 9 Fevereiro
1868. (Goz. Of., 39, 3.° vol.)

CAMAB.AS (municipaes) : neHas assignão termo
de declaração os eSlrangeiros colonos de S.
Leopoldo, e S. Pedro de A1cantara de Tor
res, para sel'em reconhecidos logo cidadãos
Brasileil'os. Res. 3~)7. :3 Setembro 18á6.

de Sunla Calharina providencias e ql1aes se
derflq para seI' virem o quatrienuio mar
cado por lei. Av. 5 Outubro 1846. (Gaz.
OfT., 1. ° vol.• 32.)

lcições delJas feita farão anullHadas por
falla de pal'Ocho, e ubstituição irre~u

lar delle e do juiz de paz. Avi u 8 Ou
tubro i 45. (Caz. Off., 55, Lo vai.)

CAMARAS (municipaes) da Côrte: mandou·s.e
ficaL' de nenhum elfeito a concessão de 8
bracas de terrenn na Praia da Sallde feita
á (:ompanhia Gahani temporariamente
para barracão. Av. 8 Oulubro 18á6. (Gaz.
OfT., 38, 1.° vol.)

declarou-se não ser necessario passar-lhes ti
tulos dos terrenos de mal,inhas reclamados
para logradoul'os, bastando medir-se e de
marcar-se seguodo as Inslrucções 1il No
vembro 1832. Av. 126 5 Novembro 1846.

quando se não possão reunir para dar jura
mento aos delegados. podem estes recebê-lo
do chefe de policia. Av. 18 N-ovembro 18h6.
(Gaz. OfT., 70, 1.° vol.)

são compativeis os cargos de vereador e mem
U1'O de assembléa provincia!. Av. 2:1. No
vembro 18h6. (Gaz. Off., 7á, 1.° t'oi.)

seus procuradores são isentos de conciliação.
Av. 5 Dezembro 18lt6 (Gaz. OU:, 88, 1."vol.)

- da Côrte: ordenou -se que não consenlisse
edificar, prejudicando a vista dos lele~ra

phos. Porto 19 Dezembl'o 1846. (Goz. Olf.,
97,1.° rol.)

- da Côrle: approvOll'sC gratificação mensal li

íiscaes. Av. 21. Dezem bl'lI 18h6. (Gaz.. Olf.
98, 1." vol.)

da Côrle: sobre rÓl'ma de pagamento pela res·
cisão de conll'actu. Av. :22 Dm~embl'o 18úij
(Gaz. Off.. 98, 1.. " vol.), declarado por AI'.
18 Mat'ço 18l1.7. (Goz. OfT., 1.69. 1. o L'Ol.)

sobre pnlcedencia de seu procurador aos sol
licitadores provisionados. Aviso 21. Janeiro
1847. (Gaz. Olf., 119, L" lJot.)

é incompativel O cargo de ver 'ador e escrivão
dos orpLiios. Decr. 50 L17 Fe\'ereiro 1847.
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CAMARAS (municipaes) : seu vereador não pôde
servir de promotor. Decr. 502 18 Feve
reiro 18l17.

- coadjutores podem servir como vereadores.
Av. 20 Fevereiro 18la7. (Gaz. Off., 167,
1. ° t'ol.)

-:- a respeilo da incompalibilidade do emprego
de fazenda com o de vCl'eador manJou-se
obsel'val' o § 2. o Av. 26 Novemhro 18li6.
Av. 4 Março 1867. (Goz. Off., 157, i."vol.)

- sobre haver uma passado carta de cirorp;ia.
Av. 14 Março1847..(Gaz. Off. 20,2. o vol.)

_ seu medico de parlido não pôde servir ao
mesmo tempo como vereador. Av. 20 Maio
18li7. (Goz. Off., 22, 2.° vol.)

da Côrle: sohre negaliva á permissão pe
dida para applicação de certo remedio a
ebrios. Av. 31 Maio 18li7. (Gaz. Off., 33,
2.° vol.)

- declarou-se como se preencherião as de vil1as
elevadas a Cidades alé á época da eleição.
Av. 7 Agosto 18li7. (Gaz Off. ' 2.· vol.• 88.)

- escri"ão della não pôde ser o de col1ectoria
e porque. Av. 30 Setembro 1847. (Gaz.
Off., 126. 2.° t'ol.)

devem passar a03 eommissaríos vaccinadores
os allestados de residencia para recebe
l'em ordenados. Av. I) Outubro 1867. (Gaz.
Off.. 132, 2.° vol.)

- dC"cm tomar, na fôrma do art. 4 da Lei 23
Oulubro 1832, em um livro os lermos de
declaração dos que pretenderem naturali
sar-se. Av. 6 Outubro 1847. (Gaz. Of.,
132, 2." vol.)

11

CAMARAS (municipaes): a attribuição de no
meai' e :lhonar deposita rios não lhes foi
imposLa pelo sen Regimento. Av. 11 No
vembro 18á7. (Goz. Off., 166, 2. ° vol.)

a respeito de lei provincial sob proposla de
uma subjcitaodo os officiaes mecaoicos es
trangeiros a Lirar licença para loja aberta;
e outra autorisando-as a augmentar o foro
das terras de seu palrimonio. - Vid. Av.
16Novemb7'o1l:l4i. (Gaz. Off., 67,2. o vol.)

declarou-se não serem obrigadas a pagar aos
escrivães a despeza' 0El1lt a publicação das _,,-_
lislas de qualificação. revisão e sorLcamenlo
dos jurados. Av. 30 ovembro 1847: (G~.
Off., 179. 2.° vol.)

- ~ereador suppleote caixeiro do presidente
pôde tomar conjunetamente com esle as
senlo na COlmara. Av. 1ft Dezembro 1847.
(Gaz. Off., 196. 2. ° vol.)

- a da côrle foí autOl'isada para lraspnsse de
terrenos da Praia da Saude á Imperial So
ciedade Amante da Inst7'lIcção para levan
tar predio e com que condições. Av. 21
Dezembro 1847. (Gaz. Olf., 19ft. 2.° vol.)

declarou-se que não erão admissíveis afora
menlos de exorbitanles porções de mari
nhas; c quando as avaliações dos foros
forem lesi\'as devem-se desatleoder e pro
ceder a novas; e que as Camnras devem
reclamar as nece sarias para logradouros.
Av. 2ú Janeiro f8á . (Goz. Olf., 23,3. °t'ol.)

I

da côrte é obrigada il despeza com o rebai
xamenlo dos tagedos das frentes dos pre
dios. Av. 1lJ. Fevereiro 18fl . (Gaz. Off.,
36, 3. ° vol.)

- da cÔrte foi auLorisada para conceder licença
de edificar na rua do Imperador sob que
condiçõES. Av. 19 Fevereiro 184 . (Gaz.
Off. 41, 3. 0 vol.)

6.

,.
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CAMARAS de navios da Armada nacional.
Vid. unnada. Plano de 18 annexo ao Av.
~8 Janeiro HUi, &c.

CAMAS par<t mini!/tros em diligencia. - Vid.
AposenladOl·ia.

CAMBIO maritimo: eu premio foi declarado
livre. Alv. 5 Maio 1 10. - Vid. Lei 24 Ou
tubro 1832.

os riscos tomados pelas Companhias de Se
guros são regulados pelas apolices. Conds.
f> Fevereiro 1810, § 6.° (CoU. Nab.) Estat.
19 Junho 1816, § 6.·, 12. (CoU. cit.)

- a respeito de pagamento requerido de letras
de risco sobre embarcações de escravos cap
turados, declarou-se que o dinheiro dado
a risco tinha por hypotheca legal o casco
e carregamento a que ficara subrogada
quantia convencionada pal'a pagamento das
capturadas. --Vid. Res. 22 Setembro 1817
(CoU. Nab.) declarada pelo Edit. 14 Ja
;neir,o 1818. (CoU. cit.)

entre Lisboa e Londres e outras praças para
pagamento dos cmpreo-ados nas Côrtes es
trangeiras regulou-se, e como. Decr. 4
Maio 1820. (Cott. Nab.) Lei 4 Outubro
1831, art. 110.

- e recambio e custas de 20 por 0/. se mandarão
cobrar conforme o cap. 17 da Fazenda
dentro de !lO dias, de passador de letra a
favor da Fazenda, que sendo aceita não fôra
paga. Provo 12 Setembro 1820. (CoU. Nab.)
Port. 1.' 30 Maio 1823. (CoU. cit.)

- informacões sobre Slla oscillacão e causas della
devem' frequentemente en'viar os consules
do 1m rerio em paizes estrano-eiros. Reg. 14
Abril 183lJ, art. 34; Reg. 520, 11 Junho
1 47, art. 2.

CAMBISTAS são subjeito ao imposto das lojas.
- Vid. Lojas.

CAMINHOS, e estradas do clistricto de Campos
se mandarão, e como, reparar. Provo 1.';)
Outubro 1 17. (CoU. lVab.)

sobre nova abertura de um da viJ1<t do Paty
do Alferes, fechado por um fazendeiro pro
videncias. Ord. 14 Dezembro 1 22. (CoU.
Nab.)

- fronteiro ao mar, em direcção á praia de
Santa Luzia na Côrte, sobre eu reparo.
Port. 2. n 21 Março 1.825. (CoU. Nab.)

particulares: contendas sobre el1e- devcm os
juizes de paz procurar eompôr. Lei 15 Ou
tubro 1827, art. 5.·, § 14; Lei n.· 261,
3 Dezembro 1 lJ1, art. 91.

- publicos dos Conselhos indevidamente pos
suidos: como a respeito deHes se mandou
proceder. Vid. Camm·as. Av. 1 Julho 1 2 ,
&c. Lei 1 Outubro 1828, art. !li, 66 § 6.·
Av. 16 ovembro 1830.

- publicas em Santa Catharina para reparar-se
tiverão consignação. Res. 52, 25 Setembro
1838, art. 3. n

da rua da Unii:io ii do Imperador: sua cans
trucção. - Vid. Cama1·as. Re.. 95, ;30 Ou
tubro 1839.

- Vid. Eslmdas.

CAMPAINHA: deve seu toque annunciar o pri~

cipio de todas audiencias e sessões de Trl
hunacs jurielicos. Cad. Proc. art. 59. Reg.
120,31 Janeiro 1Sú2, art. 193.
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CAMPO de S. Christovão na côrte: ol'denou-se
que nelJe se não aforasse mais terreno al
gum. AI'. 1.3 Janeiro 1820. (CoU. Nab.)

CANCELLACÃO.
1.5 Dezembro 1830, art. 1.°, § 66. Lei 15
novembro 1831., art. 37, § 5.·

- providencias para nproveitamenlo do de Vien
na no Maranhão derão-se. Porto 2. a 28 Fe
vereiro 1825. (CoU. L ab.)

- dn Acclamação na Corte appl'ovou-se para
collocação da estatua equestre do Sr. D.
Pedro I. Porto 6 Julho 1. 25. (CoU. Nab.)

CANAL: da villa de Santos sobre desfazimento
de baixo nelle existente. AI'. 13 Marco 1809.
(CoU. iVab.) .

uso de aguas em cnnaes. - Vid. Agitas em
canaes.

os negocios a elles rela li 1'05 ficarão perten
cendo á Secretaria do Reino, Lei 18 Agoslo
1821, § 2.·, em vigor pela Lei 20 Outubro
1823, art. 2. 0

- do Rio Doce: para abertl1l'a dos existentes con
cedeu-se permissão asociedade organisada
de Agricultura, Commercio e Navegação.
Provo Estat. 15 Dezembro 1.819 (CoU. Nab.)
ampliados por Decr. Estat. 6 Maio 1825.

- da villa, de Iguape: ordenou sua abertura, e
como. Av. 5 Abl'il 1 27. (CoU. Nab,)

- sua abertura promovem, e como, as Camaras
Municipaes. - Vid. Camams. Lei 291\p;osto
1828.

entre a ponte do Rio Meriti e Pavuna man
dou-se, e como, abrir. Av. 7 Janeil'o 1829.
(CoU. lVab.)-Vid. Lei 16lJ., 26 Sctembl'o
18áO, (/1't. H.

do, Maranhão no lagar denominndo Furo
mancl~u' e llbl'ir. t i 27 Ao-osto 18"0. Lei

CA AL: que estragava uma estrada. - Víd. Ca
maTas. Av. 1.3.· II Novembro 1831.

- da lagôa do~ Patos e Mirim: para seu bali
sarnento concedel'ão-se fundos. Lei 58, 8
Outubro 1833, art. 6.·, § 22.

- no mangue da Cídaue ova da Côrl .- ido
Camams. Res. 6, 20 Junho 1835.

- terrenos necessarios para elles forão, e como,
concedido á companhin de avegação do
Rio Doce a Vllpor. Res. 23, 1í Seten: bro
1 35, arl. .., 9.·

farão dados á companhia de abertura d'es
trada de Noya Friburgo e Can:a~all(l a Ma
cahé os produclo minerae que fo sem
achados no canaes que abri se. Res. 57,
9 Outnbro 1835, art. 2.·

~a Pavuna: foi o governo autorisado para
arrendar sua conservaciio. Lei 16 , 26 e
tembro 18áO, art. ii:

- sua abertura, alargamento ou prolonp;amen lo
justifica desapropriação, Res. 353,12 Julho
18á5, art. 1, § 3.

pro\'incial de Campo a Mncabé, sobre privi
legio de suas apolices. - ViJ. Apoli-ces de
empl'estimo pl'O ·incial.

CANAS destinada n rabrico de aguardente. 
Vid. Agum·dclltes. Ord. 30 maio 1833.

CAI CELLAÇ10 de livros officiaes feita pelo res
p clivo empregado é crime de prevaricaçãll,
e corno pnnível. Cod. Crim., ar!. 129, § 8.
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<:ANHAMO. - Vid. Linho.

( h6 )

CAPEJ~LÃO

CAPELLAO mór. - Vid. Bispo Diocesano do Rio
de J aneÍJ·o.

CANHÃO: accordoll-se com o Grã-Bretanha não
podel' ser visitado ou delido navio algum
mercante ou empregado no commercio de
negros, emqU:fnto estivesse ao alcance do
liro do peça das balerias de terra; usando
se porém de represeo lações se fór suspeito.
Inslrs. 28 Julho 1817, art. 2, annexas ao
Tralo da mesma data.

CANOAS e saveiros : sua numeração e matricula
no Rio de Janeiro. - Vid. Embarcações.

- seu imposto denominado do Banco. - Vid.
Embarcações.

CAPA usão sobre a beca os membros do supre
mo tribunal de justiça. - Lei 18 Setemhro
1828, 3rt. 1; e os desembargadores das re
lações que tiverem titulo de conselho. 
Reg. 3 Janeil'o 1833, art. 3.

- e volta não devia usar o Escrivão da Junta
da Fazenda. Provo 2." 1lJ. Setembro 181.9.
(CoU. Nab.)

f..APACETES forão declarados contrahando de
guerra nos TraLs. com Inglaterra, 19 Fe
vereiro 1810, art. 28; 17 agosto 1827, art.
15; com a França, 6 Junho 1826, art. 21;
com as Cidades Anseaticas , 17 Novemhro
1827, al't. 10; com a Prussia OAbril 1828,
art. 11; com a Dinamarca, 26 Outubro
1828, art. 10; com os Eslados-Unidos da
America, 12 Dezembro 1828, art. 16 §, 2.

(,tAPAS e taras: sua cobrança nas alfandegas. 
Vid. Alfandegas. Res. 26 Março 1810, 7
Setembro dito. Av. 30 Junho 1.831, &c.

CAPATA8IA8 das alfandegas, e mesas de con
sulado. - Vid. nos respectit·os loga,'es.

- mór e demais capellães da armada. - Vid.
A1'1nada.

- de navios mercantes. - Vid. Embm·cações.

mór e mais capellães do exercito. - Vid.
, Exercito.

da irmandade de Misericordia ue GoiaDa. 
Vid. b-mandade.

- de hospital de marinha e guerra, e regimco
taes. - Vid. Hospitaes.

de Arsenal de Marinha. - Vicio A"senal de
1Jlm·inlia.

- de artifices. - Vid. Artifices.

- de fuzileiros navaes. - Vid. Fuzileiros.

de diversos corpos. - Vid. as "espectivas de
nominações.

- do estabelecimento da Enseada das Garopas.

- de fortalezas. - Vid. Fortalezas.

da Ilha de Fernando. - Vicio Fortalezas.

- do thesouro nacional foi suppl'imido. - Vid.
Thesouro.

- nas eleições como é substituído. .- Vid. Elei
ções.
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CAPELLÃO da capella de S. Chl'islovão na côde.
- Vid. CapeUas.

- do collegio de.S. Paulo. - Vicio Ig"qia,

- da fabrica da polvara da Estrella. - Vid.
Fabricas.

- da Capella Imperial. - Vid. CapeUas.

- do co!legio de Pedro Sef;undo na côrte.-Vid.
Callegio de Ped"o Sf'gundo.

de arlilharia de marinha. - Vicl. .d"til/La?·ia
de 111arillha.

do collegio mililar do lrnpel'ador. - Vid. Col
legio militaI' do 11llpe,'ador.

fidalgo ou da casa imperial. que novos di['eilos
pagüo pelo roro. - Vid. Novos direitos.

- de imperiaes mal'inheil'os..- Vid . .lJarin!tei,·os.

de relação. - "~ido Relação.

da academia de guardas mal'inhas. - Vid.
Academias de GUal'das Mm'inflas.

- p~\I'a apuração de jurados. - Vid . .Jarados.

CAPELLAS: a n 'al (hoje' Imperial) do Ptio de
Jnneiro creou-se com 05 membros do ca
bido, e mOllsenhores, e como regulada.
Alv. 15 Junho 1808. PensflO pal'u seu guio
samenlo impoz-sc eUl cada igreja das orden
que se provesse; Alv. 20 Agoslo 1808. Seu
conf)gos farão \'eduzidos aos logares das
anligas dip;nidades da ,é, C como; Carl.
Reg. 25 Ag,osto 1808. Nomeou-se thesou
reiro parlicula\' para o pagamento das con
gruas c alfaias; Decl'. '26 l' ovem~ro 1 08

CAPELLAS

(CoU. Nab.); den-se a seus cone~os o tra
tamento de Senhoria. Alv. 21 Dezembro
1.808 (CoU. cit.); fixarão-se as congrllas dos
monsenhores e conrgos; Decr. 13 Maio
1.809 (CaU. Ctt.); a religiosos empregados
nella concedeu-se palrimonio para secula
risação; Decr. 24 Março i8tO (CoU. cit.) ;
pal'a seu ,'egimen del'flo em Alv., Estat. 27
Setembro 1810 (Coil. cit.); ficarão sendo
seus freguezes os moradores denlro dos li
miles das forlalezas, casas e estabelecimen
tos reaes; OIT. 19 Oulo bro 1810 (CoU. cit.) ;
terrenos para casa de lava~em de sna roupa
concederão-se; Res. 1." 2 Ouluhro 1813
(CoU. Nab.); ~ralificaçãosemandou dar por
mez ao copista de musica para ella. Porto á
Junho 1818 (Coll. Nab.); á sua custa se
mandou na Typof;l'aphia Regia imprimir
missa de S. Sebastião. AI'. 3Novembro 1819,
annexo á POI't. 30 Outubro 1824 (Call.
Nab.); foi dispensado um parocho de pa
gar pensão a ella devida. Provo 2á Dezem
bro 1821 (CaU. cit.); mandou-se enlregar
ao sen inspector moedas para olTeda na co
roação do Sr. D. Pedro PI'imeiro. Decl'. ,[9
Novembro 1822 (Coll. cit.); delerminou- e
reparo no frontespicio, e como. Decr. 30
Janeiro 1824 (Coll. cit.); para arrecadação
da pcnsfto devida pelos parochos de Minas
Geraes. Provo 1." 9 Julho 182á (CaU. cit.);
a cobrança de ua pensão conta-se da posse.
Res, 1 Setembro 1825 (CoU. cit.); PI'OV.
i Outubro dil~ (CoU: .cit.); Pmv. 1 Jull16
1826 (Coil. Ctt, ); lOI elevada a Capella
Imperial. Bula Julho 1826, annexa ao Av.
8 Julho 1829 (CoU. iVab.); sua pensão or
denou-se que em uma igrejn de S. Paulo
fosse paga pelo vigario encommeodado, e
porque, Res. 'la. 8 Fevereil'o 182 (CoU.
cit.) ; os dinheiros 'a ella pertencentes são
recebidos em moeda do paiz nas junta de
fazenda. Provo 2." 26 Março 1828 (Ind.
Alb. Verb. CapeUas); ao the'olll'o e juntas
de fazenda foi allribuido impôr tiS pensões
que os parochos deves 'em pagu r-lhe. Lei
22 Setembro 1828, art. 2, § 8; para sua
segurança senline!la e collocou no Arco da
Ucharia. Av. 1.°11 Julho1831 (Call.Nab.);
sobre arrecauacão de seus telises e l'elacão
do seu OLHO e p;'atu providenciou-se. Av. '6.·
21.Jnlho 183t (CoU. Nab.); nella se mao
dou gmu'dar a pra ta dos teli es da casa im-
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perial. AI'. 2.° 11,Ao-osto 1 '31 (CoU. Nab.);
pl~nsão devida a ella por pal'ocho rnanuou
se coln:ar das congrnas reclamadas por seu
Jlerciei[·o. Provo 2.' 3 Setembro 1831 (CoU.
Nab.) ; ne]Ja foi BU 'pel1-o o provimento dos
empregos que vagassem, e autorisado o go
verno para reducções no material e pessoal.
Lei 15 Novembro 1831, art. 25, § 3. Lei :24
Outubro 1832, art. 8, § 3; folhas de sua
despeza e receita se mandarão remetter, e
em que prazos, á seCl'etaTÍ'a da justiça. Av.
6. ° Porto 15 Dezembro 1831. (CoU. Nab.) ;
declarou-se necessario o assentamento d~

lodos os sems empreo-ados para se lhes fazer
pagamento. Av. 18 Setembro 1834; ele
varflo-se as congruas dos monsenhores co
nego' e capellães. Res. 18, 4 Agosto 1837;
augmen tou-se a congI'na do inspector,

autOl'isou-se pro imentos de monsenho
res. conegos e capellães. Lei 60, 20 Ou
tuhro 1838, art. 3, § 8; forão igualadas
as congru3s dos thesouI'eiros e confessores
ás dos capelJães. Lei 1.08, 26 Maio 1840,
r 1'1. 3. § S; Lei 164, 26 Setembro 1840, art.

, § 8; sua despeza não e comprehende
na dolação de S. M.. o Imperador. Res. 151
28 agosto 1840; eleval'ão- e as gratifica
ções do primeiro mestre de ceremonias ,
e ordenados dos organistas e do t11esoureil'o
do t11esouro e eu ajudante. Lei 164, 26
Setembro 1.840, art. 12. Gratificacão ao
mestre de ceremonias do solio. Lei 3'69, 18
Setemhro 18Li5, art. 3, § 10; são isento dos
recrutamentos e guarda nacional os seus
saáislães em etrectivo exercício, 3 Av. > 6
l\ovembro1.8!J6. (Ga=. On:, 1. o vol., 60.)

CAPELLAS vagas: mandou-se cumpri!' o Alv. 14
Janeiro 1807, n,}ativo ás abusivas admi
ni 'trações concedidas, e recopilação de
todas e dos vinculos que pre tão contas.
Provo 28 Agosto 1813 (CoU. Nab.)

que adminislrava o bispo de Cabo Verde.
Vid, Bispo.

conçessões e quaes se fizel'ão aos adminis
tradores dellas em Portugal para promo
verem a ag[·icultura. Alv. 11 Abril 1815.

CAPELLAS: á de S. João 1 epomuceno da Ilha
da Madeira concedeu-se a ordinaria do
costume para azeite e cera. Prol'. 22 No
vembro 1.816. (CoU. Nab.)

- instituidas no Recife: declarou-se que suas
contas nas villas novamente creadas per~

tencião ao provedor da comarca, e não ao
juiz de fÓra. Provo 2.' 6 Fevereiro 1817.
(CoU. Nab.)

para panal do capellão do estabelecimento
da Enseada das Garopas se mandarão se
parar terrenos. Decr. 18 Outubro 1817.
(CDU. Nab.)

no l'cal erario se mandou crear uma. Dec!'. 20
Maio 18i8. (CDU. Nab.)

sobre a injusta privação do dominio e posse
da do Porto das Gallinhas, em Pernambuco,
imposta a um particular, Provo 1..' 21 Ju
nho 181.9. (CoU. Nab.) Provo 2 Dezembro
1823. (CoU. cit.)

- para edificação da ingleza na côrte autori
sou-se venda de terrenos deixados em fidei
commisso, e como. Decr. 26 Julho 1.819,
e annexo 7 Novembro 1820. (CDU, lYab.)

a de Santa Anna em Santo Antonio de Sá
mandou-se reputar devoluta para a corôa,
conforme o § 18 da Lei 9 Setembro 1769;
e concedeu-se a um individuo sua adminis
tração. Decr. 25 Outubro 1819. (CoU.
Nab.)

- sobre a do Caraça em Minas. Vid. Caraça.

a do Senbor Bom Jesus na rua do Sabão da
côrte: concedeu-se, e como, sua adminis
tração.' DecI'. 1.° 22 F evcrr.iro 1820. (CoU.
Nab.) Provo 1." Julho 1820. (CoU. cit.)
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CAPELLAS: adquiridas pelas confl'arias do S. S.
Vid. Amol'tisaçcio, Edil. 20 fI1arço 1820, &c.

- o dono da de S. Pedl'o de Muruhy foi man
dado pOl' que motivo e com que condições
compeJlir a faculLal' que nella se dissesse
missa. Pl'OV. 9 Novembl'o1.820. (CoU. Nab.)

- sobre earla pedida de padroeiro das de Mara
picú annexas a vinculo. - Vid. Apl'escnta
ção. Res. 27 Abril 1823.

- sohre bemfeitorias de predio encapellado que
se arrematára por virtude do Alv. 1ft Ja
neiro 1807 - Vid. BemfeiLorias. Res. 12
Junho 1.824..

- fiJiaes servem de matrizes quando estas estejão
impedidas por qualquer moLÍvo. Provo 28
Julho 1824.

- de S. Christovão na côrte para seu concerto.
Porto 1.1 Selembro 1824 (CoU. Nob.); ar
recadação de sua prata Mdenou-se. Av. L o

22 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- residir na capella vaga da povoação de Vianna
no Espirito Santo se mandou o Pl'ior do
convenlo do Carmo da Vicloria até no
mear-se capellüo. Porl. 2. a 9 Dezembro
182[~. (CoU. Nab.)

- revalidação se mandoo passar de uma da fa
zenda do Rio Prel.o em Minas, daudo-se, e
como, recurso ao viga rio da viJla respec
tiva. Res. i.' 7 Novembro 1.826. (Coil.
Nab.)

- sobre a verificacão da existencia de seu onus
na fazenda d~ Rodrigo de Freilas, da qual
parle eslava arrendada pelo governo. e
parle desapropriada, e maneira de proce
der nos pagamentos requeridos. Res. 3. o

9 Novembro 1826. (CoU. Nab.)

n

C!PELL:\S: sobre a elo Senhor Bom Jesus de
l\lalosillhos em Minas. Vid. Ccwaça.

sobre a nalul'eza da de Nossa Senhora de
lLambé em Pernambuco exigencias ao
bispo. Iles. 27 Setembro 1827. (Coll. Nab.)

- caullcas. conforme o Alv. 1ft Janeiro 1.807,
são alienadas. e o proJuclo applicado á
Caixa da Amorlisação, Lei 1.5 ovembro
1.827, art. 68.

não ródeo vigario geral erigir, nem desmem
Lnu' da parucuia a que perteução. Iles. 3
Outubro 1828. (CoU. Nab.)

- a do Senhor dos Passos do Rio de J:meiro,
não se pcrmillindo della fazer instiluição.
foi, e por qne, manducla admini -h'ar pelo
pl'o\'edor das capellas. Av. 28 Janeiro 1830.
(CoU. Nab.)

- :filiaes curadas qnaes sejão para eleição de
juizes de paz: Vid. Eleição. Lei 11 Setem
bro 1830.

- contas se mannarão tomar e fazer inventario
dos bens da de Sanlo Antonio dos Pobres
na côrle. lh·. 3.· 11 Agosto 1831. (CoU.
Nab.); mandou-se, e porque, e como, en
tregal' a igreja á il'mandade. Av. 1. a 25
Agoslo 1831. (CoU. Nab.)

- curadas nas diversas provincias se mandarão
demarcar, e como. Res. 8 Novembro 1831.

alvará para administração das concedidas por
denuncia que novos direitos paga. - Vid.
Novos Di1'eitos.

dos feitos e contas dellas ficarão conhecendo
(JS juizes municipaes nos logares em que
não houvesse juizes do civel. Inst. 13 De
zembro 1.~32. arl 43. Av. i5 Fevereiro

7
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/

1837, § 6. Lei 261, 3 Dezemhro iSU, art.
H!J, SS 2 e 5; Reg. 1M, 15 Março 18!.J.2,
art.2 § 2.

CAPELLAS: seus solici tadores se mandarão, e
como, crear, e com que aLtribuições e
emolumenlos. Dec. 19 Outubro 18D3.

declarou-se que o escrivão de sua provedoria
conlinuava a escre\'er privalivamente nos
feitos do juizo, que não foi exlincto, sem
distribuição. Av. 21 Outubro 1.833, S 2.

- bulIas que as concederem a que sello são sub
jeilas. - Vid. Sello.

- negou-se confil'mação de escrivão de provedo
ria da vil1a de Rezende, pOI' iI' de encontro
ao art. !J da Lei 3 Novembro 1830, não
exislindo na dila villa escrivão vitalicia
mente provido. Av. 16 Abril 183!J.

declal'ou-se que subsista ainda a sua provedo
ria com o respectivo escrivão, que deve ser
pl'ovido nos termos da Lei 11 Outubro 1827
e 1. o Julho 1831. Av. 28 Novembro 1834.

o producto da alienação das vagas é na Côrte
arrecadado pela Recebedoria. - Vid. Rece
bedoria.

- sobre emolumentos de seu sollicitador por ar
recadacão' de hens 'de defuntos e ausentes,
e deci~a de legados. Avs. 17 Junho, 13
.Tulho, 26 Agosto 1835.

- prohihio-se sua instituição, e providenciou-se,
e como, acel'ca das existentes. Lei 56, 6 Ou
tubro 1835.

- recenseamento de todas, conforme o Alv. 111
Janeil'o 1807, § 6, se ordenou que as the
soural'ias exigissem das provedorias. Circo
25 Abril 1837.

CAPELLAS : todas as instituições ou doações
pal'a ellas não verificadas mandou-se con·
siderar não escriptas e os hens perten
centes aos herdeiros. Res. 2. o 29 Maio 1837.

de uma instituida na Bahia mandou-se pro
ceder na incorporação aos proprios na
cionaes, negada a administração ao denun
ciante, e porque. Ord. 4 Julho 1837.

seu sollicitador é empregado provincial, e por
isso não subjeito a novos direitos. - Vid.
Novos di,'eitos.

- para as obras da de Santo Antonio dos Pobres
na côrte se concedêrão loterias. Res. 165,
29 Setembro 18áO, art. 3.

de Santa Luzia e da Lapa na côrle : sobre sua
incorporação aos proprios nacionaes. Av.
25 Outubl'O 1841 (Jom. 283),

- suas conlas são, e como, em correíção to
madas e revistas pelos juizes de direito. Lei
261, 3 Dezembro 1841 , art. 119; Reg. 143,
15 Mal'ço 1842, art. 36.

de fortalezas tem para guísamenlo 6:t/)OOO 1'5.

mensaes, conforme o Av. á Fevereiro 1836.
Decr. e Instr. 263,10Janeiro18h3, art. 55.

lei provincial validando a venda de terre~o

a uma pertencentes, foi revogada. - Vld.
Assernbléas Provinciaes, Res. 2611, 22 Fe
vereiro 1843.

sobre a incorooracão da de N. u Senhora do
Desterro de· Alc~ntara aos propdos. Av. 2ú
Outubro 18!J4 (Jom. 296) ordenou-se. Av.
5 Junho 18!1.f> (Supp. ao J01'n. 176) Av. 7
Março IBM (Jom. 82).

sobre reparos na dé N;.' Senhora dos Màres! e
alTecadacão de seus foros. Ord. 31 Janeiro
1845 (Jo·rn. 5D).
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CAPELLAS: de Nossa Senhora do Nazareth e
Livramenlo: para sua arremalação: Av. 5
Junho 18lt5 (SlIppl. ao J07·n. 176). Av. 7
Março 18ú6 (J01'n. 82).

a respeito de uma declarou-se como se devia,
conforme o alvara, IJroceder ti sua arre
matação depois de declarada devoluta e
incorporada aos proprios. Av. 31 Julho
1846 (Jom, 226).

~ a de Nossa Senhora da Ajuda na Bahia mano
dou-se incorporar aos proprios nacionaes ,
conforme o Alv. 1ú Janeiro 1807. 2 Av.
25 Setembro 18ú7. (Gaz. OfT., 152, 2. oval.)

- sua falta para eleições como é supprida.
Vid. Eleições. - Av. 22 Novembro 18lti.
(Gaz. Of{., 175,2.· vol.)

- sobre a de Nossa Senhora da Espera"(lça em
Matlo-Grosso providenciou-se, mandando
se proceder na fórma da lei, quando esti
vesse em abandono, recolhendo-se seus
objeelos a thesouraria. Av. 10 Janeiro
1848. (Gaz. Of{. , 1. 0, 3. o vol.)

de S. José da Fortaleza da Ilha das Cobras
na côrte mandou-se incorporar ao Hospital
da Marinha. Av. li. Fevereiro 18ú8. (Gaz.
Of{., 30, 3. 0 vol.)

CAJ!ITÃES m6res e demais capitães de orde
nanças. - Vid. 01'denanças.

de milicia·s. - Vid. Milicias.

- do exerciLo : servem, e quando, de auditores
de guerra. - Vid. Auditor de guerra.

- seus filhos em que classe de cadetes podem
reconhecer-se. - Vid. Cadetes.

- de navios mercantes. - Vid. Embarcações.

11

CAPITÃES de parlas. - Vid. Portos.

- móres de esLradas e assaltos ou do malo. 
Vid. Carnal'as. Av. 23 Abril 1813.

- móres e capitães de aldêas de Indios. - Vid.
lndios.

commandando companhia que gratificação
vencem. - Vid. 0lficiaes .111ilital'es.

- generaes. - Vid. -Governador e Capitão general.

- seu ~oldo concedido a Religioso. - Vid. Reli
gLOSO.

- de mar e guerra. de fraga La e capitães tenen
tes: seu uniforme pertence aos consules
geraes, consules e vice-consnles. - Vid.
Consules. Reg. 520, 1.i Junho 18ú7, art. 3ú.

de artilharia de marinha: quando servem de
3udilores de marinha. - Vid. ALtdilor de
Marinha.

- do exerci lo e iguaes postos na marinha que
se110 pagão de suas patentes. - Vid. Sello.

do exercito e subalternos: collegio para seus
-filhos. - Vid. Collegio Militar do imperador.

- de fraga ta, mar e guerra, e tenenles da ar
mada: seus 50ldos e comedorias, e quadro.
Vid. Annada.

do exercito: seus soldos e gratificações, &c.
- Vi? Olficiaes M ilital·es.

- de presas. - Vid. Presas.

-' de di\'ersos corpos do exercito. - Vid. os res
pectilJos corpos.

7.
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CAPITÃES: suas antiguidades pnra diçersos ef
feilos. - \' ido Antiguidade de OfJiciues.

CARAÇA

vembl'O 1810, e Av. 8 Julho l8ti (Per.
Souza, Dicc. JLII'., verbo Captivos).

CAPITANIA das Ilhas de CaLo Verde foi erigida
em capilania gCI'a!. Alv. 21 Março 1808.

do Pilluby foi declarada indeper.denle da do
l\larunhüo. Carl. Reg. 1.0 OuluLro 1811.

de Govaz: dcsannexàriio-se della, e unirão-se
ti de Minas cedos julgados. -Alv. 4 ALril
18'16.

de Minas ordenou-se que cortasse communi
cações com a de PernamLuco. - Av. - 28
Marçu e 22 Julho 1817.

_ das AIagôas foi crcada des3nnexando-se da de
PCl'Oambllco. Decr. 1.· 16 Setemhro 1817
(CDU. Nab.) ; Decr. 12 Janeiro 1818 (CoU.
cito )

- do Rio Grande do Node foi, e como, des
mel1lbrada da comarca da ParahyLa. Alv.
18 Março 1818.

de Sergipe d'EI-Rei lornou-se independenle da
da llahia. -Decr. 8 Julho 1820 (CoU. Nab.)

do porto. - Vid. Portos.

CAPOEIRAS: castigos corporaes aos do Rio de
Janeiro e ,'al'ias oult <JS IH·ovidencias. Porto
31 Olltubro i8:!! (CoU. Nab.); Porto 2."
27 Julho e Edil. 1 Agoslo 1831 (CoU.
Nab.) Av. 17 No\"embro 183:2; Av. 17 Abril
183ú; dous Al's. 2 Agosto 1836.

CAPOTE. - . ido Fanlamento.

CAPTIVOS: lregu3 para resgalc se accordou com
o Ocy de Argel. Coov. 6 Julho 1.810 (O.
Cam., addit. 1.·) Av. 16, em Edit. 17 No-

CAPUCHINHOS. - Vid. Conventos.

CARABINAS: forão expressamenle declaradas con
traLando de guena no Tralado com os Es
tados Unidos da America, de 1.2 Dezembro
1828, art. 16.

CARAÇA: applicação de sua capella a bospicio e
creaçào dc seminario. - Vid. Amm·lisacão.
Carl. nego 31 Janeiro 1820 &c. .

- mandou-se, e como, administrar a capeIla alé
cuel?;3l'em os missiona rios. Av. 9 Fevereiro
1820.

mandou-se expedir carla de doação da casa,
Lens e capel1a á congregaçào da missão.
Av. 2ú Julho 1820. Dispensou-se e como
para Lal fim o pagamento dos com pelentes
.direilos. Deel'. 1. o 19 OuluL.'o 18:20. (Col/.
Nab.)

despeza annual com as missões se ordenou,
conforme a Carl. Reg. 31 Janeiro 1820.
Av. 15 Setembro 18:20.

conc.edeu-se-Ihe o titulo de Imperial á casa,
e Isenção de diz imos. Porto 2. a 24 Janeiro
182fJ (CoU. Nab.) , e 26 Jaoeil'o 18211.

declarou-se como dcvião seus l>rerradores pro-
d

' o
ce cr a respeIlo de roubos, extl'avios c de-
serções. Porto 2. a , 20 Julho 1825. (Col/,
Nab.)

á congregação se mandou enlregar a capella
do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, com a
oLrigação de suslcnlar um colle'gio, e como,
Porto 9 Junho 4.827.

pro~tdencia sobre ilJegal inb'oducção de dis
clpulos na sua congregação conh'a vanladc
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dos pais. Av. 1.· 9 Dezembro 1831. (CDU.
Nab.)

CARACTER publico: tem os consules brasileiros
no exercicio de suas funcçlíes, na quali
dade de commissarios da COl'àa. Reg. 14
Abril 18311, art. 74. - Vid. !leg. 52.0, 11
Junho 1bá7.

CARCASSt\.S rorão expressamente declaradas con
trnbando ele guerra nos tralados com In~ln

Lerra, 19 Fevereiro ilHO, art. 28; 17 Agosto
1827, art. 15.

CARCEREIRO da cadêa da cidade de S. Paulo
leve augmenlo nos emolumenL03. Provo :3
Abl·i11813. (CoU. Nab.)

das cadêns da Côrte leve augmento de orde
nado. Decr. 10Maio 1813 (CoU. Nab.), para
cnja execuçüo Urdo 10 Dezembro 18l9.
(CoU. cit.)

- tratamento qne deI' aos presos deve sel' inda
gado na visila da cadêa.-Vid. Cadêas, Alv.
4 Julho 1823, &c.

da cadêa do Aljube na CÔI'te como procederia
quando em 2á heras não lanasse o assenlo
á ordem dos juizes que remeltessem presos.
PorL 1.' 13 Abril 182l~. (CDU. Nab.)

- do Calabouço como casLigaria escravos. - Vid.
Açoutes. Porto 2.' 13 Abril 1824.

- de Santo Anlonio de Sá: ordenou-se que em
falLa servisse o alcaide ou fosse compellido
officinl de jusLiça capaz ou qualquel' do
povo. Prov.1.' 21 Março 18'27. (CDU. Nab.)

- sobrecarregar de reno a presos. - Vid. Cadêas.
Provo 14 Maio 1827.

- constrangê-lo a dar fugida a presos é um
crime, e como punivel. Cad. Crim. art. 1.22;

ilem deixa·losomesmo carcereiro fugir. Cod.
Crim. , art. 125; ilem sollicitar ou seduzir
presa. Cil. Cad. art. 151; ilem receber, con
servar, ou occullar preso sem rdem de
competente auloridadf', salvos cerlos casos,
Cad. Cil. art. 181 S4, 5 c 6.

CARCEREmo e mais guardas das prisões são
isenLo da gunl'da nacional. Lei 1~ Agosto
1831, ar!. 12 S3. - Vid. Res. 25 Outubro
1832~ art. 8.

aos da província de Pernambuco mandou-ge,
e como, fixar ordenndo. Res. 7 Agoslo 1832.

sobre obriJ!;:1ções, ácerca de presos mau_undas
solLar pOl' Habeas-Corpus. Cod. Pl'oc.• arls.
347, 349, 351, alterado pela Lei 261, 3
Dezembro 1841, art. 111..

- rc~ulou·se a maneira de sua nomeacão, e
qU<les seus emolumentos e obrigações.
Decl'. 28 Novembro 183:3; subsliluieio pela
Lei 261, 3 Dezembro 11:lú1, ado 7, SS á e8.
Reg. 12.0, 31 Janeiro 18ú2, art. 40 a 50,
68, S19.

é I'esponsavel por de aca los rei los á Religião
que paI' sua omissão lenhno logar nas pri
sões. Av. 29 Agosla 1837.

- suas obrigações relauva á inspecção e econo
mia das prisões. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, a1'l5. 1M a 170.

- IDm'carão-se vencimentos :lOS da provinl'ia das
1\lagoas, DecI'. 179. 30 Maio 18á2. 365, 30
Junuo 18M.; de Santa Calhnrina, Decr.
208, 1.· Agosto 18á2, do Rio Grande
do Norte. Decr. 221, 6 S ·tembro 18á2;
286 i.· Maio 1843; de Pinuhy, DecI'.
231. 23 Outnuro 1~l~2.. Decr. 329, 9

Oulullro 18á:3; do E.pirilo Sanlo, Deer.
2M, 23 Oulu bro 1842; de Sel'gi PI.'. DecI'.
235. 23 Outubro 18112; Decr. 44'2, 27 De
zembro Hlá5; de Malto Gr'osso, Decl". 240,
Õ NovemLro 1842; de Minas Geraes, Decr.
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CARGA

242, 6 Novembro 18â2; Decr. 538 2 Ou
tubro18lt7; da província do Rio deJaneiro,
Decr. 267, 28 Janeiro 1843; do Ceará, Decr.
287, 2 Maio 1843; de Goyaz, DecI'. 310,
14 Junho 1.843; de Pernambuco, Decr. 311,
21 Junho 18li3; da Parahyba do Norle,
Decr. 31.6, 30 Julho 18li3; da Babia, Decr.
322,16 SeLembro 18'13. Decr. 335,23 De
zembro 1843, Decr. 515, 7 Jun110 1847;
de S. Paulo, Decl'. 336, 23 Dezembro 1843,
Decr. 491, 30 Dezembro 1846, Decr. 517,
9 Junho 18á7; da Côrle, Decr. 3lJll, 15
Marco 184li; do Rio Grande do Sul, Decr.
406 A, 19 Abri11845, Decr. 527,1. o Agosto
1847; do Pará, Decr. 441., 27 Dezembro
1.845; do Maranhão, Decr. 458, 25 Julho
18á6.

CARCEREIRO: só deve perceher ordenado aug
menlado peja renda geral desde o Decr.
que lh'omarcou. Av. 26 Abril 1843 (/orn.
121.); Ord. 1.9 Janeiro 184[~ (Jom.40).

- pôde ser suspenso pelo chefe de policia e pre
sidente da provincia. Av. 23 Janeiro 1.844
(Iorn. 23).

- quando seu impedimento não exceda 40 dias,
s6 vence os emolumentos e não ordenado
o seu serventuario. Av. 66,23 Junho i8l!5.

- p:lga novos direitos do titulo. - Vid. Novos Di
reitos.

CARCERES: supprimiu-se o que existia na casa da
Misericordia da côrle para correcção dos
enfermeiros e serventes. Porto 4.a, 27 Maio
1825. (CoU. Nab.)

dos conventos erão visitados, eeomo, pelos ou
vidores das comarcas. .rc' 15 Junho 1827,
e o são pelas camaras municipaes. Lei 1.
Outuhro 1828, art. 66.-Vid. Av. 5 Marco
1830 (CoU. Nab.) e Cadêas. Alv. 4 Junho
i823, &c.

CARCERES privados: quaes são considet'ados.
e como punidos os que os tiverem. Cod.
Crim. arls. 189 e 1.90.

- privados a bordo de navio são puniveis. Av.
2. 0 5 Maio 1831. (Cott. Nab.)

_ de conventos: sobre remessa de religioso, que
em um se achava preso, para fortaleza. Av.
21 Maio 1831. (CoU. Nab.)

_ privados: compele ao promotor denunciar e
aCCllsar os que os tiverem, Cad. do PI'OC.

art. 37, Si. - Vid. art. 350. Av. 10 Ju~

lho 1834.

CARDEAES: que continencia e salvas recebem.
Provo n.oS, 15 Fevereiro 1843, § 19.

CAREAÇAO. - Vid. Acm·eação.

CARGA. de embarcações mercantes. - Vid. Al
fandegas.

quando é cuberta pela bandeira. - Vid, Ban
deira.

seu alijamenLo. e como deve fazer-se. - Vid.
Alijamento.

_ e descarga: seus ancoradouros liverão regi
mento. - Vid. AncOl·adow'os.

- de navio dirigida a eonsigoatarios fal1ecidos.
Vid. Bens consignados.

- de embarcação mandou-se navegar para des
Lino diverso do que fôra dado pelos donos
ausentes, pela difficuldade da descarga.
Decr. 4 Abri11808. (CoU. Nab.j
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CARNES

CARGA.: 1.5 Novembro IBM e 11 Novembro
1836 (apenas cito no Repert. Cunho Mat.
SLLppl., verbo Cm'ga.)

CARNES

1809. (CDU. Nab.) 801>re extincção ordena
da no Alv. 30 Maio 1.820 S 8. Res. é De
zembro 1821 Res. e h. a 18 Outubro 1823.
(CDU. cit.)

CARGOS. - Vid. Empl·cgoS.

CARIMBO em autos que vão á cbancellaria da
Relação da côrle lransilar. - Vid. Autos.
Porto 31 Março 1846.

CARIOCA.: sua coutada. - \ ido AgLtas de Chafariz.

CARMELITAS descalços ou Tberesios-Vid. Con
vento.

CARNES: sobre racão de bordo de navios da ar
mada. 21 M;io, 14 Novembro 1808 (Cito
apenas no Repert. Cunh. Mar., verbo
Cm'ne, Suppl.)

seu subsidio lillerario no Brasil. Alv. 8 Feve
reiro 1809 (B. Canlei1'o, ext?". 2.°)

salgadas para armazens da marinha. - Vid.
Al'senal de Mal·infla.

- estabeleceu-se o imposto de 5 réis por arratel
de toda a CJ1.1e se corlasse. Alv. 3 Junho 1809.

- dispensa de pagar quadel dos couros e gado
em pé, não dos dizimos, concedeu-se á con
cessionaria de uma estancia no Rio Grande
do Sul. - Vid. Provo 4 Agosto 1 09. (CDU.
Nab.)

- derão-se insl1'ucções para a adminislrl1ção e ar
recadação dos 5 réis em cada arrateI. Decr.
2.° e Insrrs.17 Agosto 1809. tColl. Nab.)

- providencias obre administração do seu sub
sidio militar, e imposto de 5 réis em ar
ratel em Pernambuco. Provo 6 Setembro

CARNES: os açougues e matadouros do Rio de
Janeiro erão subjeitos á inspecção do pro
vedor 1061' da saude. Alv. 22 Janeiro 1810,
art. iã.-Vid. lnsh.. !J Novembro 1825, al·t.
16 infra. '

a arrecadacão de 5 réis em libra na ilha de
Santa Ca'lharina commeLLcu-se á provedoria
da fazenda. Provo 2 Julho 1810. (CoU. f\'ab.)

- para os soldado a comerem nas sextas e sab-
. bados, e dias de quaresma, excepto quarta

de cima e sexla feit'a san ta. Indulto 2 Março
1812 com pll1cilo de !J Março 1.813. (Dicc.
Jur. , Pe-r. SOLLZ, ,'erb. Carnes.)

seu subsidio lilterat'io mandou-se estahelecer
no Rio Grande do Sul, e como arrecadado.
Provo 2. a 24 Novembro 1813. (CoU. Nab.)

para arrecadação de 100 réis de cada uma ca
beça de gado na Babia. Provo 20 Maio
1816. (CoU. Nab.)

arrematação do seu contracto em Porto Alegre
se deu por finda, mandando-se celebrar
nova, e porque. Provo 16 Outubro 1817.
(CoU. Nab.)

seccas de charque exlrabida do Brasil que di
rci~qs pagão. Alv. 25 Abril 181S S5 j alte
rada pela Lei!J Dezembro 1830, art5. 2 e 3.

providenciasse derão sobre isenções de direitos
do gado nos Registos, e passagens de seus
conduct()res de Minas Geraes para o Rio de
Janeiro. Av. 9 Janeiro 1818.

seu imposto nas Alagoas mandou-se continuar
a arrecadar pela junta da fazenda. Provo
'27 Setembro 181.9. (Cl}ll. Nab.)
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CARNES

. ,
CARNES: providencins para contiounr exccuçfio

contra o conlraclador do imposto n0 Hio
Grnnde do Sul. Provo 3 Março 1820. (Coil.
Nab.)

- a um contractndor do seu subsidio em S. Paulo
prorogou-se prazo do privilegio execulivo
para cobrança de dividas. nes. 16 Junho
1.820 (Coil. Nab.)

- seu subsidio e imposto de 5 reis mandarão
administrar por conta da Fazenda, no caso
em que se não concluisse a arl'emataçüo.
Av. 1.2 Maio 1821. (CoU. Nab.)

sobre arrematacão do conlrndo de 5 réis em
libra na pro~incia do Rio de Janeiro. Res.
29 Outubro 1821. (CoU. Nab.)

- sobre melhoramento na arrecadacão do sub
sidio e imposto, e competencia do conselho
da fazenda para promove·la. Res. h Fe
vereiro 1.822. (Coil. N ab. ) Em consequen
cia do qU':l S6 apresentou regulamenlo para
administrado elas rendas em Res. 3.' 1.1.
Dez.embro 11)22. (C~il. cit.)

- providencias se mandarão consultar a respeito
da arremalncão ou adminisb'ncão do con
h;aclo do qui'oto dos couros, g~do em pé e
municio da tropa. Res. 3.' 2á Outubro
1822 (Coil. Nab.)

- para recebedor do imposto de 5 reis era ne
cessaria preslnr fiança. Res. 1.' 24 Mat'ço
1823. (CoU. Nab.)

- regulou-se como seria feito seu fornecimento
para consumo na cidade do Rio de Janeiro.
Res. 16 Agosto 1823; extendida a todas as
provincias no que fosse applicavel. Res. 15
Outubro 1827.

- execução contra conlrac,tador de 5 reis em
libra em Pern::lmbuco mandou-se suspen
der por ter caido em desgraça. Res 3.' 7
Junho 1825. (CoU. Nab.)

CARNES: providenciar que não se vendessem
corrompidas e que os curraes e matadouros
fossem limpos. foi, e como, na côrte encar
rep;ado aos commissarios de policin. Inslrs.
!.J Novembro 1845, art. 16, annexas it Por
laria l~ Novembro 1825. (CoU. Nab.) per
lence á camaras muoicipaes, e como. Lei 1
Oulubro 1.823, art. 66 § 2, 7 a 9.

erão compelenles os almolaces para inspec
cionar os mntadouros. Provo 1.· 22 Dezem
br01826. (Coil. Nab.)

- sobre inlerrupção de arrematação do coott'aclo
de 5 reis cm libra em Campos, pela dilTe
rença do preço e nova licitação, e como.
Res. 3.'13 Junh01S27. (CoU. Nab.)

- seccas para almoço das tripulações dos navios
da armada. - Vid. Anilada.

- seccas: seu subsidio não foi comprehendido na
Lei 25 Oulubro 1827 para sei' arremalado
com as rendas uns nlfandegas. Provo 6 Agosto
1.828. (CoU. Nab.)

- verdes fornecidas ás eslacões de marinha.
Vid. Arsgnal de Marinh~.

- verdes: do seu imposto de 5 réis em libra no
Rio Grande do Sul a que ~xactores se co
meUeu a arrecadação. Provo 26 Outubro
1829. (CoU. Nab.)

- sobre arrematação em ramos de imposto ~e
5 reis em libra na Bahia. Res.· 15 MaiO
1.' 2á Dez.cmbro 1830. (CoU. Nab.)

- sobre fõrma da arrecadação do imposto de
5 réis em libra para ser mais produclivo, em
Pel'nambuco. Res. 2.' 2!J De7.embro 1830.
(CoU. Nab.)

sobre validade da arrematação do imposto de
C) réis em libra em Santa Catharioa. Provo 29
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Agosto 1831. (CaU. /Vab.) Declarou-se que
devia passar a cobrar-se nas mesas manda
das crear pela Lei 15 Dezembro 1830, art.
M. Provo 1. a l0 Outubro :1.831. (CoU. Nab.)

CARNES: seu vencimento a officiaes de milicias.
- Vid. AI ilicias.

- cm seus açougues enlrada foi autorisada ás
patrulhas de guardas municipaes perma
nentes, e para que fim. Instr. 29 Novembro
i831, art. 15.

- verdes: collectoria no Rio de Janeiro e seu
te~mo para arrecadação de seu imposto, e
com que commissão creou-se em virtude
da Lei 15 Novembro 1831, ar\. M. Reg. 18
Fevel'eiro 1832. (Mano CoUec.)

- sobre arrecadação da imposição de lJOO rs. por
cabeça de gado talhado na villa de Iguaras Ú

em Pernambuco. Av. 11 Outubro 1.832.

- sobre cobrança dos 5 rs. em libra com a que
bra em rez contraria ao art. 6.· da Provo 2á
Maio 1830 providenciou-se, cumprindo a
camara municipal o abatimento, conforme
o art. 66 §§ 7 e 8 do seu Regimento. Av. 4
Fevereiro 1833.

- para melhor arrecadação do sen subsidio liLte
rario de 3'W rs. por cabeça de gado, e 51's.
em libra no Rio de Janeiro e mais provin
cias do lmperio, deu-se o Reg. 23 Setembro
1833.

- seu subsidio e imposto de 5 rs. em libra passou
a ser provincial, menos no municipio da
côrte. Lei 58, 8 Outubro 1.833, art. 35, Lei
40, 3 Outubro 183lJ , art. 36.

- sobre fixacão do termo medio de numero
de 'arrobas de cada rez para deducção dos
fi rs. em libl'a no Rio Grande do Sul. Provo
'U Novembro 183fJ.

II

CARNES: na côrte seu imposto de 5 rs. e subsidio
passou a ser arrecadado pela recebedoria
do municipio. Reg. 6 Dezembro 183lJ.

seccas exportada de S. Pedro do Sul deixarão
de pagar os 10 por ./". Lei 98, 31 Oulubro
1835 , art. 8. .

subsidio liLterario e 51's. em libra na côrte,
como seria cobrado dos diversos gados e
animaes. Lei 98, 31 Outubro 1835, art. 9 §
10, para cuja execução Ord. 30 Abril 1836.
Reduzido á metade a respeito dos carneiros
e porcos pela Lei 70, 22 Outubro i836, art.
9 § 3. Para execução. Reg. lJ Março 1837.
Ord. 58, 28 Março 1838.

- seecas seu despacho sobre agua. - Vid. AL
fandegas. Reg. 22 Junho 1.836, art.182, &c.
Ord. 79, 16 Outubro 18lJ3, &c. Ord. 22
Fevereiro 18áá. Av. 9 Dezembro 1.Sú7.. . ,

- na côrte as vilellas e vaccas não são sujeitas
aos impostos do gado de consumo. Porto
11 Agosto 1836.

- para boa liscalisação na côrLe, conforme as
ID~trucções 9 Maio 1.821, art. 1 e art. 66, S
9, Lei 1. Outubro :1828. Ord. 22 Março 1837.

casas que as venderem pagão imposto de lojas.
- ido Lojas.

sohre rebate a devedor de preço de arremata
cão do contracto de 5 rs. em libra e secca
de corda do triennio de 1828 a 1830 em
Alagoas. Oro. 15 Setembro 1.837.

aos guardas da agencia do imposto na côrLe
deu-se uniforme. Ord. 238, 14 Julho i8úO.

deu-se Reg. para o vencimento dos emprega
dos da agencia do imposto do gado, e nu
mero de guardas e vigias, em explicação ao
Rel!. 28 Março :11:l38. Ord. 2. n 5 Agosto 18ái.

8
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CARTAS

CARNES: declarou-se como procedel'ia a rece
bedo'ria do municipio na apprehensão de
gados. Ord. 17, 22 Fevereiro 18M.

cbarques e mais productos de gado vaccum
importados do Estado Oriental ou outros
limitrophes, pelo interior do Rio Grande do
Sul, considerão-se nacionaes para pao"arem
iguaes direitos. Lei 369, 18 Setembro1)1845,
art. 25.

- emprestimo concedeu-se para constrncção do
matadouro na côrte.-Vid. Camam Mtmici
palo Lei 369,18 Setembro 18M, 3rt. 49, &c.

na agencia do gado se manifesta, e quando, o
ouro conduzido á cidade do Rio de Janeil'o.
Reg. 478, 12 Outubro 1846, art . 3, 4 e 6.

á agencia do seu imposto encarregou-s~ a ar
recadação nas freguezias de fóra da cidade.
Ord. 108, 1!l Outubro 18M.

do rendimento do imposto se deduzem 5 1/h
para dividil'-se pelos vigias. Ord. 32, 31
Março 1846.

CARPINTEIROS de machado: para arsenaes de
marinha. - Vid. Arsenal de Ma7'inha.

de navios da armada. - Vid. Armada.

- sua matricula, e com que menção será feita nas
Capitanias dos Portos. Decr. Reg. 477, 19
Maio 1846, art. 64 a 69.

- emigração deHes devem os consules,Brasileiros
promoveI', e como. Decr. Reg. 520, 11
Junho 1847. art. 227.

CARRASCO. - Vid. Algoz.

CARREGAÇOES. - Vid. Cargas.

CARRETAS: 18 Agosto 1808. (cit. apenas 710

Repe7't. Cunho Mat. Suppl. verbo Carretame,)

- forão declaradas contrabando de guerra nos
tratados com Inglaterra, 1.9 Fevereiro
1810, art. 28; 1.7 agosto 1.827, art. 1.5; com
a França, 6 Junho 1831., art. 21; com
as cidades anseaticas, 1.7 Novembro 1827,
art. 10; com a Pl'Ussia, 9 Abril 1828, art.
1.1; com Portugal, 19 Maio 1836, arl.16.

CARROS de poste da cidade do Rio de Janeiro
para Santa Cruz concedeu-se privilegio ao
seu eslabelecimento. Decr. e Obrigo 1.o Ou·
tubro1818. (CoU. Nab.)

- de engenbos são bens de raiz. Res. 16 Feve
reiro 1818, e Provo 8 Janeiro 1819. (Coll.
Nab. )

- forão declarados con trabando de gnerr a no
tratado com a Dinamarca, 26 Outubro
1828, art. 10.

se não deixão transitar nas immediaçães da
camara dos deputados durante as sessões.
Av. 7 Junho 183lJ., sim porém as seges.
Av. 11 dito.

CARRUAGENS: seu imposto. - ido Segcs.

excitou-se a obsel'vancia do Alv. 2 Abril 1762 ,
sobre o luxo excessivo de Ollro nel1asposlo.
Port. 1.·, 26 Abril 1823. (Coll.l\'ab.)

- com hbestas, quem póde nellas andar na côrte.
- Vid. Bestas.

CARTAS de legitimação. - Vid. Legitimação.

- de emancipação. - Vid. Emancipação.

- ele seguro. - Vid. Segu7'o.



CARTAS

CARTAS patente de consul. - Vid. Consul.

- de magistrados. - ido Magistraáos.

- dc marca. - V~d. Corso.

- de supplemento de idade. - Vid. Edade.
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CARTAS

CARTAS de sesmaria. - Vid. Sesmarias.

- de guia para despacho nas alfandegas. - Vid.
Alfandegas.

de saude que se dão a embarcações. - Vid.
Embarcações.

- de consclho. - Vid. Titulo de Conselho.

- de aforamento pelas camaras. - Vid. Carna7"a~
Mullicipaes,

- de jogar que sello pagão. - Vid. SeUo,

- de correio. - Vid. COrl'eio.

- de tenças e pensões. - Vid. Me7'ces.

- de alforria. - Vid. Libe7·dade.

- precatorias. - Vid, P'recatorias.

- avoca orias. - Vid. Avocar.

- de naturalisação. - Vid. Cidadão.

- de jogar: sua venda por estanco no Brasil, seu
preço e privilegio dos estanqueiros e fabri
can tes. Alv. 28 Maio 1808. (CoU. Oal', P,'.)
Av. 2i Maio 1810. (B. Cm'neÍ7'o, ext7.. 1.0) Av.
22 Agosto 1810 e 1.4. Janeiro USi2. (B. Car
neiroExtn.l.o e2.0) Av. 4. Abri118H. (CoU.
Ottr. Pr.) Privileg. 18 Fevereiro 1.812 (CoU.
Delg.) Decr.1.0 Março 1813. (Coll. Oal'. PT.)
Alv. 2 Março 1818. (Ind. Alb. verbo Cartas.)
Res. 31 Agosto 1818. (CoU. Nab.) Res. 25
Novembro 1819. (Ind. Alb. verbo Cartas e
aJ'7'ematação.) Port. 22 Abril 1820. (CoU.
Delg.) Res. 3 OuLubro 1822. (Cott. Nab. )
Res. 1. n 16 Agosto 1823. (CoU. cit.) Res. 1.',
9 Dezembro 1.823. (Cott. cit.) Provo 1. n 21.
Janeiro 1824. (CoU. cit.)

II

de diligencia e ordem para as partes respon
derem a requerimentos reprovou-se que se
passassem fóra dos casos da Ord. Liv. 3. til.
1. 0, §§ 4. e 5, Provo 21 Julho 1813. (CoU.
lVab.) .

de consciencia. - Vid. Actos. Res. La 26 Ju
lho 1813.

- executarias para arrematação de bens, e como,
se concederão por pl'ivilegio aos habitantes
da villa qe Jaguaripe. Provo iO Maio 1.8111.
(CoU. Nab.)

- rogatorias no recurso das autoridades eccle
siasticascessarão. - Vid. Abaso.

de u ança. - Vid. Camaras A!llnicipaes. Res.
28 Janeiro 1823, &c.

de adopção. - Vid. Adopções.

- de apresentação de heneficios. - Vid. Apre
sentação, Beneficios.

de officios. - Vid. Olficios.

de mar. - Vid. Embarcações.

regias si podem ser revogadas por outro di
ploma de diversa natureza. - Vid, Res. 21.
Abril 1830. (CoU, Nab.)

de convocação da assemhléa geral. - Vid.
Assembléa Geral.

8.
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CASA

CARTAS: subtracção, suppressão, ou abertura
deHas quem fizer ou auxiliai' sendo em
pregado como é punido. Cod. Crim., art.
129, § 9.

quem abrir, como e quando é punivel. Cod.
Crim. , art. 215 a 218.

de empregados publicos para pagamento de
ordenados. - Vicio Empregados.

de gabinetes estrangeiros: 1lJ, 1'8: 30 Julho,
18, 25 Agosto, 6, 13, 28 Setembro 183i.
(CoU. Nab.)

- e diplomas diversos: seus novos direitos.
Vid. Novos e velilos direitos.

- e diplomas diversos: seu sello. - Vid. Sello.

- parliculares quando podem, e como, ser pro
duzidas em juizo. - Vid. Cod. do Proc.,
art. 93. -

- e autos para lransito na chancellaria como
são carimbados. - Vid. Autos. Porto 31
Março 18áõ.

CARTORIO do Thesouro publico nacional.-Vid.
T hesoll1'O.

- de tbesonrarias de provincia. - Vid. Tilesou
rartas.

- de escrivães e tahelliães. - Vid. ESC1'ivães e
Tabclliães.

CARTUXAME: quando se distribue pelos guardas
nacionaes. - Vid. GUQ1'da Naciollal. Lei 18
Agosto 1831, art. 8, &c.

CARVÃO: são prohibidas carvoarias nas coutadas.
Av. 30 Julho 1811.. (Repert. F. Til., verbo
CarvoQ1'ia, n. o 430.)

de pedra: sua exploração. - Vid. Mineração.

de pedra para fabrica de al'mas em fortalezas.
- Vido Fortalezas.

de pedra: seu despacho nas alfandegas. 
Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho 1836, arl
182 &c. ; Ord. 79, 16 Outubro 1843; Av.
11 Março 1844.

CASA forte para prisão na Côrte. - Avs. 3.· 4.',
17 Novembro 1831. (CoU. Nab.)

CASA.do Infanlado. Decr. 17 Maio 18U. (Coll.
Nab.)

CASA (Real) : fixou-se o ordenado dos empregos
reunidos de contador das reaes cavaUariças
e escrivão da lhesouraria. Decr. 30 Abril
1808. (CDU. Nab.)

de Hespanha: sobre direitos ao throno de
11espaoha e Iodia usurpado pejo impel'ador
dos Francezes. Reclam. Resp. Manif. 19,
Manifest. 20 AgosLo 1808.

sobre pagamento de despezas com lavagem e
engommadura da roupa a ella pertencente.
Decr. 1. o 20 Selemhro 1808. (CDU. Nab.)

a suas criadas no fôro de donas de camara e
açafatas elevou-lle ordenado. Decr. 3.· 23
Março 1809. (CoU. Nah.)

- fixou-se ás suas criadas no foro de retretas novO
orde~ado. Decr. 29 Abril i809. (Cott. Nab.)

ás criadas mocas do lavor elevou-se ordenado.
Decr. i.', 30 Junho 1809 (CoU. Nab.); e
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às moças do quarto-Deer. 3. 0 idem (CoU.
cit.); e ás donas da porla-Decr. 7 Agosto
1809 (CoU. cil.); e ás damas camaristas da
princeza do Brasil. -Decr. 29 Dezembro
1809. (CoU. Nab.)

CASA: quaes os ca\'allos de serviço que se mandão
dar pejas cavallariças I'eaes. - id. Alv. 9
Dezemb1'o 1.809 (apenas cito no Dicc. J urid.,
Per. S007.., verb. CavaUos).

a um guarda roupa escl'ivão supranumerario
do conselho da fazenda dispensou-se exer
cicio deste emprego, vencendo todavia
ordenado. Re . 18 Setembro 181 õ. (CoU.
Nab.)

ordenou-se que os genero para seu uso ne
cessarios fossem suppridos pelas fabricas
nacionaes. Provo Circo 15 OutulJ'to 181.7.
(CoU. Nab.)

sobre reposlcil'o da camara do numero que
raptára mulher casada. Av. 28 Setembro
e 10 Noyembro 1818. (CoU. Nab.)

- mandarão-se, e com que condÍçóes, entregar
cavallos de raça das cavallariças reaes a par
t.iculares para lançamento. Av. 16 Agosto
1820.

- seus erupregos hOl1orilicos ficárão sendo ex
pedidos pela secrelaria do reino. Lei 18
Agoslo 1821., § 3, em vigor pela Lei 20
Oulubro 1823, arl. 2, para cuja eXt~cução

Decr. 5lJ5, 23 Dezembro 1847.

aos escravos de S. A. R. empregados na for
taleza da Conceição mandou-se abonar ()
mesmo jOl'oal que aos do arsenal do exer
cilo. POl'l. 31. Maio 1822. (CoU. Nab. )

(Imperial) : reoulal'ão-se as ['ardas dos criados,
inclusivo os de galão de ouro. Decr. 20 Se
tembro 1.822, aUerado pelosDecrs. 20 Julho

1828 (Coll. N ab.) 20 e Agosto .i8hO
(Jorn. 242).

CASA: declarou-se seI' exclusiva para farda dos
criados a côr verde, exceptuadas as pessoas
que tivessem devido com a dita casa. Decr.
29 Setembro 1.822.

- da farda de seus criados se mandou que llSas
sem os empregados diplomalicos do serviço
do Imperio. Decr. 6 Dezembro1822.

sobre concessão pedida de foro de moço da
camara. Res. 3. a 16 Agosto 1.823. (Coll.
Nab.)

sobre isenção de donativos e mais encargos &c.
concedida aos eus criados agraciados com
mercês de oflicios. Res. 7 Outubro 1.823.
(Coll. Nab.)

seus criados que forem de galão branco não
tem voto nas assembléas parochiaes. Const.•
art. 92; Instr. 26 Março 1824, cap. 1., § 7.
n. o 3. Lei 387 1. 9 Agosto 1.847, art. 1.8, § 3.

seu mordomo, como e por quem é nomeado.
e com que altribuiçóes. Const., arte HA.

nas funcções de côrte e beijamãos acima dos
officiaes mbres toma logar o bispo capel!ão
mór. Porl. 1.. 3 5 Janeiro 1.825. (CoU. Nab.)

sobre pretenção de reposLeiro do numero agra
ciado com mercê de olEcio, de que ainda
não tomára posse, á percepção da renda do
mesmo. Res. 2." 1. Fevereiro 1825. (CoU.
Nab.)

- ás damas de S. M. a ImperaLriz elevarão-se
comedorias, e bem assim ás demais criadas.
Decr. 1. 0 1.9 Outubro 1825. (CoU. Nab.)



CASA

( 62 )

CASA

CASA: para abonações de despeza com pintmas
e ornatos de seus paços. Decr. 18 AbriH827.
(CoU. Nab.)

- sobre direitos de importação de objeclos vindos
para ella.-Vid. Alfandegas. Av. 20 Junho
1831.

- o tutor de S. M. o Imperador que altribuições
tinha a respeito do mordomo, criados de
galão e mais empregados da casa até à classe
de moços da camara. Lei 1.2 Agosto 1831,
art. 4.

- declarou-se não lhe pertencerem as cocheiras
e armazens da praia de D. Manoel, na Côrte.
Av. 15 Março 1833.

- aos o./ficiaes da secretaria da mordomia mór e
expedienle dos úlhamentos concederão-se
fardas como as dos officiaes das secretarias
de estado. Decr. 97, 23 Setembro 1841.

- seus officios, foros e honras, a que novos di
reitos são suhjeitos. - Vide IVovos direitos.

- providenciou-se sobre a expedição de des
pachos tanto para nomeação dos officiaes
mecanicos da casa imperial, como para
pr,?vimento de todos os officios deHa, cuja
apresenlação pertença, segundo as leis, ao
mordomo m6r. Decr. 499, 31 Janeiro 18117.

CASA de Santo Antonio de Lisboa: teve confirma·
ção dos privilegios concedidos. Alv. 2Novem
bro 1811 (CoU. Ouro Pr.) ; Provo 14 Agosto
1812 (CoU. Delg.); Porto 11 Março 1813
(CoU. cit.); Provo 15 Fevereiro 181.5 (Repert.
F. TIt., verbo Casa, n. O 529). .

CASA da supplicação do Brasil: foi constituida a
Relação do Rio de Janeiro, e como regulada.
Alv. 1.0 Maio 1808, para cuja execução Decr.
29, Av. 30 Julho 1808 (CoU. Nab.) alterado
quanto a recursos pelo Alv. 6 Maio 1809.

CASA da supplicação do Brasil: antiguidade de
seus membros. - Vide Antiguidade de
membros da Casa da Supplicação.

ao seu chanceller concedeu-se o tratamento de
senhoria. Alv. 12 Janeiro 1.811.

- regras se derão para acautelar augmenlos de
casas de commissão em feitos, de lencão
demora no despacho, e perigo no seg;ed~
Ass. 340, 26 Março 1811.

- mandou-se que julgasse equipagem de navio
nacional que em alto mar se amolinára e
matára o mestre, &c. Decr. 1. 0 1.2 Feve·
reiro 1813. (CoU. Nab.)

- fixou-se numero de ministros, alçadas, sup
pressão de casas de aggravos, e ouLras pro
videncias. Alv. 13 Maio 1.813.

- para destino dos feitos distribuidos ás casas
de aggravos extinctas pelo Alv. 13 Maio
1813 derão-se providencias. Ass. 347, 6
Novembro 1813. (Coil. Ass.)

augmenlou-se ordenado ao guarda-mór. Alv.
11 Fevereiro 181.5. (CoU. Nab.)

- para augmento do ordenado a seus ministros,
conforme o Alv. 1.3 Maio 181.3. Porto 5 De
zembro 1815. (CoU. Delg.)

- quantia se mnndou arrecadar das pelições de
aggravos e assignaluras a beneficio dos ex
postos. Carl. Reg. 2. 3 1ft Dezembro 1.815.
(Call. Nab.)

aos seus membros designou-se luO'a1' na solcm
nidade dn acclamacão do Sr.oD. João VI.
Av. 3 Fevereiro 1818. (CoU. Nab.)

- sobre como deverião ser julgadas as glosas.
Res. 20 Fevereiro 181.8. (Coil. Nab.)
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CASA da suppJicação do Brasil: sobre compe
tencia do seu juizo para intentarem-se ac
cões conlra a corôa ou fazenda. Res. 24
Abril 1818. (CoU. Nab.)

declarou-se pertencer ao seu corregedor do
cl'ime da Côrle o julgamento de resistencia
commelticla por soldado de linha, e não ao
comelbo de guerra. Provo 1. a 29 Março
1819. (CoU. Nab.)

de seus membros se nomeou o juizo de com
missão creado para as causas da rainha.
Decr. 22 Julho 1.820.

informações particulares de seus ministros e
officiaes se exigirão annualmeotLe, e como,
do regedor das justiças. Av. 27 Julho 1820.
(CoU. Nab.)

sobre dizima dos aggravos e appellações dos
juizes de fóra e ouvidores da comarca para
ena in lerposlos. - Vid. ChanceUaria (dizima).
Res. 9 Abril 1821.

abolio-se o uso das tencões em latim. Lei 17
Maio 1821 em vigor' pela Lei 20 Outubro
18:..3, art. 2.

sobre accumulações de commissões por im
pedimento de membros. Porto 20 Outubro
18~1. (CoU. Nab.)

seus advogados gozavão , e como, de aposen
tadoria. Provo 2. n 7 Dezembro 1821. (CoU.
Nab.)

quae as obrigações do chanceller e do re
vedor a respeilo das sentencas e CaI'las traD
sitaveis pela chancellaria. Provo õ Janeil'o
1822. (CoU. Nab.)

- commeUeu-se-lhe decidir por asseuto questões
de antiguidade de desembargadores. Alv.
17 Janeiro 1.822. (CoU. Nali.)

.CASA da supplicação do Brasil: recursos per
tencentes á Relacão da Babia mandarão-se
dirigir áquella durante a occupação lusi
tana. Decr. 29 Novembro 1822.

declarou-se a quem tocava sua presidencia na
falta do regedor e chanceller. Av. 1.7 Abril
1823.

providenciou-se sobre distribuição de ca';1sas
pertencentes á mesa da COl'ôa ao escriVão
do juizo dos feitos. Alv. 3 Setembro 1823.

proposta de ministros para despacho se man
dou, e como, fazer. Porto á." 21 Maio e
3 Novembro 1824. (CoU. Nab.)

mandou-se executar nella o Decr. 17 Abril
1824 sobre a fórma de fazer publicos os
processos, conforme a Consi. Pori. 30 Agosto
1824. (CoU. Nab.)

seu sollicilador de justiça ordenou-se que ti
vesse livro para os nomes dos presos e se
guros. Pori. !.l." 22 Setembro 1.824. (Cott.
Nab.)

conferencia exlraordioaria se ordenou para
decisào de processos crimes. Port. 5." 22
Setembro 182á (Coll. Nab. ) , alterada pelo
Av. 1.°6 Dezembro 1827 e 8 Janeiro 1830.
(Coll. Nab.)

para decisão de suspeu;ao do chanceller da
casa, servindo de regedor, providencias.
Provo 1.°, 1.0 Noyembro 1824. (CoU. Nab.)

declarou-se dever seu chanceller cumprir os
accordãos da casa, legitimo superior seu.
Provo 2." 1.0 Novembro 182!J. (CoU. Nab.)

ordeno -se que nos casos de pena capital o
regedor parlicipasse logo a decisão dos em
bargos, e para que fim. Porto 1. a 11 No
vembro 1824. (Coll. Nab.)
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CASA da supplicação do Brasil: providencias se
derâo sobre as faltas de seus membros,
exigindo-se, e quando, certidão de me
dico. Porl 2. a 19 Novembro 1826. (Colt.
Nab.)

- mandou no pagamento de ordenado de chan
celler que passára a regedor observar aRes.
3 Fevereiro 1825. Res. 1..' 8 Fevereiro 1825.
(CoU. Nab.)

- elevarão-se os vencimentos de seos membros.
Decr. 17 Fevereiro 1825.

- sobre aggravos de ordenação não guardada
interpostos de sens accordãos, e validade dos
assentos da de Lisboa depois da existencia
daquella. Accord. 26 Fevereiro 1825. (Colt.
Nab.)

- ordenado de desembargador do desembargo
do paço mandou-se suspender emquanto
elle servisse de regedor. Podo 1.' 28 Feve
reiro 1l:l25. (Colt. Nab.)

- declarou-se que seu chanceller nomeado re
gedor devia, e porque, de novo pagar novos
direitos. Res. 4.' 7 Junho 1825 e 1." 26
Setembro 1827. (Colt. Nab.)

- lavrou diversos assentos acerca de aggravos.
3 Accord. 5 Jnlho 1825. (Colt. Nab.)

- meirinhos para divel'sas varas e com que
ajuda de custo se mandou nomear. Decr.
1.6 Agosto 1.825 - providencias para paga
menlo. Av. 27 Agosto 1828. (Colt. Nab.)

- seus membros só se devem levantar quando o
fizer o seu presidente, e nunca pela entrada
de qualquer, ainda mesmo dos grandes, que
tem assento na presença do Soberano. Ports.
2.' e 3. a 25 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

CASA da supplicação do Brasil; p:lgamenlo I e
como, se determinou de ordenado de casa
de aggravos servida em lagar do proprieta
rio. Decr. 29 Novembro 1825, (Colt. Nabo)

- pagamento a desembargadores cOl'regedores
do civel com desconto da 5. n parte para o
que exercêl'a o lagar em impp.dimento, or
denou-se. Res. 3. n i4 o\'embro 1826.
(CoU. Nab.)

sobre pagamento de 5." parle de ordenado
requerido pelo desembargador que servira
em logar de outro que estivera ausente com
licenca e ordenado. Res. 2. n 8 Maio 1827.
(Cott: Nab.)

não podia dispensar lapso de tempo e mandar
tirar devassa fóra deHe. Provo 30 Junho
1827. (CoU. Nab.)

- sobre remessa de cartas a seus membros pelo
correio. Porto 6 Março 1828. (CoU. Nab.)

para pagamento de seus membros ordenou-se
remessa de follla á secl'etaria da justiça.
Av. 1.° 16 Agosto 1828 e 12 Março 1830
e 3.° 14 Julho 1831. (CoU. Nab.)

sobre a força e validade de seus assenlos.
Res. 24 Março 1829. (Colt. Nabo)

- responsabilisar farão mandados seus membros
que havião infringido as leis em um pro
cesso crime. Porto 1. n 24 Julho e Av. i.'
2 Outubro 1829. (CoU. Nab.)

sobre estado da casa de suas sessões. Av, 2.'
25 Agosto 1829 (CoU. Ndb.); Av. 20° 31
Janeiro, 19 Fevereiro 1831. (CoU. cito)

ordenou-se que julgas e os processos de réos
presos com preferencia (lOS afiançados e se
guros. Av. 16 JaneÍl'o 1830. (Coll. Nab.)
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CASA da supplicação do Brasil: ao a~gravista

mais anligu cabia servil' em impedimento
do chanccller. Av. 3 Janeiro 1. 31. (Coil.
Nab.)

mandou-se aboonr, e como, <.lepois dos qua
renla dia do impedimenlo, e qunl, do re
gedor, a 5. a parle do seu ordenado ao cuan
celler que o subsLituira. Res. 4. a 2;3 Março
1831. (CoU. Nab.)

sobre rcmulleraçüo pedidn pela I'iuva de um
de embargador agg":wisla por serviços na
magistralt,Jf:l. Res. 29 .Iulbo 18i>1, (CoU.
Nab.)

sobr' como serião punido o. ndvogado, deHa
paI' irre~ularidadespraticadas conlra o art.
166 do Cod. Crim. AI. 1.· 1 A1"o lo 1831..
(Coll. Nab.)

- sua sala foi, c como provlsol'lam oLe de li
nada para se 'sões da calDara do senaclo.
Av. 12 A,yoslo 1831. (CoU. Nab.)

- seu desembargadul' ministro (restado accu 'ado
foi sllsl eoso emquaoto se não ultimasse o
procrsso. Av. 1. .• 13 Ago lo 1831.. (CoU.
1Vab. )

approvou-se dis(l'ibuição do sel'viço de cor
I'eiçiio do crimn por Ircs de emiJarg(ldores.
.h. 3.· 22 Agosto 1831. (CoLl. Nab.)

- a dllSembal'f;ador C[ le servil'a casa de a·f.\"gravos,
cnjo propl'ietal'io e achára ill1pedido, man
dou-se ahonnr a 5. 3 pade descontados qua
n'nla dias. Ik. fi ~ctl'l\111'o 1831. (CoU.
1'7ab.)

ordenou-se que participa' c, como, os pro-
céssos elo mpregado,; J'esponsabilisados.
AI'. 7. V 13 Outubro 1 '31. (CoU. Nab.)

II

CASA da sopplicação do Brasil; ordenança pe
dia-se para seu cbanceller. Av. 1. 0 19 Ou
luhro 1831 e 4.· 211 Novembro 1831. (Coll.
Nab.)

mandou-se abl'ir as~cntamento e pagnr orue
nado a cbanceller nomeado, por se consi
dCl'ar vago o lo~al' pelo despacho do ante
cessor para presidente de provineia. Res. 2.'
25 Novembro 1831. (Coil. Nab.)

carlas de seus ueselnuaraadores rdinlll'ios
3ggravistas. offieios deUa, juiz e procarador
da corôa, corregedor do cil'el e cl'ime, juiz
da chancellaria, promotor da jusLiça, chno
cel1cl', que novos direitos pa?,avão. - Vid.
Nm'os c I!clhos di1'f'itos.

foi eqniparada ús demals l'e!ações (10 mperio
pelo Cad. du Proc., al'l. 8. Di~p. Pro\'.,
arts. ~L8, 21 ::I _3. - ido Relações.

de Lisboa: senlcoç3s c deci ões por ella dadas
depois da iodcpendencia do ImpCl'io forão
declnradas nunas; remeUendo-se os em.
hargos oífensivos dcl1as no conhecimenlo
das Relações. Lei 67, 28 Setembro 1837.

CASADO; ainda que separado da UloliJer, não
póde ser ('ecl'l1tado. - Vid. Recrutamento.

soldado - 25 Novembro 1809 (apenas cito
Bepert. Cunh. AlaU., 5U!,P!., verbo Casado.

CASAIHEl TO: suppril' P"",: clle /) conscn timcnlo
de pai perlencia ao dcsell1bar~o do paço
Provo ~12 Novcmbro 1. l.3 (CoU. Nab.) hoje
ao,; juizes de orphão" Lei 22 S lembro
1828, arL. :2. § 4; Reg. 143, 15 Março
18112 art. 5. § 5.

dos escravos na capitania de !\linas Geraes
mandoll-se promo\'cr. PI'O\'. 27 Outuhro
1317.
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CASAMENTO; sobre o de um creoulo com es
crava que comprára. - Vid. PrOL'. 8 Agosto
1821. (CoU. Nab.)

- dá direito ao menor de 25 e maior de 21
annos para votar nas assembléas paro
chiaes. Const., art. 92; lnstr. 26 Março
1824, cap. 1., S7. Lei 387 19 Agosto 1846,
art. 1.8, S1. - Vid. Av. 83, 26 Ab"ili847,
§S 8, 10.

- da princeza herdeira presumptiva da corôa
como será feito. Const., art. 120.

- sobre o de um Colono protestante com uma
calholica.-Vid. Porl. 12 Julho 182á (CoU.
Nab.);Port. 2. a 18 Agosto 1824. (Coil. cit.)

- sobre annullação de um, a pretexto de haver a
mulher sido ra ptada, e recebidos os conjuges
sem licença do ordinario.-Vid. Porl 1.',
5 Fevereiro 1.825. (CoU. Nab.)

- sobre serventia de officio concedid3 em sobre
vivencia ao que casasse com a filha do con
cessionaria. Res. La 1.8 Julho 1826. (CoU.
Nab.)

- ordenou-se que fossem feitos conforme a
sessão 24, cap. 1, do Concilio -de Trento,
de Reforma. mat,·im. e constituição do al'ce
bispado, Liv. 1, til. 68. S 291.; Res. 3 No
vembro 1.827, l'ecommendado por Avs. 25
Junho 1.828. (CoU. Nab.)

dedal'ou-se que aRes. 3 Novembro 1827 não
privara os parochos dos emolumentos de
denunciações e c~rlidões. Res. 28 Julho
1828.

de orphãa lendo logar sem consentimento do
juiz respectivo ao marido. são por este en
tregues os bens delIa. Lei 22 Setembro
1828. art. 2, § á; Reg. 143. 15 Março
1.842, art. {) § 8.

CASAMENTO; de juiz de orphãos com orphãa
dfl sua jurisdicção carecia de licença do
governo. Lei 22 Setembro 1828, art. 2,
§ 11, sem vigor pela Res. 14 Dezembro
1830.

licença para eHes, dispensando os tres pro
clamas, declarou-se não dever um vigario
geral conceder, nem licenças de casamentos
a capellas existentes denlro de parochia.
Res. 3 Outubro 1828. (CoU. Nob. )

qualidades de familia e conveniencia delle
perténcem á jurisdicção temporal, conforme
ao Alv. 29 Novembro 1.775 e 6 Outubro
1784, e aos parochos o que é meramente
espiritual. Provo 2.' 6 Outubro 1828 (CoU.
Nab); Av. 6 Outubro 1829 (CoU. cit.); Av.
70, 18 Julho 1846.

- do Sr. D. Pedro I com a Sra. D. Amelia.
Trat. 30 Junho 1829 (Coll. Nab.) pro
gramma para a olemoidade. Av. e Reg. e
Formul.. 3 Outubro 1829 (Coil. cit.); A•.
i8 dito (Coll. cit.) ; Carl. Imp. 2 Dezembro
1829. (CoU. cit.)

- livra das penas do estupro os réos que o hou
verem commettido-Cod. Crim., art. 225,
e bem assim os que houverem commetlido
rapto - cit. Cod., art. .228.

- contrahi?o contra as leis do Imperio quaodo
se verIfica. e como são punidos os coo
trahentes c parochos. Cod. Crim.• arts.
267, 248.

- fingido, e para que fim, como é punido. Cod.
Crim, art. 255.

- supprimento de consentimflnto paterno para
elle que direitos paga. - Vid. Novos direitos.

certidões delle forão os parochos de Minas
autorisados a passar sem despacho - Res.
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13 Julho 1832, e bem assim todos os uo
lmperio. Res. 18.· 11 Julho 1838.

CASAMENTO: bulIas pontificias e de seus dele
~ados a respeilo de dispensas e os livros
de seus assentos que seBo pagão. - Vid.
Seilo.

- os livros de seus assentos servem lambem
para avaliação dos beneficias parochiaes.
Decr. 10 Abril 18M, art. 3, S 3.

- para dispensar no cunbadio tem o ordinario
auloridade bastante. Desp. 18 Fevereiro
1837. .

de S. A. I. como foi regulado. Lei 1.66, 29
Setembro 18áO.

- da licença judicial para eUe, supprido o con
sentimento paterno dá-se élggravo de pelição,
confol'me o Alv. 29 Novembro 1.775. Reg.
1.43, 1.5 Março 1842, art. 1.5, S 1.2.

- credito concedeu-se para as despez:Js do de
S. M. o Imperador, no eSlrangeiro. Res. 283,
7 Junho 1843, tab. 1., art. á.

- de orphão!' para ter 10g:Jr depende da licença
do juiz de orphãos. Av. 70, 18 Julho 1846.

- seu registro pelos consules Bra ileiros em raiz
esh'aogeiro como deve ser fcilo. Decr. Reg.
52011 JUllbo t8l1.7, art. 1.71 a 19á.

- das filhas de militares falleciclos n~IO prejudica
a percepção do meio soldo. - Vid. .Meio
soldo. Decr. 5211. Julho 18á7.

CASA.S de caridade: fixarão-se em seu beneficio
impostos, e quaes, sobre embarcações. Alv.
3 Fevereiro 1810, ampliado pela Lei 15
Novembro 1831., "rt. 51, S8, no Rio de

II.

J:meiro como são arrecadados. Decr. Reg.
26 Março 1833, art. 9, subslituido pelo Rf'~.

30 Maio 1836, art. 73, § 2; 1. 06, S1. ; Hã.
(Coil. Planch.) Reg. 22 Jl1n11o 1836, art.
88, S9,89, 10á. 1.15; § 15, 208. (Coil. cit.)

CASAS de caridade: devem os presidentes de
provincia vigiar sobre elIas. Lei 20 Outubro
1823, art. 2á, § 3. - Vide Lei 1.ô 12
Agosto 1834, art. 1.0, § 10.

- são, e como, visitaàas pelas camaras muni
cipaes -Lei 1 Oulubro 1828, art. 56. 
Seu eslabelecimenlo e conservação a eslas
incumbe, e como - arls. 69, 70.

- sobre creacão de estahelecimentos de caridade
e a que'm compeliria arrecadação das es
molas e legados para el1ns deslinados. Porto
i Oulubro 1829. (CoU. JVab.)

- de Pernambuco regulou-se sua administração.
e como. Res. 13 Oulub1'O 1831.

- são, e como, inspeccionadas pelos chefes de
policia. Decr. 29 Março 1833, art. 1, § 7.
- Vid. Reg. 120 31 J aneil'o 1.842, art. 58.

- para el1as são applicadas as amostras de as
sucar das mesas de rendas. Reg. 30 Maio
1836, art. 156. (CoU. Plancl!.)

as conlribuições para elIas sobre mercadorias
estrangeiras, onde as houver, como serão
arrecadadas. Reg. 22 Junho 1836, art. 88;
S 9; 89, fOá. 115, § 15; 208. (Coil.
Planch. )

- sua constl'ucção juslifica desaproprinçi'1O por
ulilidade publica geral ou municipal da
Côrle, e como. Res. 353, 12 J ul110 1845.

CASAS de delenção em Snnta Catbarina manda
rão-se creal', e como, e para que fim. Res.
18 Julho 1832.

.: 9.
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CASAS de correcção e trabalho: sobre eHas devem
os presidentes de provincia vigiar. Lei 20
Outu1..>ro 1.823, at'l. 24, S3.

do município do Maranhão tíverão applicação
de cerlas muletas para sua despeza. Res.
11. Dezembro 1830. <1ft. 5.

- a ellas são, e como recolhidos os menores de
1lJ. annos que bouverem delinquido com
discernimento, Cod. Crim., art. :1.3.

_ para ser applicado ás despezas de uma, acei
tou-se orrerecimenlo de produc1o de presa.
Av. 1.° 25 Maio 1831. (CoU. Nab.)

_ dos cI'imps puuiveis com 1res mezes de prisão
ncllas conhecião os juizes de paz.-Cod. do
Proc., art. 1.2. § 7 - hoje aos chefes de po
licia, juizes munícipaes, delegados e sub
delegados. Lei 261, 3 Dezembro 18U, art.
lJ., § 1; 5, 6, 17; S 2.

devem os ch'efes de policia inspeccionar.
como, e para que fim. Decr. 29 Março
1833. art. 1, § 7. - Vid. Cadêa. AIv. h
Junho 1823. &c.

africanos na da Côrle. - Vid. Afi'icallos.

_ e de prisão e trabalho: sobre sua cl'eaçào e
regimcn legislão as a ·sem1..>léas provinciaes.
Lei 16. 0

• 1~ Agosto 18M. art. 10, S 9.

á da Côrte approvou-se regulamento para seus
empregados. Porto 21 Março 1835.

da Côrte declarou·se não ser considerada pri
são POI' emquan1o, e nem seu administrador
subjei10 aos juizes cl'iminaes. Av, 10 Julho
1835.

da Côrte: os individuos dos destacamentos que
fizerem sua guarda são subordinados ao
administrador. Av. h. Setembro 1835.

CASAS de correccão: da Côrle: loterias para
suas obras ~oncederão-se, e como. Res.
8 , 29 Ou1ubro 1835.

da cÔI·te: ordenou-se que 1ive se missa aos do
mingos e dias sanlos. Av. 30 Junho 1837;
Av. 6 Março 18áO (.forn_ 72).

da côrte: ás sua obl'a e mandárão applical'
as comedorias que no calabouço pagavão
diariamente os senhores de escravos. Av.
31. Julho 1837.

- a ellas são, e como, l'cmellidos os conàem
nados a pris~o com trab·alho. Reg. 120,
31 Janeiro 184.2, arls. á10, lJ.11.

ordenou-se-lhe cumprimento dos arls. 22,
27, 28, Reg. 151. 11 Abril 1 li 2. Ord. 19
Abril 1SlJ.3. (Jom. 116.)

- os condemnados a pri ão com trabalho nellns
occupados declarou o ~ovel'Oo não ser con
tTa a lei 1rnzerem corren1e e mnnilha no
pé. Av. 19 Janeiro 1847 (Gaz. OfT. V vaI.
n. O 119).

CASAS de leilão e modas: seu imposto creou-se,
e como. Lei 15 Novembro 1831 , al'I. 5'1,
S12, para cuja execução Reg. 28 Janeiro
1832, arts. 1 a lJ., 12, ordenada por Circo
8 Março 1832 (Man. Collat.) , elevnda a
quan1ia do im posto pela Lei 58, 80u1lluro
1833, at't. 30, S 1- só municipio da
Côrte pertence á receita geral, Lei lJ.D, 3
Outubro 183á, arts. 36, 39 -; pertencendo
sua arrecadacão á recebedoria dns rendas
inlernas, Reg. 6 Dezembro 1834, 3rt. 16
elevou-se ao duplo o seu imposto, Lei 317,
21 Outubro 18lJ.3, al'l. 17 - mandou-se
contar a cobrança de Janeiro 184lJ., Ord.
1h No,'embro 18lJ.3 (Jom. 310) - decla
rou-se como se cobraria das que o não ti
vessem pago até a data da lei, Ord. 26 Fe·
vereiro IBM (Jorn. 63)-regulou-se sua
arrecadação, Decr. Reg. 361, 15 Junho
1844. arls. tO, H - declarou-se se devia
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cobrar de ca~a de commercio que fizesse
h·ilão, fossem ou não as fazendas suas. Ord.
27 SeLembro 184ft (J orno 26í).

CASAS de moeda: na do Rio de Janeiro fixou-se
ordenado ao primeit'() abridur. Decr. iG
AgosLo 1808. (Coll. Nab.)

- do Rio de Janeiro e Ballia: ne\las se mandou
faul'icar moeda de pt'ala, e como-Alvo 20
Novembt'o 1809 (CDU. Nab.) e recunltar os
pesos caslelhanos. Prol'. l1 Abril 1.810 (CDU.
cito )

da Bahia: ao sen provedor oeu-se vencimento
sem servil' de exemplo. Decr. 2. 0 i8 Fevo
reiro 1.811.. (Coil. Nab.)

do Rio de Janeiro pa~sava. e como. guias aos
condl1ctnres de hanas de 0\11'0. e pnra que
fim. Avs. 26 Selembro 1812 (Colt. Nabo);
Av. 12 J anciro i813. (Colt. cit.)

sobre diminuição dos direitos das barras de
ouro ne1la entregues. Av. 2~ Setembro
:1812. (CDU. Nabo)

ajuoa de custo ao escrivão da entrada conce~

deu-se. Decr. 26 Novembro 1818. (CDU.
Nab.)

da Côrte: crcaráo-se quatro logares de prati
canles de ensaio de omo e praia, e com
que vrncimenlos. Decl'. 29 Dezembro 1819.
(Colt. Nabo) .

da Bahia: para se passarem aos seus empre
gados provimenlos vitalicios, pagando, e
como, novos direi los. Provo 3 Fevereiro
i820. (Colt. Nabo)

sobre fadura da corôa imperial e sceptro para
coronção. Decr. 3.· 19 Novembrp 1822.
(Colt. Nab.)

CASAS de moeoa : da Côrte: mandou-5e admit
til', e com que vencimento, a fiel do ouro.
pr;,l:l e cobre o empregado que o era da
de Lisboa. e porque. Deer. i.· i8 Janeiro
i823. (CDU. Nab.)

- proYidencia para cxadidrlo nas conlas cle cha
pas de coure para moeda. Porls. 25 Fel'&
rcico i823. (CDU. lVab.)

- providencias. c quacs. se deráo para activar
seus elllprcF;lldos e llUnir os remissos. PorL
i.- b Março 1823 (CuLt. Nab.); Podo 3.a

6 Maio 1823. (CDU. cit.)

ordenou-se exacla igunldade no serviço e folgas
dCls lrab:llhadol'cs. Porl 8 Marco i823.
(CoLt. lVab.) .

- sobre obrigação dos juizes da balança de pesar
lambem o COUl'6 rcmeLlido do arsenal do
exercito. P<lrt. 1.. 10 Abril 1823. (ColL
Nab.)

- para elIa passou do arsenal do exercito o 1a
boralorio do corle do cobre. Port. 2. a 21
Junho 1823. (CDU. Nab.)

do moeda: providencias sobre empregados
desobedienlcs, c quaes, derão-se. Porlo 7
Julho i8.23. (CDU. Nab.)

mandarão-se molctar os officiaes da oOicina de
fundição que não comparecessem n09 dias
feriados dos lribunaes. POI'l i. a 25 Maio
1825. (CoU. Nab.)

sobre pagamento ao ajudante da officina de
abrição do ordenado que se lue Lavia des
contado, visto provar ler eslado ~ravemenbs

eDftlrmo. Res. 29 Julho 1826. (CoU. Nab.)
o contrario em Res. 2.· 26 Setembro 1827.
(C"U. cit.)

- ordeD~u-ae desconto da Ó.· parto do ordmaad
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:lOS empregados que faltassem sem justa
causa e provada. Ports. i8 Setembro, 6 Ou
tuhro 1826. (CoU. Nab.)

CASAS de moeda: ao seu 1. 0 juiz da balança
mandou-se pagar ordenado vencido quando
mostr:lsse doença provada, com desconto
da 5.· parte. Res. 3.•0 14 Novembro 1826.
(CoiL. Nab.) Prol'. 2.' h Dezemhro 1826.
(CoU. cit.)

- nns ferias dos empregados nas machinas de
cunhar mandou-se ahonal' gratificação, e
qual, e como. Porto 9 Dezembro 1&26.
(Colt. Nab.)

- licença por nnno concedida com ordenado na
fórma do Decr. 7 Agosto 1798. - Vid. Prol'.
3." 7 Fcvereiroi827. (CoiL. Nab.)

- rel;lJlou-se a fórma porqne seria feita a com
pra de cobre e oulr'os materiaes, e excitou
se a observancia de seu rCF;imento. Porto
1.· 29 Dezembro 1827. (Colt. Nab.)

- do Riode Janeiro sobre a direcção e andamento
das machinas de ajustar, cortar e sarrilhar,
e engenhos de cunhar providenciou-se con
forme o regimento. Porl. 2 Janeiro 1828.
(Colt. Nab.)

- IDnndou-se nella estabelecer banco para troco
diario. POl't. 7 Janeiro 1.1;28. (Ind. Alb.
verbo Casa.)

- mandarão-se demillir emprei1;ados que falta
vão ás obrigações sem motivo fnndado.
Decr. ti Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

- para venda de sisalha de cobre e moeda do
mesmo do Chile providencia. Edil. 23 Abril

o i 828. (CoU. Nab.)

- da Bahia ronndou-se, e como, pôr em aclivi
dade. Provo i9 Julho 1828. (CoU. Nab.)

CASAS

CASAS de moeda: declarou-se não ser a seus
jornaleiros devido vencimento dos dias em
que, não trabalhassem. Res. 29 Outuhro
1828. (CDU. Nab.)

- thesoureiro da da Bahia demittido nfto foi re·
integ:rado, apezar de ser empregado vitali
cio. Res. 1.' 15 Janeil'o 1830. (CoU. Nab.)
o contrario em resolucão 1. a e 3. a 1. o Marco
1830. (CDU. cit.) . .

suspendeo-se o provimento dos empregos que
vagassem, e como. Lei 15 Dez.em1.JI'o 1.830,
art. 22.

approvou-se a medida lom:lda sobre prepara
ção de laminadores, e levantamentos de
bustos para cunho Je moedas. Porto 15 Se
temhro 1831.. (CoU. Nab.)

- da côrte autorisou-se para recepção do onro
em pó, e para que fim. Res. ô Julho 1.832.

seus procuradores para recebe~eDl ordenado
não necessitão do aLtestado do art. 103 da
Lei 4. Outubro 1831. Decr. 2 Março 1.833.

da côrte: seu thesoureiro e escrivão rorão dis
pensndos do serviço da guarda nacional. Av.
13 Maio 1833.

seu rendimento é arligo de receita geral. Lei
58, 8 Outubro 1833. art. 31., § 1.6.

foi o governo aulorisado pal'U reformar no
pessoal e material. Lei 59, 8 Ou lul>ro 1.833,
art. 33; para cuja execução foi extincta a da
Bahia. Decr. 13 M,n'()o 1834, alterado relo
DecI'. 48, :25 Abril1ÉHlO.

da Babia: seus empregados vitalicios fi.carão
considen~dos cornQ de reparLição extlDcla.
Ord, 17 Dezembro 1.834.
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USA'S de moeda: da côrte foi, e como, encar
regada do troco da moeda de cobre. Decr.
Reg. 4 Novembro 1835, art. 51.

- determinou-se quanto deveria cobrar dos pro
cessos metallurgicos, e como arrecadar os
direitos de senhoriagem e mineração. Ord.
263,17 Novembro 1840.-Vid. Av. 17 No
vemb,'O f8ái. (Gaz. OfT. 168 2. oval.)

- abolia-se o emprego de ajudante da ferraria.
Decr. 6á., 6 Março 1841 : e um de fundidor.
Decr. 130, 21 Fe\'ereiI'o 1842, e ajudante
do cunhador. Oecr. 145, 18 Março 18!t2.

nella se mandou fazer chapas para os sellos do
correio. Ord. 23 Fevereiro 18á3. (lorn.83.)

- salarios aos officiaes de abrição se mandarão
elevar, e como. Ord. 15 Maio 1.8lt3.
(Jorno 143.)

- ao seu provedor compete julgar as apprehen
sões do ouro, conforme o Reg. 22 Junho
1836. Av. 71, 3 Julho 1845.

- sobre exame de machinas de cunhar e outras
existentes na alfandega da côrte, sua re
messa, e exame de outras, e arrematacão.
Ord. 18 Novembro 1845. (Jorn. 332.) ·Av.
2ft Fevereiro 1846. (Iorn. 70.)

- a ella é, e como, remettido o ouro manifestado
para reduzi-lo a moedas ou barras. Decr.
Reg. !tiS, 12 OuLubro 1846.

CASAS nobres: providenciou-se sobre adminis
tradores remissos em pagar a taxa de legados
com que as mesmas se achavão oneradas.
Vide .Taxa. Provo 2." 20 Novembro 1810.
(CoU. Nab.)

- adminisLrador de uma em Piauhy foi no
meado e lambem juiz privativo o ouvidor
da comarca. Decr. 2. 0 15 Setembro 1817.
(CoU. Nab.)

CASAS nohres: do conde das Galveas: juiz
administrador foi e com que poderes no
meado. Decr. H Março 1.819. (CoU. Nab.)

- forão extinctos todos os juizes de commissão
ou administração deli as. providenciando·se
sobre o julgamento das suas causas &c. Lei
da Consi. PorLug. , 17 Maio 18~1. cm vi~or

pela Lei 20 OuLubro 1823, arte 2. decla
rada pela Lei 1ft Julho 1821, em vigor pela
Lei cit.

do conde de Linhares: levanLado o sequestro
deu-se a adminisLração ele suas fazendas 6

bens, e como, a um irmão. Provo i.' :1.5
Fevereiro 1.823. (CoU. Nab.)

- do Visconde de Asseca: sobre sua adminislra
ção, e com que condições e salario pedido
pOl' elIa. Res. 1..' 23 Dezembro 1823. (CoU.
Nab.) Res. 18 Maio 1.824. (CoU.cit.) Rei.
2 Julho 1825. (CoU. cit.) .

do conde da Ponte: sobre administração pe
dida de seus bens sequeslrados, e com que
condições. Carl. Reg. 3 Janeiro 1816 e Res.
2.' 26 Maio 1.824. (CoU. Nab.) Provo i2
Junho :1824. (CoU. cit.)

CASAS pias dos orphãos: da Bahia foi posta de
haixo da inspecção do arcebispo. C. Reg.
29 Dezembro 1808. (CoU. Nab.) para sel1
melhoramenLo. Alv. 3i Julho 1.818.

do castello: mandou-se instaurar em Lisboa,
unindo-se-Ihe o collegio dos orphãos da
Mouraria. Alv. 2lt Outubro 1814.

em seu beneficio se concedeu loteria. Av. i9
Junho. em Av. 2f? SeLembro i816. e Av.
20 Julho dito. (Ind. AlIJ. verbo Casa.)

- dos orpbãos da Bahia: quanlia IlDnual para seu
soccorro se mandou dar. Provo 2.' 26 Março
:1.828. (eou. Nab.)
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CASAS pias para orphãos de ambr>s os sexos em
Pernambuco: para sua creação e snsten
tação da da Bahia {;li, e como, applica<1o o
palrimonío da e'"tincta conwe~açào ue S.
Filippe Nery. Lei 9 Dezemhro 1830, art.
2 e ii.

- Yid. Orpftãos.

CASAS de reclusão: seu carcereiro 011 guarda que
seduzi!" mlllhel' presa ou depositada debaixo
de sua custodia, como é puniJo. Cad. Cám.,
art. :15J,..

CASAS para hahilação de officiaes só se concedem
aos que se achão destacados fóra de suas
províncias; a saber uma para 2 capitães, e
uma paru 3 suballernos. 4 Outuhro 1808.
(Repert. Cunho .Alat. SuppJ. Cusas, n. 3.)
l>ort. 22 Março 182~. (Repert. cit., verh.
Casa.) Porto 22 Outubro 18~4. (Coll.JVabo)
Provo oDezemhro 1824. (Coll.cit.) Av. 1.°
19 Janeiro 18:2.8. (Colt. cit.) Decr. Insto
263, :10 Janeiro :18h3. , art. 36.

qt e occGpasscm os suhdilos lnglezes e Porlu
gtJczes: quaes os privilegias accordados a
seu respeito. Trat. 19 Fevereiro 1810, art.
7; c os Francezes, Tca t. ti Junho 1826,
art. 11; e os Austl'iacos, Trat. 29 Novem
hro 1827, arts. 2 c 12; Dinamnrquezes ,
Tr:lto 260ulnhl'o 1828, art. 8; Hullande
zes, Trat 20 Dezembro 1828, 3rt. ~; Por
lugnezes, Trat. 1.9 Maio 1.836, arl. 8.

- nas causas de despejo tem lagar vista suspen
siva só no caso de bemfeilorins, por con
sentimenlo do senlJorio, provadas in con
tinenti. Ass. MI, 23 .Julho 18B. (Col.l.
Ass.)

- arruinadfls pelo inimigo cm Portugal, manda
rno-se reedificar á custa do estado. Cart.
Rrg. 26 JullJo 1811. (Coll. Ouro Pret.) Edil.
15 Julho 1.813. (Celll. Delg.)

CAS.\S: declarou-se como se procederia a res
peito de umas pellhoradas, sobre snbsis
lencia de cuj:1 rematação pendia litígio,
havendo sido sequcslt'adas a lbesourriro
nlcançado. Provo 1:2 Agoslo 1 l2. (CoU.
Nab.)

sohre autorisnção de prplerilo c futuro de
afornmenlo de terrenos para edilicnçflO,
e reducção nos contractos por escl'iplura
publicn a emphyleulicos de I'nleosil11 perpe
tuo. Provo 26 fevereiro 1818. (CoU. Nabo)

- se mandarão pagar parn morada do gover
nador da Praça de San los. Provo 8 Agosto
1818. (Coll. Nabo) Não havendo da fazenda,
devem os govemadorcs de armas patrn-Ias it
sua cl1Sl~. Av. 2t 1\larco 1823. - Vid. 6
Dezemb1'o 18:2.lJ. (Repett: Cunh. Mato Soppl.
vel'b. Casa.)

sohre aforamenlo de Lerrenos para edificações.
Provo 1.5 Março 1819. (Colt. J aú.)

- fallidas: porteiro privativo Je seus leilões
ereou-se no Rio de ,Janeiro. Alv, 7 Outubro
1819.

do cidadão: em que casos, e como, e a que
horas é nellas permillida a enlrnda, Lei da
Consl. POI'lug., :11 Ou Luhro 182:2., em vi
~or pela Lei 20 Outubro 1.823, art. 2,
C(lost. al'l. 179, S 7. Cad. CI'im. , ad. 209
a 214, Inst. 29 Novembro 18:$1, arl. 14,
exp1. por Av. 16 DezcUlbro 1831, C~d.
Proc. , arts. 185,186. Reg. 120.31 Janeiro
18á2. art. 1.23.

a um parliclllar se mandou, e como, pagar,
pela fazenoa publica. Decl'. 11 Março 1ô23o
(Coll. iYub.)

mandou-se executar, e como o plano oe nu
meração das da côrt . Porl. 2.' 10 Junho
1.82{1. (Coll. Nab.)
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CA.SAS: dos milicianos quando se escondião
para fugir ao serviço podiao ser entrados.
Porto 6 Setembro 1824. (Uepert. Cunh.
Mat., verb, Casa, n. 2.)

ordenou-se que suas porta6 e enlradas na
côrte se fechassem ao anoitecer, salvo tendo
luz. Edit. 3 Janeiro 1825, S5. (CoU. Nab.)

- excitou-se o Alv. 25 Junho 1760, § 8, prohi
bindo aluga-las a vadios mal procedidos J

jogadores, sem meio de vida e de coslu mes
escandalosos. Ed. 3 J af!eiro 1I:s25 , §. 10.
(CoU. Nab.)

....., de educação de meninas orphãas poures e filhas
de militares e empregados publicos em S.
Paulo, mandoú-se, onde ecomo, estabelecer.
Provo Port. 2. 4 8Jan .iro1825. (CoU. Nab.)-

- sobre resarcimento das derribadas nas maI:
geus do Rio da PovoaçYLO de Ilapcmirim, e
direito6 que tinhão os prOpi'ietnrios. Provo
21 Fevereiro 1826. (Cott. Nab.)

- declarou-se como deveria ser pnga a ruina
de umns que havião sido tomndas pnrn
aquartelamento. de tropa. Res. 1. a 12 Fe
vereiro 1826. (CoU. Nab.)

sohre causa de despejo contra o ag('nte diplo
malico dos Estados-Unidos, Condy Rngnel.
Av, 11 Março 1826 annexo ao Av, 27 Julho
1829. (CoU. Nab.)

I

- de al'recadação de direitos creada no porto de
Irajá pela junta da fazenda, declarou-se il
legal. Provo 6.· 19 Dezembro 1.826. (Coil.
Nab.)

- de caridade, orpbãos e exposlos: informaçúe!l
quaes se exigidio de todas as do lmperio.

Av. 17 Janeiro i828. (Colt. Nab.)

C \.SAS; smpensão de despejo de officiai empre
ga do em commiss50. Porto 1. a 5 Julho 11)28.
(CoU. Nab.)

- sobre concessão de lerrenos pa a casa da praça
do commercio da Bahia. Decr. 1. Oulu
hr.o 1829. (Cult. Nab.)

-' de educação de meninns desvalil as com o ti
tulo de pvdl'O e Amdia; approl·O!I·se sua
creaçào pela camara d:.l BaLria. PorE. 9
Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

- presta-las pal'a reuniões de assa sinos o rouoo
dores quando é punivel. Cad. rim.• 'art.
6, S2•

- destin as para loucos; a el1as de,,~m ser rcco
l1.1iJos, e como, os loucos ddinquen es. CoJ.
Crim., nrl. 12.

-: o mal causado aos que de noite enlrarem ou
lentarem clltl'ar nelJas niio senuo nos casos
(la lei, é justificavel e não dá logar a puni
ção. Cod. Crim., art. 1.4 , S 4.

a entrada, ou tentativa de o faz!"l' com inten
ção de comrnellCl' crime, Dggr a a punição.
Cod. Crim., arl. 16, ~ 1ll.

quantas pelo menos deve conter carla districlo
de palo Cod. doProc.,-arl. 2, e qnantas cada
quarleirão. Cito 'od.,:lI t. 12. § 8.

commerciacs hrasileil'a elO paiz csll'angeiro
devem (JS consules, e COlDO, fazer pI'ogl'edil'.
Reg. 1h Abril J 8:34, urt. 28; Dec. Reg. 520.
ii Junh 1847, art. 85.

de soccorros publicos: ohre ellns leAi Ião as
nssembJéas l)l·ovincial's. Lei i6, 1.2 Agosto
1.834, art. 10, StO.

n '. H)
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CASAS CASAS

de armas na forlaleza da .0nceLçao e fabrica
da polvora. - Vid~ Fortaleza. R,tb1·icas.

adjudicação e compra das necessarias para a
igreja da Candelaria na côrle. - Vid. llem-
feit01'ias,

compl'adas para laboratorio chimico. - Vid.
LaboratOl'io.

CASAS: de Nossa Senhora da Mãe dos Homens
do Caraça. --:- Vid. Ca1·aça.

- e bens de Porluguez..es sequestrados por occa
sião da indep<:lndcncia.- Vid. lndepelldcllcia.

pal'licolares em que casos podem servir para
reunião das junctas de qualificação de
volanles. Lei 387,19 Agosto 1846, ar. á;
Av. 38, ~ Março 18á7, S 1; ~v. 84.,27
Abril 18á7, S 18.

em que se \'enderem moveis, roupa, &c. , fa
bricadas em paiz eslrangeiro, f rão· subjei
tas a imposto. Lei 396, 2 Selembro 1846,
art. 9, § 26; Res. h78, 24. Setembro 18~7.

CASAS de cidadãos: não podem er por quacs
quer auloridades mflrcadas para sua prisão.
Av. 12. 0 3 Abril 1843.

e secrelarias dos empregados consulares Bra·
sileiros ~ão são asylo de criminosos. Decr.
Reg. 52Q, 11 Junho 18á7, art. 52.

:-- de exposlos. - ,iid. Expostos.

e fundição de ouru. - Vid. OU1·O.

de egul'Os. - ido Secrw·os.

de misericordia. - Vid. 11'1Ílandade.

de negocios tliversos, seu imposto
nado do Banco. - Vid. Lojas. .

- de camaras. - Vid. Camaras.

- 'compra.da para paço do senado. - Vid. Se
nad01'es.

- compl'adas pára théatro na côrle. - Viel.
Tltcatl'o.

de jogo. - Vid. Jogo.

de pasto, seu im,posto. - ~id. Lojas.

de permula do ou'ro.' - Vid. Ouro.

- de mercado. - ido Cama1·aa.
alugadas para a alfandega d~ Pernambuco. 

Vid, Alfandegas.

compradas para o muzeo da côrte. - Vid.
Mu~eo.

que_servião de armazens de azeite do peixe.
id. A~cite.

de arrecadação de d.ir~itos de algodão. - Vid.
Algodão.

...- como pagão uecima urbana. - Vid. Decima.

d inspecção do algodão. -: Vid. Algodão.
do supremo tribunal de justiça. - Vid. Su

premo T1'ibunal de Justiça.

.J
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CASTIGO
)

CASAS: em que se venda aguardente. - Vid.
Aguardentes.

e como a arrematação de um. Re.. 7 Agoslo
i821. (CoU. Nab.)

- penhoras de seus alugueis por dividas de de
cima urbana como se deposilão. - Vid. De-
cima U1·balln. .

~ de commercio: seu imposto de caixeiros. 
Vid. Caixeiros.

CASOS imprevistos no Reg. do cor o são juI
ga~os pelas leis geraes da marinha ou exer.
cito ou Cad. civil, segundo o as umplo da
duvida. Reg. 30 Dezembl'o 1 '22. Cap. 3,
art. 14.

tO.

forluitos: declal'ou·se como se procederia
quando as coneelorias soU'ressem inceodio ~

inundações ou outro. Av. 56, 27 Julho
184ú.

a todos o forluilos ol'dinarios ou e:lraordina
rios, solilo ou iosolito , cogitados ou não,
renuncião os arrematanl~s de rendas publi
cas, confórme a Lei 22 Dezembro 1761, Lit.
2, § 34, Decr. 416,13 Junho 18ft5, art.
4, § 6, - ido Instr. ill Novcmb1'o 1829,
arfo 1L, § 5.

dos milicianos que faltas em as reviSlas de
iBspecção ou s 'rviço para que fossem avisa
dos: Port. 26 Agosto, 15 Set mhro 1.824,
25 Janeiro 1825. (Repl'rt, CUllh. Mat., verbo
Casligo n. 2) dos que f6ra do scniço I'esis
lissem ás rondas militares. Provo 22 Outu-
bro 182ft. (Rcpel't. cito n. 6.) os que faltas em
por 6 Oleze 81'ão declarados desertores;
sendo os officiaes que fallassem chamados
por editas. Porto 230uLubro, 22 ovembro

urgentes e extraordi oario de que lrala, a Lei
Ú Outubro 1831, 3rt. 48, quaes sejão, fi
xou-se. Decr. 158, 7 Maio 1842.

(

CASTIGO: 22 Julho 1821 (apenas cito no Repert.
Cunho 1Ilato • Suppl .• verbo Castigo.)

CASTELLO: sobre regimento de signaes. Off. fi
Setembro 1808. (CoU. iVab.)

- lei deve SOl' igual pat:a todos quando o orde
nar. Consto art. 179, S13.

\ .

- parliculares: qUflndo e aomo ncHas se dão
buscas. - Vicl. Buscas.

pOl' 1'11es responde o testamenteiro, que é um
administrador. Res 1..' 21 Maio 1821. (Cott.
Nub.)

ap"zar de SHa renl1l1ci. em contractos com a
fa7.Cnda p'ubli&a, mandou-se ficai' , em efFeito

- para I'eparlição da poJjcia. - Vicl. Policia.

- coufo me a Lei 22 Dezetnbro 1761, se inten
dem aql1eJles a que as forças humanas não
podelll resisti' co mo da Lei 23 fr. de reg. J UI'.

ão os que pend\'m do facto das pessoas.
Ue8. 7 ,Julho 1820. (Coll. Nab.)

de alambiques. - Vid. Alambiques.

CASCAS de sobro: sua eXI orl~ão prohibida e
oulras providencias. Hes. 1.· 5 Julho 1816;
Edil. 7 Janeiro 1817. (l/ld. Alb. verbo cas
cas.) Porlo 13 Oulubl'o em Edil. 9 ~uvemhro
1819. Res. 2 Janeiro em Port. 25 Ago5to
iS20. (CoU. Delg.)

CASCO de navio I 9 Julho 1810. (Repert. Cunh.
Mat., Suppl. verbo casco.)

CASOS ,fortuilos. - Vid. Arribada. Edil. 10 Ju
nho 1820. AgriclLlllt1'a. Res. 5 Julho 1812.
Accide.lltes.
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CASTiGO

- com ferros.-Vid. Cadeas•.Prov.llI Maio 1.827.

CASTIGO de enfermeiros e s rventes da miseri
cordia da côrle. - Vid. Ccn'cel·es.

- correccional de prisão impõe o juiz de paz ao
prestador de serviços que se recusar a elles
sem moti\'o. Lei 13 Selembro 1830, ad. 4..

reeomme.ndou-se ao direclor do Jllrdiru Bota
nico da côrte que deHe' se abstivcsse para
com os escravos' do estabelecimento. limi
lando· se aos meios que aconselha a justiça c
humanidade, e aos que o Cod. Crim., art.
1.4, S6, permille. Av. 11. [ ovembro 1835.

e quaes são lOtligídos aos alumno do collegio
Pedro S~gundo. Reg. 8.· 31 Janeil'o 1838.
arts. 91 a 99,

- moderados, e quaes, podem ser applicados aos
aprendizes menores do arsenal de guerra.
Reg. 1.1.3, 3 Janeiro 1842, art. 14, Inslruc·
ções annexas de 11. do mesmo, art. 13.

CASTIGO: rigoroso ÍnUigidos por senhor a es
cravo de menor idade: providencias para
sustarem-se. Av. h.· 11 Novembro 1831.
(CDU. Nab.)

1.8Zi! (Rrpert. cito n. 3) , os mllicianos insll
hordillados erão punidos na f6rrna das I is.
Porto 26 OULll bro 1t;2i! (RI'pert. cito n. 5)
os ausentes dos seus di~lricLos er~1O rcmet
tidos pelos commandantes dos em que se
achassem aos dos a que pertencessem.
Porto 4 Janeiro 1825. (Repert. cito n. 5) os
que não linhflo meios de subsi lir n~o t'rão
promovidos. Porto 14. Março 1tl25. (Repe,'t.
cito n. 7~) ,

,

- moderado devia o senhor inlJigir ao escravo
que fosse achado róra da sua I'esidencia sem
seuula. Res. 1.4 Dezembro 1830, ad. 2, .que
'foi executado provisoriamenle pelo Decr.
20 Março 1829. (CDU. Nab.)

e quaes devem appllcat'-se ás praças delin
quentes do corpo de imperiaes marinheil'os.
Ueer. Reg. 4.11 A, 5 Junho 184.5, art. 66.

, .
é justifica;el o mal commettido no castigo

moderado applicauo pelo senhor ao escravo~

·ou o (Iue delle resultar. Cod. Crim., art.
14., S 6.

- seu excesso no empregado publico a respeito
de seus s\.!ballernos·, como é punido. Cod.
Criru. , arl. 1M.

guaes pOMm infligir os capatazes das secções
das capitanias dos portos. Decr. Reg. 447,
1.9 Maio 1.84.6, art. 78.

- correccionaes podem ser impostos. e comO,
aos alumnos da aula de geometria applicnda
ás artes, creada no arsenal de marinha da
côrLé. Dec~. EslaL. 4.70, 26 Agosto 18llG.
afts. 14. e 15,

de chibatada.s. - Vid• .Chibatadas.

......" correccionaes podem as associações e chefes
de familia administraI' em que casos. Av. 3
Novembro 1831.

de corneta de arlilharia de marinha como de
veria ler logar. Av. 1.' 1.1 Novembro 1831.
(Coll. Nab.)

são, e como, mencionados nas relações semes
traes dos officiaes do exct'cito, S 3, Decr.
Inst. h Dezembro 1.822; são declarados DO

livro·mestre mandado crear na secretaria da
guerra. Decr. e Instl', 27 Novembro 1829.

.arl. 2; DecI'. 72,3 Abl'il 1841; nova fónna
/lOS mappas semestraes deu-se. Circo 27 Se
tembro 1831. Circo 3.·, 10 Janeiro 1M3.
Decr. Reg. 293, 8 Maio 184.~. art. 4., alte
rado por Circo 72, 20 Julho 18ú6. PI'ov.28
SelemuI'o 1.846. (Gaz, OfT. ;/.0 27. 1. .• vol.)

"

,



~ASTIGO d e CI'alOS om açouLes.
Açoutes.

CAVALG ADURAS: nC!J;Ílrão·se ao brigadeiro ins
peclor dos deslacamentos do di";l~'icto dia
manLino em Minas. Av. 28 Janeiro 1813..

CAVALGADURAS

e tado mnior e trem de officiaes como se
-aprnntnrifio. lns1rs. cnm PorL 26 Jan{'ir~

1813. (CDU. Delg.) Dispensa de resliluição.
Porlo 1 Setembro 1814. (CoU. cit.)
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CAV GALDURAS

CATHEDRAL - lido Ig,'eja..

CATAG lBAS. - ido Enterros.

CATHEQUESE de Indígenas. - Vid.. Aldeamentos
- [ndios. 29 Setembro t813 (apenas cito 110 Rrpert. Cunho

!rIato Suppl~ verbo Cavalgadura.)

CATRAIAS. - Vid. Dm·cas.

CAVALGADURAS: forão concedidas a cirul'gião·
mór ag~rcgado ao regimenLe de \lrtilllaria da
Bahiil encarr~g'ado da J:lurica de ferro em
Goyaz, Provo 25 FC\'ereil'o 1809. (CoU.
lVab. )

reO'uIou-se em Portu~al como se farião os d~o v •

contos das recebidas par.. bagagem. Porlo
18 OuLubro il:lill. (CoU. Delg.)

ordenou-se que os fazeodeiro~ das estradas
fornece$sem ás paradas do Rio de Janeiro
para Minas. Av. 6 Março 11:>16.

6USP oderão·so ao sargento ·mor e~carl'egado
da exLraccão do salitre em Minas, Provo 4.'
2 Maio U;09. (CoU. Nab,)

- regnlou-se êomo serião abonadas para baga
gem aos olliciaes que ma rcuascll1 em dili
gcncia. Porto 11 Julho 1817. (Coil. Delg.)

se mandárão, e como, abonar ao ajudantes
de ordens de semana e mais empregados do
quartel general da marinba, e para que fim.
Ord. i2 Maio iS09. (CoU. Nab.)

mandou-se pagar aos oliiciaes de cavalleria e,
p;ovel'Oo de Mina as munições dellas gloza
das por estarcm ausentes da capital. Av.
30 Agosto! 809; sem el:feito pelo '26 Outu
bro 1809.

- mandou·se auollar 240 1'5. dial'ios aos officiaes
dos regimenlos' de guamíção da Bahia á si
milhança dos da côrle, Provo \) F evereil'o
i810. (Coil. Nab.)

- e cavallos de pe soa a sargent(\~-móres e àju
danles de milicias. Av. 28 SeLembro 1812.

forragens ao inspector ~eral das tropas do Ma
raOhãó fixárán-se. Curto Reg. 15 OuLubro
i81~. (CDU. lVab.)

de posta pa,ra Santa Cruz ou Quinta da Boa
Vista na côrte: privilegio. Deer. 1 Outu
bro 1818. (Coil. Nab.)

de majores, e ajudantes: como se re~l1Ja sell
vencimento em dinheiro. Pnrt, 29 i\'ovem
bro 1818. (Ind. Alb. v~l'b, Cavallos.)

aos continuos do conselho da fa7.enrla consen
tio-se, para as terem, percepçiio de emolu
mentos das partes. Ros. 23 Abril 1820.
(CaU. Nab.)

- que conforme o artigo 15 do Reg. do commis
sariado de\'Íã'o fornccer-se om Pol'togal ao

...- declarou-se que só os officiaes commandante5
de fronleinls e não os de dislricl 5 linuão
direito ás da sua palente, e bem assim os
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- são a.sentadas, e como no livro-mestre dos
corpos. Decr. ln t: 6 Dezembro 1831.

- seu fornecimento e de forragens, E'xtincto o
commissariado dó exercito. regulou·se. Lei
2lt Novembro 1.830.

GAVALG\DURAS

dos commandanles d'a'rmas reduzirão-se. e
como. Lei:15Novemhro 1.831, ad, 16; exe
cutad? pelo Dccr. 4.· 20 Dezembro i831.
(Coll. Nab.)

CAVALG ADURA S: declarou se l1e vencia o om·
eial nomeado para suprril' ajudante de or~

deus dc~goveróndor d'armas, não porém
rorl'agen o official doente. fi v. Março 1826.

ao commandante d'u1'mas do Ceará man~

dou-se abonar como commandanle de
corpo. Provo 28 Março 1827. (CoU. Nab.)

,
deC!al'ou-sEl não ter logar cooces 50 de ordina

ria para ellas a um vigario. Res. 3." 2 Julho
1827. (CoU. Nab.)

con'c?poodentes à patente em exercicio se
mandárão abonai' ao tenente-coronel de 2."
linha, commandanle inlerino d'armas da

arahyba. Av. 3. 0 29 Outubro 18lH. (Coll.
Nab.) ;

...:.. s~ approvou fosse ::ayonador ao adminislr3dor
do córle de páo brasil no Ilio Granne do
Norte. Res. 2 Selembro :1826. (Cult. Nab,)

.Prov. 2." 20 dilo. (CoU. cit.)

- a governador d'armas c seu ajudante 050 po
dia a junta deF3z~Ddadelibernr paF;ament<i•
Provo lll, Fe\'ereiro 1.827. (CoU. N ab.)

- não vencem os'officiaes de artilharia de ma
rinha~ Lei 15'Novembro 1827, arl. 2. lei
25 Setembro 1.828, art. lt. Lei 25 Agoslo
1831, art. 3.

C.AVALG..\ DURAS

officiaes tlPo milicias cm campanha. Provo
21 A!JI'il 1872~~. (Coil. lVab.)

ALGAD IRA.S : uo ajudante general, seu de
llutado, dous assistenlcs daqueIlc-' um de
pula lo assist<:nte no qnartel mestre, aju-

anle ele Ol'deus do general, fixarão-se.
Decl'. 20 Fevereiro 1824.; alterado pelo
Decr. Tab. 25 Março 1825. Obs. !J, 6,
subslituído pelo 'Decr. Tab. 28 dilo. Decr.
Iosl. 263,10 Janeiro 18l.3, a1'ls. 21,4.9,54.

lluesilos da Junta da Fazenda do Rio Grandé
do ul sobl'e seu fornecimenlo.-Vid. Res.
2." 29 J(lnei,·~-1825. (CoU. Nah.)

tres se mandárão rornecer ao coronel de caval
laria commandaote de armas de Alagoas-,
conforme a Tab. 28 Marco :1825. Provo 2." ,
12 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

. -e mandàriio abonaI' e como aos comman
danle- de corpos de primeira linha. Decl'.
24 Agosto '1821. ')

- são dí;ldas a,os poslo's e não as pessoas confor
me a Re . 9 Marco 174.2. - Vid. Purt. 3
1 Ql'elllbro 1824. ([{epel·t. Cunho Mat., verbo
Cal'altos n. o 7.)

- na razão de 2liO 1'5. dial'ios fixàrão-se· aos.di
versos postos do 'cxercito .e 'conforme os

xercicios; e bem assim aos ajudantes de.
can1po, commandante da gual'da de hon
ra, ajudanle e quarleis-meslres dos Corpos;
commandanles de corpos de caval1aria e
ál,tilhal'ia de poslçiio. Decr. Tab. 25 Março
1825; substituido pelo Decr. Tab. 28 Mal'ço
1825: - Vid, Decr. 1I1st. 2oq, 10 Janeiro
18lt3.

- aos officiaes a quem pelo exercicio. compeli
.rem mandou-se abonar f.JO:tj) réis para sua
compra e de arreios com duração de 8aonos.
e como descontadas pelaquinta parte. Port,
Ô Outubro 1825; como se descontarião ce

nlou-se. Av. Circo 28 Fevereiro 1626.
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CAVALGA.DURAS

CAVALGADORAS dosinslructore geraes e par
ciaes da guartla nacional Gxárão-se. Decr.
31 Oulubro 1832.

CAVALLARIA

ltendivel, conforme o Decr. Rep;. 5 de Ma rço
1829, art. 90. Decr. Reg. 399,21 Dezembro
18ltll, ad. 160.

- concedidas ao commanclante da academia ·mi.
. Hlar. Decr. Est. 22 Outubro 18.33, art. 17;

e as do seu aj udante, art. 22. .-

dos commandanlcs sllpel'iores, chefes de le
gião e majores de jf'gião da guarda nacio
nal. Reg. 11. ° 1.2. 9 Março 1838. Decr. Inst.
263,10 Janeiro 1843, arLs. 29, 49,54.

qual devia vencer um major de legião. da
guarda nacional, capilão de corpo de ca
vallaria de linha conforme o Reg. 12, 9
Março 1838. declal·ou-se. Av. 22 Março
1842. (J 01·U. 83.)

- são abonadas. segundo a Tab. 28 Março, ao.s
poslos elfectivos. e não em rclacão às "ra-• ti
duações: os ufficiaes em exercicio de com-
mandos superiores aos seu!! poslos vencem
as correspondentes aos exercicios. Circo 88,
3 Agoslo 1842, §S 5, 6.

- finJa a duração, não se abona nova remonta
nem ~~ando lenh.a ~entro do praso outr~
exerClCLO a que eslE'j a mheren te abono. Circ.'"
1.05, 5 SeLembro 1.8!l2.

- dos officiaes generaes e do estado-maior e en
genheiros.Oecr. Inst. 263,10 Janeil'o 1843, .
arLs. iS, 19,21, 38,49,54 e Tab. 2 a 5.

- os capitães mandantes dos corpos tt'm direito
a forragens, nflO a quantia para compra de
cavallo. Av, 5 Agosto 1.843. (Jm'n,244.)

- negou-se a lhesoureiro da Fazendo por ocen.
sião de ii' passai' revisLa ás tropas nos quar
teis. Av. 21 Selembro.18MI. (/01"". 266.)

dos pedestres dos correios não pod~m ser em
bargauas por qt1alquer pretexlo, ainda que

CAVALGADURAS a ajudantes diversos. - Vid•.
. Ajudalltes J verbo ,·espectivo.

CAVALLARIA: o 1.° regimento foi creado por
Decr. 13 Maio 180S; (Repert. Cunho Mat.
verbo Cavallm'ia) 'teve nova fOl'ma por DecI'.
5 Dezembro 1S10. (~epC1't. cit,)

f

plano de or~anisação de seus I'cgimentos.
Decr. PI. 20 Novembro 1809. (CoU. Delg.)

providencias sobre replontas em J:'ortu-gal.
AIv, 12 Dezembro 1809. (Coll. Delg,) decl.
por Edit. 27 Dezembro 1809. (CoU. cit.)
Edil. lO Janeiro 1810. (Coll.' cit.)' Av. 9
Fevereiro 1810. (B. Cal-n. Extr. 2.°) Porto
23 Maio 1814. (CoU. Delg.)

- declarou·se que nos regimentos de Minas de
1. a linha, só serião promovid"Os os officia-es
que apresa sem extl'uvios do ouro. Av. 30
Agoslo 1.811.

sobre marcua de tres esquadrões de linha
de Minas para o Sul. Àvs.IO, 23 Junho 1812.

seu regimento na côrte: sobre [orneclmenJ;o
de capim peJa Intendencia de Marinha, e de
fareHo e milho. Decl'. 7 Dezembro 1814.

, (CoU. Nab.)

- appl'ovou-se uniforme do Regimenlo de linha
de Minas Geracs. Av. h Março 1815.

- só tem seu alferes prefereocia aos 2.·' le
nentes de llftilhariá e engenheiros quando
mais antigo. Provo 22 Abril 1815.

- soldo e graduação dos picadores dos Regi
. mantos quaes fossem em Po'rtugaL Porto

i7 Julho·18!5. (Coll. Delg.)
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CAVALLARIA

CÁVALLA RIA: os alferes ag~l'cgndos do regi
mento de Minas ernquanlo não pas assem
a eífecLivos, mandilrão-se emprC'gar em al
feres e comUlandanles das d.i\'isões do Rio
Doce. Av. 23 Selembro 1815.

como e proveráõ de cavallos os seus officwes
e quaes os abonos par'a este fim. Porto 6
Agosto 1816. (Ind. Alb. verbo Cat'aUos.)
Porlo 26 Novembro 1818. (CDU. Delg.)

para que seus officiaes se orovessem de ca
va110s proprios (em Porl~lgal) e não mOD
tnssem nos dos Regime,Dlos. Porto e ReguI.
30 D zem~ro 1816. (({oU. Dclg.) ; ampliado
por Porl. 1i:\ l\1arço 1817. (Coll. cit.)

- addicionou-se aos seus corpos em POFtngal a
pra<:a de alveitar. Purt. 13 Março 1817.
{CoU. Delg.)

- para a lef;ião de Malto-Grosso creou-se. Decr.
22 JaneiroJ..818. eCeU.Nab.)

~ providencias para iD5h'ucç~odo Regimento de
linha de Minas nas novas ordenacões Av
8 Julho 1819; fornecimenlo de pa"nno' por: .
tuguez para faroarneolo. Av. 2 Selembro
1.819; soure sua inslruccão. Av. 22 Setem
bro 1819; mudanca de' fardamento autori
sada. Av. 30 Maio 1821.

providencias sobre ferragens de seus cavallos.
Av. 4 Oulubro 1819. (CoU. Nab.)

60bre illegal coutada de paslos communs para
uso dos cavallos do regimento de milicias
em Sanla CaLhario<1. Provo 25 SeLembro
1822. ,Colt. Nab.)

- da guarda da policia. - Vid. Guarda ela Po
licia.

- antiguidade de seus olliciaes. - Vid. A ntigui
dade de ODi.ciaes de :1.' Linho.

CAVALLAnIA: prohibio-sc air'em a passcio no&
cavallo do regimcnlo nfficiocs inferiores.
cadeles e soldados, xceplo os officiües ze
losos -no lrato dos cnvallo-s, e que as orde-

.nanças d<1s Secretarias de Eslado e outras
esLações fic<1ssem como addidas aos corpos.
Porlo 22 Abril 1826.

regulou-se como marcharião as ol'denanças a
p<1S50, trole ou galope, conforme a llrgencia
dos officios indicada pelos - Logo - Porto
22 Abril i82b.

a venda- dos c~vallos innteis deve ser feila elU
hasla publica. Porl. 12 Junho 1823. (Repel'~

CIl1l'/i. Aiat., verp. CavaUos n,· 6. )

os commandanles dc seus cor'pos lem mais
U1D<1 cav<1lgadura do que os de infanlaria
e arlilharia de posição. Decr. Tau. 25
28 Março 1825. Obs. 9.'

a compra d seus cavallos perlence aos com
mandantes dos corpos. Porl. 6 Junho 1824.
Provo 1. Setembro 1825. (Repcrt. Cunho Afat.
verbo Cat'ollos n.· 4.)

est.<1l11ra e (fualidades dos cavaUos pal'a seuS
corpos conforme o Reg. 1í6ll, cap. G. §. 1.
Port. 23 Abril 1825. (llcpert. Cunho Mat.,
verbo Cavallos. n. o 2.)

- SUPIH'imio-se um do dous alferes existentes
nos regimentos de linha. Decr. 15 Selemlll'(}
1825.

duração do seu armamenlo e equipamento.
ulensis, instrumeutos bellicos. insígnias.
fixou-se. Decr. e Tab. 3 Setembro 1824.
referido na Porlo 3 Novembro 1825; subs
liLuido pelo Decl'. Tab. 547. 8 Janeire
i8lt8. (Gaz. Of{. õ4. 3.· vol.)

- a companhia de Goyaz foi abolida, e como.
Decr. 17 Janeiro 1.826.
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CAVAUARIA : chapas a seus soldados fornece
a Fazenda Nacional, - por uma só vez.
Provo '17 Agosto 1.8'18, §§. b., 7.

-livro mestre para matricula, e como, de seus
officiaes creou-se na Sccretal'ia da Guerra.
Decr. Instr. 27 Novembro 1.829. Decr.
Instr. 72, 3 Abril 184.1..

- exlincto o commissariado geral do exercito,
regulou-se a forma do fornecimento de ca
'Vallos, forragens, remonla, &c. Lei 24.
Novembro 1830.

- na Bahia mandou-se, e para que fim, aquarte
lar-se nas immediacões da cidade. Res. 1.á
Dezembro 1.830, ari. 5.

- em virtude da Lei 24. Novembro 1830, art.
2, leve reducção e reorganisaçào. Decr. lJ
Maio 1.831. (CDU. Nab.)

- mandárão-se crear lres corpos no Rio Grande
do Sul. Av. 7 Julho 1831. (CDU. Nab.)

- quantia de 60 réis dia rios para fund'o de far
damento de cada praça elTecliva fixou-se
plua o anno financeiro. Av. 6.· 26 JUlllO
1831 (CDU. Nab.), suspenso provisoria
mente pelo Av. 4..' 3 novembro 1831.
(CDU. cit.)

- companhia exislente na Bahia mandou-se dis
solver por não ser auLol'isada pelo novo
mappa. Av. 4..' 1. Setembro; Av. 4..' 26
Outubro; Port. '19 Novembro 1831. (CDU.
Nab.); mandou-se organisar, e como, o L·
corpo em Minas Geraes. OIT. 9 Oulubro
1831.. (CDU. cit.)

- autorisou-se o Presidenle do Rio Gr:mde do
Sul para designar as paradas dos corpos.
Av. 4.· 8 Novembro 1831.. (CDU. Nab.)

II

CAVALLARIA : deu -se nova forma á escriptu
ração dos livros mesLres de seus corpos.
Decr. lnst. 6 Dezembro 1831, art. 2, &c.

manuou-se recolher ao pasto toda a cavalhada
dos desLacnmentos da cÔI'le que excedesse
o eslado efi'cclivo de cada um, exceptuada
pequena reserva. Av. 5.· 9 Dezembro 183i.
(CDU. Nab.)

devem seus corpos marchar com ambulan
cias.-Vid. Hospitaes. Decr. 1.7 Fevereit'o
1832, art. 43.

promoções de seus alreres.-Vid. Alferes.

7 Junho 1834., (apenas cit. no Repert. Cunll.
111at., SlIppl., vel'b. CavaUaTia.)

- os 2.·, 3.· e 4..' corpos de linha forão man
dados dissolver pOI' haverem tomado parte
na sedição do Rio Grande do Sul. Decr. 21
Maio 1836, suspensa execução por Av. 10
Julho dilo.

- tivel'ão nova organisação seu regimentos e
esquadrões. Decl·. 30,22 Fevereiro 1839,
arl. 6, 7; e os de fóra da linha, art . 1.3, 14;
sua' numeração. Decr. 31, 28 Fel'ereiro
1839; e em circumslancias extraordinarias.
Decr. PI. 167, 14. Maio 1842, art. 3; def6ra
da linha. Decr. PI. 214.,20 AO'oslo 184.2, art.
1; disLribuidas suas companhias por di
versas provincias. Dec. 246, 12 Novembro
184.2; allerada a organisação em circums
tancias exLJ'anrdinarias. Decr. PI. 301, 27"
Maio 1.84.3, §§. 3, 8, 9, 11; nova organi
sação ao esquadrão de MaLLo-GI'osso. Decr.
PI. lt66, 22 Agoslo 1846; nova orgdnisação
em circumslanciasexlraordioarias. Decl'. Pl.
529,23 Agosto 184.7, §§. 3, 9, 10,13,14.

_ ligeira: o 3.· esquadrão mandou-se organisar-
em Minas. Decl'. 1.37, 1 Março 18lt2.

H
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CAVALLARlA : quadro dos officiaes que deve·
rião exislil' em seu regimento. Decr. :159,
25 Abril 18á2 , art. 1, §. 6.

- corpo e de quantos esquadrões deve ir até uma
legoa para encontrai' S. M. o Imperador,
pessoas de sua familia ou AssemLléa Geral,
quando houverem de entr<lr em acampa
mento. Provo T<lJj. 8." 15 Fevereiro :1843,
S§. 11, 13, 14.

- seus inspectores que coutinencias tem. Prol'.
Tab. 8.", 15 Fevereiro 1843, §. 30.

autorisou-se escolha de uniforme para todos
os corpos com distincção só na numeração
do chapeamento. Av. 23 Janeiro 1845.
(Sapp. ao J om. n." 51.)

creou-se mais o rell"imento n. ° á em S. Pedro
do Sul. Decr. 455, 4 Julbo 1846; compra
de cav<lllos para ene. Lei 396, 2 Setembro
18á6, art. G, S31..

- foi elevada a 8á réis diarios a consignação para
fundos de fardamento nos seus corpos.
Circo 3 Novembro 184.6. (Gaz. Off. n.o60,
1.° vol.)

- estipendio mensal do velerinario do 1. ° re
gimenlo ligeil'o redusio-se a 30.ti)OOO réis,
e elevou-se a 22.ti)OOO réis a consi~nação

para curativo dos cavaIlos. Av. 17 Dezem·
bro 1847. (Gaz. Off. 193, 2. ° vol.)

CAVALLAnICAS da Casa Re<l!. - Vid. Casa
Real. .

- seu imposto denominado do Banco. - Vid.
Lojas.

CAVALLElROS: seu juiz privativo.- Vid. Juiz
dos CavaUeiros.

CAVALLElROS das diversas ordens.- Vid. Or
dens.

- fidalgo, e fidalgo cavalleiro: seus foros a que
novos dil'eilos são obrigados.-Vid. Novon
relltos Di1'eitos.

CAVALHADA pertencente á Faozencla Nacional e
que existia no Rio Grande do Sul. man
dou-se vender ou repartir, e com qne obriga
ção. Lei i5 Novembro 1831, art. 20. (Coll.
Ow'. P1·.) Av. 2.°15 Dezembro 183 L (Col/.
Nab.)

CAVALLOS das cavallariças Reaes. - Vid. Casa
Real.

de pessoa.-Vid. Cavalgadums.

- para remontas dos corpos.-Vid. Cavallaria.

- farão declarados contrabando de guerra no
Trãt. com Inglaterra, 19 Fever~iro 18tO;
art. 28; com os Estados-Unidos da America
12 Dezembro 1828, art. 16.

de raça para lançamento. Av. 16 Agosto 1820.
(CoU. Ouro P1") POI't. 3. a 23 Fevereiro
1825. (CoU. Nab.) Porto 3." 29 Agoslo
1825. (CoU. cit.)

- sobre arrecadacão de direitos dos do Rio
Gr<lnde do S;.1I. Res. 1.a 26 Novembro
1827. (CoU. Nab.)

- quando se considerão bens de raiz.- Vid.
Bens de miz. Res. 16 Fevel'eiro 1818, &c.

- e bestas que enlrão no Rio de Janeiro que
imposto pagão.~ Vid. Animaes. Lei 317,
21 Outubro 1843, art. 19, &c.

de aluguel. suas cavallariças pagão imposto
do Banco.-Vid. Lojas.
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CAUçlO: rem ratam Itabere para levantamento
de produclo de presas liquidadas.- Vid.
Res. 22 Setembro 1817. (Coll. Nab.)

CArSAS

Portuguezes e Mouros pelas Justiças eom a
presença do mesmo con uI. Trato 13 Julho
i813, art. 10. (CoU. Delg.)

- de opere demoliendo é admittida pelos juizes de
primeira inslancia. Lei 22 Selembro 1828,
art. 2, § 1.

- empregado que a dever preslar é punivel
quando sem ella exercer funcção. Cod.
Crim., art 138.

- áe opere demoliendo é subjeila a novos di
reitos. - Vid. Novos e V d/lOS Dil·eitos.

CAUSAS de liliganles: nellas se não devem in
tromeller os governadores. Av. 12 Novem
bro 1808.

e execuções movidas contra militares mandá
rão-se suspender duranle a guerra pela sna
ausencia. Deer. 19 Dezembro 1808. (B.
Carn., addit. 1.°) Decr. 1.· 21 Abril 18J.7.
(Coll. Nab.)

- maTilimas de presas.-Víd. AppellaçM. Alv. 6
Novembro 1810.

- de mercadores fallidos. - Vid. Apreselttação
de (uUidos, Ballca·1·ota. Alv. 8 Agosto
1811 &c.

- contra ausentes por serviço publico.~Vid.
Ausentes. Alv. 21 Outubro 1811.

- directa ou inrlirectamente, ou de incidentes re
lalivos á Real Fazenda, mandou-se 'que pas
sa sem do Juizo da Corôa para o Conselho
da Fazenda a que pertencião. Av. 30 Ou
tubro 18ti. (Coll. Nab.) Provo 3 Novembro
1818. (CoU. Delg.)

- enh'e subditos Porluguezes em Argel erão de
cididas pelo consol respectivo; as entre

II

CAUSAS: sobre c6rtes de pào brasil a que juizo
perlencião. - Vid. Páo Brasil.

da competencia da junta do Proto medialo.
Vid. Junta respectil)a.

de reclamações de embarcações empregadas
no teafico de Africanos.- Vid. Appellaçães.
Trat. 28 Julho 1817, art. 8, &c.

- quando se considerão hens immoveis. - Vid.
Bens de raiz. -Res. 16 Fevereiro 1818.

- de um credor particular mandou-se pôr em
silencio, pagando a fazenda e indemoisan
do-se pelos rendimento de commenda dada
ao herdeiro do devedoe. Provo 2. a 11 Ou
lubro 1819. (Coll. Nab.)

- sobre vigorisação do juizo pI'ivalivo, conce
dido a todas as de um parlicular', impugnado
a respeito das provenientes de dizima da
chancellaria pelo resl>eclivo ex-conteacta
dor. Res. 24. Maio 1820. (Coll. Nab.)

- de avarias. - Vid. Aval·ias. Reg. 30 Agosh>
1.820, art. 28.

quando se podem os advogados excusar dellas.
- Vid. Advogado. Ass. 362, 27 Março 1821..

.! ~ quaes se podem avocar.-Vid. AtoCQ1·.

- sobre competencia de fôro das de um cidadão
Britannico que aceitára o juiz de orpbãos ,
e que depois avocara para o conservador.
Res. i9 Dezembro 1822.

e quaes da mesa da corôa da casa da suppli
cação se mandárão dislribuir ao :1.. o escri-

H.
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vão.-Vid. Casa da Supplicação. Alv. :; Se
tembro 1823.

CAUSAS: pendentes em que era interessada S. M.
a Rainha de Portugal: mandou-se que fos
sem decididas pelo juiz de commissão exis
tenLe apesar dos Decr. 1.7 Maio e 14 Ju
lho 1821, da ConsLit. PoL'lug., 6 porque.
Alv. 6 Março 1824.

CAUSAS: do edinclo juizo da buHa das cru
zadas.- Vid. Bullas. Lei 29 Setembro 1828.

de almolaceria. - Vid. Juizes almotacés. Lei
26 Agosto 1830. &c. Reg. 3 Janeiro 1833,
art. 9, §. 7, &c., &c. Lei 201, 3 Dezembro
i8lt t, art. 1.1lt. § 3. Reg. 1.ú3, i5 Março
1842, ado 1, §S 3; 2, § 3; 35. Av. 74,9
Julho 18lt2.

-.-

nenhumas se começaráó sem constar haver-se
inten lado conciliação. Const., art. 1.61. 
Vid. Concilioçiio. -Lei 1.5 Outubro 1827,
art. 5, S 1, &c.

nenhuma auloridade póde snslar, Dem fazer
. reviver quando findas. Const., art. 179,
S1.2.

excepluadas as que tem JUIzes parliculare~,

não tem fôro priviJe~iado, nem para aa
civeis ou crimes haverá commissões espe
ciaes. Const., art. 179, S17.

Clvels e crimes : neHas ficárão os consules
Brilannicos e Brazileiros subjeiLos á juris
dicção do paiz. Trat. 17 Agosto i~27. art.
2; e nas dos subdilos respectivos; 3rt. 3.

não podem ser juizes dos conselheiros e mi
nislros d'eslado responsahilisados os sena
dores que por si, ou sllas mulheres, tive
rem demanda com aquelles, em que casos.
Lei 1.5 Oulubro 1.827, art. 22, S 3.

cíveis: os milital'es respondem por ellas pe
rante as jusLiças ordinarias, quer sejiio aulo
res quer réos ; confol'me o Alv. 21 Outubro
1763, S 1.2; e Res. 15 Novembro 1.827.

do juiz do provedor-mór da saude, phy
sico-mór e cirurgião-mór do Imperio ficá

/ Tão pertencp,ndo ás Justiças ordioarias. Lei
ao Agosto 1.828, arl. 5.

civeis de presos e afiançados: seus privilegios.
- Vicio Afiançado. Lei 11 Setembro 1830.

crimes: .os empates em sua decisão importão
absolvIção do réo; e nas civeis desata
o presidente. Res. 9 Novembro i830, 22
Agosto 1833.

em que a lei tenha declarado suspeitos osjoizes
!1ão deve~. e so~ que penas. ser por ellei
Julgadas. Cod. Crlm.• art. 1.63.

civeis e cl'imes processadas na côrte: dellas
se exigio, e cumo organisada, uma eslatis
tica. Av. 1.· 31 Agosto i1:S31. (CDU. Nab.)

de subditos francezes: sobre providencias para
seu breve andamento. Av. 3.· 3 Dezembro
1.831. (Coll. Nab.)

em que _as partes não podem transigir não
tem conciliação. Disp. Provo art. 6. Af. Õ
Dezembro 1.8lt6. (Gaz. Off. 88, t.· rJol.)

civeis são p.reparadas e processadas pelos jui
zes muoicipaes, e julgadas afinal pelos Juizes
de lJireito. Disp. Prov., art. 89; para exc
cução. Decr. 15 Outuhro 18~3. Av. 3 Outu
bro 1835, Reg. 3.· 2 Janeiro 1838. modi
ficado pela Lei 261, 3'Dezembro 1Sãl. art.
Hã, S1.. Reg. 143, 15 Março i8lt2, art.2.
Si.

intentadas anles da existencia dos juizes d~
~az .se nã~ julgão nullas pOl' falta de coaeI:
liaçao. Dlsp. Prov•• art. 17.



CAUSAS

( 85 )

CAUSAS

CAUSAS em que a fazenda nacional seja parte,
são nas rel:Jções julgadas com assislencia do
Procurador da corôa, soberania e fazE'nda
nacional. Reg. 3 Janeiro 1833, .art. 60.

- ClvelS e crimes dos subditos Brasileiros em
paiz eslrangeiro, que officio devem nellas
desempcnllnl' os consules do Imperio. Reg.
iá Abl'i1183fJ, arts. 76, 77.

- puramente espiriluaes conforme o arl 3211,
Cad. do Proc. e 8 Disp. Prov., e não das
civeis dos ecc1esiaslicos, são as que perlence
aos juizes ecclesiaslicos conhecer. Av. 28
Agosto 1834. Av. 12 Setembro 1835.

civeis em que se nggravasse do juiz por quem
são conhecidas. - Vid. Aggmvos. Av. 12
Agosto 1835.

de divorcio pertencem ao juiz ecclesiastico e
porque. Av. 12 Selembro 1835.

- dos snbditos Portuguezes e Brasileiros são in·
tentadas peranle as Jusliças do respecLivo
paiz sem ingerencia dos consules; salvo em
cerlas circumslancias. Trat. i9 Maio 1836,
art. 4.

- quaes, e como, são subjeitas á dizima da Chan
cellaria. - Vid. Cltancellaria (Dizima).

- em grãu de appellação ou revista. - Vide nos
respectivos toge/Tes.

da fazendá : restabeleceu-se, e como, seu fôro
privalivo de primeira instancia. Lei 262, 29
Novembro 18ftl; execulada pela Ord. 6.·
12 Janeiro 18fJ2.

CAUSAS crimes: quando podem ser addiadas.
Lei 261. 3 Dezembro 1841, arl 53.

- crimes de que trata a Lei 3 Dezembro 1841,
não admiltem embargo!' alguns na primeira,
ou segunda instancia, Lei 261, 3 Dezembro
1.8U. arL 86, Reg. i20, 3i Janeiro 1842.
arl503.

da provedoria dos residuos: conhecem os jui
zes municipaes. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
arte 114, S2. Reg. 143, 15 Março i8!l2,
arl 2, S 2.

de Bancos Commerciaes.-Vid. Bancos. Decr.
Estat. 187, 23 Junho 1.842, arl 76; 438.
1.3 Novembro 1845.

- da Cazenda nacional: providencias sobre pre
paros para serem immedialamente enviadas
ás Relações e Supremo Tribunal por via de
recurso. Circo 22 Agosto 1843. (Jo,·n. 241..)

da fazenda: sobre producção de testemunhas
nullas. Ord. 1.14, ii Outubro iS45.

- de execuções da fazenda nacional. - Vid.
EzecufÕes.

- quaes as que o procurador dos feilos não p(>de
patrocinar. - Vid. .Advogado. Av. i7 Abril
i846.

- da fazenda proTincial: podem correr no jUU:8
commum, ou perante jui&os privalivos
creado,; pelas leis gemes. Deer. i4 Julho
1846, em Ar. 78.3 Agoslo t8h6.

de heranças jaccn\es deealdas pagão dizima.
- Vide Cllancellaria. (Dúima.). Ord. ifi6,
ti Oulubro i8h7.

- crimes: seu julgamento perante os jurados.
Vid. Jurados.

do habilitações de herdeiros e demandas de
diridas das heranças jacentes pertencem
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ao juizo dos orph~os. - Vid. Bnu de de
fUl/ctos. Av. 211 Fevereiro 18118. (Caz. Of{.
49. 3.0 vol.)

CAUTELLA: para lõair do scrviço concluido o
tempo.-Vid. Baixa. Decr. 13 Maio 1808.
Decr. 29 Selembro 1829.

CEDULAS. - Vid. Sedalas.

CEGOS fingidos como são punidos por mendi
garem. Cod. Crim•• art. 296. S§ 3. 4.

- do olho direito são isenlos do rccrutamento.
Porl. 7 Janciro 182ft. (Rlpe,-t. Cunú. il1at••
verbo Cego.)

CELLEIRO publico na Bahia: mandou-se conti
nuar a cobrança dus suas contribuições.
e para que fim. Ord.••..•• 1833. (Cor. OU:
n.o 6, 1.o vol.)

CEMITERIOS: accordou-se com a Grãa-Bretanha
que tivessem, e como. os subdilos respec
tivos. Trat. 19 Fevereiro 1810, art. 12; e
os dos Eslados-Unidos. T.'at. 12 Dezembro
1828. art. 13.

- da colonia Suissa na fazenda do Morro Quei
mado: para sua conslrucção. Provo 13
Julho; Pelo e Desp. 30 Oulubro 1819,
annexos à Porto 10 Junho 182ft. (CDU.
Nab.)

- providencias se derão para exhumação ne~ada

pelo parocho sob pena de excommunhão.
Porto 28 Janeiro 1823, annexa á Res. 3.·
22 Maio 1828. (CoU. Nab.) Provo 28 Feve
reiro 1.823.

- sobre sua construcção em sitias separados.
conforme a Carta Reg. llJ Janeiro 1801.
e 30 Setembro 1773. Res. 12 Maio 1824,
e annexa Porto 1. a 15 Novembro 1825.
(CoU. Nab.) A ultima se acha na Coil.
Ouro Pr. Lei 1. OULubro 1828, ar\. 66, S2.

CEMITERIOS : podem hlmbem ter as conrrarin5
e irmannades independenLcs dos das ea
maras Municipaes, e como. Av. 26 Janeiro
1832.

CENSO e eslatistica da província devem ser for·
madas pelos presidentes em conselho. Lei
20 Outubro 1.823. art. 24, S 7; passou.
e como, ás assembléas provinciaes. Lei
1.6,12 Agosto 1834. art. 11, S 5.-Vid.
Lei 38 3 OILtltb,'O 1.834> art. 12.

CENSURA: sua com missão regia nomeou-se.
Decr. 27 Setembro 1808 (CDU. Nab.);
recommendou-se, como devião ser nomen
dos (,S censores, e como proceder. Av. 5
Outuhro 1811 (D. Cam. Addit. 1.°); aHe
radas as inslrucções do Av. 26 J ulbo 1808
por Av. 19 Julbo 1815, annexa á Porl. 30
Outubro 182lJ (CoU. Nab.); da Gazeta
puLlicada na côrLe pertencia ao officin!
maior da secretaria de negocias estrangeiros
e da guerra. Av. lJ Agosto 1815. (Cal/.
Nab.)

- previa foi abolida; e regolada a liberdade da
imprensa. Decr. 2 Março 1821; Proj, 2
OuLubro 1823, nrt 1., &c.• mandado exe·
cutar por Decr. 22 Novembro 1823. e Res.
ii Se Lembro 18:26, declarnda pela Res.
i3 SeLembro 18:27; substituída pela Lei 20
Setembro 1830, art. 1.; Const. art. 179, §h.

- dos actos do governo. - Vid. Actos. .

_ podem os hispos infligir aos sacerdoles qne
se recusarem a ir parochial·. Av. 3.° 29
Dezembro 1831.

- imposta por autoridade ecc1esiaslica; como
della se recorre, e qunndo se declara sem
en'eilo. Reg. iO. o 19 Fevereiro 1838.

de peças de tbeatro: instrucções para e1la
derão-se. Decr. 425 19 Julho 1.845.
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CENTEIO estrao~elro: seus direitos. Av. 29 em
Edit. 31 Janeiro 1820 (Ind. Alb. verbo
Cl'nteio); sua dizima. Alv. 30 Maio 1820,
S h; suspenso por Porl 6 Oulubro 1820.
(Ind. Alb. cit.)

CERA para luminarias nas repartições publicas:
mandou-se que fossem subsLiLuidas as to
chas por lanLernas. Porto 2. a 5 Outubro
1822. (CoU. Nab.)

CEREAES se mandárão, e como, fornecer ás
provincias do Ceará e Rio Grande do NorLe
e ás demais flagl.'Uadas pela fome. Lei 25
SeLembro 1827; posta, e como, em vigor
pela Res. 391, 29 Agosto 18hG.

CERE~ONI~ e etiqueta: os objectos a ellas rela
hv?s lUcllmbem á secreLaria do impel'io.
LeI 18 l\gostO 1821, art. 3 em vio-or pela
Lei 20 OuLubro 1823, art: 2. "

CEREMÜNIAL da abertura e encerramento da
Assembléa Geral. - Vid. Assembléa Geral.,

CERTEZA: de juizes. - Vid. Juizes,

CERTIDOES do clrllr~ião mór da armada.- Via.
Amzada. Ord. 5 Julho 1808.

- de descar~a de fazendas exportadas do depo
sito da ilha dr. S. Miguel. Alv. 26 Outubro
1810. S 16, &c.

- de fazendas exporhdas para paizes estran
geiros. - Vid. Alfandegas. Alv. 20 Junho
1811., &c.

- do cummissario em che[e do exercito erão
necessilrias para residencia dos ministros.
Reg. confirmado por Porlo 21 Novembro
f8l1, art. 2, §31. (Rr-pert. F. 7'h., verbo
Certidões 775.)

CERTIDOES: extrahidas dos livros dos morca
dores que credito merecem. As,. 351, 26
Março 18! 6 (CoU. Ass.); reformado por
Ass. 352, 21 dilo (CoU. cit.); porém man
dado, e como. observar pOl' Ass. 357, 26
Abril 1817. (CoU. cit.)

- extrahidas da Torre do Tombo: seus E'mo
lumentos e buscas. Pod. 8 Outuoro 1316.
(Ind. Alb., verbo Certidões.)

- de decima e correnles exigidas aos magistra
dos. - Vid. A1agistmdos.

- não devem os escrivães pa sal' das folhas dos
aotos para sello, mas sim pIes declaração.
- Vide Autos. - Provo 2.' 26 Abril 1.819.

não se passão sem despacho do superior
respectivo. 22 Ao-osto 1821, 29 Março
1833. (Rl'pe1't. Cunho Mat., Suppl., verbo
Cel,tidões li.)

- de vida para officiacs milicianos receberem
pensões, monLe-pio, ou parle de soldo.
PorL. 1. Março 1823. (Rcpel't. Cunho Mat.,
verb. Certidões 2.)

- da decima das heranças c legados. - Vid.
Taxa.

- de juramento da constituição. - Vid. Cons
tituição.

de casamento: seus emolumentos paTa os
parochos. - Vid. Casamento. -Res. 26 Ju
lho 1828.

- de idade: são indíspensaveis para se consulta
rem offieios e graças. Porlo 27 Agosto 1828.
(Ind. Alb. verbo Certidões.)

p assadas por secretario da Camara Municipal,
que emolumentos pagão. - Vid. Camams
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Manicipaes. Lei f. Outubro i828, arl. 79.
Res. 28 Junho 1836.

GERTIDOES: ordenou-se que os requerimentos
de prelendentes de officios de justiça das
provincias apresentassem as cerlidões dos
juizes perante quem houvessem de servir na
fórma da Ord. Liv. 1., til. 97, § 2, e porque.
Porl 3.' 1.9 Janeiro 1829 (Coll. J\'ab.);
Circo 1.9 Janeil'O 1830.

- de baptismo como devem supprir os empre
gados, &c., obrigados a proval' a idade.
Res. 2ll Setembro 1829.

- de arrecadação de heranças a que os ma
gistrados erão obrigados. - Vide Bens de
de{ttnctos. - Res. 1ft Setembro 1830; Reg.
1.lt. Janeiro 1.832, art. 33.

aothenticas de sentenças criminaes são neces
sarias, e como, para executarem-se estas,
quando fôrem proferidas, e em que casos,
pelo Supremo Tribunal de Justiça. Res.
20 Dezembro 1830, art. 35.

- authenticas do correio, verificando desastre
que occasionasse perda de autos, sel'vem
para inLerposição de novo recurso de revista.
Res. 20 Dezembro 1830, at'l. 39.

- não podem ser negadas pelos presidentes ás
partes interessadas, em que casos. Av. 1.6
Agosto 1.831.

- de existencia se exigem aos procuradores dos
officiaes militares ausentes para receberem
vencimento nas pagadorias. Decr. Reg. 10
Abril 1.832, arte 31. - Vide Ofliciaes.

- de assentamento de ordenado em que casos
são dispensadas, e como, aos empregados
publicos. Reg. 26 Abril 1832, arte M.

CERTIDOES ou altestações juradas por officiae.
de justiça no caso de desobediencia á or
dem de baueas-corpus, commeLlida pelo
detenlor ou carcereiro, servem para de
cretar-se a prisão destes. Cod. Proc. , arl
3118; Reg. 3 Janeiro 1.833, art. 39.

- de desobediencia para· auluação de officiae.
de fazenda. - Vide Autos. -Lei lJ Outubro
i831, art. i07.

por desobediencia nas 3clministrações de di
versas rendas. Decr. Reg. 26 Março 1.833,
arte 20.

- seu seBo. - Vid. Selto.

- pal'sadas pelas mesas do consulado: seus emo
lumentos e escripturação. Reg. 30 M~io
1836, arte 73, § 5; 97; 1.06, § G (CoU.
Planell.); nas alfandegas. Reg. 22 Ju~ho

1.836, art. 1.03, 1.15, S 12. (CoU. cit.)
Vid. -Mesas, Alfandegas.

de vida se exigem aos empregados das diversas
repartições civis ausentes com licença, fóra
do Imperio. - Vid. Emp7·egaclos.

- affirmativas ou ne~ativas de registo de hypo
thecas. - Vid. Hypothecar.

de baptismos, ouilos, testamentos, theso~

rarias, thesouro, archivo publico, conCl
li:lção, culpa. - Vide todas estas palavras.

de posse de diversos juizes. - Vid. os respec
tivos.

de execução de pena de morte. - Vid. Morte.

de obito de estrangeiros. - Vid. EstrangeiraI.

de carlorios publicos. - Vide Escriváes, Ta
belliães.
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CERTIDÕES de chamada perante o jury. - Vid.
Jurados.

- de titulo de residencia. - Vid. Titulos.

- de repartições publicas necessarias para exe
cuções da fazenda publica. - Vid. Execuções.

- da secretaria da Fazenda quando as parles
que as houverem pedido as não quizerem
tem os olllciaes direito de demandar, e
como, seus salarios. Av. 1.2 Abril 18~8.

(Gaz. Off. 86, 3°. t'ol.)

CERTIFICADOS do CUI'SO homreopathico.- Vid.
Curso Bommopathico.

CERVEJA. - Vid. Bebidas.

C;:ESSÃO de dividas entre particulares, como
terá lugar. Alvará 2t Janeiro 1.809, S 3.

- a.cção nella fundada, por graça, e como,
ordenou-se que não fosse admiltida contra
os hahitantes de Jaguaripe na Bahia. 
Vid. Acção. - Provo 1.0 Maio 1.8lá. (CoU.
Nab.)

- feita ao banco do Brasil que privilegio dava
lhe. - Vid. Banco. - Alv. 2á Setembro
1.81á, &c.

- ele dividas POI' creditos contra o thesouro:
ol·denou-se, e com que limitação, que
neHes se não podesse dar encontro. Res.
da Const. Portug. 25 Março 1821., posta
em vigor pela Lei 20 Outubro 1.823, art. 2.

- de conhecimentos de divida interna inscripta
como é permiltida. Lei 15 Novembro 1.827,
art. 15.

- não dá ao cessionario direilo melhor que o
do cedenle. Res. 2.' 22 Fevereiro 1.828.
(eeu. Nab.)

lJ.

CHÁ

CESSÃO de apolices do antigo emprestimo. 
Vid. Apolices do emp"estimo antigo. - Res.
26 Março 1.828.

as habilitacões de cessionarios da fazenda na
cional p~ocessão-se no juizo dos feilos da
fazenda. Reg. em Ord. n. ° 6. ° 12 Janeiro
1.842, art. 2, § 2.

á fazenda publica de bens de herança jacente de
devedor, como póde ser fcita pelo fiador.
Av. 26 Selembro 1.8fl7. (Gaz. OfT. 152,
2.° vol.)

- Vid. CTedbr~.

de bens por commel'ciantes. - Vid. Ap"esen
tação.

CEVADA estrangeira que dizima pagava. Alv. 30
Maio 1820, § fl; suspenso por Porto 6
Oulubro 1820. (Ind. Alb., verbo Cevada.)

cHÁ.: foi extincta a companhia privativa do seu
commercio, nos Paizes Baixos, tornando
livre este ramo para os seus portos. Edit.
25 Janeiro 1818. (Ind. Alb. , verb., Com
panhia.)

augmentou-se salario ao Chim encarregado
da sua planlação e cultura no jardim bo
tanico da lagôa de Freitas. Por!. 21 Maio
1.824 (CoU. Nab.); providencias para me
lhoramenlo da sua cuILura. Porto 1.. 21
Março e 1. a U Julho 1825 (CoU. cit.); pro
dueto de sua venda mandou-se recolher ao
thesouro. Av. 18Selembro1828. (Coll. cit.)

estrangeiro passou a pagar 30 p. 0/: de direitos.
Lei 98, 31 Outubro 1.835, arl. 9, S 7; arre
cadados pelas alfandpgas. Reg. 22 Junho
1836, art. 88, S1; 89; elevados a 50 p. "lo.
Lei 108, 26 Maio 18flO, ar!. 1.3, explicada
pela Ord. 221, 5 Junho 1840; conservados
os 50 p. % pelas Leis 164, 26 Setembro
1.8AO, art. 9, S 3; e 2A3, 30 Novembro
i8U, art. 9, § A.
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CHACARA no alto do morro do Caslello na
côrte, em que fôra construido o forte de
S. Januario: sobre validade da sesmaria
primitivamente concedida. Res. 19 Julho
1813, annexa á Porto 6 J ulh!l 1.830. (Coit.
Nab.)

dos imalidos na côrte declarou-se, e pOI'que,
pertencer a um particular. PI'OV. 20 Julho
1816 (Coll. Nab.); Av. 13 Setembro 1826.
(Cott. cit.)

da Bica, no sitio da lagôa de FI'eilas. Av.
12 Janeiro 1820. (Cott. Nab ..)

da Piaçaba: mandou-se arrendar em hasta
publica. Res. '2ú- Julho 1824. (Cott. Nab.)

das Mangueiras, que fôra sequesb'ada como
propriedade porlugueza: sobre desistencia
do seu arrendamento feito cm praça. Res. 1.'
17 Agosto 18'24. (Cott. Nab.)

do fallescido bispo de S. Paulo na Gloria. 
Vid. Bispo. - Provo 8 Janeiro 1826, &c.

dos Trapicheiros no Corcovado: sobre sua
incorporação. Carl. Imp. 6 Dezembro 1828
(Cott. Nab.); Porlo 26 Janeil'o 1829. (Coll.
cito )

contigua ao paço do senado: sobre seu
arrendamento que se pretendia modificar.
fies. 20 Fevereiro 1830. (Coll. Nab.)

CHAFARiZ: encanamentos e aqued,uclos e cou·
tadas de suas aguas. - Vid. Aguas de cha·
fm·iz.

CHAGAS: os mendicantes que as fingirem, como
são puniveis. Cod. Crim., art. 296, S3.

CHAMAMENTO: de amr.entcs a juizo. ~ Vid.
Ausentes. - Alv. 21 Oulubro '18H, S 1.

ou despedidas dos embaixadores e mlDlslros
re pcctivos. accordou-s com a Grãa Bre
tanha que cal'acterisaria a existencia de
rompimento. Trats. H) Fel'ereil'o 1 10.
art. 31; 1.7 Agosto 1827, art. 7; com a
França 6 Junho 18'26, art. 7; com a Prussia
9 Abril 1828. art. 3; com a Dinamarca
26 Outubro 1828, art. 10; com Porlugal
19 Maio 1836, art. 6.

CHANCELLA.HIA mór do estado do Brasil: creou
se o offieio de vedor deHa. Alv. 9 Maio 1808
(Coll. Ouro Pr.); Decr. .• 13 Maio 1.808.
(Coll. Nab.)

mór e das tres ordens milita!'es: estabelecerão
se os ordenados dos seus officiaes. Decr. 25
Agosto 180 . (Cott. Nab.)

- foi-lhe, e como, encarregada a arrecadação
do sello e taxa de herancas. Alv. 17 Junho
1809, S 10. .

paga as de pezas de seBo das execuçóe da
fazenda publica. Decl'. 1... 11 Agosto 1. 09.
(Cott. Nab.)

elevou-se ordenado ao seu crivão do se1l0.
Decr. 2.· 11 Agosto 1809 (Coll. lVab.);
creou-se e proveu-se outro. Carl. 1.8 Ou
Lubro 1809 e '23 Fevereiro 1810. (Coll.
cit. )

- declarou-se que nella devião transilar as pa
lenles dos officiaes militares para obterem
cumpra-se. Decr. 29 Agosto 1809 (Colt.
Nab.); Off. 28 Setembro 1809 (CoLL. OU1~
Preto ); 21 Agosto 181.0 (Repart. Cunh.
Matt., Suppl. verbo Cltancettaria); cessOU
pelo Decr. 12 Abril 1821 declllrado pelo
Decr. 26 Maio 1821..
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CUANCELLARIA; declarou-o e n~1O paj?;arem neHa
nO\'os direilos os inlendenles do ouro. Res.
18 Novembro 1809 (CoU. Nab.); o .con
Irario e <lInpliação. Decr. 19 Julho 1810.

- clevou- e o ordenado do porleiro e guarda
mór. Decr. 25 Janeiro 1810 (CoU. Nab.);
Carl. 16 No embro 1810 (CoU. cit.); Alv.
2 Janeiro 1820. (Coil. cil.)

- isenções de transito e novos direitos ás pro
visões de passaportes, malriculas e isenção
de direitos de alfandega. Ass. 18 Agosto
1810, confirmo Res. 15 Maio 1811 (B.
Carn., E:l;lr. 1. 0

); Provo 20 'Maio 1811.

ao cargo de 10ll\'ador das alo as unio- e o
de conlador e revedor. Decr. 2 Marco 1816
(CoLt. Nab.); alterado pelo Av. 17' Ago to
1821. (CoU. cit.)

- creou-se mais um logar de oUicial do registo.
Decr. 1. 0 21 Abril 1816. (Coil. ab.)

- concedeu-se ao recebedor nomeado um fiel, e
com que ordenado. Alv. 9 Setembro 1816.
(CoU. Nab.)

- como erião pagos o seus direi los pelas di 
pensas de amorlisação. Dec!'. 16 Setembro
1817.

delerminou-se como Jeverião er pagos os
novos direitos inlel'polado de um officio.
Res. 3." 21. Outubro 1822. (CoU. Nab.)

declarou-se não serem deviJos direitos de
diplomas para Cl'ecção de nova fl'eguezias.
Porl. 11 Dezembro 1 22. (Coil. Nab.)

- ordenou- se que no' eUo - pendenles e usa se
de fi la verde e amarelia m logar de encar
nadn. Porl.' 17 Setembro e () Outubro 1823.
(CoU. Nab.)

11

CHANCELLARIA: sobre os novos e velhos que
deveria pagar um e crivfto da chancellaria
da ca. a da supplicação. Res. 3.' 24. Janeiro
18211. (CDU. Nab.)

por clla pa silo as sen lenças proferidas em
supel'iu!' instancia m causas de presas.
Decl·. 21 Fevereiro 1824, S 7; Decl'. 29
Novembro 1837.

declarou-se que não pagavão dil'eilos os litu
los do conselho que se houves em de rcfor
mar; a 'sim como as patenles, &c.. ParI. 1. n

1 Junho 182ú. (CoU. Nab.)

- sobre ~I'ovimento reqneritlo de oíIicios deUa
cujos proprietarios se achavão ausenles.
Res. 2." Ú Dezembro 182ú. (CDU. Nab.)

declarou-se que nenhum officiaI milital' deveria
nella pao-ar mais de uma vez o se110 da
patente do mesmo posto. Provo 20 Junbo
1826.

pal'a abonamento de 5.' parle do ordenado
do escrivão guarda livros ausente a quem
o substituira. Res. 2." 1lJ Novembro 1826
(CoU. Nab.); idem a respeito do Iogar de
um contiuuo. Res. 2.'18 dito. (CoU. cit.)

mól' do Imperio abolia-se, reaulando-se e
distribuindo-se a diversas auloridades, e
como, as funcções que lbe perleocião,
dando-se de 'tino a seu empregados. Lei ú
Dezpmbl'o 1830. - lid. Df'cr. 2f; Janeiro
1 'h)0_.

declaruu- e que extincla a chanceUaria mór
fic;lrião archivados 1>eus livros e papeis que
não podem m;li el'vir. Av. 2. o 29 Abril
1831. (CDU. Nab.)

sobre publicaçáo das lei- conforme a Lei !J
Dezembro 1830. Res. 2. n 30 elembro
1831. (CoU. Nab.)

u.
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CIIANCELLA.RIA: declarou-se não poder neUa
b'ansitar cnrta de seguro em crimes cuja
pena fosse maior de 6 mezes dtl prisão. e
porque. Av. lJ. o 15 Outuilro 1831. (Coil.
Nab.)

- mandou-se pagar Ql'denado ao servenluario do
porteiro e guarda mór da exliocla chan
ce1Jaria mór e das 3 ordens mililares, e
porque, á vista do art. 1.3 da Lei l.J. Dezem
hro 1830. Res. 1.· 13 Dezembro 1831.
(CoU. Nab.)

direitos seus farão, e como, allerados. Reg.
25 Janeiro 1832, substiluído pela Lei 60,
20 Oulubt·o 1838, art. 11 e Tab., e pela
Lei 2l.J.3, 30 Novembro 18l.J.l, art. 2l.J. e Tah.

do Imperio: neHa devem lransilar as Resolu
ções da assembléa legislaliva. Decr. 23 Ju
nho 1833.

- da ordem do ct'uzeit·o e das 3 ordens milita
res: seus dit'eitos pedencem á receiLa geral.
Lei 58, 8 Oulubro 1833, art. 31, § 13;
Lei lJO, 3 Outubro 183ft, art. 36.

das 3 ordens militares: conforme seu regi
mento os parochos collados, qonnto pagão
pelo lransito de suas cartas. Olf. 10 Abril
183l.J., explicado pela Ord. 2l.J. Dezembro
1835.

do Imperío: determinou-se que por ena não
passarião as cal'las dos consules. Reg. 14
Abril 183l.J., nrt. 5. - Vid. Decl'. Reg. 520
11. Jml/1O 1847, art. 13.

das ordens militares: seus direi los no muni
cipio da côrte passarão a ser arl'ecada jos
pela recebedol'ia. Reg. 6 Dezembro 18M.

- declarou-se serem subjeilos a sello de mercê
os empregados das alfandegas. Ord. 31 Ju
lho 1835.

CHANCELLARIA: direitos della declarou-se nãn
pagarem os tilulos de uomeação dos em
pregados das mesas de rendas. Reg. 30
Maio 1836, art. 13. (Coll. Planell.)

seus direitos são, e como, recebidos por que
repartíções. Reg. 30 Maio 1836, art. 76,
§§ 8; 77. (Coil. Plancft.)

direitos deHa não pagão os empregados das
alfandegas. Reg. 22 Junho 1836, arl 12.
(Coll. Plunch.)

direitos devem, e quaes, pagal' as habilitações
do juizo dos ausenles para eotl'ega de heran
caso Av. 1. 0 9 Selembro 18!J1; Av. 3115,
11 Dezembro 18ltL

declarou-se como deverião ser arrecadados os
direitos do empregos ecclesiastico5 confor·
me o § 4 Tnb. e Advertencia l.J..' da Lei 30
Novembro 18l.J.1. Ord. 19.· 21 Fevereiro
1842.

os direitos das dispensas de amorlisação das
corporações de mão morla só são devidos
na realísação das dispensas. Ord. 5 Março
18l.J.2. (.J orno 66.)

- a seus direitos são subjeitos, e como, os
ol·aenados dos procuradores fi caes. Ords.
71,73,9 Outubro 1843.

direitos e quaes pagão os diplomas de medico~,

cirurgiões e hoticarios eSlrangeiros que verI
ficarem seus titulos. Av. l.J.1, 2 Julho 18M.

os direitos do art. 25, § 2lt da Lei 21 Outubro
1~l.J.3, comprehendem os estabelecidos no
§ lJ2 da Tab. da Lei 30 Novembro 18111.
Ord. 37, 17 Março 18l.J.5.

declarou-se o § 42 Tab. da Lei 30 Novem~r.o
t8U a respeíto dos 2 e 4 p. o;. das habíh
tações pal'a heranças de ausentes. Ord. 74,
11 Julho 1845.
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ÇHANCELLARIA: direitos della pagão as apos
teHas. Av. 136, 17 Dezembro 1845.

- reslituição de direitos por cobrança de divida
de hel'allça jacen le ordenou-se, e porque,
conforme o art. 10 do Decreto 27 Junho
1845. 36 Reg. 9 Maio 1842, e Lei 30 No
vembro 18à1, S 113. Av. 15 Janeiro 1846.
(lo1'/!. 31.)

- Vid. Novos e Velhos DiTeitos.

CHANCELLARIA da casa da supplicação: por ella
passão todas as sentcnças dos juizes da
cidade. Alv. 9 Julho 1810, S 1.

declarou-se que por ella oevião passar para
lerem execução as sentenças da commissão
mixta porlugueza c ingleza. Av. 2S Agosto
1821, annexo á Porl. í Fevcl'eil'o 1825.
(CDU. Nab.)

- sobre novo e ,-dllos direitos da propriedade
de escrivão della. Res. 3. a 211 Janeiro 1824.
(CDU. Nab.)

ordenou-se qne as sentenças que nella transi
tarem tivessem termo <ile publicação, com
declaração si as partes ou procuradores
estíverão presentes, e caso não. si forão
intimados. Porto 5.' 21. Maio 1824. (CDU.
Nab.) -Vid. Beg. 3 Janei1'o 1833, m·t. 47.

da relação de Pernambuco: Jeclal'ou-se que
por ella não transiLavão, e porque, as pro
visões da jUllta da fazenda de empregos que
lhe competisse prover. Provo 20 Dezembro
1825. (CDU. Nab.)

nelIa devem as senlenças transitaI' para pro
duzir ell'eito conforme a Ord. Liv. 2, til. 39,
§ 2; Liv. 1., til. 23, til 52, § 12. Res.3. a

12 Setembro 1826. (CDU. Nab.) - Vid. Re~.

3 Janei,'o 1833, art. 56, 57, 58; Dec?·. 63,
4 Março 18M.

CUANCELLARIA: ordenou-se que conlinuasse a
chancellar os alvarás de fiança alé resolução
da assembléa geral leltis1ativa. Av. 2. 0 2
Agosto 183i. (CoU. Nab.)

seu sello deve estar em poder do presidente.
e para que fim. Reg. 3 Janeiro 1.~33,

arl 7. § IJ.

providencias se derão para evitar a fraude no
transito das sentenças. Porto 31. Março 1846.
(Jorn. 92.)

CHANCELLARIA (dizimada) se mandou pagar das
causas que se tratassem nos diversos tribu
nacs, e ,como. Alv. 27 Agosto 1810.

- declarou-se ser illegal carrega-la a lodos os
litigantes, autor ou réo, que dccahi 'sem em
quaesquer juizos sem mais excepçfto que
a dos Alvs. 18 Fevereiro 1653. e 8 Maio
1745. Provo 12 Dezembro 1316. (CDU.
DeLg.)

- sobre juizo privativo, concedido em geral a
um cx-contraetador do imposto, e applicado
em uma execução por divida deUe prove
niente. Res. 2á Maio 1.820. (Coil. Nab.)

sohl'e encampação do contracto pedida em
razão de não pagarem dizima as sentenças
dos juizes de fóra ou ouvidores. Res. 9
Abril J821 (CDU. Nab.); Res. l1.a 26 Abril
182h. (CoU. cit.)

- nas causas do extineto banco do Brasil. - Vid.
Banco. -Res. tO Maio 1,825.

determinou-se :Lnematação della, e sob que
providencias. para melhor arrecadação. Res.
f2 Julho 1.825 (CDU. Nab.); es. 7 Üezem
bro 1,~26 (CDU. cit.); Provo 19 Dezembro
i8~5.
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CHANCELLARIA ; ~obre dispensa ele lapso de
tempo perlida para seguimento de reclll'so
inlerposlo de senLença condemnatoria em
anlos sobre cobranca de diúma. Res. lO
Olllubl'O 1828. (CalÍ. Nab.)

em virtude da Lei 15 Novembro 1831, art. 5ú,
regulou-se sua arrer.adaçüo por collectores,
sob qne obrigações aos escrivães e juizes
das chancellarias das relações. Reg. 14 Fe
vereiro 1832; mandado executar por Circo
8 Março 1832 ('1ano Collect.); alterado pelo
Reg. 14 Setembro 1833.

- ficou pertencendo á receita geral. Lei 58, 8
Outubro 1833, :.Irt. 31, S 12; Lei ltO, ;)
OUlubro 183ll, art. 36.

- na côrte passou a ser al'l'ecadada pela recebe
doria. Reg. 6 Dezembro 1834, e nas demais
provincias por outras reparlições. Reg. 30
Maio 1836, arl. 76, S9; 77. (CoU. Planclt.)

- declarou-se como procederia a recebedoria
para cobrança de divida, estando já os
processos começados de execução por deci
ma, &c. Ord. 13 Maio 1835.

- foi substituida pelos 2 p. % do valO!' das cousas
demandadas. Lei 98, 31 Outnbro 1835,
art. 9, § 2; executada pelo Decr. Reg. 31
Agoslo 1836.

_ declarou-se sei' cobravel nos casos em que
pelas leis anteriores era devida. Lei 70, 22
Outubro 1.836, art. lá, S 21; executada
pelo Decr. Reg. 29 Novembro 1836.

- declarou-se á lhesooraria da Bahia que se
devia cobrar, e como. na fórma dos Regs.
iCl Fevereiro 1832, 1á Selembro 1833, e
Dccl". 29 Novembro 18~6. Ord. 1.3 Feve
reiro 1837.

CHANCELLARIA: o lrabalho das eel'lidões das
verbas de dizima uão deve ser pa~o ao es
cl,ivüo da chancellal'ia. Ord. 28 Novcmbro
1837.

pagão os condemnaelos em causas civeis por
sentenças proferidas por jui7.es de qualqner
denominaçüo. Orei. 126, 10 Dezemb!'o 1838.

_ sua arrecadação foi o governo auLorisado para
melhorar. Lei 243, 30 Novembro 18M.,
ad. 1.7. execulada pelo Decr. Reg. 1.50,
9 Abril 18ú2 ; e addit. Decr. 230, 22 Ou
lubro 18ll2.

_ só das demandas propriamenle dila se deve
cobrar. Ord. 71,18 .lunho 1842; Ord. 3.'
12 Janeiro 1844.

providencias sobre cobrança dos 2 p. 0/0 nas
causas da fazenda publica. Ord. 12l[, 5
Novembro 1Sl~2.

_ não pagão previamente os '2 p. 0/0 as causas
intenladas pelos procuradores fiscaes das
l'endas provinciaes. bem como as pejos das
thesourarias. Ord. 131,16 Dezembro 1842.

duvidando-se ti a qualidade das pessoas mise
raveis para sua isenção compete fi thesou
raria decidir; e quaes sejão taes pessoas,
designou-se. Ord. 7. a 25 Janeiro 1843.

declarou-se como deveria ser executado o
Reg. 1.50, 9 Abril 1842. Av. 51), 5 Agoslo
18ll3.

prorogou-se a aulorisaçflo pal'a alterar seu
regulamento. Lei 317. 21. Outuuro 1.843,
art. 29; cessou pela Res. 3á6, 2ll Maio 1845.

confol'me O Decr. 22 Onlubro 1842 sobre os
casos que admillião ayerbamento, solli.ci
tou-se declaração. AI'. 12 Feverciro 181.1[1.
(Jon1. 49.)
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CHI\ CELLAlUA: quando se averba egue a ap
pellaçüo snspensiva, sem o pagamento; não
porém quando fÔl' meramente devoluliva,
e nas causas de revisla. Ord. 19. a 26 Feve
reil'o 1 44.

- declarou-se quaes a habililações e juslifica
ções que anuo pac:rão. Ord. 58, 30 Julho
18M.

- negou-se reslituição da que fóra paga por não
demonsll'ar-se estar no caso dos regula
menlos-miseria, ou violencia. - Ord. 1.:1
Janeiro 1845. (Suppl. ao lar/I. 30.)

declarou-se o art. 3. o do Rel!'. 9 Abril 18á2.
Av. 17, 12 Fevereiro 1845.

aILerou-se o Reg. 9 Auril18á2, e como. Decr.
413,10 Junho 1. [If<.

declarou-se o art. S do Decr. 10 Junho ultimo
que nada alterou no art. 9 do Reg. 9 Abril
18[12. Av. 78,4 Julho 1.845.

- solveu-se duvida na inlelligencia do Reg. 41.3,
10 Junho 1845 sobre o privilegio das causas
de que trata o art. 9 do Reg. 9 Abril 18á2 ,c
das pessoas referidas no art. 10 do mesmo
Reg. Ord. 102, 17 Selembro 1.845.

- nas causas em que a j',lzenda für autora ou ré,
vencida, não <ileve pagar-se se tiver s:do
avel'uada, e restituil'-se-ha á parle vence
dora, se ja 3 houver pago. Ord. 1M-, 29
Dezembro 1845.

reslituição Ql'denou- e conforme as 1egras, por
ser a supplic3nte misel'avel, apesar de pen
deneia de um litigio importante que tinha.
Av. 6 Oulubro 1846. (Gaz.OIf. 3á, 1.0 vol.)

- l)agão as heranças jacentes quando decaem,
porque as não isenta o art. 8 do Reg. 10
Junho 1.8á5. Ord. 156 21. Outubro 1.867.

CHANCELLER mór do estado do Brasil Cl·eou-se.
e com que jurisdicção. Alv. 22 Abril 180S.
§ 9. e como substituido. Alv. 10 Maio
1.808. § 8.

nomeou-se um servindo cumulativamente de
procurador da corôa e fazenda. Decr. 2.·
5 Novembro 1808. (CoLl. 1'.'ab.)

da casa da supplicação e relações, quaes os
motivos de seu estabelecimento. Alv. 9
Julho 181.0.

da casa da supplicação e da relação e casa.
do Porto tinna o tratamento de senhoria.
Alv. 1.2 Janeiro 1811..

da relação da Bahia: para que presidisse ás
sessões das camaras em que se confec
cionassem certas posturas. Provo 2 Junho
:1813. (Coll. Nab.)

da casa da supplicação e da relacão e casa
do Porto tiverão augmento de ~rdenados.
Alv. 1.3 Maio :1815.

da ordem do cruzeiro, despacha immemata
mente com o Imperador. Decr. i Dezembro
1822. art. 2.

da casa da supplicação servindo de regedoro
mandou-se que nomeasse o juiz de direit.
para os conselhos de jurados. Deer. 26 Maio
t823.

resolveu-se duvida sobre pagamento de orde
nado de chanceller da casa da supplicação
que servia tambem como re~edor. Res. 1:
8 Fevereiro 1825. (Cott. Nab.)

_ da casa da supplicação e -relações' da Bahia.
Pernambuco e Maranhão: elevou-se seu
ordenado. Decr. 17 Fevereiro 1826.



CHAPÉOS

( 96 )

CHEFE

CHANCELLER. -de relação punha os dias de rege
dor, nomeava minislros da casa, assignava
alvarás de perdões, c mais altribuições do
governo da relação, que não pertencião
aos presidentes. II Provso 15 Junho 1.825.

- sua precedencia de assento entre os deputados
da junta de fazenda. Provo 27 Fevereiro
1.S26. (CoUo Nabo)

- mÓI': suas attribuições, menos as glosas, fica
rão pertencentes, e como, ao supremo
trihunal de justiça. Lei 22 Setembro 1828,
arl 2, S9.

- do Imperio ficou sendo o ministro e secretario
de estado dos negocios da justiça. Lei 4
Dezembro 1830, art. 50

- das relações foi autorisado cada um a distri
buir por diversos desembargadores o expe
dienle da ouvidoria do crime. Lei 6 Junho
1.831., art. 90

- da casa da supplicação e das relações, que
novos direitos pagavão dos diplomas. Decr.
Tab. 25 Janeiro 1832.

- foi extincto este Iogar em todas as relações
que passarão a ser presididas por om dos
desembargadores, e como, a quem ficarão
pertencendo as allrihuições dos chancel
leres, excepto as glosas. Disp. Provo art. 32;
Reg. 3 Janeiro 1833, arts. 1., 7, S lt.

- para ajudar os consules nas suas foncçães,
como é nomeado. Decr. Reg. 620, H Ju
nho 1847, art. 203.

- Vido Casa da Supplicação, Relações.

GllAPÉOS de Braga: sobre isenção de direitos.
Vid. ALfandegas. - Res. 5 Abril i815.

CHARUTOS: suas fabr'ica pagão imposlo. - Vid.
Lojas.

CRAVES de paiões de navios da armada. - Vid.
A1'1nada. - Reg. 12 Agosto 180 .

CHEFES de policia: servia como tal um dos jui
zes de direilo nas cidade cm que houvesse
mais de um. Coo.. Proc. art. 6; Inslrs. i3
Dezembro 1832, art. 29; Decr. 15 Janeiro
1833, art. 4. - Vid. Lei 261, 3 Dezembrct
1841. infra.

da côrte e provincia do Rio de Janeiro liveráo
fixação de ordenado. Decr. 22Janeiro 1832.

fixarão- se suas attribuições. Decr. 29 Março
1.833.

- suas altribuicões sobre a coutada da Carioca.
Vid. Aglt;s de chafm·iz. -Instrs. 12 Agosto
1833.

proVlao temporariamente as vagas e impedi
mentos dos carcereiros. DecI'o 28 Novembro
1.833.

ao da côrte mandou-se que a alfandega par
ticipasse os despachos de polvorao Ord. á
Dezembro 1833; Av. 9 dito.

em todas as comarcas que o não tiverem
especial, competem suas attribuicões ao
respectivo juiz de direito. Decr. 16 Abril
18M. (CDU. T)'p. Nac.)

determinou-se que nos logares onde houvesse
mais de um jui7. d direito, o que não fosse
chefe de policia, servisse de substituto.
Av. 5 Selembro 183[,.

ao da côrte ordenou-se como procederia a
respeito dos presos que se fingissem loucoS.
Av. 3 Fevereiro 1835.
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CHEFES de policia: declarou-:se que á vista do
art. 6. o '<lo Cod. do Proc. e Decrs. 29 Março.
6 Maio e 15 OULubro 1833, eslando mar
cadas as ollriullições dos juizes de direiLo
das cidades que livessem ,mais de um, não
havia logar a confiiclos. Av. 27 Maio 1835.

- na côrLe presidia inlerpoladamenle com o juiz
de direito ás sessões do jury. Av. 22 Agosto
1835.

ordenou-se que enviassem mappas mensaes,
e como organisados, dos delictos commet
tidos. Av. e Circo 16 Dezembro 1835.

ao da côrte ordenou-se que participasse á
secreLaria da jusliça qllaes as embarcações
impedidas. Av. 2q Agoslo 1837.

o da côrte foi incum1JidJ). e como, do recruta
mento para o exercito. Decr. Inslr. 61, 23
Janeiro 18á1; Decr. Instr. 71, 6 AbriH8l.ti.

- seu numero, nomeação, vencimento. altri
buições cumulativas e especiacs, secrela
rias e amanuenses. Lei 26L, 3 Dezembl'o
18lJ1, art. 1 a 4,7,8,12; Reg. 120,31
Janeiro 1842, art. 4 a 20, 21 a 25, 28, S2,
45 a 50, 53,,55. 58 a 61., 77, 78. 81 a 83.
91, 9!J, 111 a 1.1.3, Há, 115. 120. 129.
130,137 ,1li1, 144 a 1.70,1.73. 1.7!J a 18!J..
185 a 1.88,191. i92, 1.93, 196. 197. S1,
198, 200, S 3, 246. 2!J7, 250. 256,257,
262,278,283,287,297,318,438, S3,
8,440, se 447, Ma, S 5, MO. !I65.
486, 489, ll90, 495.

- exercicio do seu cargo e funcções, por execu
ção da lei das l'e[ormas judiciarias regu
lou-se. Reg. 122, 2 Fevereiro 1.8!J2, art. 1,
4,14.

- como procederia o da côrle a respeito do'S indi
viduos que desobedecessem aos officiaes en·
carrep;ados do lançamf'nto da decima. Decr.
Reg. 152, 16 Abril 1.8!J2, art. 27.

II

CHEFES de policia: M da côrte. c das provincias
de S. Paulo e Espirito Santo. fix'1rão-se
gratificações. Decr. 165, H Maio 1842;
do Maranhão. Ceará. Alagôas e Pernam
buco. DecI'. 177, 15 Maio 1.842; de Ser
gipe. Decr. 182. 18 Junho 18lJ~; da Bahia
e Parahyba. Decr. .1.94. 11. Julho 1842;
de Santa Calharina. Decr. 201, 18 Julho
18!J2; do Pará. Decr. 207, 1 Agbsto 1.842;
do Piauhy. Decr. 21.7. 21 A~osto 1842; do
Rio G'rande do Sul. Deor. 220,6 Selembro
1842; de i\1aUo Grosso. Decl·. 240, 5 No
vembro 1842; de Goyaz. Decr. 241, 5
NovcmQro 1842; de Minas Geraes. Decr.
242, 6 Novembro 1842; do Rio Grande do
Norte. Decr. 286, 1. Maio .1.8lJ3.

- gratiGcações se marcarão aos amanuenses dos
do Rio de Janeiro. Maranhão, !\tinas Ge
raes e Alagôas. Decr. 176, 15 M'aio 1.8l.t2;
Av. 6 Novembro 1.8lJ6 (Gaz. Olf. 60. 1.'
tODl.); de Sergipe. Decr. 181. 18 Junho
1.842; do Ceal'á e Santa Catharina. Decr.
193. 1.1 Julho 1842; do' Pará. Decr. 207.
1. Agosto 1842; do Piauhy. Decr. 217. 21.
A~oslo 1842; do Rio Grande do Sul. Decl·.
220, 6 Setembro 1842; da Parabyba do
Norte. Decr. 236, 24 Outubro 1842; de
S. Paulo. Decr. 237, 5 Novembro 18LJ2; do
Espirilo Santo. Decr. 239. 5 Novembro
1.842; de MaLto Gros o. Dect:. 240, õ No
vembro 18lJ-2; da Bahia. Decl'. 270. 23
Fevereiro 1843; de Pernambuco. Decr.283,
18 Abril 1843; do Rio Grande do Norte.
Decr. 286, 1. Maio 1843; de Goyaz. Decr.
309, 13 Junho 1843; de Santa Calharina.
Decr. 380, 28 Setembro 184.h.

- ao da côrte ord enarão-se providencias ares
peito da venda da poJvora. Av. b Agosto
1842. (Jorn. 208.),

- sobre despezas com suas secretarias, ama
Duenses e utensis. Circo 1.7 Âgosto 18ú2.
(Jorn. 233.)

ao da côrte ordenarão-se providencias sobre
despacho de armas. Ord. 18 Agosto 1842.
(Jorn. 233.)
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CHEFES de policia: em caso 31~om podem mar
car a propria casa do cidadão para sua
prisão. Av. 12. 3 Abril 1843.

CHEFES . .
.-

ridas em 2.' inslancia. e porque. Av. 7.
30 Janeiro 1.845.

resolveo-se que se lhes deveria passar processo
de formaçào de culpa. ou julgamenlo de
crimes policiaes, quando se dessem de sus
peitos os subdelegados e todos os seus sup
pieotes. Âv. 46, i8 Julho i843.

são superiores aos promotores, mas ni'í"o de
vem, ainda que em objectos de obrigaçflo
destes, usar de expressões imperativas. Av.
54 , 1. Âgosto 1840.

gaaes os vencimentos compdentes aos juizes
de direito tIue os subsliluÍrem declarou-se.
Av. 58. iI:) Agosto 1843.

- mandou-se a um pagar a gratificação desde
({ue entrou em exercicio com as novas aLll'i
huições, ao que se não oppõe a Ord. 17
Dez.embro 1842. Av. 13 No.embro 1843.
(Jom. 336.)

- podem, bem como 05 presidentes de pro
vincia. suspender os carcereiros. Av. 23
Janeiro 18M. (Jorno 23.)

- Fod.em. ser su~eilsos pelos presidentes de pro
\'InCia, assim como pelo governo imperial.
Circo 9. a 19 Janeiro 18114.

regulou-se o exercicio e vencimentos do juiz
de direito que o subslituir. accnmuiando
as funcçóes. Av. 65. 9 A.goslo i8l11J.

devem, e como. inspeccionar 05 esmoleres
para a Tp.rra Santa. Circo 10, Av. 17 De
:r.embro i8lúl. (Jorno 341.)

- declarou-se que o recursos dos Arts. 70,
78, S 2 da Lei 3 Dezembro não se devem
rolerpôr dqs suas decisões quando profe-

CHEFES de policia: ordenou-se que remettes..:
sem, e em que prasos • relações dos escravos.
que enlrassem ou sulli 'sem das províncias,
para nolar·<e na malriculas. Decr. 411, 4
Junho 1845, arl. G.

não podem Sl"r chamados para as junlas de
jusliça. Decr. !Jl9, 26 Junho 18LJ5.

- como devem proceder a respeilo das peças que
se houverem tle I'epresenlal' no~ lliealros.
Decr. l~25, 19 Julho i8ft5, al'ls. 10 a i2.

ao de Pernambnco cOllsi~non· e quantia para
a casa da secrelal'i,!. Lei 369, 18 Setembro
1.8ft5. art. 3, S 5.

- o de Sergipe foi. e porque, isealo de pa~ar

os 30 por % da graliricação. Ord. 8 No
vembro 18ft5. (Jorl1. Sil.)

- podem deriríl' juramento aos delegados qU:lOUO

necessnrio seja, e a camnra se nflO possa
retinir far;ilmenle. Av. 18 Novembro 1846.
(Gaz. On: 70, 1. o vaI.)

suas altribniçães relalivas aos empreg<ldos nas
fabricas de leci dos de nlgu<1ào. Decr. Reg.
lt9ú, 13 Janeiro 18/17, arts. 4 a 6, iá.

ao da Côrte ordenou-se como daria tilulos de
residencia aos subdilo.s porlllg-Ilt>zes. Av. 2S
Selembro 1.847. (Gaz. On: 126, 2. o vo1.)

o juiz municipal crue C91lJO lal servir DOS ler
mos do ai L. 63 do nego 31 Ja'neil'o 1842
lem o ordenado de juiz e fi gl'alificaçflo de
chefe, confol'l11c os Avs. 10 Ago 1S/13,
e 9 Agosto 18l~7. Av. ft Dezcmbl'o 18á7~

(G'ax. oir 185, 2. 0 Hl1.)
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CHEFES de policia: o juiz de direito, que o fôr
igu<llmcnte, é subsLiluido pelo juiz muni
cipd designano em pl'imeiro Ioga r para lal
sllb~tiluiçiio em amuos s cargos. Av. 29
Dezembro 18l17. (Gaz. OfT. 1, 3.° vo!.)

- ao da Côrte ordenoú.-sc que mandasse sellar
, em branco (s pa peis para litulos de rcsi

clencia. Av. 9 i\larço 184.8. (Gaz. Olf. 59,
3.· voL)

CHEFES de dil'isão e de esquadra. - Vid. Ar
mada -Antiguidade de OlJiciaes da ATinada.

- de legião da guarda nacional. - Vid. Guarda
Nacional.

I

de Consulados. - Vid. Consulcs.

CHIBATADAS: não süo applicaveis aos soldados
que favorecerem de 'erções. Provo 25 Se
tembro 1822. (CoU. lrab.)

- só se applicão esLando presente o cirurgião
J ' do corpo para inrormal' si o pllcienle eslá

nas circllmstancias dr. soLTrer lodo ol1lIieDOr
numero. ParI. 27 Fevereiro 1823. (llepcrt.
Cunho ilJat., verbo Chibatadas e verbo Caso
tigon.oH.)

- determinou-se que no corpo de artilharia de
posiçno addido ao balalbão da marinha se
applicasscm aos deserLores. POdo 15 Maio
182ll. (Brpcl't. Cunho !tIat., verbo Chiba
tadas, n. ° 3.)

- fOI'5.o provisoriamente suhsliLuwas em nu
mel'O de 60 {IS pcnas eslabelecidas para pJ:i
meira eseJ'{:ão simples, e em 100 para
a segunda. POl'L 3 Setemhro 1825 (Rcpcrt.
ClInh. jJfat. verbo Chibatadas, D. ° 2). sem
eITeito pela Circo 30 Maio 1831.

- por motivo de deserçflo forão ordenadas no
corpo dé artilhal'ia da mal'inha. Porto 1 Ou-

II

tubro i 825 (Rrperf:. Cllnh. Jlat. verbo
Chibatadas. D.O 4), sem cfl'eito pelo Av. 3
Junho 1831.

cmBATADAS: ordenou-se que ficassem prom-
o bidas DO C'xercito. Av• .3.0 16 Julho 183L,

(CéU. ]\fab.)

deu-se inlelligencia a respeito do tit. 10, arl
uno Ord. 9 Abril 1805. Circo 5!l, 26 Julho
184.4; Provo 78. 9 Setembro 18!i1l.

CIlIFRES estrangeiros: seu despacho de baldeação
ou reexporLação. - Vida Baldeação. R.eg.
7.° 19 Janeiro 1838.

CHIMICA: cadeira ria academia milibr creou·se.
- Vid.. Academia Militar. Deer. 6 Julho
1810.

- laboralorio seu creou-se, e como> no Rio de
Janeiro. Decr. 27 Outubro 1819. (Coil.
Nab.)

escolas .'luas e fabricas de productos chimi
COSo - Vida Aulas.

Cffii'\S: Via. Arsenal de Marinha. A'i. lá Julho
1815.

CllIROGRAPTIOS: em que caso são subjeitos a
se11o. - Vid. Sello. Av. 56, fi Junho 18l!5.

cnOLERA-l\IORBUS: medidas sanitarias contra
seu conlagio. Avs. 2. ° 9 Julho; 7.° 5 Agoslo;
4. ° ú; 1.°', 2.°. 3.' 9; 1.' 10 Selerubl'O;
1.° 13 OuLubro; 3.° 23 Dezembro 1831.
(CoU. 1\rab.)

CIlRONOMETROS. - Vid. Acadcluia dOI> Guardas
Marinlws.

j •
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CHUÇOS forão expressamente classificados con
trabando de guerra no Trat. com a França
de 6 Junho i826. art. 21, com as Cidades
Ansealicas de 1.7 i ovcmbro 1.827 , art. 1.0;
com Portugal. 1.9 Maio 1836. art. 1.6.

CHUMBO; sobre estabelecimento no Ahaele p3ra
sua extracção. Av. 2li Outubro 1811 (CoU.
Ouro Pr.); Provo dita (CoU. Nab.)

CIDADÃOS: dispen~ou-se a slricra observancia
das Provs. 4 Marco 1.747 e 25 Julho 17lJ5.
que exigião tal qualidade nos oJliciaett das
camaras e almolacés. Provo 2.a 17 Julho
1.813. (CoU. Nab.)

estrangeiros que servissem de consules e vice
consules bl'asileiros declarou-se não go:
zarem da reducção de direitos estabelecida
no Decr. 1.1 Julho 1808. Av. 3 Dewp.bro
i816. annexo ao Decr. 201 oyembro 1.822.
(Coil. Nab.)

- do Brasil; como taes s~ mandou considerar
(JS residenles no Estado Cisp1alino. que
houvessem prestado serviços ao Brasil. Decr.
20 Julho 1.822. (Coil. ,Nab.)

- Brasileiros residentes fóra da patria farão
mandados regressar em seis mezes. ProcI.
8 Janeiro 1823. excepto os estudanles de
Coimbra. Decr. 18 Eevereiro i823.

- POl'logllezes; declarou-se como serião admil
tidos no Impel'io. Decr. 1.4 Janeiro 1.823,
suspenso provisoriamenle pelo Decr. 20 No
vembro 1823 (CoU. Ouro Pr.); Porto 2."
3 Janeiro 1824. (CoU. N ab.); e Pori. 2.·
12 dilo (Coil. cit.) ; concedeu-se resli tuição
de bens sequestrados com fund3menlo do
cil Decr. 20 Novembro 1823. Iles. 25 Se
tembro 1824.

- Brasileiros não podião recusar-se a aceitar
, a nomeação de depulado á Assemhléa Cons

tituinte. - Vid. Decr. i7 Fft1ereiro 1823.
(eou. Nab.)

CIDADÃOS preS05 por denuncias não provadas
de suspeitos á causa do Brasil mandou-se
que fossem soltos. Port. 2.' 16 Julho 1823.
(CoU. Nab.)

- Brasileiros: prohibio-se a dislincção de nasci
menlo entre eHes. Porto 11 Abril 1.823,
annexa á Provo 17 Novem bro 1825 (Coil.
Nab.); PorL 4.· 16 Julho; Edil. 17 Novem
hro 1823 (CoU. Nab.); PorL 1 M:lrço 1824
(CoU. cit.) ; Pari. 3.' 21 Março 1825 (CoU.
cit.) ; Port. 28 dito. (CoU. cil.)

- Br3sileiros qunef! são, e como s~ perdem ou
suspendem seus direilos. Conslit., arts. 6
a 8; - qunes ele~i\'eis senadores. art. h5,
Ins[r. 26 Março 1824. Cllp. 5. § 5 j-tem o
direilo de inlervir DOS negocios da sua pro
vincia. e como. Consl.• arls. 71., 7'2. Lei
1o, 1.2Agoslo 183lJ; -tem ,'olo nas eleições
primarias. Const.. arls. 91, 92. In~lr. 26
Março 1824. cap. 1 • § 6, e como, para
deput3dos e senadores. Const.• 3rt. 96;
lnstr. 26 M31'ÇO 10211, cap. 2. § 8, cap. 9,
S5. alterada pelo Decr. 157, !J Maio 1842:
e Lei 387,19 Agosto 18LJ6; Decr. 484,25
Novembro 1846; Circo 62, 27 Mélrco1847,
S§ !J. 5,7, 8; Av. 751.5 Ahril18ii7, S5.
~ Vid. Eleições.

- estrangeiros naturalisados não poJem ser de
putados á assembléa geral Jegis)aliva. Const..
art. 05. § 2; Inslr. 26 Março 1.824., cap. 6,
§ 2; ao poder execulivo incnmbe conce
der-lhes carla de naluralisacão. 3rt. 102,
S 1. O. e como, Lei 23 OUlubro 1832, mo·
dificada pela Res. 291. 30 AgOSlO 1843,
para execuç~o do art. II tia Lei 23 Oulubro
1832. Av. 6 Outubro 1847. (Gaz. OIf.1.32,
2.· voI.)

- brasileiros são obrigados a pegar em 3~'mas

em que casos, art. 1.!J5; lem garantIas e
q']aes de seus direitos civis e polilicos, arls.
173 3 179.

brasileiros ordenou-se que os presidenles e
arsenal do exerci lo quando informassem
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pretenções declarassem si os requerentes
tinbão Lal qualidade. Porto Circo 15 No
vembro 1825. (CDU. Otl1'O Preto.) Porto 3.·
15 Novembro 1825. (CoU. Nab.) Circo 26
Março 1831. (CDU. cit.)

CIDADÃOS brasileiros: a um dispensou-se lapso
de tempo para ne11e se "erificar. mercê
que livera de lagar de dezembal'gac1or da
Bahia. Res. 9 Setembro 1826. (CDU. Nab.)

- brasileiros farão considerado os estrangeiros
naLuralisados porluguezes, existenles nu Bra
sil antes da independeocia, que adherirão
a esta, e jurárão a conslituição, Res. 14
Âgosto 1827.

- brasileiros no goso de direitos politicas devem
seI' os oppositores ás cadeiras de primeiras
letras. Lei 15 Outubro 1827, art. 8; em
S. Paulo. Iles. 7 Agosto 1832, art. 3,

- brasileiros: como são punidos os ministros e
secretarias de estado pelo que obrarem con
·tra a liberdade, segurança ou propriedade
daquelles. Lei 15 Outubro 1827, art. 5.

- estrangeiros: cirurglao embarcado em um
deposito nacional foi dernillído pela sua re
laxação. - Vid. A7'TR.ada. Av. 2.· 8 Janeiro
1828.

- brasileiros deixarão de ser os que aceitassem
empregos do governo de MonLevidéo. Decr.
7 Janeil'o 1829.

- estrangeiros clerigos não podem ser parochos
no imperio. Av. 3 AgosLo 1830.

- brasileiros: só e11es podem ser officiaes,.1nfe
riores, cabos e anspeçadas do ex' rcito ,
excepto os esLL'angeiros que co11aborárão
pela independencia, ou farão gravemenLe
feridos, ou mutilados. Lei 24- Novembro
1830, art. 10; e pelo que respeita aos offi·

I

ciaes e outros empregados na armada. Lei
25 Novembro 1~30, art. 4.

CIDADÃOS brasileiros: só e11es podem ser' mes
tres de navios mercanles nacionaes. Av. 7
Dezembro 1830. (CoU. Nab.) Circo 278, 23
Dezembro 184-0.

brasileiros deixão de ser o conuemnados a
banimenlo. Cad. Crim., art. 50.

- brasileiros condemnados a galés, prisão com
trabalho, e simples, degredo, ou desterro,
ficão privados do exercício dos direilos po
líticos durante a condemnação. Cad. Crim.,
art. 63.

~ brasileit'os que tomarem armas conlt'a o impe.:
rio, sob bandeiras inimigas. como são pu
nidos. Cad. Crim., art. 70.

- brasileiros que reconhecerem supet'iores fóra
do imperio, presLando-lhe obeJiencia, como
são punidos. Cad. Crim., arts. 19, SO. Decr.
18 Agosto 1832.

- brasileiros maiores de 18 annos e menores
de 60 que recusarem auxilial' exeeuçüo de
Hab~as-Co11)LlSlegitimo, como ão punidos.
Cad. Crim., art. 188.

brasileiros: a um membro do supremo tribu
nal de justiça ordenou-se que declara se os
principias em que fnnda,'a seu direito de
naLuralisação. Av. 3.· 25 Maio 1831. (CoU.
Nab.)

brasileiros em circumslancias de ser eleiLores
se mandarão âlistar para armar-se. Av. ú.·.
8 Junho 1831. (CDU. iVab.) Lei 6 Junho
1831. art. 10; executado pejo Dccr. 14
Junho1831.. (((oU. OU1'0 Preto.) Av. 3.°30
Julho 1831. (CoU.1Yab.)
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CIDADÁOS brasileiros: si o erão adoptivos ou
natu ralisados todos os empregados pu
blicas. mandou-se examinar. Decr. e Circo
:1.8 Agosto 1831.

- brnsileiros nnluralisados quanto pngão de
no\os e velhos direitos de suas cnrlas.

ido N01:0S e Velhos Direitos.

- brasileiro: é qualidade necessaria para entrar
em concurso ás cadeiras da escola de me
dicina. Lei 3 Oulubro 1832, art. 6.

que se eslabelecessem no aldeamento do Salto
Auguslo forão isentos de decimas e triuutos,
e por que tempo. Re6. 4.· 18 Junho 1.833.

- brasileiros farão alguns desaforados, e por
quI'. Decr. 4 De:tembro 1.833. (CoU. Typ.
Nac.)

- brasileiros: para ser considerado como tal não
é bastante cerliclüo de juramento da cons
tiluição. Port, 6 Março 1834; nem justifi
cacões de lestemunhas ou atleslacões sem
se; decb. radas sufficicntes pelo lhesouro,
a respei to dos na cidos fóra do Brasil; na
mesa de diversas rendas. PorL. 22 Novembro
i83fl.

- brasileiros que residirem ou entrarem nos por
tos eSLrangeiros devem ser, e como, prote
gidos pelos consules do imperio. Reg. 1 li.
Abril 1~;,4, art. 25; para cuja melhor exe
cução. Porto 29 Ago"lo 183l~. Substituido
pelo Decr, Reg. 52011 Junho 1.847; arts.1,
27, 1. 52. a 1941 230,

- brasileiros empregados no serviço da compa
nhia Plio Doce farão por cinco annos isentos
do recrutamenLo. Res. 23, 17 Selembro
1835, art. 5; e considerados nalUl'alisados
querenslo os colonos residenles no Brasil
por mais de um anno; art. 12.

CIDADÃOS brasileiros: dpclarou-se que não ti
nhiio os juizes de paz jUl'isdicção para julgar
qualquel' individuo com Lal qualidade e no
goso dos direi los ci vis e poli llcos. A". 23
Dezernbl'o 1835; sim os juizes lerrilol'iaes

. por jusli.ücnções processadas com audiencia
do pl'oclll'ador da corôa e soberania. Av.
24, v. e Circo 29 diLo.

eslrangeiros para -naturalisal'-se devem apre
sentar cerlidão de cas.amcnto, e de baptismo
dos JJIlJos, resando destas qualidades a jus
tificação. Desp. 10 Fevereiro 1836.

- brasileiros que com permls~lo do governo
aceilarem o emprelrO de consnl ou viee
consul eslrangeiro não perdem seus dil'citos,
Deli os limilão ou snspendem. e fio sub
jeitos á guarda nacional. Av. 15 Fevereiro
1837, S 2.

- brasileil'os que emigrassem do Rio Grande do
Sul para Sanla Call1arina em raziJo da
revolução como deverião ser tratados orde
nou-se. Av. 16 Março 1837.

- brasileiros r;esponsaveis por abuso de pensa
menLo devião moslrar por folha corrida
eslar no goso dos direilos polilico'. Deer.
18 Março 1837. arls. 6 e 7; revogado pelo
Decl'. 24 Setemhro 1837.

brasileiros: emolumenlos de deposito de di
nheiros ou bens dos falIecidos em puiz es
trangeiro, quaes cobrão os consules do im
perio. - Vid, COllsulC$. Reg. 13. o 12 Março
1838.

brasileiros forão considerados os colonos tra
balhadores da estrada de ferro de S. Paulo,
que quizcssem sê-lo, depois de um anno da

-sua chegada. Res. 6fJ 29 Outubro 1838.

brasileiros devem ser os caIXas nas embar··
cações de cabotngem. Circo 278 23 De
zembro 1840.
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CIDADÃOS brasileiros. que por: aecompanharem
o SI'. Th Pedro I em 1831 havião perdido
os dircilos forüo rc tituiclos, Dcer. 2ú Se
lembI'o 18fü (./om. 273.)

CIDADES

nacionalidade seja duvidosa. devendo riã~
obslante funccionar com elles. Av_ 83,
26 Abril 18li.7 , S22.

- lirasileiros fic50 suspensos do exerClCIO de
direitos politicas depois de 'pronuncia sus
lenladn. Lei 2613 Del.eUlbro 1841, art. 9ú.
Reg. 110. 31 Janeieo 18!J2, al't. 293, §. 2.
Av. 79, 8 Agoslo 1846.

- brasileiros: inlel1igencia deu-se aQ nrt. 6, § 2,
da constiluição. Orei. 9 l\laio 18!J2. (Jom.
140. )

- brasileiros: como Lal se ordenou que não fosse
atimillitio a de, pacbar, e malriculaI'-se em
qualquee emLal'ctlção nacional inclil iduo
que em POI'Ln~al rcollllciál'a essa q'ualidade.
Circo 14. Oulu1.>I'o 18115 (Jom. 301.)

- brasileiros naluralisados mandou-se que fos
~eUl reconhecidos os estrangeil'os da 'colo
nia de S. Leopuldo, e S. Pedro de Alcan
tara das TOITes no fiio Gl'ande do Sul. Res.
'397, 3 SeLembro i8!J6.

- brasileiros c franeezes criminosos em que
circumslancias eslão ubjeilos a extradi
ção. Circo 4 Fevereiro; noLas 25, 29 Ja
neiro 1Sli.7. (Gaz. Of(. 148,1. 0 vol.)

- brasileiros porque forão vOLndos em um anno
se não segue que o scjàa. sempre, não
tendo 'os requisiLos ou bn\'codo-os perdido.
Circo 8. 0 1 Fevereiro 18á7, § 3.

- brasileiros como provào sê-lo os que preten
derem sei' incluídos na lisLa gpraI dos "0
Lanles. Decr. Reg. GOO, 16 Fevereiro 1.847,
art. 5.

- decbrou-se que as juntas de qualificaçfio
não com pete conhecer da legalidade da
nomeação de eleiLores ou suppIentcs cuja

CIDADÃOS brasileiros e estrangeiros como são
nomeados para empregos consulares. Decr.
Reg. 520, 11 Junho 1.84.7; ar . 8 aiO.

- brasileiros: devem os consules do imperio
velar em que se não empreguem no Lrafico
de escra'·os. Decr. Reg. 520, 11 Junho 184.7,
art. 226.

brasileiro: a um naturalisado. aliciaI do
exercito como se mandou contnr á anli
guidade. Av. 13 Oulubro 1847. (Gaz. OfT.
iáO, 2. o vol.)

CIDADES: accordou-se quaes os favores conce
did.os aos respecLivos subdiLos, relaLivos a
direitos, Lributos ou imp(,slos. Trat. com a
Gràa-Bretanba de 19 Fevel'eil'o 1810, art. 3;
Trat. 17 AgosLo 1827, 3rt. 10; e com a
Pru sia 9 Abril 182.8, al't. 6, e que não
admitlirião neHas piralas e ,ladrões do mar.
Trat. cito 19 Fevereiro 1.810, art. 30.

- á de Macao concedeu-se commercio directo
para os porlos do Brasil. Carl. Beg. 30 Maio
181.0.

- á do Porto concedeu-se disLincção nas suas
armas. Carl. Reg. 18 Maio 1813. ( CoU.
Dclg.)

da 13ama: sobre mudança para ou Iro local em
razão de desabamenLos da aCLual. Av: G
A~()sto 181.3 annexo ti Porto 1," 17 àaneil'Q
1829. (CoU. Nab, )

- tratamenLos a soas camaras.-Vid. Camaras
2 Decr. 6 Fevereiro 181.8; Decr. 9 Janeiro

. 1823.
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CIDADES: do Rio de Janeiro: a seus habitantes
se concederão privilegios. Decr. 6 Feve
reiro 1818.

de Moçambique creou-se. Carta Lei 17 Se
lembro 1818; e a de MaUo-Grosso, Decr.
da mesma data; e de Cuyabá, Decr. da
mesma data; e de Goyaz, Decr. da mesma
data; de Porto-Alegre. Carla Im.perial 14
Novembl'o 1822; das Alagoas, Carta Jm
perial 1. a 8 Março 1823, e todas as villas
que erão capilães de Provincias. Carta Im
perial cit.; da Fortaleza da Nova Bragança
no Ceará. Carta Imperial 17 Mal'ço 1823 ;
da Victoria. Carta Imperial 18 dito; de
Villa Rica. Carta Imperial 20 dito; do Des
terro, Carla Imperial 20 dito.

do Rio de Janeiro teve o titulo de Jl1uito Leal
c Hel·oica. Carta Imperial!) Janeiro 1823;
a de S. Paulo o de Imperial. Alv. 17 Março
182.3; a de Villa Rica o de Imperial Cidade
do OU1'O PTeto, a de Montevidéo o de Impe
rial, Alv. 15 Abril 1825 ; a da Bahia o de
Leal e ratOl'osa, Dec~. 25 Agosto; Alv. 13
Selembro 1826; de Niclerohy o de Impe,·ial.
Decr. 93. 22 Agosto 1841; a de Porto
Alegre o de Leal e r alOl'osa, Decr. 103, 19
Outubro 18tH.

seu governo economico e municipal. - Vid.
Camaras. Const.• art. 168 etc.

ou portos bloqueiados. - Vid. Bloqueio.

divisão da do Rio de Janeiro. Lei 6 Junho
1831, art. 16; execulado por Decr. 6, 30
Agosto 1831.; S Janeiro 1833, alterado
pelo de 16 Fevereiro 1835.

a do Desterro em Santa Catharina teve des·
membracão de territorio. Res. 3 Outubro
i832.· .

a do Rio de Janeiro annexou-se o curato de
Sanla Cruz. Decr. 30 Dezembro 1833.

, CIDADE do Rio de Janeiro: sua divisão civil,
judiciaria e ecc1esiaslica pt"'rlence ás as
sembléas provinciaes e como; Lei 16, 12
Agosto 183á; arl. 10. S 1.

CIFRA: de S. M. o Imperador, ordenou-se que
tivessem as cananas e carleil'as dos offi
ciaes do exel'cilo. Porl. 29 Maio 182h.
(Repe1't. Cunho il1at., verbo Cifra.)

CINTOS forão declarados contrabando de guem
pelo Trat. com Inglaterra 17 Agosto 1827,
ad. 15.

CINTURÕES forão declarados contrabando de
guerra pelo Trato com a Dinamal'ca de 26
Outubro 1828, art. 10.

CIRCUM.STANCIAS aggravantes e attenuanles
quaes sejão, e con;to iol1uão nas penas.
Cod. Crim., ad. 15 a 20, 63.

aggravanles no homicidio quaes sejão de maior
ou menor gravidade. Cod. Crim. , art.
192, 193.

aggravantes: no crime de ameaç~s uma é a
publicidade. Cod. Crim., art. 208.

aggravantes I!0 crime de damnos elevão a pu
nição. Cod. Crim. , art. 266.

aggravantes: nos crimes conlra a pessoa e pro
priedade uma é o abuso de poder dos em- I

pregados publicos. Cod. Crim., art. 275.

- aggravantes determinão a applicação de açoules
nos escravos que oITendel'em physica e leve
menle seus senhores, mulher, descendenles,
ascendenles, administrador. feitor, e suas
mulheres. Lei 4. 10 Junho 1835. art. i.

aggravanles ou atlenuantes devem er pro
postas nos quesitos ao jury. Lei 261, 3
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Dezembro 18M, ar't. 59 a 6ft; Reg. 120,
31 Janeiro 1842, ad. 367 a 372.

CIRURGIÃO

1818. (flepe1·t. Cunho lJilato , verbo Ciru1'gião
de regimento n.O 10, e verbo Alumnos n.O 4.)
Decr. 16 Dezembro 1820. (CDU. Nab.)

CIRCUMS.TANCIAS: quando o juiz as propozer
ao Jury póde afiastar-se das classificacões
do delicto anteriormente feitas. Av. '53,
28 Julho 1843.

CIRURGIÃO mór dos estados e dominios ultra
marinos creou-se. Decr. 7 Fevereiro 1.808.
.(Repe1:t. F. Th. verbo Cirul'gião, 907.) Sua
JUrISdlCçiio regulou-se. Alv. 23 Novembro
1808. Alv. 7 Janeil'o 1.809.

- mór do exercito foi creado no Brasil. Decr. 9
Fevereiro 1808. (flepe1't. Cunho Mat., verbo
Cirw'gUio. r; 28 Agosto 182li. (RepeTt. cito
Suppl.) Res. 3.' 3 Junho 1837.

mór de regimento ou halalhão lem graduação
de tenente. Decr. 13 Maio 1808. (Repe1't.
Cunho Mat., verbo Cinwgião.)-Vid. 8 Se
temb,'o .1.808. (Uepert. Cunho lJilat. Suppl.,
verbo Ctt.)

se mandou crear em cada uma divisã60 do
Rio Doce. CarLa Reg. II Agosto 1808.

mór de regimento não havia na 2.· linha.
Vid. 8 Setemb,'o 1.S08, e 21. Novemb"Q- 1.S09.
(Repert. Cunh: Atat., Suppl., verbo Ci1"U1'
gião de Regimento n. ° 6..),; concedeu-se-Ihe
a graduação de teoenLe. OiTo 9 Junho 181.0,
os que existissem mandárão-se conservar.
Porto 26 Janeiro 1825. (Repel't. cito n. ° 6.) I

do exercito e armada: cunvocava boticarios
para examinar, ava1ial' e approvar as drogas
compradas para o hospital da câ-rte. Decr.
28 Abril 1809. (CDU. Nab.)

\

ajudantes de regimentoS'. de'lvnha: eODc-eden-se-
lhe a graduação e uniforme de alferes, com
soldo porem de ajuda·ntes. Decl'. 18 OuLu
bro 1809. (Coll. Nab..J Dtl-Cu. !J. Novembro

CIRURGIÃO da lropa de Pernambuco. - ':'id.
31 J UlllO 1812, (apenas cito no Repert.
Cunlt. jJ!Jat. Suppl., verbo Ci1"U1'gião de
regimento 71. ° 9) , creado por Carl. Reg. 30
Janeiro 1.8~7. - Yid. RepeTt. cito

- ajudante do exerciLo aozente sem licença
por um anno mandou-se que fosse preso
como desedor por qualquer autoridade.
Av. 10. Edit. 15 Março 181.3. (B. Carneiro,.
Extr. 2.°)

aos móres e ajudantes 'de corpos de linha com
algumas modificações se extendêrão os uni
formes e distinctivos dos empl'egados de
saude dos hospitaes militares fixados na
Porlo 4. A!J;osto 18tli. Porto 21 Ou.Lubr0
1814. (CaU. Delg.)

mór de' corpos do exercito, seus ajudantes, e
cirurgiões dos hospitaes· como sãe providos.
Provo 10 Março 181.9~

- mór do Exercieo ordenou-se que estabelecesse
enfermaria na fortaleza de Sanla Cruz par'a
os doentes presos de estado e prisioneiros~

Av. 22 Outubro 18HJ. (CoU. Nab.)

-' mór de regimenfo ou batalhiio ~ nas proptlstas
que delles se fizerem deve declarar--se si
tem cartas de' exame, e mais circums~ancias

que neIles cencorrerem.· Av. 11 Fevereiro
182.0.

- mór ciG' exerci lo :. ceS5Q-U' aI soa eummissão e a,
da junta medico'-cirurgica administra.tiva
com a cl'eaç.ão do inspecto-r geral dos.hospi.
taes militares. Decr. 22 M'arço 1.821~. (CDU.
OU1'O P,-eto.) Dear. 1.° M Março 1&:.1-. (Coll~.

NalJ.,)

f4-
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CIRURGIÃO ,das tropas de Goyaz fbi restituido,
e com que ordepado. Provo 20 Maio 1824.
(CoU. Nab.)

de brigada passou a vencer áO:t/J mensaes e as
cavalgaduras que lhe competião pelo neg:o
do eXCl'cito. Port., 29 Julho 1824. (Repej't.
Canh. Ll1at., verbo Ci1'urgiáo-rnó1' de Regi
mento n. ° 13.)

- os móres e ajudantes de corpos ficarão obri
gados ao lratameuto das respectivas praças
no hospital militar. Provo 6 Setembro 18~4.

(CoU. N ab.)

os móres e ajudante de corpos ordenou-se que
vencessem conforme as patentes. Decrs.
Tab. 25, 28 Março 1825, § 8.

os móres de regimentos cuidi'io dos hospitaes
reO'imentaes, e assistem aos doentes na
fal~a de cirurgiões proprios dos hospitaes.-:"
Vid. 20 Fevej,ei1'0 1826. (Repe1·t. Cunho il1at.,
Suppl.• verbo Ci1'u1'gião-mór de Regimento
12.°3.)

para cada uma das fortalezas da côrte se
mandou ,destacar mensalmente. Av. 6.° !l
Novembro 1831. (CoU. Nab.); na Ilha das
Cobras. Av. 3.° 17 Dezembro 1831. (CoU.
cito )

- do exercito: elevou-se sua gratificação a 40:t/J
mensaes, e forão comprehendidos no Alv.

,16 Dezembro 1790 e Lei 6 Novembro 1827.
Lei 85, 26 Setembro 1839, art. 7; Lei 190,
24 Agosto 1841, ar!. 7; Decr. Reg. 263,
10 Janeiro 1843, art. 31, alterado pela Lei
282, 24 Maio 18á3; ads. !l, 5; Lei 341, 6
Março 1845, art. 4, 5; Res. 356, 30 Julho
1845.

da fabrica da polvora da Estrel1a, suas funcçõés.
Reg. M, 26 Março 18áO,; al·t. 47 a 50.

CIRURGIÃO mór do exercito: sua gratificação
é a fixa,da pelo Decr. 28 Agosto 182!l; Decr.
Reg. 263, 10 Janeiro 1843, art. 30.

mór e ajudantes que servirem em hospitaes e
simultaneamen te em algum corpo, e os
directores de bospitaes regimentaes, que
gratificação, &c., vencem. Decr. Ref.\. 263,
10 Janeiro 18á3, arts. 32, 33. Tabs. L'
II. a 6. a •

militar da enfermaria militar da cidade do
Desterro cm Santa Calhal'ina; soas obri
gações. pecr. Reg. 385, 20 Outubro 18M.

militar: nilo pel'tencc aos'commandantes d'ar
m,'lS conhecer de suas habilitações profissio
nnes, nem nomear quem os substitua; sim
aos presidentes com approvação do governo.
Av. 3 Fevereiro 1847. (Gaz. Off. 133,
2. ° vol.)

Vic1. Exercito.

CIRURGIÃO mór da armada: creou-se no Brasil.
Decr. 9 Fevereiro 1808 (Repert. Canh. Mat.,
verbo Ci1-urgiiio) : nomea os cirurgiões e
sangradores, e examina as boticas da àr
mada. Av. 31. Março 1808 (Repel't ..cit.); Av.
Av. 22 Setembro 1809 (CoU. Nab.): er~

unido ao do exercitó; 12 Agosto 1.808 (Bcp.
cit., Suppl. verb. cit.); 28 Janeiro 1809:
assignava os pedidos de generos para o hos
pital. OIT. ,2.° 28Janeiro 1809. (Coll. Nab.)

da armada: approvou-se plano para sua no
meação. Ord. 27 Junho 1808. (Coll. Nab.)

de numero da armada: graduação e vanta
gens dos pi'imeiros e segundos; 26 Agos,t,o
1.808. (Repc1·t. Canh. lvlat., Suppl. verbo Cl
rUl'giáo do name?'O.) Seus distinclitos. (Hc
perto cito n. ° 6.)

mór da armada é membro da junta medico
cirurgica mililar. 18 Março e 21 SetemiJro
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1809. (Rcpert. Cunho Mat., Suppl. verbo
Ci1'U1'gião-mor da armada n. 9 3.)

CIRURGIÃO

corno, á escolha das pl'oposLas de generos
para fornecimenLos dos l'eferidos corpos e
navios. Decr. Reg. 546, 31 Dezembro 18ll7,
art. '9.

CIRURGIÃO mór da armada teve o soldo corres
pondente á graduação de capitão de mar
e guerra. Decr. á Dezembro 1814.. (Colt.
Nab.) ; na sua ausencia servia o cirurgiüo
mór da brigada de marinha. Av. 29 Julho
1816. (Rcpe7·t. Cunho Mat., verl.>. Cinl1'giiio
mar da annada n. ° á.)

ajudante da brigada d~ marinba: liverão todos
a graduação de segundos tenentes com as
clausulas do Decr. 18 OuLubro 1819. Decr.
á Fevereiro 1820. (Colt. OW'o P,·eto.) Decr.
1.0 11 Abril 1821. (Colt. lVab.)

mór da armada ordenou-se que vencesse soldo
e comedorias respeclivas á sua grac1uaçfto.
Res. 2." 30 Junho 1825. (Colt. Nab.)

de numero da armada devem trazer os lrans
porles para longa viagem. Av. 20 Maio 1828.
(CDU. Nab.)

- mór da armada: restringio-se seu soldo. Lei
15 Dezembro 1830, art. 1'7, § 9.

do numero da armal1a. - Vid. 17 Julho 1836.
(Rrpert. Cunh. Mat., Suppl. verbo Ci1'ltrgião
do nume7'0 da annada n. ° 2.) 15 OuLubro
1836. (Repel·t. cito n.O 6.)

- da armada: lomada de suas conlas como é
inspeccionada e dirigida pela contadoria da
marinha. Decr. Reg. 4.48, 19 Maio 1846,
a!'l. 7, ~ ü.

- de fuzileiros navaes que vencimentos e van
tagens percebe. Av. Inst. 25 Novembr'o
18~7; arL. 2. (Ga:;. OfT. 1.73, 2. o,l'ol.)

- de fuzileiros navaes, imperiaes marinheiros e
respectivos navios da armada assistem, e

II

cm RGIÃO. - Vid. A 1'7nada..

CIRURGIÃO mestre de sangradores se creou, e
com que ordenado, no hospital militar.
Decr. 25 Setembl'o 1809 (CDU. Nab.); 29
Julho 1811 (apenas cito no Repel·t. Cunh.
Jlfato Suppl. verbo Ci1'lt1'gião mÓI' da al'mada
n. ° 2.)

professor regio de cirurgia foi restituido á sua
cadeira depois da viagem para que obtivera
licença, e extineto o logae de cirurgião-mór
do hospital. Decr. 22 Dezembro 1810. (CDU.
Nab.)

os examinandos de cirurgia do hospital mi
litar que propinas depositavão. Av. 1..0 24
Dezembro 1810. (CoU. Nab.)

plano de estudos de cirurgia deu-se para o hos
pital da misericoedia do Rio deJaneiro. Decr.
1 Abril 1813 ; creou-se e proveu-se cadeil'a
de botanica e agricultura. Decr. 9 Dezembro
18lá. (CDU. Nab.)

dos hospitaes mililares devem alternar no ser
viço; e suas repeesentações hão.de ser feitas
á respecliva secretaeia de estado. Porlo 8
Julho 1823. (Repel't. Cunh. Mat., verbo Ci
1'll7"gião n. ° 4.. )

do bospital militar de Pernambuco pedindo
remuneração pecuniaria de serviços, man
dou-se esperar. Res. 2.' 14. Outubro 1826.
(CDU. Nab.)

do hospital de escravos das fazendas nacionacs
de Piauhy declarou-se não ler direito a apo
sentadoria. Res. 2.' 23 Março 1.831. (Coll.
Nab.)

u.
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CIRURGIÃO do hospital do Recife, sua~ funcçõe~.
Res. 13 Outubro 1831, art. 5.

- e ajudantes de hospitaes regimentaes: soas
funcções. Decr. Reg. 17 Fevereiro 1832.

do hpspital de caridade de Goyaz ordenou-se
que fosse pago pela fazenda publica. Res.
10 J ulh9 1832, art. 3.

do ho~ital da armada e artilharia da marinha
que obrip;ações tem. Decr. Reg. 9 Dezembro
1833: alterado pelo Decr. 3 AF;osto 1837;
e pelo Decr. 58, ft Dezembro 1840; Decr.
Reg. 371, 17 Julho 18lJ4.

do hospi tal militar da guarnição da côrte: suas
obrigações e vantagens. Decr. Reg. 307,
25 Novembro 1844.

Vid. IIospitaes.

CIRURGlõES: orden.ou-se que comparecessem
com suas cartas ou licenças perante o phy
sico-mÓr. Edit. 18 Agosto 1809. (B. Car
neiro, Ext1·. 2.°)

que na forma do Decr. 26 Março 1808 de
vião trazer a bordo as embarcacões nacio
naespodia a secretariada marinh~dispensar,
e porque. Res. 21 Setembro 1809. (Colt.
Nab.); Av. 22 Setembro 1809. (Colt. cil.) ;
como se supprem temporariamen te as cartas
de approvação. Av. 2 Março 1810. (Colt.
Nab.) ; declarou-se qnaes os navios que os
devião levar. Res. 6 Nevembro 1815. (B.
Cal'neiTO, adclit. 1.0) Porto 16 Junho 1817.
(B. Cal'neiTo cit.) Edil. 7 Julho f"817. (B.
Car'neil'o, mapp.) 30 Maio 1810. (Repert.
Cunho J11ato , Suppl. vel'b. Cil'ul'giões da ar'
mada n. ° 3.)

- ordenou-se uevassa annual sobre os seguintes
pontos: si tem parceria com boticarios; si
receitão em la~im ou em breves;. si obrigão

doentes a aviar receitas em certas boticas;
si receitão sob nomes desconhecidos para
serem entendidos por alguns boticarios. Alv.
22 Janeiro 1810, § 15; os das cidades c
villas como serião examinados. § 21 a 25;
e os de' embarque, § 26; e os de fóra, § 27;
e os estrangeiros, § 29: e sob que multas,
§ 30; como cobrarão seus honorarios, § 34,

CIRURGIÕES: mandou-se proceder contra os
que sem titulas legitimos praticão o exer
cicio da medicina, e de mais transp;ressores
do Alv. 22 Janejro 1810. Edil. 26 Janeiro
1811. (Colt. Delg.)

de partido forão obriga.áos, e como, a dar rela
cão mensal de moles tias. Porto 2ft Outubro
1812. (B. Ca1'1lei1'o E xI1·. 1.0) exci t. pelo
Av. 23 Novembro 1816. (B. Carneiro,
addit. 1.°)

- curso de esLudos de cirurgia ,no hospital da
misericordia da côrte regulou-se. Decr. PI.
1 Abril 1813.

- das camaras: não se lhes satisfazem os partidos
sem haverem pago novos direitos. Provo 30
Agosto 1816. (Ind. 'Alb., verbo medicas.)

de partido: concedeu-se, e como, á camara de
S. João de EI-Rei. Provo 6 Novembro 1819,
(CoU. Nab.)

de Iudios aldeados. - Vid. Aldeamento. Porto
Reg. 28 Janeiro 1824. Provo 5 Maio dilo,
Decr. Reg. lJ26, 24 Julho 1845.

da povoação de Garoupas em Santa Calhario~,
supprimio-se. Provo 21 Fevereiro 18211.
(CoU. Nab.)

- e cirurgiões formados. - Vid. Academias ilie
dico-Cil·ul'gicas. Lei 9 Selem,bro 1826.

as camaras podem, e como, augmentar seus
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pa-rtidos. Lei 22 Setembro 1828, arl 2, §10.
Lei 1 OutubrG 1828, art. 69.

CIRURGIõES da inspecção de saude do porto.
Decr. Reg. 17 Janeiro 1829; substituido
pelo Decr. Reg. 9 Julho 1833; Decr. 268.
29 Janeiro 18á3.

- suas cartas pagão novos e velhos direitos.
Vid. Novos e J/elhos Direitos.

mór da provincia da Parahyba teve consigna
ção de ordenado; e bem assim o do partido
na fórma do § 7. Lei 15 Dezembro 1830.
art. 1, §. áG; e tambem os professores de
saude da de S. Paulo, § 80.

que fornecerem com conhecimento de causa
drogas para operar aborto como são puni
dos. CoJ. Crim.. , art. 200.

não são obrigadas a levar as embarcações
brasileiras. Lei 7 Junho 1831.

são comprehendidos na lista da reserva da
guarda nacional, querendo. Lei 18 Agosto
1831. art. 18. § 2; substituido pela Lei
25 Outubro 1832.• art. 8, § 4.

para ir tratar ele doente na fortaleza da Lage,
declarou-se dever ser por este pago, salvo
endo mendigo. Av. 5. 0 16 Setembro 1831.

(CoU. Nab.)

legalmente autorisados por lei anterior não
eslão suhjeitos a conferir ou approvar di
plomas nas faculdades do' Brasil. Lei 3
Outubro 1832. art. 13; quaes e como po
dem receber o gráo de doutor. Arls. 28, 29.

do parlido publico: na provincia de Piauhy
creou-se um e com que ordenado e obriga
ções. Res. 19 Outubro 1832.

CIRURGIOES: providencias se derão para obs
tar que exercitassem a profissão individuas
não habilitados, conforme a Lei 3' Outubro
1832. Av. 5 Setembro 1834.

- para obter titulo a quem 'se devem dirigir na
fórma da Lei 3 Outubro 1832, art. 28.
Desp. 9 Maio 1836.

- formados ou approvados depois da Lei 3 Ou
tubro 1832, para se doutorarem que exa
mes devem fazer. Res. 71., 30 Setembro
1837.

estrangeiros: os titulas que se lhes passarem
que direitos devem pagar de sello e chan
cellaria. Av. 41, 2 Julho 1844.

não podem ser simultaneamente boti'carios á
vista do Alv. não revogado 15 Novembro
1623. Av. 9 Dezembro 1844. (Jom. 329.)

ou medicos: só os legalmenle habilitados po
dem exercer a homreopalhia. 2 Av. 7 Julho
18-[16 (Gaz. OfT. 1, 1. 0 vol.); Circo 26
Agosto 18á6. (Gaz. cito 4).

do Instituto vaccinico do Imperio: suas func
ções e vantagens. Decr. Reg. 464,17 Agosto
18á6, arts. 3, 5, 25, 38.

não podem as camaras mUOlclpaes mandar
registar cartas passadas por outras. Av. 14
Maio 1847. (Gaz. OfT. 20, 2. 0 I:ol.)

de partido da camara não pode ser vereador
da mesma. Av. 20 Maio 1847. (Gaz. OfT. 22,
2. oval.)

medicas, boticarios e parteiras: seus titulos são
os unicos concessiveis pelas faculdades de
medicina. Av. 29 Maio 1847. (Gaz. OfT. 29,
2. 0 vo!.) .
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CIRURGIÃO da companhia dos guardas-marinhas,
creou-se e com que ordenado. Provo 13 Maio
1810 (CoU. Nab.); e só pertencente a este
serviço. Ord. 15 Junho 1810. (CoU. cit.)

CITAÇÃO

Av. 16 Março 1812 (Repert. Cunho .lIat .•
verbo Citação.); Av. á Novembro '1815,
annexo á PrfJv. 23 'ovembro 1825. (CoU.
Nab.)

Vid. Academ~a dos GUa1·das-illal'in/ws.

CIRURGIÃO mór do reino: a seu assessor llXOU

se ordenado. Decr. 11 Setembl'o 1816 (CoU.
Nab.); sobre objeclos de sua compeLencin.
- Vid. Pl·OV. 20 Agosto 1818. publicada
cm Edil. 7 Janeiro 181.9. - (buL. Alb"
verbo Ci1"Ul·gião.)

mór do Imperio foi exlincto, e para quem
passárão suas atlribuições. e como. Lei 30
A.gosto 1828; Decr. Reg. 17 Janeiro 1829.

CIR 'RGIÃO de guardas municipaes permanentes.
- Vid. CUal'das Municipaes.

- para COl'pO de deliclo. - Vid. Corpo de Delicio.

de guarda nacional. - \' ido CUa1'das Nacio
naes. - Decr. 14 Julho 183á; Decr. 15
Outubro 1837,

CITAÇÃO: declarolH'e que não era comprehen
dida nos privilegias dos milicianos a isenção
della. Ord. 24 Abril 1809, (CoU. Nab.)

de reos em auto de injuria uecessaria para
validade do j.ulgado. - Vid. Pl'Oll, 5 Maio
1810. (CoU. iVab.)

em que casos lem logar contra o que e cha·
mado pelo principe, e conlra os ausenles
em embaixadas, legações e cammissões ór
dinarias. Alv. 21 Outubro 1811, §§ 1 a !l.

de oflicial militar subordinado 30 general
estabeleceu-se como regra que livesse logar
com a formalidade de pedir a este licença.

CITAr.ÃO den lro das villas e cidades nüo se faz
'por mandado. Provo 1." 2:3 Julho 18l~.
(CoU. iVab.)

como dc\'e ser feita a bancos. - Viu. Bancos.
Prol'. á Outubro 1823; Decr. Eslat. 187
23 J unbo 1842; 438, 13 I ovembro 1845.

do réo em processo de abuso de expressüo
do pensamenLo para comparecer perante
o jury, corno será feita. PI'oj. 2 Outubro
1820, arls. 3ú e 35, em vigol' pejo Dec!'.
22 Novembro dito. Iles. 11 Setembro 1.826,
su1>slitllida com ampliação a lodos os eri
Ules ppla Lei 20 Selembro 1830, 3rts. 24.
e 25; Cod. do PI'OC., arls. 237.254. 255,
(explicado por Av. 7 Janeiro e 25 Agoslo
183á). Lei 261,3 Dozembl'o 184i, al'l, 5á;
Rp.g. 120, 31 Janeiro 18ú2. arls. 330,
339, 31il, &e.

da parLe é necessaria para remessa da appel
lação ex-officio em causa de presas. PrOf.
21 Fevereiro 182á, § á.

dos desembargadores e mais julgadores da
pro\'incia da Bahia e Maranbão. determi·
nou-se que [asse feita com licença da mesa
do desembargo do paço das mesmas Rela
ções. Provo 1.' 28 Abrili824. (CoU. IVab.)

dos herdeiros ab inlestato e necessaria nas
habililações de herança; e por edilos. e
como regulado o praso. nes. 17 Dezembro

-1824. (CoU. Nab.)

no juizo dos contrabandos podia ser feita
pelos meil'inhos de qualquer oulro. Res 2.'
25 Junho 1825. (CoU. Nab.)

- fazião os escI'il'ües das camaras quando os
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GITACÃO.
label1iães não eslavão promptos, sendo
mandados pelos juizes. Provo 26 Outubro
1826 (CoU. Nab.); sem vigor pela Lei 1
Outubro 1828, art. 90.

CITAÇÃO: deve ser feita pelos officiaes do mesmo
juizo em que forem convindas. - Vid. P1'ov.
1.· lJ. Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

as precatarias para a que tiver de ser feita
em França, ordenou-se que fossem remet
lidas á secretaria de estado dos negocias
estrangeiros para envia-las ao ministro ali
residente. Av. 2.· 12 Maio 1827. (CoU.
Nab.)

n0 S-upremo Tl,ibunal de Justiça, como e or
denada. Lei 18 Setemb.'o 1828, arts. lJ., § 9;
9, 25; Res. 31 Agosto 1829, arts. 1, 2, 3.

de reo pronunciado que se esconder ou ausen
tal', como deverá ter lagar. Res. 22 Setem-
bl'o 1829, arts. 1, 5. .

declarou-se poder ser feita a consul para
comparecer, como devia pel'ante juiz de
paz. Av. 19 Janeiro 1830.

de folhas de autos em papeis forenses devem
ser acompanbadas da declaração das folhas
sob pena de nno serem aqueHes recebidos.
Porto do Regedor 1 Março 1830. .

para accllsações, declarou-se ser regulada
pelo'§ 3. Alv. 5 Março 1790, que alterou
n Ord. liv. 5, tit. 12á pr.; Av. 10 Março
1830. (CDU. Nab.)

- para feito civel póde ser feita ao preso ou afian
çado. Lei 11. Setembro 1830, art. 1.

para os juizos de paz são as unicas que os l'es
pectivos officiaes de j ustiç<t podem valida
mente fa7.er.. Av. 3.° 9 Agosto 1831. (CDU.
Nab.) - Vid. Av. Hl7 2 Janei?'o 18lJ.0 inrra.

CITitÇÃO (carta de) e subjeHa a novos e velhos
direitos. - Vid. Nõt'os e Velhos Direitos.

- por palavra ou carta, nn audiencia ou fóra ,
fazem os escri vães ele paz. Cad. do Proc.
art. 1.5, § 3; e pessoalmente os officiae
de justiça respectivos, art. 21, § 1.

no crime, como, e por quem sem determi
nada por mandado, despacho, edictos ou
precataria. Cad. do Proc. arts. 81 a 83.

do reo nos crimes que aos juizes de paz per
tence julgar elefinllivamen te, como tem
lagar. Cad. do Proc. arls. 205, 206,
explicado por Av. 7 Janeiro 183lJ..

para conciliação ao presente e ausente como
deverá ser feita. Disp. Provo arts. 2, 3, á.

para o contencioso civel, póde, e como,
ser feita no juizo de paz. Disp. Provo ado 7.

do reo em processo de responsabilidade pe
rante a Relação, quando, e como terá logar.
Reg. 3 Janeiro 1833, art. 1.7; perante o
juiz de direito. Reg. 120, 3t Janeiro l8lJ.2,.
~.rl. 402.

das partes e necessaria para proceder o JUIZ

a qlLo ás diligencias ordenadas nos auLas
pela Relação. Reg. 3 Janeiro 1833, arl. 86.

póde sei' requerida por todos, e feita a todos
os estrangeiros, e porque. Av. 1lJ. Setem
bro 1833.

de subditos brasileiros em paiz estrangeiro,
em caso nenhum póde ser obstada pelos
cónsules do Imperio. Reg. lá Abril 1.83á,
art. 35; Reg. 520, 11 Junho 1.8á7, art. 52.

- por edi tos: as justificações e mais diligencias
são processadas peranLe os juizes munici
paes. Av. 2lJ. Novembro 18,3á.
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CITAÇÃO feita a juiz de paz em momento em
que se destinava para aclo de officio, é
menos altenciosa, mas valida. Av. 19 Fe
vereiro 1835.

para negocias do juizo' municigal não p6de
ser feita por officiaes de justiça do juizo de
paz, sob pena de nullidade. Av. 187, 2
J anei.ro 1.840.

por cartas precatarias como serão cumpridas
pelas respectivas autoridades, accordou-se
com Portugal. Com. 18 Março 18á1 (Jorno
76) j declarações em Circo 1 Oulubro 1847.
(Gaz. Off. 128, 2. 0 vol.)

do procurador fiscal póde ser feita sem de
pendencia de licença, e porque. Ord. 307,
12 Junho 1841.

de testemunhas para comparecerem no jury:
suas despesas pór quem são feitas. Lei 261,
3 Dezembro 18U, art. 53 j Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 322.

,
- do denunciado em crime de contrabando,

. quando, e como tem lagar. Reg. 120, 31
Janeiro 1842, arts. 388, 389.

do procurador da fazenda tem lagar nas arre
cadações e inventarias de bens ue fallecido
de que se deva taxa. Decr. Reg. 156, 28
Abril 1842 , art. 3.

deve ser praticada com a maior aUenção e urba
ni.d.ade. Ord. 29 Se lembro 1845 (J orno 284).

dos proprietarios e suas mulheres é necessa
ria nos .processos de desapropriação geral.
Res. 353, 12 Julho 1845, art. 11, § 5.

da parte é necessaria para que a copia ou
publica fórma de aula au lhentico e original
feilo nos consulados do Imperio em paiz.

estrangeiro, constitua prova plena e inteira.
Reg. 520, 11 Junho 1847, art. 21lJ.

CITAÇÃO: é acto principal e essencial do pro
cesso. Av. 22 Fevereiro 1848. (Gaz. Off. lJ9~

3. o vol.)

CIVICA: - Vid. 8 Feverei7'0, 25 Setembro, 5 Ou
tubro 182p (apenas cito no Repe1:t. Cemh. Mato
verbo Civica, Suppl.)

CIVILIDADE: deve guardar-se nas correspon
dencias entre os magistrados e militares.
Provo 4 Maio 1809 (Repc1·t. Cunho 1I1at.,
verbo Civilidade); 14 Agosto 1823. (Repert.
cito , App., verbo cit.)·

devem guardar para com todos os cidadãos
sem excepção os guardas municipaes no
cumprimento de seus deveres. Inst. 29 No
"embro 1831, art. 18.

Vid. Autoridades. -Provo 14 Maio 1827; Av.
2. 026 Janeiro 1831 j Av. 43. I> 5 Julho 18M.

CIVILISAÇÃO de Indigenas. - Vid. Aldeamentos,
Indios.

CLASSES de ~eneros dos arsenaes. - Vid. Arse
llaes de Gue7-ra e 111arinha.

do estado maior do exercito. - Vid. Exercito.
- Decr. 4 Dezembro 1822 j Provo 27 Agosto
1828 j Decr. M J,aneiro 1832.

CLA USURA: concedeu-se beneplac::ito a breve'
que a dispensava para colonos Su~ssos so
alojarem no convento de S. FranCiSco de
Macacú. Breve U; Av. 19 Julho 1819,
annexo á Porto 10 Junho 18.24. (Coit. iYab.).

CLERIGO. - Vid. Ecclesiastico.



COCHEIRO

COADJUTOR DE PAlIOeGo. - Vid. ParocllO.

COBRANÇA: de decima, - Vid. Decima.

( H3 )

CODIGOS

COCKETS entre nós são prova da origem da
manufactura: Trat. 19 Fevereiro 1810 e

-Conv. 18 Dezembro 1812, art. 2. (Borges,
Dic. Jur., verbo Cocket.)

- de subscripção para armada. - Vid. Armada.
Decr. Pi. 24 Janeiro 1823.

- provisões de cobradores passadas a milicianos
no Rio Grande do Sul mandárão-se, e por
que, cassar. Porto 1.· 1.1 Julho 1825. (CoU.
Nab.)- Vid. Circo 14 Ab,·il1831. (CoU. cit.)

- de dizima de Chancellaria. - Vid. Chancellaria.

- de autos. - Vid. Autos.

- de multas. - Vid. Multas.

- de rendas, impostos ou direitos. - Vid. os
competentes impostos.

COBRE em moeda. - Vid. Moeda.

- exploração se mandou fazer da mina do Infl
cionado em Minas Geraes. Provo 24 Outubro
1811.. (CoU. Nab.)

- em folha foi declarado contrabando de guerra
no Trat. com a Grãa-Brelanha 17 Agosto
1827, art. 15.

COCHEIRAS: da Praia de D. Manoel na Côrte são
proprios nacionaes. Av. 15 Março 1833.

- de aluguer são subjeitas a imposlo. - Vid.
Lojas.

'COCHEIRO do Minisfro d'Anstria, subdilo Brasi
leiro preso in flagrante declarou-se não
gosar de exterritorialidade. Av. 10 Feve
reiro 1836.

II

CODICILLOS: em que occasião se deve pagar o
se110 fixo a que são subjeitos. - Vid. SeUo.
Ord. 31 Julho 184.lJ. (.Tom. 206.)

CODIGOS: das nacões mais civilisadas forão
aceitos para r;gular nos casos não expres
sos nas condições da Companhia Seguros
Indemnidade. Cond, 5 Fevereiro 1810, §15.
(CoU. Nab.), e da Permanente. Est. 19 Ju
nho 181.6, § 18. (CoU. cit.), e Restauradora.
Cond. 18 Abril 1820, § 14. (CoU. cit.) Se
gurança. Cond, 1 Março 1,827 § 22. (CoU.
cit.) Bom conceito. Cond, 26 Abril 1827,
§ 20. (CoU. cit.) Retribuição. Cond, 15 No
vembro 1827. (CoU. cit.)

- criminal militar: para sua reforma creou-se
Junta composta de 1. presidente, !J vogaes
e 1. secretario. Decr. '27 Maio. Av. 8 No
vembro 181.6. (B. Carneiro, addit. 1.)

- de ordenanças de Marinha: para sua organi
sação nomeou-se commissão e regulou-se
como procederia. Decr. PI. 27 Agoslo 181.7.
(CoU. Nab.)

penal militar confirmado pelo Decr. 7 Agoslo
1820. -(Repert. Cunho Mat., verbo Codicro.)

ate a publicação do novo ordeuou-s~ que ti

Brasil se regulasse pela legislação anterior,
e qual. Lei 20 Outubro 1823, art. 1.

- civil c criminal fundado nas bases da justiça
e equidade prometbea~se. Const., arl. 179
§ 1.8. Para execu'çãb. Porto 9 M'urço 1827'
(CoU. Nab.) - Vid. Collccção Av. 13 Fe
vereu'o 1'827 &c.

o Criminal se acha nu Lei d.6 Dezembro 1830.
Não comprehendte certo& crimes e quues.
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Cil. Cod., aft. 308. Como serão punidos os
crimes commeltidos antes delle. sendo as
penas diversas. art. 309. Crimes an terior
mente classificados, mas não pelo Cad., não
subjeitão a pena, art. 31.0. Corrigio-se a im
pressão dos aft. 10.7 e 79. Decr. 18 Agosto
1832. A Lei de 26 Oulubro 1831 sen80
additamento a elle, deve, e como, obser-

. val'-se. Av. 57. 30 Julho 18lJ4.

CODIGOS: o do Processo Criminal de 1.' Instancia
acha·se na Lei 29 Novembro 1832. Todas as
autoridades judiciarias são obrigadas a parti
ciparao Tribunal Supremo deJustiça as duvi
das e omissões que nelles'encontrarem, Cit.
Cod. art. 53. Reg. 120, 31 Janeiro 1.842,
art. 495 a !l99. - Vid. 5 Dezembro 1832
(apenas dt. no Repel't, Cemh. ilfat., Suppl.,
verbo Codigo) , para sua execução Instruc
ções 13. Dezembro 1832. Su~s disposições
genericas tem tambem applicação ao civel.
Av. 2 Setembro 1833, foi alterado pela Lei
261. 3 Dezembro 1.8á1. para cuja execução
Reg. 1.20, 31 Janeiro 1.842. Reg. 1.22, 2
Fevereiro 1842. Reg. 143. 15 Março 18!l2.
Av. 31 Março 1S42. (Jom. 92.) addít. pelo
Decr. 276, 24 Março 1843. .

Criminal e do Processo: para sqa revisão, e
como, nomeou-se commissão. Decr, Inst. 3
Outubro 1832.

_ do Processo criminal militar: encarregou-se
ua organisação. Av, 12 Janeiro 1847. (Ga?

On: H5, 1.oval. )

COFRES: do arsenal de guerra. -:- Vid. Arsenal
de guerm.

de bens de defuntos e ausentes. - V~d. Bens
de defuntos e ausentes.

de Conselhos administrativos de corpos,.,..".Vid.
Conselho administ1·ativo.

- de decima: - Vid. Decima Urbana.

I

COFRES do Deposito Publico. - Vid. Deposito
Publico.

- de Orphãos. - Vid. Orphãos.,

- de salarios de Africanos 'livres. - Vid. Afri
canos.

ue Sociedade. -- Viu. Sociedade.

- de Thesourarias. - Vid. Tltesoul'arillS.

COIMAS.- Vid. Alt·. 8 Janeiro 1.811 (peJ·. Sf!IIZa,
Dic. Jm'., verbo Coimas); Cama1'as. LeitOa.
tubl'o 1828, arts. 48, 52. Av. 75, 9 Julho
1842.

COLDRES farão considerados contrabando de
guerra nos Tratados com a Grãa-Bretanha.
19 Fevereiro 1810, arl 28; 1.7 Agosto
1827, art. 1.5.

COLLAÇ10: de Conegos da Capella Real hoje
Imperial. - Vid. Capella Real. Alv. 15/11
nIco 1808. Cart. Reg. 25 Agosto 1.808.

de Beneficias. - Vid. Apresentação, Beneficios,
Bispos. Parochos.

COLLATERAES quaes sejão para pagarem dccima
das heranças que houverem. - Vid. Taxa.
Decl'. 410, 4 Junho 1845, arte 6.

- herdeiros do fallecido existindo unicamente
não obstão á arrecadação pelo Juizo dos au
sentes. - Vid. Bens de defuntos e ausentes.
Av. 12 Janeiro 1.8!l6. (Jorno 18.)

COLLECÇÃO; de Leis (as antigas) devem os
Commandantes militares comprar á sua
custa. Porto 7 Junho 1825; as modernas en
vião·se-lhes impressas. Porto 21 Março 18~5.
(!1epeTt. Cunho JItJat., verbo C.ollecção.) LeI 7
pezembro 1830, art. 5.
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COLLECÇÃO ue Leis civis e ceiminaes: nomeou
se commissão para organisal-a. Avs. 13 e 23
Feveeeieo 1827 e Av. 8Janeiro 1828 annexos
ú Porlo G Novembro 1828. (CoU. Nab.)
Porl. g, Av. 26 M3eço, Av. 7 Abeil, 23
Maio, 20, 21 J unbo, 3 Julho, 26 Outubro
1827. (CoU. cit.) Av. 18 Maio 1830. (CoU.
cito )

- chronolo~jca s)'stematica da lel;islação de Fa
zenda do Sr. Conselheiro abuco: conce
deu-s~ a seu autor a propriedade e uso
exclUSIVO por 20 annos. Carta de Lei de 29
Dezembl'o 1830. (Colf. Nab.)

- de actos dos poderes Executivo e Legislativo
Geral. - Vid. Actos.

de avisos, parlarias e ordens do Governo. 
Vid. Avisos.

COLLECTOR de producções naturaes em Santa
Catharina supprimio-se. Provo 21 Fevereiro
182á. (Coll. Nab.)

COLLECTORES farão, e como, encarregauos do
lançamento e cobrança da decima urbana.
Lei 27 Agosto 1830, execulada por Decreto
7 Ou.tubro 1831.

da decima farão dispensados de ser os Mili
cianos. Cite. lá A~ri11831. (CoU. Nab.)

- são, e como, vigiados pelo Thesouro Publico
Nacional. Lei á Outubro 1831, at'L 12 § 5.

- se mandou fossem encarregados da arrecada
ção dos impostos a cargo dos Juizes Tcrri
toriaes. Lei 15 Novembro 1.831 , art. 54.

- farão encarregados da fiscalisação e cobrança
das sisas, meias sisas, imposto do Banco,
botequins e tabernas, taxa de heranças,
sello, e como. Reg. 14 Janeiro 1832.

II

COLLECTORES farão incumbidos, e como, da
arrecadação dos novos direitos. Reg. 25 Ja
neiro 1832. Decr. 26 Janeiro 1832.

_ forão incumbidos da arrecadação dos impostos
de casas de leilão c modas e 20 por °/0 d'aguar
denle, e como. Reg. 28 Janeiro 1832.

geraes farão creados, e com que obrigações e
vantagens. Reg. 8 Fevereiro 1832. Reg. 1á
Fevereiro 1832, art. H, abolidos pela Circo
26 Setembro 1835.

_ particulares forão enCjlrregados de arrecadar
a. dizima da ChanceUaria. Reg. 1á Feve
reiro 1832.

da Cidade e Termo do Rio de Janeiro crearão
se para arrecadação dos impostos do Banco,
botequins, tabernas, sisas, meias sisas,
carnes verdes, casas de leilão e ~odas, 20
por % d'aguardentes, e taxa d'heranças.
Reg. 18 Fevereiro 1832. (Man. Collect.) de
signarão-se os geraes e parciaes. Porto 3i
Março 1832.

- mandarão-se executar em lodo o Imperio 06

Rep;. 28 Janeiro, 8, 1.ll Fevereiro 1:832. Circo
8 Março 1832. (ll1 ano CoUect.}

- forão esclarecidos sobre execução dos arl. g,
37. Reg. 1á Janeiro 1832, a respeiLo das sisas
e meias sisas, e la.xa de heL·anças. Reg. 28
Março 1832.

- farão, e como, encarregados do pagamen Lo dos
ordenados aos empregados moradores na
sua residencia ou visinhanca. Circo 29 Marco
1832. (Man. Collecl.).· .

farão, e como, incumbidos da arrecacracão dos
dizimas. Reg. 31 Março 1832. .

rcmeLLcrn, e qHando, s·uas contas ás Thesoura
rias. Reg. 26 Abril i832. 3rt. 30.

~S.
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COLLECTORES da decima farão incumbidos de
arrecadar :I contribuição para os Lasaros.
Res. 25 Agosto 1832.

- para augmentar-Ihes commissões forão as The
sourarias autorisadas, e como. OlIs. 3 No
vembro 1832.

declarou-se como executarião o Reg. 25 Ja
neiro 1832 quanto á cobrança dos novos e
velhos direitos, conforme a Lei 4 Dezembro
1830, art. 6, § 1. OIr. 3 Novembro 1832.

forão, e como, activados na cobrança dos di
zimas em Minas Geraes. 01I. 3 Nóvembro
1832.

- forão autorisados a isentar do imposto de
128800, quando e porque. Ord. 29 J a
neiro 1833. POI't. li Março, 9 Junho 1.834.

cobrança de diversos impostos que lhes per
tencia pa5sou para as administrações de Di-·
versas rendas, e como. Decr. Reg. 26 Março
1.833, art. 3.

- e seus escrivães na Provincia do Rio de Janeiro
como são subslituidos quando impedidos.
Ord. 2 Maio 1833.

são competentes para a reforma e numeração
dos predios, posto que tambem as Camaras
Municipaes. Av. 15 Julho 1833. (Can·. Off.
18, 1.. oval.)

- tem direito a haver dos Escrivães dos diversos
Juizos gratuitamente as informações etc. que
necessilarem a bem das rendas publicas.
Porto 2 Setembl'o 1833.

como devem proceder para acautela;r o extra
vio do dizimo e direÜos de exportação dos
generos de prodl1cção Brasileira levados de
um porlo do Imperio para outro, e baldea
dos para o estrangeiro. Reg. 13 Setembro
1833,' art. 1,

COLLECTORES: como arrecadarião a dizima da
Chancellaria. alterado o art. 2, 7; Reg. iá
Fevereiro 1832. Reg. 14 Setembro 1833.

especiaes para arrecadação do imposto de
carne verde no Rio de Janeiro crearão-se.
Reg. 23 Setembro 1833.

devem regular-se pela Lei 3 e Reg. 8 Outubro
1832 sobre recepção do pagamento de im
postos em moeda de cobre. Ord. 170utu
tubro 1833. (ilfano Collecl.)

- a elIes prestaráõ os Sollicitadores de Residuos
as relações de pessoas livres fallecidas de
que trata o art. 27. Reg. 14 Janeiro 1832.
Decr. 19 Outubro 1833, art. 3.

- fOTão incumbidos, e como, da arrecadação da
taxa d'escravos estabelecida pelo art. 5, § 5.
Lei 8 Outubro 1833. InsL 13 Dezembro
1833.

devem fazer pessoalmente a matricula dos es
cravos do seu districto. Porto 9 Junho 1834.

- devem apprehender como extraviados a di
reitos de consumo e exportação os gene
ros embarcados e- desembarcados de na
vios estrangeiros; procedendo, e como, para
obstar o contrabando, em vista do art. 16
Reg. 25 Abril 18M. Porto 21 Junho 1834.
(CaU. Ouro Pr.) Circo dita. (Man. CoUect.)

do littoral da Rahia mandou-se que arreca
dassem, e como, o dizimo do café. cacáu,
arroz, farinha e outros. Ord. h Agosto 1.834.

de Minas: no arbitramento do seu prllmio
que despezas se devem ter em vista. OII. 20
AgosCo 18M.

e Escrivães de Minas: concederão-se-Ihes agen
tes e ajudantes para desempenho de seus



( H7 )

COLLECTORES

deveres; e autorisou-se creação de collector
geral nas comarcas em que fosse necessario.
00'. 20 Agosto 18M..

COLLECTORES

forme a Ord. liv. i, tit. 24., g 28; Iiv. 3,
til. 67, § 3. Circo 24 Outubro 1834..

COLLECTORES : devem recorrer aos Procura
dores fiscaes de Thesourarias para pro
mover fisealisacão de execucões da fazenda,
figurando corno simples agentes. Porto 23
Agosto 1.834.

não devem dar conhecimento de impostos de
licenças da Policia sem que os collectados
most,rem pagos os outros a que são subjei
tos. Porto 2 Setembro 1834.

pronunciados por crimes particulares decla
rou-se não deverem ser suspensos do em
prego, e porque. Av. 22 Setembro 183lJ.
Vid. OfT. 30 dito.

quaes são competentes conforme o Reg. 28
Março 1832, art. 1, para receber o paga
mento das sisas e meias sisas de bens ven
didos. Porto 24. Setembro .1,83á. (lJ1an.
Collect. )

pronunciados por crime particular continua
vão a servir. 00'. 30 'Setembro 1834.

geraes devem mandar extrair pelo Escrivão a
seu cargo as rela,ções d.IS transacções sujei
tas a pagamento de sisa, pois o art. 12 Reg.
1ft Janeiro 1832 é só pel'tinenle aos Col
ledores especiaes. Porto 2 Outubl'o 1834.
(Man. Collect.)

e collecwdos: seus recursos para fixar a quota
de quaesquer direitos ou impostos são de
cididos pelo Thesouro e Thesourarias, e
porque. Provo 24. Outubro 183á.

devem pagar das suas commissões as despesas
das processos para cobranç~ dos impostos
a seu cargo, na f6rma do Reg. 14. Janeiro
1.832, sendo porém isentos de custa'S, con-

COLLECTORES dos diversos impostos no"muni
cipio do Rio de Janeiro: suas obrigações
para com a recebedoria e administração
das rendas inlernas do mesmo municipio,
abolida a colleetoria geral do Rio de Ja
neiro. Reg. 6 Dezembro 1834, arls. 8 a
12,14,16,20 a 22.

de Minas Geraes: para cobrança de· dividas
praso d.e seis mezes concedeu-se aos par
ciaes além do anno financeiro em que se
vencessem, e devessem ser pagas, para
mostrar e1fectiva cobranca ou execucão in
tentada, de que seriã~ agentes; 'que a
cobrança podel'ia ser feita pelos geraes ou
parciaes cumulativamen te, e em que casos.

, OIT. 30 Maio 1835.

- ordenou-se que tivessem preferencia para exa
minar nos cartorios dos tabelliães, e corno,
relacionar as escripturas subjeitas a paga
mento de sisa. Circo 30 Maio 1835.

- e seus escrivães corno empr~gados de fazenda
são isentos de novos e velhos direitos. PorI.
13 Outubro 1835. - Vid. Ord. 6.· 25 Ja
neiro 1843 intra.

no municipio do Rio de Janeil'o, como arre
cadaráõ os imposlos das agual'dentes. Reg.
16 Novembro 1835.

que se subtrahião á pl'eslação de contas, de
clarou-se como con lra elles se procedel'ia.
Porto 26 Maio 1836.

e recebedores de rendas geraes fOl'ão abolidos
nas cidades e portos em que bomel' alfan
dega, forão e como. Reg. 30 Maio 1836,
ats. 3, á. (CoU. Pt.)

passão, e como, certificado para qne seJao
isentas de direitos nas alfandegas machinas
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que forem importadas. Reg. 22 Junho
1836. nrt. 1.14. e suas obrigações a res
peito da entrada e descarga de embarcações
em portos em que não haj LI aHand ega. e
dos naufrllgios. art. 299 (CoU. Planch.) ;
regulado pela Ord. lnsl. U9. 25 Outubro
18á5. Sobre commercio de cabotagem de
mercadorias estrangeiras cessúl'ão. nego cil.,
arl. 306.

COLLECTORES : demandão, e como, os 2 p. o;.
que substituirão a dizimn da cbancellaria.
Decr. 31 Agosto 1836. arts. 3. 4, iS;
Decr. 29 Novembro 1.836, art. 4.

- como devem peran te elles passar-se as Ietr,as
de sisa de pagamentos futuros. lnstrs. 1.
Setembro 1830, art. 3.

farão, e como, encarregados da arrecadação
da divida antiga. Circo 18 Março 1.837,
Ilpprovada commissão por Ord. 16 Setem
bro 1837.

encarregou-se-lhes cobrança do imposto das
lojas. lnstr. 5 -Maio 1837.

- cerlificão manifestação de gado que na côrte
tiver de embarcar para Nictberoy, para
restituição do imposto depositado'. Ord. 58,
28 Março 1838, arts. 1.t$, 19.

-... nflO são officiaes de fazenda, e por isso não
ão subjeitos ú disposição do art. 148 do

Cod..Crim. Ord. '217, 11 Maio 1.840.

- farão, e como; encarregados do pagamento de
contas de recrutamento nos seus districtos.
- Vid. Recmtamento. - Decr. loslr.' 73,
ti Abril '1841, ad.· 13.

c seus escrivães, declarou-se que emolumen
tos pagarião nas tbesourarias velas suas
nomeaqões. Ord. 299, 12 Maio 18l11; Ord.

·20 Setembro 1842. (JO1"n. 261.)

COLLECTORES : declarou-se que devião prestar
fiança. OII. 30 Outubro 18ltl (JOI';'. 283).
- Vid. Ol,d. 2!J3. 19 Agosto 1.840.

approvoll-sC que fizessem, e como, pagamento
dos juros dos dinheiros de ol'pbflo', e en
trega dos éapiLaes. Ord. 25 Fevereiro 1862.
(Jom. 64.)

- alistão e matricl11ão, e como, os escra~os para
pagamento da taxa e meia sisa. Decr. Reg.
1.51, ii Abril1.8li2, arts. 3, 5, 26.

contribuem, e como, para formaçilo das listas
dos fogos. Decr. Inst. 1.57, Ú Maio 1862,
art. 5. - Vid. Eleições. Lei 387, 19' Agosto
1.8á6, a1't. 31.

suas obrigações relativas á arrecadação dos
bens de defuntos e ansentes, vagos e do
evento. - Vid. Bens de defuntos e ausentes.
- Decr. Reg. 160, 9 Maio 1.8.42. art5. 1.0,
16. 1.7, 18. 19, 20, 28, 30, 32; Decr. Reg.
422, 27 Junho 18á5, art. 9.

- não perceberáõ porcen tagem da arrecadação,
e como feita, dos dinheiros dos cofres dos
orpbãos. Ord. 51, 12 Maio 1842, arts. 5,
7,9.

pagão, e como, direi los , conforme o § á 'rabo
Lei 30 Novembro 18!11. Ord. 6.· 25 Ja
neiro 1843.

em que circumstancias podem obter dispensa
dos empregos de juiz municipal e subd~
legado do chefe de policia. Av. 31 MUla
1.843. (J01'1l. 106.)

- devem ofliciar nos processos sobre hens de
<Juzentes, e outros analogos, e como. Ord.
á3, 17 Julho 1843; Ord. 96, 27 Novem-
bro 1843. '
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COLLECTORES : sobre commIssoes concedidas
pela Ord. 16 Julho 1836 das quantias ar
recadadas executivamente na Bahia. Av. 9
Oulubro 1843. (J07·n. 282.)

- podem os pl'esidentes de provincia demittir
por io termedio dos inspectores das lbesou
rarias quando não convenhão ao serviço.
Av. 75, 1ft Outubro 18á3.

não são competentes para inventariar e arre
cadar bens de fallecidos com teslamentei
ros nomeados e que acceitarão. Ord. 28
Outubro 18á3. (JrJrn. 304,)

devem apresentar ás Lhesourarias os seus livros,
saldos, e contas, em que praso, e sob que
penas. Ord. 92, 13 Novembro 1843, art. 2.

continuão a escripturar, e como, as rendas
applicadas á amorLisação do papel, e caução
de um semestre de juros e amorLisação em
Londres. Ord. 97, 30 Novembro 1843;
art. h.

não ,percebem porcentagem pela incorpora
ção de bens á fazenda nacional; quando
muito alguma gl'atificação, e em que cir
cumstancias. Ord. 100, 6 Dezembro 1843.

declarou-se não haver logar que assistissem
ás escripturas de venda de bens de raiz
para evitar defraudação de siza. Ord. 27
Abril 1844. (Jom. 12á.)

quando suas casas soITrão incendio Oll inun.
dação devem justificar, e como, o Caso e
força maior. Av. 56, 27 Julho 1.8á4.

encarregou-se-Ihes receber o producto da pol..
vora nacional. Decr. Inst. 3/Ô, 3 Ag~lo

,18á4; ad. 18.

COLLECTORES: como deverão proceder quando
pagarem despesas pertencentes ao minis
terio da guerra. Decr. Inst. 378, 111 Agoslo
18á4, art. 39.

não devem os presidentes de provincia licen
ciar sem oU,virem os inspectores, que per si
não podem dar-Ih'us. Ord. 88, 1 Oulubro
18áá.

- ·sobre abonação de despezas com recrula
mento de annos anteriores, e f<lrcas da
legalidade em 1842, e recolhimenlo 'á lhe
souraria das contas e saldos do exercicio
findo, e porque, providenci<lu~se. Ord,
24 Out_ubro 18lil,. (./01'11. 296.)

nada se lhes deve pagar de porcentagem ou
commissão quando demillidos, anles de
prestarem contas. e emquanlo se não mos
tI'arem quites. Ord. 6. o, 22 Janeiro 1.845.

não devem levar á renda provincial coh1'ança
de impostos hoje provinciaes. que serão
cobrados por conta da geral, si já erã'o
devidos em Junho f836. Ord. 25 Fevereiro
1845. (JoTn. 82.)

como, e perante quem, devem requerer exe
culivamente as muILas do ad. 68. Reg. 26
Abril 184á. Ord. 25, 26 Fevereiro 18á5.

aulorisou-se a anemataçào de alguns ramo
da renda publica pór provincias. comar
cas, collectorias, ou agencias. Decr. lt16,
13 Junho 1845; explicada quanto ao art.
5, o pela Ord. 131, 9 Nuvembro 184ô.

sendo extinclos em consequencia da arrem, 
tação das rendas, declarou-se como se ane·
cauarião os dinileiros dos orphüos. Ord.
113, ii Outubro 18á5.

foi autorisado encarregar-se-Ihes, e com que
porcentagem, a arrecadação das dividas an·
teriores de taxas de escravos, e imposlo
de lojas. Circo 118, 2ú Outubro :[845.



COLLEcrORES

( 120 )

COLLEcrORES

COLLECTORES : seus livros são rubricados.
aberlos e encerrados. Ord. 121, 29 Outu
hro 1.8lt5.

declarou-se não lhes pertencer. porcentagem
de dividas de annos an teriores. e cobranças
fóra do tempo designado na Ord. 2lt, Oulu
bro ultimo. na Rahia. Ord. 29 Dezembro
1.8á5. (Jom. 1á. 1846.)

- generalisou-se a todas as dividas as disposições
da Ord. 2lJ. Outubro 18lJ.5. para que elles
fossem incumbidos de arrecada-las amiga
velmente. Circo 145. 31 Dezembro 18lt5.
Ord. 31 dito. (Jorn. 16. 1.8f!6.)

um que cobrára sello maior do que devia,
ordenou-se. e porque, fosse apenas adver
tido, e aliviado da multa. Av. lJ Fevereiro
18lJ6. (Jom. 62.)

- foi indeferido pagamento requerido em presta
ções por um alcançado em quantia que
arrecadára; e providenciou-se a respei to
de lesiva avaliação de seus bens sequestra
,dos. Av. 9 Março 1846. (Jorn. 83.)

- suas commissões para arrecadação de dinhei
ros de orphãos. declarou·se á thesouraria
do Pará estarem incluidas no credito para
porcenta~ens. Av. 15 Abril 1Mo. (Suppl.
ao J01'11. 151..)

declarou-se á thesouraria de Minas que as
recebedorias das provincias são IHopria
menle colJeclorias com recebedor e escri
vão; e devem eslar nas casas em que mora
reI!} os coUedores. Av.17 Abri11846. (Suppl.
ao Jorn. 151.)

ordenou-se que as thesoura'rias recebessem
dos correios como saldo ou rendimento as
cautelas das colleclorias passadas ás agen
cias, na apresentação do balanço mensal.
Circo 1 Maio 1846. (Jorno 1.65.)

COLLECTORES: tem direito a haver dos tabel.
liães as cerlidões e proteslos &c.• neceSS3
rios aos negocios da fazenda, independenle
de gratificação previa. ficando-lhes salvo o
direito de havê-la das partes vencidas, e
execulivamente. Ord. li9, 30 Maio 18li6.

- em Minas se mandou fossem incumbidos de
toda a arrecadação que pertencia ás rece
bedorias mandadas -extinguir; providen
ciando-se a respeito dos empregados. Av.
7 Julho 1.8l1.6. (.Jo~·n. 221.)

as notas que elies houverem recebido antes
de extinclo o praso, não soffrem desconto
na:; thesourarias. Ord. 68, 15 Julho 1846.

- ptn:a se haverem por quites de entrega de
dinheiro os unicos documentos attendiveis
são os conhecimentos em fórma. Av. 21.
Julho 1.8f!6. (Jom. 226.)

as visitas dos inspectores ás collectorias de
pendem do seu prudente arbitrio. Ord. 8i,
H Agosto 1.846. -

arrecadão, e como. a renda dos terrenos dia
mantinos. Decr. Reg. l!65, 1.7 Agosto 1846.
art. 31. a 39. Ord. Inst. 11.2, 21 Outubro
1846 , art. 6.

sllas commissões caidas em exercicios findos
entrão na regra geral das dividas para se

.pedir credito. Ord. 83. 17 Agosto 1.846.

pelo trabalho de lançamento de impostos não
elevem levar porcentagem. Ord. 90, 3 Se
tembro 1846.

- a fazenda ,nacional não faz despeza alguma
com as coliectorias sinão de porcentagem.
Av. 30 Outubro 1846. (liaz. Off. 60, 1..oval.)
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COLLBCTonES : declarou-se o que deverião
praticar a respeito de letras passadas an tes
d~ Lei 21 Outubro 1843, ou depois delJa
e do Reg. do sello. e das quitações de le
gados. Av. 1lt6, 30 Novembro 1846.

'{lie não fizerem em tempo. os lançamentos
dos impostos a seu cargo devem ser res
pons~bilisad()s. Ord. 50, 1.8 Março 1847.

- delem á sua custa pela porcentagem com
prar os cunhos do imposto do sello. 2 Av.
21 Abril 1847. (Gaz. OfT. 195, 1.° vai.)

devem dar ás juntas de qualificação de votantes
todas as informações necessarias para esta.
Av. /;4. 27 Abril :1.847, S7.

devem procurar saber quaes os posseiros de
marinhas que não lenhão pago fóros e
laudemios. Av. 102 16 Julho :1.847.

declarou-se que um escrivão de col1ectoria ge
ral e provincial não póde exercer simultanea
mente o officio de advogado, sollicitador
de audiencia. ou procurador, conforme a
Ord. Lei 1, Til. 8, S5; nem o de escrivão
da camara municipal. Av. 1.30 30 Selem
hro 1847.

sllbre cl'eação de collectorias na provincia da
Bahia. Av. 4 Outubro 1.847. (Gaz. Olf. 1.30,
2. ° vol.)

- erdenou-se que lambem fizessem o suppri
mento de que trata o art. 251 do Reg. dos
correios. Av. 10 Novembro 1847. (Gaz.
O/f.1.74,2. o vol.)

-- no Ceará ordenou-se que não fossem encarre
gados da venda de farinhas por não estarem
para ella habilitados pelas fianças prestadas.
Av. :1.2 Novembro 1847. (Gaz. Off. 166,
2.· lJol.)

11

COLLEC'rORES que demorão a remessa para
a thesouraria dos dinheiros de orpbãos são
responsaveis pela não execução de setls
deveres, e pelo peculato conforme as cir
cumstancias occurrentes. Av. 24 Janeiro
:1.848. (Gaz. Off. 23. 3.° t·ol.)

devedores á fazenda publica e cessional'ios
de credores á mesma não devem obter
pagamento nem encontro. Av. :1.2 Abril
1.8413. (Gaz. Off. 86, 3.oval. )

COLLEGIO das fabricas, ou casa do antigo guin
daste no Rio de Janeiro: m[lodou-se con
tinuar o pagamento das folh[ls de seus
jornaleiros. Decr. 2.° 23 Março 1809.
(CoU. Nab.)

- dos Jesuitas na Bahia: seu edificio foi desli
gado da Sé. Provo :1.." 6 Abril 1815. (CoU.
Nab.)

militar da Luz em Portugal leve novo regi
mento. Alv. 18 Maio 1816. (Colt. Delg.)

de educação: as pensões e encargos de vinculos
para sua sustentação estão abolidos, e em
que caso. Edil. 20 Março 1820. (CoIl. Nab.)

- os ne~ocios a elles relativos pert.encem á secre
taria dos negocios do reino (hoje do irn
perio). Lei da Const. Portug.• 23 Agoslo
1821, S 2, em vigor pela Lei 20 Outubro
1.823. art. 2.

- eleitoral.-Vid. Eleirões.

_ de educação: forão garantidos peb constitui·
ção. Art. 179, S 33.

_ de educandas do Pará continuou a "encer a
COOOTua de 200:t/) annuaes. Provo 26 Julho
:1.824. (CoU. Nab.) Concederão-se dois con
tos. Res. 3h9, 4 Junho 1845.
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COLLEGIO de meninos pobres e orphãos na
fazenda de Santa Anna, e de meninas 01'

phãas filhas de militares indigentes na da
Gloria, em S. Paulo crearào-se, e como.
Provo e Port. 2. a 8 Janeiro, Port. 3 Agosto
1825. (Colt. Nab.)

de educaçflo na província de Sergipe de EI-Rei:
sobre realisação de oITerecimento feito por
individuo que pedira seI' absolvido de pagar
leLras que passüra por exígencja do general,
como suspeito á causa da independencia.
Hes. La S Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

- do Caraça.-Vid. Caraça.

para continuação de particulares existenles
no Mal'an LJüo, exigil'ão-se informações e es
tabelecerão-se providencias, e quaes. Av.
iO Janeiro 1828. (Goll. Nab.)

COLLEGIO

olmls. Lei 164, 26 Setembro 18úO, art. 2.
§ 26. Lei 317, 21 OuLubl'o 1843, nrt. 2,
S 3i; alterados seus estatutos a respeito
dos estudos pelo Reg. 62,1. Fevereiro 1841;
revogado o art. 135 dos EstaL. por Decr.
245,7 Novembro 18h2; seus bachareis forão
dispensados de exames para matricular-so
em quaesquer das acatlemias do imperio.
Res. 296, 30 Setembro 1843; regulou-se a
conferencia do gráo, e [ol'ma das carlas de
seus bachareis. Decr. 332, 20 Dezembro
1843: substituido pelo Decr. 3M, 25 Abril
18á.l!; suas cal'tas não pagão dil'eitos. Ord.
29. o ti Abl'il 18LJ4; ma triculào-se seus ba
chareis, e como, na aula do commcrcio da
côrte. Decr. Reg. 4~{3,· 6 J ulbn 18M; arl.
{3; suas cartas nos cursos juridicus resti
tuem-sc :Geando traslado, e coroo passado,
Av. 25 Feverei.ro 1847. (Gaz. Off. 1ú9, 1.'
I:ol.); seus alumnos premiados devem com
parecer pessoalmente, salvo impedimento
reconhecido pelo reitor, para receber os
premios. Av. 15 Dezcmbro 18lt7. (Ga~. OfT.
192, 2. 0 vol.)

sobre elles se cleri:'to providencias em Edit.
1á Janeiro 1828. (Ind. Alb., verbo eouc
gios. )

dos orpbãos da Dahia, teve o soccorro de
f..J.Oü'tb annuaes. Provo 2.' 26 Março 1.828.
(Coll. Nab.)

l1)rdicn-cirurgico da Ballia.-\ ido Academias
Jl edico-Ci1·llrgiws.

denominado Seminal'io de S . ./oaquim, na
cõrLe, teve eslatutos. Decr. Estat., 12 De
zembro 183i. (GoU. Nab.); consignação
para seLl reparo. Lei 70, 22 Outubro 1ts36,
art. 2, § 26; convertcu-se em coJlegio de
instrucção secundaria com a denominação
de Collegio de Ped1'o II, e como l'egulado.
Decr. 2 Dezembro 1.837; derão-se-Ihe es
latu tos com o Reg. 8. o 31 Janeiro 1838;
ampliado no art. 190 a respeito do enxo
"ai por Decr. 28. o 1!t Fevereiro 1.839.
Decr. 118, 21. Janeiro 18!t2; revogado o art.
M5 a respeito de admissão de alumnos por
Decl'. 33,26 Março 1839; consign~çãopara

COLLEGIO de educação para mocidade indiana
em Minas.-Vid. Aulas. (Minas Geraes.)

das artes organisado das aulas do Lyceo em
Pernambuco. - Vid. Aulas. (Pernambuco.)

em S. Paulo; consignação para seu sacristão.
e festividades fundadas em contracto. Lei
58, 8 Outubro 1833, ado 27, § 12; sup
primio-se O ordenado ao capellão. Lei 66,
12 Outubro 1833, arL. 8.

seus escravos são lambem subjeitos á taxa.
Vid. Escravos. Inst. 13 Dezembro 1833;
art. 5, &c. '

- mit.itar· do imperador; creou-se no arsenal' de
guerra da côrle para os :filhos necessitado.s
dos capitães e officiacs subalternos do exer
cito, Decr. Estat. '!t2, 11. Março 1840.

de S. Ped,'o de Alcantara sob a protecção de
S. 111. o Imperador do Brazil: foi con~e'
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dido esle litulo ao collegio aberto por um
Lrasileiro cm Fontena1' aa:r; Boses nas vi
sinhancas de Pariz. Í)ort. 4. ~laio 1842.
(Jorn. 1~8.)

COLLEGIO do Anjo Custodio para lllbas orphãs
. de senidores do eslado creou-se na càrte.

Decr. 18 J ulbo 184.2. (Jom. 189.)

da mi ericordia de Sergipe: revogou-se lei
pl'Ovincial que creára juiz privativo para
suns execuções. Res. 263, 21. Fevereiro
1843.

de S. Thel'esa para meninas orphãas creou-se,
e como, na cidade de Porto-Alegre. Decr.
439, 2 Dezembro 18ú5: nomeou-se artista
para presidir á sua coostrucção. Ii.\'. 2
Selembro 18M. (Gaz. Off. 8, 1. o vol.)

- ue sociedade de instrucção.-Yid. Sociedades.

COLOl'\IAS.-"\id. Colonos.

COL01'\OS: elo Rio Doce tiverão concessflO de 'lO
;lonas para uemal'cação de sesmal'ia". Carl.
Reg. 13 Jnlho 1809: declarou-se o direi lo
que poderia compelir-lhes, e a maneira de
disLribuiçüo Jas sesmarias. Cart. Reg. 27
Oulubro 1809; concedeu-se ereccão de
ig!'eja e ljlvantamenlo de COl'pO de' orde
nanças. 2 AI'. 19 Fevereiro 1811; farão
isenlos de pagar dizimas. Provo 31 Julho
1818. (CoU. Nab.); declarou-se g ue aos
colonos degradados não er,a liciLo sail' do
logar, sim porém ás SUílS muI heres e aos
colonos livl'es. Provo 2. a 17 ,Taneíro 1820.
(CoU. Nab.); ordenon-se concessão de
sesmarias aos colonos civilisados. PorL
ne~. 28 Janeil'o 1S2á; forão resLituidos
ás lCITas que havião abandonndo pela in
vasão dos Botecuclos. Port. 20 Setembro
1824 j espaçou-se tempo paTa que tirassem
tiLulos de suas sesmarias. nes. 3." 19
Abril 1825. (Co.U. 11 ab.)

II

COLONOS: approvn6io·se as arremalações e pro
videncias vara segnrança e melhol'amenLo
da adrnin.islrac~1O e arrecadacão da fazenda
publica na col~nin de Cnyen~a e Gu}'anna.
Pro\'. 10 Outubro 1811. (Coil. Nab.)

ilheos dos Acores e seus filhos furão isenlos do
recrulame~to. Decr. 1.6, Provo 25 feve
reiro 1813.

não tem domínio util no terreno arrendado,
mns conservão jus no valor dfls bemfeilorias
feitas no IHedio duranLe o tempo que nell,
se conservarem. fies. 30 cT ulho i813. (C·oU.
Nab.)

Suissos: para seu estahelecimento no disLricLn
de Cantagallo. fazenda do ;\Jol'ro Queimado.
Provo :2, CarLa Uef!;. G, Drcr. Cond. 1 G
Maio 1818. (CoU. Oar. Pr.) Decr. 6 Maio
1818. (CoU. l\ab.) Carta de Gflb. :2 e Dt?cr.
6 e Av. 8 Maio 1818, annexas á Res. 
Junho 1829. (CoU. Nab.); mercado c feira
no seu dislricLo, se mandon e tabeJecer.
·Decr. 1.2 Julho 1819. Oralurio e cemile
rio farão autorisados, e como. Provo 13
,r ulho. Desp. 30 Ou lubl'o 1819, annexo ú
Porto 10 Junho 182lJ.. (CoU. i\'ab.); dis
pensa de clausura para se poderem alojaI'
no convento dos Franciscnnos. Bl·ev. com
o Av. 19 Julho 181.9, annexo á cito Porl.
10 Junho 1826. (CoU. lYab.); acquisiçã(l
de Lerrenos p:ua seu estabeleci meo lo orde·
nou-se. Av. 7 Ago to '1819, 3 AI'. 3 Janeil'o
1820 annexos á Port. L" 10 Maio 1823.
(CuU. Nab.); farão dispensados de aosli
nencia de carne logo que chegas·em. Av.
27. Porto 30 SeLembro 1.819, annexa á
POlt. 10Junho1.824.. (CoU. Nab.); derão-se
inslrucções para sen transporte aLé o logal'
de seu estabelecimento. Av. 5 OuLubro
1819, aunexo aPort. 1." 5 Abl'iI1S2lJ... (CoU.
Nab.); ua fazenda do Morro Queimado se
manditrão retiraI' os Indios exislenle . Av.
3 Dezembro 1819; erigi o-se fregoezi<l dis
linda de Cantagallo o logal' do Morro Quei
mado. Decr. 3 Janeiro 1820, annexo á
Porl. 1.' 5 Abril 182á. (CoU. Nab.); el,j·
gio-se yilla o logar do Morro Queimado.

~6.
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Alv. a Janeiro 1820; derão-se instrucções
para estabelecimento do correio entre o
Morro Queimado e o Rio de Janeiro. Reg.
~, Av. 24 Janeiro 1820, annexo á Porto
1." 5 Abril 1824. (Colt. Nab.); nomeou·se
juiz privalivo conservador para suas causas
civeis ou crimes. Deer. 3 Janeiro 1820,
annexo á Port. 1.", 5 Abril 1824. (CoU.
Nabo); sobre indemnisações pedidas por
ine"Xecução do conlrato. Av. 1 Fevereiro.
Decr. 2, Av. 27 Novembro 1820; Av. 16
Abril 1821 , anoexos á Res. 5 Junho 1829.
(CoU. Nab.); faculdades exh'aorciioarias, e
quaes, se coocedêrão ao seu viga rio. Carl.
Õ Abril 1820, annexa á Porto 10 J unuo
182lJ. (CoU. Nab.); elevou-se a con~rlla

do seu vigario. llf'cl'. 'I .• 3 Junho 1820 e
Decr. 27 Fevelciro 1822. (Colt. Nab.);
crearào-se cadeiras de primeiras letras e
grammatiea latina e proverão·se. Decr. '2 .•
;; Junho 1820. (CoU. Nab.) extinctas
por Av. 3 Outubro 1821, anllexo á Porto
1. a 5 Abril 1824. (Coll. Nab.) Venci·
menta concedeu-se a medico de partido
da colonia. Decr. 3 Junho 1820, annexo
á Porto 2!J Janeiro 1825. (CoU. Nab.);
construeção de casas para aulas de pô
meiras lelras, latim, francez, e arte vete
loinaria, e gratificações a professores, auto·
risarão-se. Av. 3 Junho 1820, annexo á Porl.
50" 20 Setembro 1824 (CoU. Nabo); e fixa
rão·se. Decr. 2Setembro1820. (CoU. Nab.);
emprestimos aos colonos artistas autorisa·
rão-se, e como. Av. 5 Junho1820, annexo
ii PorL 3." 3 Dezem bro 1826. (CoU. Nab.) ;
moinhos da fazenda nacional se manda
riio, e como, alTendal' a colonos. Av. 5
Junho 1820, annexo á Porto 3." '1.0 Se
tembro 1826. (CoU. Nab.); negou-se ap
pl'ovação de estabelecimento da sociedade
philantropica em seu favor e porque. Av. 21 .
Agosto 1~2'1, annexo á Porto 2." 15 Feve
reiro 1823 (Colt. Nab.); concedida por
Porto 16 Dezembro 1822. (Colt. Nab.);
Porl. 2." 15 Fel'ereiro 1823. (Coll. Nab.);
providencias e quaes para prosperidade e
socego da coloniu, derão-se. Av. 29 A~osto

1821, annexo á Porto 1." 5 Abril 1824.
(CoU. Nab.); nomeou-se seu commandanle
militar e direclor , e com que jurisdicçãO,
devendo intender-se com o inspector e COD

l;el'l'udl)1'. AY. 1 Setemhro 1821. annexo á

Porl. 1." 5 Abril 1824. (CoU. Nab.) ; pa
gamento á sua colonia mandou-se nas the
sourarias preferir. Ord. 27 Novembro em
Porto 1. a 5 Dezembro 1821. (Colt. 1Yab.) ;
boticario para ella. Port. 12 Fevereiro 1824.
(CoU. Nab.); augmento de ordenado ao
professor de grammatica portugueza e fran
ceza, e pagamento ao encarregado da po
licia da colonia, determinarão-se. ·Port. 2."
24 Fevereiro 1824. (Colt. Nab.)

COLONOS ilheos: confirmarão-se dulas de ler
ras concedidàs no Espirita Santo. Decr. 1,'
ReI. 19 Maio 1818. (CoU. Nab.)

modificações, e quaes, no commercio com a
colonia britannica da Ilha de Mauricio se
fizerão publicas. f.ire. 13 Agosto, Av. 4
Dezembro 1819, annexos ao Trat. 17 Agosle
1827. (CoU. Nab.)

- estrangeiros no Brazil: approvou-se seu rcgl:l
lamenlo e declaracão do mesmo. Decr. 10
Março 1820. (Ini A lb .• ,"eriJ. Coloniaso )

PI'omover sua colonisacão incumbe, e comu,
- aos presidentes de pro·vincias. Lei 20 Oulu

bro 1823; art. 24, § 9. Lei 38, 3 Outubro
18M, art. 12. (f/ido Off. 27 Novembl"
1827, apenas cito no Ind. Alb. , verbo Colo
nisação) , e ás assembléas provinciaes. Lei
16."~ 12 Agosto 1834; art. 11, § 5,

em Santa Catharina: mandou -se conceder-lhes
sesmarias de 4.· de legua. Provo 1." 8 AuriI
1823 (CoU. Nab.) ; declarada por PI'OV. 13
Novembro 1823. (CoU. cit.)

estran~eiros allemães que chegassem doentes,
providenciou-se, como, e aonde ierião des
embarcados. Porl. 2. a e 3." 24Dezembro 182
(CoU. Nab.); providencias para desembar
que na At'lnação na côrte. Porl. 2. a 10;
Av. 1.!J Janeiro; e Av. 3 Julho 1824 (CoU.
Nab.); deu-se-Ihes destino, e qual. 2 P?rl.
20; Port. 21; PorL 2. a 25, 27 J ane1fO;
Porto 3: 2." 4, 11. 12 Fevereiro :1824
(CoU. Nab.); permiLtiu-se ao seu vlgarie

(exercer o seu culto, e como. Parlo 22 Ja-
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ceiro 1824 (CoU. cit.); vencimenlo fixou-se
ao encarregado do fornecimento, e fiel do
deposito. Porto I. a 25 Janeiro 182!l (CoU.
lYab.); concedeu-se ficarem addidos á co
lopia individuas estrangeiros conlradados
para casar com colonas. Porto 4." 25 Ja
neiro 1824 (CoU. Nab.); farão mandar!Ps
transrerÍr para Nova FI'ibul'go. Porto 1.. a

31 Marco e Porto L" Instr. 5 Abril 182!l
(CoU. Nab.); um colono contractado com
pal'licular como caixeiro, e a que se as
sentára praça, foi mandado restituir com
baixa, e outro gratuitamente examinar
para bolicario. Porto 2." 3 Abril 182ft
(CuU. lYab.); prestação mensal se ordenou
que provisoriamente lhes fosse paga. Decr.
20 Abril i82á (CoU. Nab.); os ulLimamen te
chegados que não quizessem entl'ar no ba
talhão de eslrangeil'os, ordenou-se que
fossem enviados com os outros para Nova
Friburgo. Podo 1.' 21; L" 22 Abril 1824
(CoLl. Nab.); destino a colonos enfermos,
e a um hoticario c medicos. que recusarão
seguil'. 3 Pari. 24 Abril i824 (CoU. Nab.);
nomeou-se seu director em Nova Friburgo.
Port. 3 Maio 1824 (CoU. Nab.); sobre hens
de colonos fallecidos antes da viagem para
o Brasil. Podo 17 Maio i82lJ. (CoU. Nab.);
foi admiltido colono que por insubordinado
fora mandado retirar da colonia. Porto 2.'
19 Maio 182lJ. (CoU. Nab.); farão enviados
para a colonia Allemães os que por doentes
não podião servir no hatalhão de estran
geiros. Porto 3.' 21 Maio 182lJ. (CoU. Nab.);
para prestação a colonos demiltidos do ba
talhão e sua partida, e dos mais que para
o fuluro chegassem e quizessem, para Nova
Friburgo. Port. 9 Junho 1824 (CoU. Nab.);
aobre dissenções entre o vigario da fregue
ua de Nova Friburgo e o protestante sobre
suas faculdades. Porto 10 Junho IBM (CoU.
Nab.); providencias a respeito de colono
que desejava confessar-se (só sabendo alle
mão), e baplisar sua mulher e filhos que
erão prolestanles. Podo 1." 22 Junho 182ll
(CoU. Nab.); como deveria proceder-se
quando colonos fossem assentar praça, de
clarou-se. Port. 2." 22 Junho .182lJ. (CoU.
JYab.); mandou-se satisfazer a fazenda pu
blica pelos bens do fallecido deved ar hoti
<'ario da colonia. Porto 1." 23 Junho 18211
(CoLL. Nab.) ; Jl}undarão-se demarca.r nGro~

terrenos em Nova Friburgo por nflo La -lfl
rem os abandonados pelos suissos. Port. 1.'
10 Julho 182lJ. (CoU. Nab.); providencias a
respeito de casamento enlre proteslante ~

catholico, e enlerros de protestantes. Porl.
1.2 Julho 1824 (CvU. Nab.); diversas provi.
dencias se derão individuaes por 3 Port~.

13; Porto 19 Julho; 2 Porto 11; 2 Port. J8
Agosto; 2 Porl. 3; 3.' 1. OSelembro; Porto 1.
3." 4; i." 15, 27 Outubro; Porl. 1."19 No·
vembro; 2." 3.' e lJ..', 3; 5." 4; 1.' 15.
22 Dezembro 182á (CoU. Nab.); Podo 24;
Porto 1. a 29; Porto 30 Janeiro; Porto 5."
1.7 Agosto 1825 (CoU. LVab.); Porl. !J ••
6 Selembro; 1." 2á Outubro 1825 (Coil.
Nab.); Av. 1.· 17 Janeiro 1828 (Col!.
Vab.); o vencimenlo do pastor proteslante
de Nova Friburgo supprimiu-se. Lei i[>
Dezemhro 1830, art. 1.1, S 9; prestação
na Bahia se mandou, como, e em que casos.
dar aos demiltidos do serviço e para es.a
provincia remellidos. Av. 18 Maio 1831.
(CoU. Nab.)

COLONOS Allemães: providencias se ordenárão
para seu estabelecimenlo na provincia de S.
Pedro do Sul, no lagar em que se achava o
estabelecimento do linho canhamo. Porto 2.'
31 Março 182ft (CoU. Nab.); ajusle para
transporte dos destinados á referida colo
nia, mandou-se, e como, concluir. POI·t. 1.',
16 Junho i82ft (CoU. Nab.); Porto 20 Ju
nho 1.824 (CoU. cit.); a um colono qtl~

recusou seguir deu-se destino. Podo 2.'
i8 Junho 182!l (CoU. Nab.); farão con
lemplados na parlilha de terras colono
Açorianos, e quaes. Parlo 6." 22 Setembl'(I
182lJ. (CoU. Nab.); sobre gralificação c
destino a um medico. Purt. 23 Setembn)
182ll (CoU. Nab.); supprimenlo de vestua
rio ordenou-se, e como. Provo 5 Oulubro
182lJ. (CoU. LVab.); deslino e qual se deu
aos colonos enviados para a provincia de
S. Pedro, e aos que tivessem ameias.
Porto 2.' 19 Ju neiro 1825 (CoU..NlIb.) ;
providencias para distribuição de terras.
Porto 3.' :L Julho 1825 (Coil. Nab.); apro
vou-se despeza com lransporle de culono,
;\ S. Leopoldo. Provo 1.' 20 Agoslo J 8~ I.
(ColL. Nab.); mandou-se conlinuar a COII
cessão de licenças paro!' edificações. Av. 21.
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Março 1833; mein ração de ctapc Se abonou
:'is "iuvas dos colonos fallccidos cm com
])atc. Ar. ~2 Fcvcl'eil'o 1837; forüo I'eco
l1hccido • c como. cidndflos brasileiros os
dns coloniüs de S. Leopoldo e S. Pedl'o de
Alcanlarn. nes, 397, ;) SelemuI'o 1846.

COT.Oi'\OS eslrangeil'os: inspeclor da eolonisação
eslrangeira na provincia do Uio de Janeiro
nomeou-se. e com que allribuições. CarL
101p. 2ü, Port, 3,' 28 Maio 1.82ú. (CgU.
Nab.); gr, 'iflcação ao seu secretario. Decr.
1lI Julho 182l~ (CoU. Nab.); e ao sen inter
pl'ele. Porl. 21 Julho 1824. (CoU. cit,)

Al1emães chegados no navio Anna Lniza: para
sua recepção proyidencias. Porto 6 Junho
182á (CoU. Nab. ); destino a um delles
don-se, POl't. 2.' 18 Junho 1824, (CotL.
Nab.)

~ Allemães estabelecidos na villa de S. Jorge
dos llhéos na Bahia: providencias para
adiantamento e prosperidade. Provo 5 Abril
1824. (CoU. Nab.)

- ]lheo dos Açores mandaclos vir para os
campos de Coritiba, que destino tiverão.
Porto 6. a 22 Setembro 1824. (CoU. Nab.)

acc0rdou-se que S. M, o Imperador não
:iceitaria proposições de qunesquer colo
nias porluguezas para se reunirem ao Im
perio. Trat. 29 Agosto 1825, al't. 3.

_ nomeou-se commlssao para organisar plano
oreral de colonisacão uniforme em todas as
~ .
provincias. Decr, 2 Dezembro 1825. (CoU.
lVab.)

a' contas de colonias passarão da contadorÍa
geral d'elias para a conladoria geral da 3.'
repartição. Decr; Instr. 23 Janeiro 1829,
arts. 12, 13.

COLONOS e quaes se mandarão. e como, esta
belecer em Pernambuco. Port. 28 Sclem..
bro 1829. (CoU. Nab. )

estrangeiros: foi abolida a despesa com clles
em todas as provincias do Imperio. Lei 15
Dezembro 1830, art. 4.

das ilhas dos Açores mandarão-se desembar
car posto que ~em passaportes. Av. 1.4 Maio
1831. (CDU. N ab.)

da colonia Leopoldina de Porto Seguro na
Bahia: providencias sobre terrenos qne lhe
competião e que a camara respectiva pre
tendera restringir. OU: 6 Outubro 1832.

allemães declarou-se não serem iscn l05 dp
pagar porte de cartas vindas por via de
Hamburgo. Av. 17 Agoslo 1833.

- degradados e vagabundos: paea ensaio de seu
~stabelecimento deu·se consignação. Lei 58,
8 Outubro 1833 , art. 4. § 6; reduzida pela
Lei 40, 3 Outubro 1834, art. 6; appro-

. vou-se lagar pam as do Pará, Goyaz, MatLo
Grosso e Maranhão. Av. 14 Outubro. L'
25 Novembro 183fJ.; e para as de S. Paulo,
Av. 2. 0 25 Novembro 1834; nova consig
nação. Lei 98, 31 Outubeo 1835, art. 3, § 5.

europeas importados pela companhia de na
vcgaçfio do Riç> Doce de qlle privilegios
forflo dotados. Res. 23. a 17 Setem bro 1835.
arts. 11, 1.2; para cuja execução. Dec!'s.
8 Janeiro, 9 Agosto 1836; e os da compa
nbia ele communicacão de Nova Fl'iburgo.e
Cantagallo com Mac~bé, &c. Res. 57. 9 O~·
tubro 1.835, arls. 1, 6; e os da companhia
da esleada de ferro de S. Paulo. Res. (já.
29 Ontullro 1838, arts. 3, 11, 12; e os da
de mineração em Minas Geraes. Res. 152,
11 Setembro 18áO. art. 1, § 3.

- isenção de ancoragem ás embarcações ,que
os condluirem. - Vid. Ancoragem.
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COLONOS que vierem estabelecer-se no Imperio:
como serião examinadas snas baga~ens.

Cil'c. 7 Dezembro 1835 (CoU. Om'. PI'. ) ;
Reg. 22Junho1.836, art.140. (CoU. Planch.)

- permillio-se que os corres da sociedade promo
tora da colonisação na córt~ se guardassem
no Lbesuul'o. Av. 2 Abril 1836; providencias
a respeito dos seus colonos que vagassem
pela rua sem auLorisnçüo. Av. 11 Julho
1830.

eS.lrangeiros: como é regulada a locação de
seus serviços. Lei 10S, ii Outubro 1837.

estrangeiros: rccommendou-se aos consules
do Imperio que promovessem sua emigl'a
çfio. Cil'C. 5 Dezembro 1.840. (Jom. 5,
1861.)

- esLabc1ecimento dacolonia industrial emSanta
Catharina foi o governo auLorisado para
cOlltractar. Lei 2lt3, 30 Novembro 18l~1.,

art. 2, § 30; executada pelo Decr. Cond.·
1.1. Dezembro 1841. (Jom. 58, 1842.)

- á provincia do Rio de Janeiro concederão-se
terrenos para estabelecimento de colonias
agricolas e industriaes creadas pela sua as
sernbléa. Decr. 21. J aoeiro 18l!2. (JOrll. 26.)

- estrangeiros farão isentos de porte das cartas
que dil'igissem ao paiz de que houverem
emigrado, e como. Decr. 254, 29 Novem
bro 1842, art. 13, § 2 ; declarado pelo
Decr. Iostr.· 296, 19 Maio 1.8l!3, arts. 8, 9;
Decr. Reg. 309, 21 Dezembro 18ált; arts.
201, 202.

- sociedade com o nome -Família Industrial
pel'miLLio-se a um particular organisar, e
sobre que bases. Deer. 26 Julho 1845.
(Jom. 218.)

COLONOS: consignnçüo para sua imparL<lé'ão
deu-se ao governo. Lei 369, 18 Selembro
1Sá5, art. 48; para cuja execnção se I f)

dirão informações ás provincias. Circo ('
Not. 25 Fe~ereiro 1.8li6. (J01'11. íO.)

allemiies vindos pnra a província de S. Púdro:
mandarão-se despacl1ar livres os objectos
de seu uso pal,ticuhr e de snn profis UfJ,
Ord. M JuHio 18116 (Jorn. 226); , de
outros mais. Av. 15 Janeiro 18li7. (Caz.
OU: 12ft, 1.° rol.)

- recommendou·se protecção a um indiriduo
que projectava [undar uma calonia na pru
vincia de S. Paulo junto a Paranaguú. Av.
2i Janeiro 18ú7. (Gaz. OfT. 124, 1.° vol.)

- informações circumstanciadas se exigirão Jos
eslabelecimentos coloniaes existen tes na'
provincias. Circo 22 Janeiro 1847 (Ga~.

Off. 125,1.° vai.); Circo 27 dilo. (Ga::.
cito 152.)

alIemães : recommendou-se aos presidenLes ue
Santa Catharina e S. Pedro protecção a
individuo estrangeiro que viera ao Brasil
para estabelecer colonias agricolas. Av. 2H
Março 18ft7. (Gaz. Of{. 176, 1.° vol.)

da colonia Theresa: mandou-se-Ihes resliLuir
direitos de sua bagagem. Av. 4 Janeil'o
1848. (Gaz. Off. 8,3.° vai.)

- Belgas: concedeu-se despacho livre dos ins
lrumentos de officios e outros misler 5

perLencentes a suas familias. Av. 23 Uaio
18lt8. (Gaz. Of{. 118, 3. ° t'ol.)

COLXÕES: de marinheiros. - Vid. Annada. Porto
2. II 6 Fevereiro 1828.

COi\UnCA: de S. João das duas Barras cm Co ',ll

creou-se. AlI'. 18 Março 1.809; e a do Sel'Lii.)
de Pernambuco. Alv. 15 Janeiro 1810; e a
de Ily em S. Paulo. Alv. 2 Dezembro 1 '11 ;
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(' a de Paranngua e Coriliba. Alv. UI reve
l'eiro 1812; e a de S. Pedro do Rio Grllnde
e Sanla Calharina. Alv. 16 Dezembro 1812;
l:>/lparadas pur Alv. 12 re\'ereiro 1821; e a
(.Ie Paracalú em Minas. Alv. 17 Maio 1815;
e a de Ulinda em Pemambuco. Alv. ~o

Maio 1815. Pl'Ov. :f". ô Dezembro 1817.
(CoU. Nab.); alterou-se a de Goyaz. Alv.
4 Abril 1816; dividio-se a do Cellrá creall
do-se a do Crato. Alv. 27 Junho 1tl1 ô ;
creou-se a das Ilhas de Joannes e Marajó.
Alvs. 17 Agoslo 1816, 10 Fevereiro 1.821;
soure creação de urna em Santarem e Ca
melá no Pará, pedirão-se informações.
Provo 1." á Novembro 18L6. (CoU. Nab);
creou-se a do Rio Grande do Norle, sepa
rada da da Parahyba. Alv. 18 Março 1818;
uo Rio de S. Francisco desmembrada da
do sertão de Pernambuco creou-se. Alv. 3
Junho .1820; desligada por Decr. 7 Julho
1824. Res. 15 Outubro 1827; a do Sabará
teve o titulo de Fidelissima. Alv. 17 Março
1823; iq.em a de !tu. Alv. da mesma data;
a do Rio das Mortes c Ouro P.relo altera
rão-se. Res. 29 Julho 1829.

COMARCA: sua divisão continuou para a admi~

nistração criminal nas provincias do Impe
rio, e como feita. Cad. Proc. arts. 1, 3; e
com que autoriclades. Art. 6, Inst, 1.3 De
zembro 1832, arts. 2, 35; fixarão-se as do
Rio de Janeiro. Decr. 15 Janeiro 1833; sua
divisão passou a pertencer ás assembléas
Provinciaes. Lei 16. a 1..2 Agosto 1834,
art. 10, S1.

corrê-las, e como, pertence aos juizes de Di
reito. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 25,
S§ !lo 26, 119. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
n\'ts. 200, S 4, 201 a 210. Reg. 1.43,1.5
~Iarço 18!l2, art. 36.

os Juizes de Direito e Promotores não tem
obrigação de residir em um ponto deter
minado deHas; podendo porém o governo,
quando necessario seja, determinar-lhes
que temporariamente residão em algum
ponto mais conveniente. Av. 7 Julho 18!l8.
(Caz. On: 158, 3. 0 t'ol.)

COMBATES: o damno nelles recebido com A:t

navios de guerra, transportes ou forlaleza!
inimigas, declarou-se aos corsarios brasi
leiros não ser subjeito a pagamento, Alv, 30
Dezembro 1.822, cap. i, arL 12.

COMBOY: os proprietarios de navios S[IO irre5~

ponsaveis, não convindo na descarga dos
navios promptos a seguir em comboy para
os portos para onde 8e deslinavão. Decr. 4
Abl'i11808.

- a navios saidos de Lisboa e Porto até Cabo
Verde. Av. 1.3 em Edit. 15 Outubro 1818.
(Ind. Alb., verbo Comboio.)

para pescaria no mar de Larache regulou-s.
pelo Edit. 2 Maio 1.820. (Ind. Alb., verbo
Comboio.)

os navios americanos e brasileiros viajando
sob comboy não são subjeitos a visita.
TraI. 1.2 Dezembro 1828, art. 22.

COMEDORIAS: racão diaria dos marinheiros rc
mellidos pel~ intendencia da policia para
serviço da esquadra. Av. 2!J Maio 1808.
(CoU. Nab.)

2!l Maio 1.808, 12, 25 Janeiro, 23 Março, 1lt
Oulubro 1809, áMarc01820, 3Junh0182ú,
21 Maio 1825, 13 Ou'tubro 1.828, 2 Janeiro
1.830, 23 Outubro 18M, 27 Mal'co, 2 Julho
1..835. (apenas cito no Repe1·t. Cunho Mel!.
Sllppl., verbo Comedorias.)

do ajudanle de ordens do inspector geralda
marinha. 5 Setembro 1808, 13 Oulubro
1828. (Repert. Cunho M ato Sllppl., verbo
Comedorias n. o 3.)

-. de officiaes da armada, 1.2 Janeiro, i2 Abril
1.809. (Repert. Cunho J,Iato Suppl., verbo Co
ml/dorias n. o 2.)
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COMEDORIAS a cirurgião de artilharia encar
reaado da fabrica de ferro de Goyaz. Provoo .
25 Fevereiro 1809. (Colt. Nab.)

COMMANDANTE

e quaes. Decr. Instr. 263, 10 Janeiro 18lt3,
art. 57 e Tab. 7.·

- do direclor da exploração dos terrenos auri
feros de S. Pedro do Sul. Dccr. 3 Novembro
1.809. (CoU. Nab.)

- do Patrão mór do Bio de Janeiro, quaes farão
fixadas. OlT. 27 Julho 181.0 !:l Decr. 2lt Julho
1Sl0. (CoU. Nab.)

derão·se. e quaes, no ex-director pectorines dos
cortes de madeiras de conslruccão em Santa
Catharina. Decr. :2•• 11 Provo 2'1 Maio 1821..
(Coil. Nab.)

dos primeiros cadetes são 400 réis. Porto 21
Maio 1825. (Repert. Ctmlt. Mat., verbo Co
medorias.) Decr. Inst. 263, 10 Janeiro 18M,
ar!. 57.

do cirurgião-mór da armada são as da sua gra
duação. Bes. 2.· 30 Junho 1825. (CoU.
Nab.)

das damas de S. M. e A. I. e mais criados da
imperial casa. Dec. 1.· 19 Outubro 1825.
(CoU. Nab.)

sobre as requeridas por pilolo relido para
demarcação da fazenda de Santa Cruz. Bes.
23 Agosto 1826. (Colt. Nab.)

devem ser abonadas aos officiaes que embar
carem para ir em serviço. Provo 14 No
vembro 1831. (CoU. Nab.)

- dos officiaes do exercito que embarcarem como
passarão a pagar-se, extincto o commissa
riado. Lei 24 Novembro 1830, art. 4.

- dos officiaes do exercito quando embarcados.
Res. 260, 1. Dezembro l8U, art. 6 Tab.

11

COMEDORIAS: não são abonadas peJos paquetes
de vapor aos officiaes e cadetes, passageiros
porque as receberáõ em dinheiro. Decr.
Instr. 186, 20 Junho 18li2, ad. ti.

- e etapes não podem os officiaes, ·cadeles e
praças do exercito accumular. Decr. Instr.
263, 10 Janeiro 1843, ar!. 47.

- não tem as mulheres, filhos ou filhas, e cria
dos dos officiaes ou empregados civis.
Decr. Beg. 263, 10 Janeiro 1843, art. 5 .

- equaes vencem os capilães de mar e guerra
commandando divisões navaes, e seus se
cretarias e ajudantes de ordens. Av. 21.·
1. 9 Fevereiro 1845.

e quaes competem aos marechaes de campo,
tenentes generaes e marechaes do Exercito.
Circo !lO, 11 Maio 1846, Prov. 51.· 30
Maio 1846.

pagas a praças que escoltárão criminoso farão
approvadas considerando-se co.mo etapes.
Av. 8 Junho 18li7. (Gaz.OIl: 39,2.· vol.)

Vid. Armada, Cadetes, Exercito, A?'senal e
Artitha7'ia da Marinha.

COMER; 1 Fevereiro 1812 (apenas cito no Repcl't.
Cunho Mat. Sttppt., verbo Comer.)

COMESTIVEIS;- Vid. Atmotaçar.

para uso dos navios que navegão para róra
do imperio. - Vid. Embm'caçães. - Re~.
3 Março 1831., arL. 4.

COMMANDANTE; da academia de marinha.
Vid. Academia dos Guardas 111a?,inhas.
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COM\1ANDANTE da academia militar. - Vid.
Academia LJlilital' e Escola Milita?".

COMMA 'DANTE de al'tilharia de marinha deve
communicar ao governador de armas quan·
do o seu corpo pegar em armas para honras,
funebres aos officiaes de marinha. Alv. 13
Maio 180tl, § 14. - Vid. A1·tillmia de
111arinha.

COMMANDANTE : este titulo substituio o de
governador. Res. 28 Junho 1830, art. 3.

- cujo exercicio fôr superior aos seus postos que
gratificações vence. Circo 88, 3 Agosto 1842.

"

interino por ausencia do chefe que oonti
nencias recebe, Provo 8. a 15 Fevereiro
1843, § 35.

COMMANDANTE em chefe das forças navaes por
tuguezas 'estacionádas em Portugal nomeou
se. Cod. Reg. 2ft Maio 1810. (CoU. Nab.)

de exercito: 15 Julho 1829 (apenas cito no
Repert. Cunho Mat. Suppl. , verb, Cpmma11
dante de Exercitos).

---: de exercito: aos empregados de seu qual'tel
general se pagão vencimentos, e quaes, in
dependente de ord'em superior, á vista da
nomeação. Decr. Inst, 263, 10 Janeiro
1843. al'ts, 20, 21.

de exercito com que honras deve ser recebido
no disLricto de sua jurisdicção. Provo 8.'
15 Fevereiro 18ft3, § 31; sua guarda,
§ 32., 33.

, CO~mANDANTE de fuzileiros navaes: - VicIo
Fuzileiros Navaes.

COMUANDANTE das galeotas creou-se. Decr. 24
Julho 1816. (CoU. Nab.)

co~mANDANT.E geral da artilhnria e fortifica
- çõe;; do Rio de Janeiro nomeou-se. Porto 5

Julho 1825. (Repert. Cunho iI/at., verbo
Commandante Cel'al de Artilheria.)

COMMANDANTE dos guardas marinlias: - Vid.
A cademia dos Cum'das Ma1,inhas.

- da imperial guarda de honra. - Vid. Gual'da
de Honra.

- dos imperiaes marinheiros.-Vid. Ma1·inheiros.

COMMANDANTES de armas.-Vid. Commandantes
de PTOvincias; seus ajudantes de ordens. 
Vid. Ajudantes de Ordens do Commanr/o de
Armas.

COMMANDANTES de bandeiras contra as hosti·
lidades dos Indios são nomeados de accordo
entre os commandantes militares e os pre
sidentes dns Provincias, quando forem
officiaes de ordenancas os commandantes,
e a gente que houv~r com eIles de mar
char. Porto 2.' 26 Setembro 1825. (CoU.
Nab.),

COMMANDANTES de companhias de cavallarin:
31 Agosto 1809 (apenas cito no Hepe1·t. Cunho
jJ{at. Suppl., verbo Comma71danles de Com
panhias 11. o 7).

- sendo capitães. tenentos ou' alreres, como e
em que casos vencem gratillcações de com·
PJ,apdo. :porto 23 J'aneiro 1823.

- não devem ser os officia~s inferiores. Provo 22
Outubro 1824. (Repel't. CnnlL Mat., verbo
Commanclal1tes de Companhia 11. 0 .13) ; quando
faltem officiaes para as command'ar será en
tregue o commando de duas a um ofli·
cial sem ter direito a duplicada gratificação.
conforme o Decr. 28 Marco 1825. Provo 27
Agosto 1828. •
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cOMrvrANDANTES de companhias de cavallaria :
recebem, como, e para 'que fim, as elapes e
forragens dos inferiores e soldados, que
delles poderão, como e qnanuo, queixar-se.
Lei 24 Novembro 1830, arls. 6, 7.

dos guardas marinhas 23 Oulubw 183lJ. 2
Julho 1836. (Cit. no Repel't. Cunho Mat.
Suppl., verbo Commandante da Companhia
dos Gcta1'das ilI(l1'inhas.) - Vid. Academia
dos Gum'das AIa1·inltas.

- tenente ou éllferes não tem por isso augmenLo
de soldo, mas as vantagens do commando.
Av. 50, 6 Maio 1842, S11.

COMMANDAl TES de corpos, ou quaesquer ou
il'os militares: si alguem taxasse de traição
as suas disposições militares, ou encarasse
contra elles as armas, el'a logo processado e
casLigado. Decr. 20 Março 1.809. (Repel't. F.)

e companhias obtiverão a graLificação de com
mando .fixada no Reg. 21 Fevereiro 1816,

Decr. 24 J.gcsto 1821, ampliado a todas
as provincias por Decr. 11 NQvembro 1822.
-Vid. Res. 5 Fevereiro 1825. (CoU. Nab.)

- remetteráõ ao governo e em que prasos iúfor
mações de conducla, antiguidade, e oulras
circumstaucias dos officiaes, inferiores e
cadeles. Decr. Instr. áDezemuro 1822, subs
tiLuido pela.Circ. 27 Selembro 1831 e pela
Circo 29 Janeiro 1833, e Circo 3.', 10 Ja
neiro 1.843, e Circo 72, 20 Julho 18á6.
Provo 28 Setembro 1.846. (Gaz. OfT. 27,
1... vol.)

- não podem ser os officiaes de ordens dos gene·
raes, e os ajudantes de campo do impe
rador, emquanto exercitão esta commissão.
Provo 23 Junho 182á. (Repert. Clmft. Mat.,
verbo Comrnandantes de COl'pOS n.· 29.)

- devem exercita-los bem em todas as manobras.
22 Outubro 1824. (Repe7't. C1Lllh. Afat.
Suppt. , verbo Commemdantes de Corpos TI.· 2.)

COMMANDAl TES de corpos: assignão e el1liiio
os pl'ets para pagamento; corno serão sup
pl'idos. Circo 26 SeLembro 1825.

lrlandezes insubordinados na càde: como
conLra elles se procedeu. Porto 1.1 Marçl}
1.828. (CaU.Nab.)

do exercito, 15 Julho 1829. (apenas cito 110

Reperi. Cnnft. Afat. Sltppl., verbo Comman
cLante de corpo,)

licença sua é desnecessaria para que os mi
litares obedecão aos mandados das auLori
dades civis. A·y. 3.· 25 Agoslo 1829. (Coll.
Nab.)

de primeira e segunda linha não podem ser
juizes de paz, e seus empregados; devem e
quando por si c pelos commandanles de
companhia auxiliar as diligencias dos dilos
juizes. Decr. 21 Janeiro 1830; modificado
pelo Decr. 17 Novembro 1830.

- de primeira ou segunda linha não podem sel'
jurados. Lei 20 SetedlbrQ 1830, art. 16;
Cod. do Proc., art. 23; Lei 261., 3 De
zemoro 184.1., art. 27; Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 224..

ue primeil'a linha curão, c como, da remonla
dos cavallos: Lei 24 Novembro 1830, ar!.
4.; são lhes communicadas as fixações de
etape, al'lo 5.

approvão e remellem aos das armas os regu
lamentos e melhoramentos a fazer-se nos
hospiLacs regimcnlaes, &c. Dec~. nego 17
Fevereiro 1.832, ad. 5, 1.7.

ou classes:' a cllcs sr. de"em e corno dirigir
os officiaes que pI'clenderem reforma. Av.
3.· 17·Abri11834.

ii.
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COJIMANDANTES de corpos: !l agosto IBM (cit.
no Repel't. Cunh. Mat., Suppl. , verbo COnt

mantio. )

o ele h:ltalhiio com força Ilnicnmcnte de com
panllia, que gratificação vence. Av. 17
Jlc7.emhro 1841. (./01'11. 328..)

tcm direito ele repl'eheuder os officiaes que
sel'virem sou suas ordens, quando não cum
prirem seus deveres. Av. M, 1.9 Abril 1.842.

major ou capitão não tem augmento de soldo,
mas as vantagens do commando. Av, 50.,
() Maio 1842, § 11,

devem no principio dos mezes enviar á pa
gadoria as guias das praças que no mez
antecedente tiverem chegado, ~ sido con
templadas nos prets, e para que fim" Av.
26 Março 1842. (Jom. 86.) .

policiaes não percebem gratificação addi
cional pelo ministerio da guerra. Av. 118,
15 Outubro 1842,

de engenheiros, sua gratificação. Decr. Instr,
263, 10 Janeiro 18!J3, art, 26.

recebem a importancia das bestas de bagagem
dos mesmos corpos e as forragens. Deçr.
Ins.lo 26.3, lQ Janeiro 18!l3, art. 53,

devem receber gratificação de exerC1ClO s6
desde a posse. Av. 4.· 16 Jan~iro 1843.

que continencias se devem reciprocamente
fazer. Provo 8. a 15 Fevereiro 1843, S36.

..,.,.... passados de uma para outra provincia como
, deverão apresentar nas thesourarias e pa·

gadorias as guias para vencimenlo de eta
peso Av. 89,9 Novembro 1843.

COM~lANDANTES de corpos: os de policia não
tem gratificação por appreheosão de recru
tas. Av. 18 Março 1844. (JOI'11, 94.)

assignão a folha de pagamento de officlaes
desLacados em logae distanle, e como.
Decr, Reg. 378, 14 Agosto 18M, art. 21..

- em que circnmstancias devem assignar os
titulos de dividas das praças de preto Circo
5 Março 1847, (Gaz.Off. 156, 1.· 't'Ol.)

- da guarda n~oiooal\..."...Vid. 6ua?'das Nacionaes.

COMMANDANTES de' corsarios do Imperio. 
Vid. Corso. - Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
ea? 3, arls. 6. e 7,

COMMANDANTES elos departamentos das fron
teins do Rio Grande, Rio PardQ e Missões,
se mandarão nom~ar, e como, e com que
obrigações. 2 Avs. 8 Mal'ÇO 1834. - Vid.,
Çommalldantes de .l)istrictos.

COMMANDANTES do deposito de Santos: sua
gratificação. Av. 17 Dezembro 18H. (JOI'
f1al, 328.)

COMMANDANTES de des~acamentos: suas gra
tificações. pecr. Inst. 293,10 JaneirQ 18h3,
fl,rt, 35.

..- (le mais de 40 praças que gratificaçãQ vencem,
Circo 39. a 7 Maio 1846; Provo 50, 30 Maio
1846.

CQMMANDANTES de districlo: 4 Agqsto :1808.
(Repert. Cunho li{at., Suppl. verQ, Com
mandante de districto n.· 6..) 15 Outubro
:1808. (Repert. e verb... cito n.· 3.)

-.... erão preferidos para taes empregos os coreneis
de 2, a linha aos capitães móres, Provo H
Agosto :1810.
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COMMANDANTES de districto: de Campos e
Macahé nomeárão-se. Parlo 24 Dezembro
1821, annexa á Porto 11 Marco 1.828.
(CoU. Nab.) •

COMMANDANTES

dos commandanles militares em objectos
que a estes compilão. Porto 1.8 Abril 1.825.
(Repert. Cunho Mato vero. Commandantc
de Dist7'icto n. o 11.)

é-lhes inapplicavel em todo o sentido a grali
:flca;;ão do Decr. 4 Dezembro 1822. Porto
o O'utubro 1825; e a do Decr. 28 Marco
1825; Provo 26 Outubro 1831. (CoU. Nab·.)

são responsaveis pela tranquillidade deHes.
Ports. 15 Março 1S24, e 1. Fevereiro 1825.
(Repe1·t. Cunho Mat., verbo Commandantes
de Distl·ictos.)

- ao militar da ilha Grande e Paraty declarou-se
preceder em assento á camara nas festivida
des. Porto 2.·, 10 Dezembro 1824. (CoU.
Nab.)

exigiráõ de todos os individuos que de novo
se acharem neHe~ o~ passaportes ou guias
dos corpos OH dlstnctos de que saÍrão;
não o fazendo, remetle·los-hão ao a que per
tencerem. Porto h Janeiro 1825. (Repert.
Cunho Mat. verbo Commandante de Dis
tricto n. o 9.)

de~em auxi!.ia'l' as medidas policiaes. Porto
29 Janeiro 1825. (Repert. Cunho Mat.
verbo C.ommandante de Districto 11. o 3.)

..- '.oi)p tem ajudante de ordens, podendo sim
.empregar neste expediente um dos offi
ciaes seus subordinados. Port. 23 Junho
1824,. (Repert. Cunh.- Mat. verbo Comman
dante de Districto n. o 6.)

os militares das fronteiras do Rio Grande
~issões e Entre-Rios, tem cavalgadura:
forragens e gratíficaçães conforme o seu
posto effectivo. Res. 2. a 29 Janeiro 1825.
(Coll,. Nab.)

- os de corpos não podem executar ordens dos
presidentes de província sem conhecimento

COMMANDA~TES de dislricto: lem os vencI
menlos do Decr. 28 Marco 182!'i, e nüo
outros, qUllndo officiaes ~lo estado mai"r,
Porto 13 Selembro 1825. (Reped. Cunho
Mat. verbo Commandanle de Dislrictol1. o 4.)

ordenou-se ao mililar da Ilha Grande e Pa
raty auxiliasse o juiz de róra na l'emessa de
afficios para a cÔI'le. Av. 16 Junho '1820.
(CoU. Nab.)

- autoridade deHes quer geraes, quer subal
ternos, é puramente militar. nes. 28 Junho
1830, arl. 1.; os de praças em guerra exer
cem jurisdicção civil, qual, e como. Art. 2.

ordenou-se ao mililar de Campos dcsocclJpa
ção ào seminario da Lapa. Av, 7. o 3 Outubro
1831. (CaU. Nab.)

- .() interinamente da fronteira do Rio Pardo foi
mandado prover em omcial de 2. a linha sem
gratificação; e suspender-se a que vencia
o comrnandante do registo de Santa Victo
ria; e bem assim a do registo do Porto no
Hio Grande do Sul. Av. 4. 0 29 Oulubro
1831. (CoU. Nab.)

as gratificações dos comrnandantes militares
de Santos, S. Sebastião, Paranaguá e outras
similhan tes, e dos fortes Bertioga, Au
gusto e Ipanêma, farão supprimidas. Lei
15 Novembro 1831., art. 15, § 3; executada
por Decr. 5 Dezembro 1831. (CoU. Nab.);
e autorisado o governo para supprimir as
dos fortes, forlins, baterias e ponlos que
conviesse. Lei cir., arts. 17 e 18.

- forão extinctas por ./iv.19Janeiro 1832 (Repert.
Cunho Mat. verbo Commandante de Dis
tricto 71.° 12); 22 Março 183h. (Repert.
verbo cit. Suppl. n.· 12.)
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COl\t\JANDA, TES de disLricLo: do Rio Grande,
Ptio Pardo e Missões se mandárão nomeur e
para que Dm, c com que atLriouições. Av.
8 Mar(;o 1834.

de fronLeiras de S. Pedro do Sul conLiGuarão
a perccber os mesmos vencimenLos. AI'. 50,
G Maio 18lt2, § 9.

- percebem, c como, vencimenlos do e lado
maior de 1. a ou 2. a classe. Decr. InsLr. 263,
10 Janciro 1.843, art. 23.

COM~lA.1DANTESde divisflO Daral: foi demiLLido
um por nbantlonar o seu posLo. Decr. 28
Janeiro 1828. (Ind. Alb., vero. C01llman
danlc.)- Vid. Commandantcs d'Estaçõcs Na
vacs.

COMMANDANTE de esquadra: 1.2 Abril 1.809
~apcllas cito no Repert. Cunh. 1I1at. Suppl.
"erb. Commandante d' Esquadm n. ° 14.)

COMMANDANTES em segundo, ou officiaes imme
dia los : 12 Abril 1809 (apenas cito no /lepcl't.
Cunh. AIaI., SI/ppl. vcrb. Commandantes
cm segundo.)

COMMAr DANTES de eslações: os dous mais gra
duados tios navios de guerra que estiverem
e:Lacionauos no parlo, sendo officiaes supe
1'10rcs, fazem parte do conselho de admi
J1is~raçi'io para fornecimenlo dos corpos e
nanos da armada. Decr. Reg. 31. Dezembro
18!t7. (Gaz. Of{. 2, 3. 0 IJol.)-Vid. Annada.

COMMANDANTES da força de mar e lerra, são
n,omcad~s pele Poder Executivo, e remo
Vidos quando o bem publico o exija. Const.,
ar!. 102, § 5; Lei 14 Junho 1831, art.1.8.
"~ido Commandantcs Tespcclivos.

COMMAl\DANTES de fortalezas e seus officiaes
que vencimenLos percebem. Av. 50, 6 Maio
1842, S1.

CO;\iM \NDANTES de fortalezas: comcção a "eu
ceI' gralificação de exercicio desde a posse.
Av. 4.° 16 Janeiro 1843.

como devem receber o Imperador e sua Fa
milia. Provo 8. a 15 Fevereiro 1843, § 1.5;
suas sentinellas. § 3h.

assignão os preLs das praças senLencifldas a
trabalhos, e como. DeCl'. Heg. 378, 14
Agosto 18M!., art. 28.

COMMANDANTES de fortes; fortins, baterias e
pontos forLificados que conviesse serem sup
primidos. foi o gove'roo autorisado para 5np
primir. Lei 15 Novembro 1831, art. 1.7, 1.S;
mandarão-se supprirnir varios commandan
teseofficiaes dasforlalezas daRia de Janeiro.
Av. 1. Março 1832. (Rcpel't. Cunho Mat. verIJ.
C0111mandante Gtn'al de Al"tilheria, n. ° 2.)

COMMANDANTES de fronteil'as, e nüo de dis
LTicLos, tem direito a cavalgaduras, e qU:;lcs.
Provo 21 Abril 1823. (CoU. }l'ab.) - Vid.
Commandantes de Depm"tamentos eDistl"ictos.)

COMMANDANTES de guardas nacionaes. - Vid.
Guarda Nacional. - Lei 18 Agoslo 1831,
arl. 88; Av. 2.° 17 Novembro 1832.

COMMANDANTES miliLares : como são punidos os
que arrogarem e exercerem sua j urisdicção
sem direito, ou conservarem o emprego
contra ordens legaes. Cod. Crim., art. 1.ll1.

de districlos. - Vid. Commandantes de Distric
tos, Fl'onteil'as e Depal'tamentos.

_ de :pr~vincias. - Vid. Commandantes de Pro
vmClas.

COMMANDANTES de navios: armados no porlo
do Rio de Janeiro, e em que numero... se
devião reuuir em fórma de junta pro-m10-
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naI tIa fazen da da marinha. Provo 2. a 7
Novembro 1808. (CoU. Nab.)

COMMANDANTES de navios armados: trans
portes, charruas de carga e cor~eios, serão
segundos tenenles ou pilotos, salvo se im
periosas circumslancias exigirem' o con
trario. Porto 29 Outubro 1825. (Repe1·t.
Cunho Alat., verbo Commando n.· á.)

- desarmados: seus deveres. Reg. 12 Agosto
1808. (CoU. Nab.)

- desarmados: 30 Setembro 1836 (cit. apenas no
R,epert. Cunho Mat., Suppl. verbo Comman
dante de na'vio desarmado).

em meio armamento: suas obrigações. Reg.
12 Agosto 1808. (CoU. Nab,)

que entrão em linha: 23 Agosto 1808, 17
Março 1826 (apenas cito no Reperl. Cunho
llfat., Suppl. verbo Commandante ele navios"
que, &c., n.· 88); 12 Abril 1809. (Reperl.,
vcrb. cito n.· á.)

que entrão cm linha: os presidentes de pro
vincia não podem intromelter-se em objec
tos disciplinares dos na vios, do pOrlaló para
dentro. 25 Junho 1825, 12 Fevereiro,
12 Maio 1827. (Repel't. Cunho 111at. verb.
Commandanles de navios que, &c., n.· 103.)

que enLrão em linha: devem na vespera da
partida participar o estado dos mesmos. e
o que lhes falta. Porto 1 Julho 182iil. (Repert.
Cunho lUat. verbo Commandantes de navios
que ent1'âo em linha n.· 78).

que entrão em linha: quando entrarem em
algum porto darão parte circumstanciac1a
ao intendente da marinha. e inspeclol' do
,II'senaI, de tudo que lhes fôr necessario
pan,) ser fornecido e ficarem prolD[9toS para
qnalquer commissão. Av. 15 Abril 1826.
(Repel·t. Cunh, 111ato ,'erb. Commandantcs
de nat'ios que, &c. n. o 79. )

COMMANDANTES de navios que entrão em
linha: quando se apromptarem, e lhcs
faltar fornecimento, dirigir-se-hão ao quar
tel general da marinha para que o aju
dante d'ordens de semana dê as providencias
convenientes quando haja pr'essa, pois que
este em nome do minisLro exigirá das repar
lições com a uevida model'nção <lquilJo qU6

se fizer indispensavel. Av. 25 Janeiro 1827.
(Repert. Canh. Mat.l'erb. CommandaHles de
navios que, &c. n.· SO.)

que entrão em linha: não podem ~mbarcal'

mercadorias ou generos a frete. s1Oão con
forme os rep;ulamentos uos correios ml1.l'i
timos. Lei 15 oyembro 1831, art. 1.3.

que enh'ão em jiolHl. 16 Jlllho 1833 (apenas
cito 110 Repert. Cunho Mat. Suppl. verb.
Commandan/e de navios qae, &c, H.· 5);
22 €Iito. (Repel't. e ver/,). cil. n. o 102.)

que eIlLrão em linha: 6 Maio i83lt. (apenas
cito no Repert. Cunho 111at., ,'cebo Comman
dantes de navios que, &c., n.·' 95. 96, 97).
17 Julho 1836 (cit. no Repert. Cunho Mal.
Suppl. verb. cito n,· 6).

"id. Armada.

COMMANDANTES de officiaes de 1. a e 2. a linJ~a

não podem ser os officiaes de c~rpos polt
ciaes que não pel'lencem ao ex.ercILo. Av. 3. 0

7 Juneiro 1842.

COMMANDANTES ou officiacs de quarto: nas
embarcacãcs da armada fundeadas deve
fazer-se ~ serviço por quarLo, e n[1O por
divisão. AI'. 7 Março 1826. (Repe,·t. Cunh.
Jlat., verbo Commanefante O" official de
qtu'..1"to n. o 54).

'COMMAlNDA.NTE de porto cumprieá as ordens do
inspector do arsenal de marinha. Porto 1. a

11 [ ovembro 1825. (Colt. Nab.)
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CmiMANDANTES das provincias. - Vid. POI't.
22 JaneiTo 1823 (apenas cito no Rl'pe1't. Cunh.
iiiat. verbo C01l111luILduntes das Provincias).

não podem prover postos, mas só propô-los.
POI't. 'lá Fevereiro, e 2 Maio 1823. (Repe1't.
Cunho illato verbo Commandantes das Pl'O
vincias n. o 9,)

são suLjeitos ao governo civil; toca-lhes o de
lalhe dos corpos, como passagens; baixa,
disciplina, destacamentos, e guardas de
fronteiras, qnanto ao seu numero e locali
dade, escolher seus commandantes e de
districtos que lhes são responsaveis; for
malisar propostas, e como; revistar os
petrechos de guerra, não sua distribuição,
que pertence ao civil. Podo 21 Março 1823
(CoU. OU1'. PT,); Porto 8 Abril 1823 (CoU.
Nab,); mandada observar emquanto não
se oppozer á Lei 20 Outul.{ro 1823 pela Porto
7 Dezembro 182ú e 16 Maio 1825 (Repe1't.
Canh, Mat. verbo Commandantes de Pro
vincias n,· 1~); Port. 2. a 26 Setembro 1825
(Coil. Nab.); Port. 17 Novembro 1825
(Coil. Om'. Pl'.); 15 Julho 1829 (Repert.
(Cunh. IIato verbo Commandanles de Pro
vincias n. 2, 7, tl.)

cessou a obrigação de regislarem os officiaes
de milicias as suas patentes na secret31,ia do
governo das armas; e os emolumentos das
cillbarcações que saj~o do porto ao secre
tario do mesmo; e qual a sua gl'atificacão
Ila côrte. Provo 16 Maio 1823. (CoU. Nab.)

ao das al'mas de Minas recommendárão-se as
mais energieas medidas para tt'anquillidade
da provincia. Port. 27 Maio 1823 (RepeJ't.
Canh. IJ alo verbo Commandanles das P,'o
vincias n. o 10); e tambem ao eommandante
militaI' de S. Paulo, determinando que não
inlcrviesse com força armada em objectos
que uüo fossem da sua competencia. Porto
15 Selembro 1823 (Repel·t., vel·b. e n. o cit.);
e lallluem ao da 13ahia. Porto 14 Outubro
1823. (Repel't., verbo ,en."cit.)

COMMANDANTES das provincins são subordi
nados aos presidentes. excepto nos negocias
relativos á disciplina e governo iutemo e
economico das forças. - Vid. Lei 20 Ou
tubl'o 1823, (lJ·t. ~8 a 31; e podem ser
suspensos pelos mesmos qunndo o bem
publico o exija; art. 2ú, § H .. Provo 17
Novembro 1825; Provo 11, 27 Maio 1829
(CoU. OU1'. PT.); 15 Julho 1829 (Repfl't.
Cunho 111ato Suppl. verbo Cornmandante ele
Provincia); Lei 38,3 Outubro 1834, art. 'L

deu-se organisação ao quartel general do
exercito, regulando-sc o numero de seus
empregados, suas prerogativas e vantagens.
Decr. 20 Fevereiro 1824.

de armas não podião ser eleitos membros do
conselho gera1. Constit., art. 79.

- militares erão pelas camaras municipaes re·
- queridos para dal:em os soldados ne~e~sarios

á sustentação da ordem e lranqUllhdade,
e executar as commissões que oecorrcrem
nos collegios el~itoraes. Inslr. 26 Março
1824, cap. 3, § 6; Decr. li. Maio 18á2,
art. 16. - Vid. Eleições. Lei 387, 19 Agosto
18li6.

os de armas devem auxiliar, e como, as cor
respondencias das camaras municipaes en·
lre si e com o governo, para remessa das
authenticas de eleições, &c. Inslt'. 26 Março
1.B2á, cap. 9, § 10.-Vid. Eleições. Lei 387,
19 Agosto 18ú7, arts. 88, 91, 106, 121.

determinou-se-lhes ,a remessa das relações e
informações do estado aos corpos, praças
de guerra, arsenaes, armamentos e petre
chos. Porto 31 Maio 182ft. (Repert. Cunho
Mat., verbo Cornmandantes de Provincias
n. o 11.)

os uovernadores ou commandantes de armas
qOuando necessitarem de officil.'les de orde·
nanças devem, e como, requisi ta-los aos
pre~identes. Porto 7 Dezembro 1.824.
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COMMANDANTES: gratificações, soldos, elapes,
forragens e ajudas de custo de ida e volta
dos governadores e commandantes de ar
mas. Res. 5 Fevereiro 1825 (Colt. Nab.);
Decr. Tab. 17 Fevereiro 1825; Provo 22
Maio '1829; Decr. !l71, 26 Agosto 1.8!l6.

- 06 governadores e commandantes de armas
como devem proceder a concurso para pro
postas de alferes. Circo 1.!l Março 1.825.

- declarou-se que aos commandantes de armas
compete ordenar aos dos corpos e dislric
tos, sobre objectos militares, ácerca dós
quaes os presidentes alguma cousa determi
nem; que estes não podem ordenar nas
provincias grandes paradas que não hajão
Jogar na côrte; que a junta da fazenda
não póde assentar praça a alguem llara seu
serviço; que aos commandantes de cavalla
ria incumbe comprar cavallos para tropa,
dando depois contas á junta da fazenda.
Port. 1.8 Abril 1.825. (Uepert. Cunho Mat. ,
verbo Commandantes de Províncias n. o 13.)

- ao commandante d'armas das Alagoas deter
minou-se quantas cavalgaduras compeltião.
Provo 2." 12 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

08 de armas podião corresponder-se direda
mente com a secretaria da guerra. Porto
8 Novembl'o 1825 (Rep(rrt. Cunho Mato
verbo C01'respol1:dencia n. o 2). - Vid. Ci1"c.
27 Setembro 1.831; alterada pelo Av. 1.0 Ja
neiro 1833.

- declarou-se que o secretario mililar do presi
dente do Maranhão só tinha direito á gl'a
tificação para despezas da secretaria, e não
ao soldo da patente. Provo 22 Dezembro
1825. (CoU. Nab.)

- o de armas não tem jurisdicção sobre o trem
e hospital milita, .Av. 1;3 Abril 1826.

Jl

COMMANDANTES: formalidade da posse dO$
l!:0vcrnadores e commandantes de armas.
Av. 19 Abril 1826; substituido pelo Av.
19 Novembro 1.830.

- sobre cavalgadura e aluguer de casas ao de
armas do Ceará. Provo 28 Março 1827.
(CaU. Nab.)

ao das armas do Rio Grande do Norte prohi
hio-se abl'Ír emprestimos para as despezas
da provincia. Provo 6 Abril 1.827. (CuU.
Nab.)

- o das armas de Santa Calharina foi nomeado.
DecI'. 28 Abril 1827 (Ind. Alb., verbo Corn
mandante milita?"); deUlittido das Alal!:oas
por Decr. 1.6,011'.2. 0 28 Março 1828. (Ind.
e verQ. cit.)

- providenciou-se sobre haver o commandante
militar das Alagoas mandado soltar o es
crivão da junla preso pelo vice-presidente.
Porto ilt Maio 1828. (Colt. Nab.)

os de armas são excusos de jurados. Res.
1.2 Setembro 1828, art. 7; Lei 20 Setem
bro 1830, arl. 16; Cod. do Proc. :lrt. 23 ;
lastro 13 Dezembro 1832, art. 21.; Lei 261,
3 Dezembro 1841, art. 2i; Reg. 120, 31 Ja
neiro 1.8!l2, art. 224, S 3.

d.eclarou-se que os commandantes niilitares
não tem o tratamento de Excellencia , que
pel'tencia aos p;overnadores de armas. Av.
27 Setembro 1.828.

declararão-se as raias das attribuições d.Oi
commandantes de armas e presidentes de
provincia. Pf0v. 11 Maio 1829.

- sobre competencia reciproca dos governadores
das armas e presidenles de provincias no
assentamento de praça a voluntarioso Provo
27 Maio 1829.
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COMMANDANTES: o vice-presidenle de provin
cia deve passar o emprego de comman
dante de armas a quem competir e não
accumula·lo quando no proprietario estejão
reunidos. Av. 11 Junho 182G. - Vid. Av.
7.° 10 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

Vid. ii Junho 1.829 (cit. Repert. Cunho Mato
verbo Commandantes de Províncias, Suppl.
n.O 22).

declarou-se a Circo 17 Junho 1829 sobre
prohibição de os commandantes de armas
e presidentes informarem requerimentos
para accessos. Av. 27 Agosto 1829.

aos governadores e commandantes de armas
compete dar o santo e communica-Io aos
presidentes. Av. 1. Outubro 1829. - Vid.
Decr. Reg. 293, 8 Maio 18á3, m·t. 2, S 5.

o das armas do Ceará foi reprehendido pela
insubordinada conducla que tivera com o
presidente da provincia. primeira autoridade
a quem era ·subjeito. Porl 1.' 10 Novem
bro 1829. (CoU. Nab.)

obrigações dos' commandanles de armas no
'forQecimento dos corpos pela extincção elo
com~issariado. Decr. lnstr. 14 Nov.embro
1829.

- ao ue arltlas da côrte mandou·se reduzir sua
secretaria aos tel'mos de sua creacão. Lei
.15 Dezembro 1830. art. 19. § 3..

os de armas não podem commerciar direct:l
mente, salvo em que bens; sim porém ter
parle, e como, cm bancos e companhias.
Cod. Crim. art.. 148; alterado pela Lei 37,
1 Outubro 1834. art. 3.

ordenou-se que nomeassem commissões de
que tamb~m fossem membros para inquirir
as preterições. reformas e tr:msferencias

illegaes dos officiaes de f.· linha. Cire. e
Av. 2.° 13 Abril 183L (CoU. Nab.j

COMMANDANTES : ordenou-se que informas
sem, e como. sobre os estabelecimentos e
obras militares. Port. Circo 25 Abril i831..
(CoU. Nab.)

o do Ceará foi mandado responsa.bilisar por
promoção illegal de official de 2.· linha.
Decr. á. Av. 4.° 30 Julho 1S3:L (Cel/.
Nab.)

não podem retirar do archivo respectivo as
relações semestraes. Av. 8.· 5 Agosto 1831.
(CoU. Nab.)

- ao interino da Parahyba do NOl'te, tenente
coron~l de 2.· linha, se mandou abonar
a respectiva gratificação e forragens. cor
respondentes ás cavalgaduras da patente em
exercicio.. Av. 3. ° 29 Outubro .1831. (Coll.
Nab.)

os de armas de S. Paulo, Goyaz. Minas. Es
pirito Santo, Sergipe, Alagoas. Parahyba,
Rio Grande do Norte. Ceará e Piauhy
supprimirão-se. Lei 15 Novembro 1831.
3rt. 15, S 3; executada por Decr. 5 De
zembro 1~31 (Coll. Nab.); :f!xárão-se os
yencimentos, soldos. gratificações e caval
gaduras. Lei cito art. 16; executada pelo
De.cr. 4.° 20 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

aos de armas: são subjeilos todos os offi
ciaes ainda de maior patente. Av. 8.° 5
Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

",- de armas: onde exisLião erão chefes da
1.' classe dos ofliciaes avulsos. Decr. lnstt.
31 Janeiro 1832, art. 3; nomeavãp 08 das
demais classes. arts. h, 5; aUribuiçães de
uns e outros, arts. 6 a 9; alterado Cire.
29 Janeiro 1833. - Vid. Res. 260, 1. De
;z:embl'o 1Sá 'l, art. 1.
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COi\U1Al\DA lTES: os das armas concedem li
cenç~a ás praças para se lt'alarem fóra do
hospi tal regimenlal, sob responsabilidade,
(} como, do commandante do corpo. Decr.
Reg. 1.7 Fevereiro 1832. arl. 17; rubricão
u-s rUl'mulario5 de receituario e promptifi
cação dos medicamentos. e para que fim;
/ll'l 20 a 22: requisições de instrumentos
e appare1hos círurgicos; art. 2h.

de armas de Sanla CatlJarína e Maranhão
forão supprimidos. Lei 24 Outubro 1832,
art. 18, § 3; executado pai' Decr. 1h No
vembro 1832.

. - 'do nio de .J aneil'o e Bahia: suas secrelarias
mandou-se que se organisassem como as
das oulras provincias, e sobre que bases.
Lei 24 Outubro 1832, art. 19; executada,
e como. pelo Decr. 14 Novembro 1832.

nos crimes ài! responsabilidade forma-lhes
culpa a Relação, ou a auloridade jndicial
que residir no logar, quando agueHa não
exista. Cod. do Proc. art. 155, ~ 2; Reo-.

J
' ~ ü

3 anelro 1833, art. 9, § 1; Reg. 120,
~1 Jalleiro 18ll.2, art. 200. § 1; Reg. 122,
~ Fevereiro 18li2, art. 22.

liua correspondencia póde ser dil'ecta com a
secretaria da guerra, apesar da Circo 27 Se
tembro qne a ordena por inlerruedio do
presidente. Circo 10 Janeil'o 1833.

não podem. conforme a Circo 28 Agosto 1832, _
conceder aos olficiaes mililares licenca mes
mo de favor, o que pertence aos l}res{d~ntes.
Av. 1.3 Julho 1833.

- iÓ podem tel' dous ajudanles d'ordens, um
secrelario e dous inferiores, e com que
venciu;1entos. Av. 4. Março 1834.

- pt'esid~m ás juntas de s3:ude que por inter
, medIO dos chefes dos corpos ou classes

pedirem os officiaes que pretenderem re
ferma. Av. 3.· 17 Abril :183!J.

COMMANDANTES: aos de armas e classes con
cedeu-se gralificação aduici·onal. e como
regulada. Lei 37, i Outubro 1834, art. 1.

de armas: 9 Oulubro 1834 (cit. no Repe7't.
Cunft. i}[at., verbo Commandantes de P1'O

vincias) .

de armas da côrle e das demais provlOClas
qlle continencias recebem. Prol'. 3 Outubro
1836; Provo 8.' 15 Fevereiro 18á3, §§ 28,
29, 31; Pro'J 16 Selembro 18l10. (Gaz.
O/r 19, 1.·vol.)

ordenhu-se qlle rubricassem os reci.bos dos
officiaes de 1." e 2." linha' c avulsos para
se lhes pagar soldos. Av. 12 Junho 1839
(f07'n. 133); Av. 17 dito. (Jom. 136.)

ordenou-se que sem o seu cumpra-se nos pas
saporles não podesse official algum sair da
côrte. Av. 12 Novembro 1839. (Jom. 275.)

nas pron~clas em que o governo julgasse
necessanos; sua despeza foi. autorisada.
Lei 108, 26 Maio 18fLO, art. 16.

que alLI'ibuições se lhe commetterão a respeilo
do recrutamento ordenado. Decr. Instr. 73,
6 Abril 1841 , arts. 3, á, 12.

qual a força do seu volo de qualidade nos con
selhos de direcçào. Av. 327, 22 Outubro
1841.

de armas: regulou-se como lhes envlana a
secrelaria da guerra requerimentos a infor
mar. InstI'. 9.' 15 Fevereiro 18L12, arl. 7;
e como informariào, art. 8; como lhe serião
enviadas participações de ordens, ad. fi} ,

de armas em que caso lem ingerencia nos-
corpos de guardas nacionaes. Av. 33."

S Abril 1842.

i&.
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COMMANDANTES de armas: seu secretario afli
cial reformado vence só a gratificação de
50~000, e porque. Av. 50, 6 Maio 18!J2,
S 7.

de armas de Santa Catharina declarou-se que
vencimentos percebia. Av. 50, 6 Maio 18!J2,
S 10.

de armas: ao da côrte mandou-se que se re
mettessem os recibos de officiaes que appa
recessem duplicados Dª pagadoria, para se
proceder correccionalmente. Av. 56, 17 Maio
1842,

-. só se lhes deve dar o tratamento que lhes com
petir por lei. Av. 20 Maio 1842. (Jorn, 1.47.)

tem tratamento de senhoria. Decr. 209,
2 Agosto ~842.

- de armas l a da côrte foi autorisado para
mandar -fornecer pelo arsenal de guerra as
requisições dos dos corpos. Av. 1..0 2 Ja.,.
neiro 1843,

de armas: os seus omciaes que vencimentos
per~ebem, e como, além dos soldos. Decr.
Instr. 263, 10 Janeiro 18!J3. art. 'li; suas
gratificações, art. 27; seus secrearios e
amanuenses, art. 28; são ouvidos, e como,
para fixação das etapes, art. 44.

regularão-se suas altribuiçúes. Decr. Reg. ~93,

8 Maio 1843,

os empregamos dos das provincias forão redu
zidos a um ajudante de ordens. um secre
tario e um amaouense. Circ, 33, 4 Junho
i.84!J.

- rubricão os pedidos de polvora para Q serviço
do ministerio da guerra. Deer. Reg. 375, '
~ Agosto 1844, art. 14.

COMMANDANTES: são requisitados para fazer
comparecer os corpos do exercito, quando
seja possivel, para pagamento. Decr. Reg.
378, 14 Agosto 1844, art. 2, S 13, 2fr;
poem - visto - nos recibos dos officiaes
do exercito para haverem. pagamento, salro
os officiaes generaes e reformados, art. 19:
authenticão as folhas dos pagamentos dos
officiaes dos corpos e fortalezas; art. 20.

de armas: seus secretarias que vencimentos
percebem. Circo 82, 19 SeEembro 1844.

- ao secretario do da côrte elevou-se a t50:tp
a grati6cação para expediente. Av. 2 Ou
tubro 18M. (10m. 277.)

- do Ceará foi extincto por Deer. 25 Setembro
. 1844. Av. 28 Outubro 1844. (Iorn. 303.)

-- com o da côrte se corresponde o director do
hospital militar da guarnição da côrte à res
peito dos objectos concernentes aQ pessoal
dos corpos, ty entrada e saida dos doente!!.
Decr. Reg. 397 , 25 Novembro 18411, arlol.

78, 8!J.

poem vislo nos reoibos de recrutas embar
cados nos paquetes de vapor. Av. 3 De
zembro 18M. (Iorn. 332.)

do Pará: declarou-se que seu secretario era
obrigado á despeza com livros da secre
taria. Av. 22 ,Janeiro 1845. (8uppl. 0"

lorn. 51.)

- o presidente de pro~in~ia que accomul;ar as
fUDccães recebe tambem o soldo. Ord.
23 l\iaio 1.845. (Jorn•. i61.)

___ de- armas quuncito devem abonar gtlalifieação
ás praças qUle l!lOIlIVerel.ll' findacie o seu
tempo. Circ, 44, i8 Maio i8!J6.
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COMMANDANTES: não remetteráõ recrutas ào
sçn destino sem Lê-los mand.ado vaccinar.
DecT. Reg. h6lJ, 17 Agosto 18á6, art. 39.

da côrte: declarou-se ser a maior autoridade
militar, e como Lal a elle subjeito o com
mandanLe do corpo de epgenheiros. Av. 2!
Setembro 18lJ.6 (Gaz. Olf. 25, 1.° vol.);
Provo 28 dito. (Gaz. cito 27.)

- como desempenhão a respeito dos artifices dos
arsenaes de guerra as atLribuições fixadas
no Decr. 8 Maio 1843. Circo 16 Outubro
!8lJ.6. (Gaz. Olf. lJ.6, 1.° vol.)

.
- não são competenLes para conhecer das habi

litações dos cirurgiões militares, e nomear
quem os substitua. Av. 8 Fevereiro !8á7.
(Gaz. OfT. 133. 1.0 vol.)

de armas podem requisitar para conselhos
de in.vestigação, &:c., officiaes e praças de
1. a ou 2.' linha, ainda reformados e que
ae acharem empregados na guarda nacio
nal, ou commissões especiàe·s. Res. 25.'.
20 Março i847.

esclareceu-se o art 15 do Reg. 8 Maio 18lJ.3
sobre suas su~lituições nas provincias.
Av. 1:64, 20 Novembro 18lt7.

de armas: quando concorrer a guarda nacio
na com força de linhá, e a quizer com
l1Iandar. d~ve o commàndante supetior da
gUaTda I'lácl'onal cede'r, ainda que tenha
maiór patente qlie aquelle. Av. 3:1. Julho
1847 (Gaz. Olf. 76, 2.° ooi.) ; Av. 31 dito
(Gaz. cito 78); Provo 6 Agosto 18h7. (Caz.
cito 81.)

- seus rmpedimento5 5Ó podem ser substituidoll
por ófficiaes' geI1éraes ou superiores da pri
meira e segunda classe do exercito, e em
fa.Ha pelos ptesid'entes, €oníorme o art.. 16
do R-e~. A.v. 2'0 Novembro 1847. (Gaz.
O{f. ~:76, 2. o Ml.)

COMMANDANTES: seus secretarios , além do
soldo e gratificação aátlicional s6 tem a de
expediente. Av. 26 Novembro 1847. (Gaz.
Off. 182, 2. 0 vol.)

- ordenou-se que o das ArJ1las fosse, e como,
informado dos officiaes do exercito que en
trassem ou saissem do porto. 2 Av. 1 Fe
vereiro 18lJ.8. (Gaz. Olf. 26, 3.° vol.)

- sobre o cumprimento do art. h do Reg. '
Maio '1843 devem os presidentes de Pro
vincia velar. Circ; 29 Julho 1~lí8. (Con..
Mm. 211.)

COMMENDADOB.ES.- Vid. Ordens Míiitm·es.

COMMENDAS.- Vid. Ordens Militares.

COMMERClO do llraúl fei franqileado a todas
as nações. Carta Reg. 28 J anéiro 1808.

- em beneficio do seu giro isentou-se de res
ponsabilidade carregadores de faz6nclas que
fazião navegar em comboy cmbaraações
com mercadorias de ausentes cujo consen
timento não tinhão. Decr. li Abril 180S.

do salitre de Minas animou-se, e como. Carl.
Reg. 13 Maio. Av. 8 Junho 1808.

- livr~, e éomo regulado, accord'ou-se com a
Grãa-Bretanha. Tral. 19 Feveteiro 1.810,
arts. 2. 3, 6, S. 2h; para remoção de
difficulda-des em sua execução. Ajuste H,
Dezembro 1812 em Port. 9 Novembro 1813.
(D. Ca77Leiro, Exlr. 1.°.) Trat. 17 Agaito
1827, art. 10.)

_ marltlmo animou-se, deixando-se livre o pre
mio do dinheiro a risco. Alv. 5 Maio 1810.

dar €li.iall direclam-ente com· os Est-a-dos do
Brazil permilLio-se. Pec!'. 13 Mái'o :1810.
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Cad, Reg. 30 dilo; limitado pela Carla Reg.
2 Junho 1810; derogada pelo Alv. 26
Agosto 1.819.

cm1MERCIO: seu corpo pagava de contribuição
200 contos. Porto 2 Agosto 181.0, § 6. (Re
pert. F. TIt. > verbo Comme,'úo, 11.° Hll.6.)

nacional nos estabelecimentos da Asia e Africa,
R.·azil, Portugal e Ilhas, regulou-se e pru
moveu-se. Alv. h Feveteiro 1811; decla
rado o § 28 por Decr. 19 Novembro 1811.
(CoU. Ow'. P1·et.) Av. 3, Edit. 6 Fevereiro
1.812. (B. CaTneil'o, Ex!?'. LO); Porto 6
dito (CoU. Delg.); alterado pela Lei Consl
Porlug. 22 Dezembro 1821., em vigor pela
Lei 20 Outubro 1823, arl. 2. Provo 28 No
vembro 1823.

negociantes simplesmente matriculados e
mercadores de retalho não gosão de fôro
privilegiado. Ass. 3l1.8, 23 Julho 1811.
(CoU. Ass.)

foi licito exercer aos commissari05 volantes,
olliciaes, mestres, marinheiros on homens
de mar, e a todos a quem não esover pelos
cargos ou empregos prohibido. Alv. 28
'Setembro 1811..

- e navegação: declararão-se su pprimidas quanto
ao dos Estados-Unidos da Amm'ica as ordens
do governo Brilannico 7 Janeiro 1807 e
26 \bril 1.809, em consequencia dos de
cretos de apoleão de Berlin e Milão. Av. 8
Julho 1812. (B. Carnei,'o, Extr. 1.°)

11 Agosto 1813, 16 Setembro 1834; (cit.
apenas no Repli'l't. Canh. !l1at. Suppl., verbo
Commli'l'ciar. )

com Arael. Trat. 13 Julho 1813, art. 9
(CoU. Delg.); Av. 23 Novembro 1813. (B.
Cal'neil"O, Extr. 1.0)

COMMERCIO line com Portugal pela cessaçüo
das hostilidacles contra a França. Decr. 18
Junho 181h; para cuja execução, Edil.
7 Julho 1.81l1.. (CoU. T"p. Nac.)

conferencias se ordenarão para discuss~1O dos
pontos mais interessantes ao au~mento das
relações commerciaes. Decr. 2 Junho 18Hi.

costeiro prohiLio-sc que fosse feit.o por em
harcações estrangeiras. Podo 23 Nol'embro
1816 (CoU. Detg.); Av. 15, Provo 2.' 17
Julho 1826. (CoU. Nab.); foi e por que
tempo permitlido para o Ceará e mais pro
vincias ameacadas de fome. Lei 25 Setem
bro 1827 , a;·t. 2; providencias se derão
sobre tal commercio pai' Av. 2.° 11 Ja
neiro. Av. 22 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

'.

- foi inteirado das disposições para restauração
de Pernambuco, afim de para ellas concor·
reI' com os meios indispensaveis. Parlo 28
Maio 1.817. (Ind. Alb. verbo Commercio.)

seus homens tem a honra de valerem suas
escripturações em juizo pela nobreza que
lhes dá a Lei 30 Agosto 1770, § lI.. Res.
lI.Abri11818. (CoU. Nab.)

sobre boa fé nas suas transacções.-Vid. Res.
27 Novembro 1817. annexa á Porto 21 De
zembro 1822. (CoU. Nab.)

prohibido de escravos foi, e como, punido;
providenciando-se a respeito da liberdade
dos mesmos. Alv. 26 Janeiro 18,1.8.

estrangeiro com fi Ilha de Mauricio: a ordem
do governo Britannico communicou-se.á
junta do commercio. Av. lI., em Edil. 19
Dezembro 1819, .mnexas ao (f'rat. 17
Agosto 1827, art. 10. (CoU. Na.b.)

agricultura e navegação do Rio Doc'e : derão-se
estatutos á sua sociedade creada. Provo
EsLalo 1Q Dezembro 1!Y.l9. (CDU. Nab,.)



( 143 )

COMMERCIO

Co'MMERCIO obrigado a arruamento continuou
a gosar de aposentadoria. Lei da Consto
Portllg. 25 Maio 1821, § 2; em v:i;<>r pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2.

COMMERCID

í'rat. 12 Dezembro 1.828, art. 3, &c.; com
a Rollanda, Trat. 20 Dezembro 1828, art.
2, &c.; com a Belgica, TraL 22 Setembro
1834., Trat. 17 Junho 1835; com Portugal,
Trat. 19 Maio 1836, art. 8.

objectos a elle per·tencentes ficarão encar
regados á secretaria d.o Reino. Lei da Consto
Portug. 18 Agosto 1821, § 2, em vigor pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2.

feil"as nos campos de Santa Anna e S. Chris
- tavão na côrte autorisarão-se, e como re

guladas, e para que objectos. Provo á J aneil"o
1822. (CDU. Nab.)

- seu corpo foi advertido do perigo de snas re
lações com Portugal, e animado a ampliar
o giro de suas transacções. Edit. 12 De
zeII)bro 1822; Porto 2.' 17 Dezembro
i822. (CDU. Nab:); Porto 16 Janeiro 1823.
(Call. N ab.)

fomenta-lo incumbe aos presidentes de pro
víncia, e como. Lei 20 Outubro 1823, art.
2á, § L

- do gado vacum tornou-se livre. e como. Provo
20 Novembro 1823. Lei 1 Outubro 1.828,
arl 66, § 9.

~ de nenhum gen,e,l'o é prohibido, não se oppondo
aos costumes, segurança e saude dos cida
dãos. Consl. art. 179, S 24. '

.,. ,

com Portugal restabeleceu-se, e sobre que
b'ases. Trat. 29 Agosto 1825; mandado
observar por Decr. 10 Abril 1826.

-'- com a França regulou-se, e como. Trat. ~,

. -Junho 1826, art. 10, H, 21. Conv. 5,
Marco 1829, com as cidades Anseaticas.
Trat·. 17 Novembro 1827, com a Auslria.
Trat. 29 No\'cmbt,o 1827, art. 2,3; com
a Prussia, Trat. U Abril 1826 , art 6; com
a Dinamarca. TI'at. 26 Oulubl'o 1,828, art.
2, 3·; com- os Estados-Uoidos da A~nerica,

COMMERCIO: sobre liberdade - de venda de
prod llclos da lavoura e industria. Provo
27 Julho 1.827. (CDU. Nab.) Lei 1 Outu
bro 1828, art. 66, S 10.

os ministros ou officiaes de jus liça , fazenda
, ou guerr'a , accionistas de companhias mer

canles podem ser dados de suspeitos l1alí
causas civcis on crimes relativas ás com
panhias ou cada um cios inleressados. Lei
25 Setembro 1828.

sobre luq.o quanto, poss~ favçrecê.lo devem ns
cama,ras lllUnicjpa~s provel'. e como. Lei 1.
Outubro 1828, art. 66, § 10.

não podem direclamente exercer os presi
dentes, eommandantes J'arrnas, magis
trados vitalícios, parochos, oHiciaes ele
fazenda, na sua j urisdicção, s'àl vo si em
producções de seus bens, ou dinheiro a
juros, ou lendo, e como, parte em bancos
e companhias publicas. Cad. Cl~!m.. art.
U8. - Vid. Lei 37." 1 OLl/U.b1-0 1834,
Gl't. 3.

05 crimes 'contra clle não especificaJos no
Cod. Crim. conliouào a seI' punidos como
d'antes, Cad. Crim., art a08, § 3. Cire.
16 Setembl'o 18;3á.

é lívre aos estrangeiros como a qualquér ci
dadão. Porto 22 F~vercjro 1.833'.

seus usos e estvlos não dcvem os consules do
imperio igno;·ar. Reg. 1lI Abril-i83l~. ;Jrt. 3.
Decl'. 520, 11 Junho 18á7" art. 6.
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ÇOM~fE.RCIO: pãQ pod~m exercel' 0$ c.onsules
dq illlP4rio. Ref;. 14 Abril ~834, art. 6.
Deer. 620, ii Junho 18h7, art. H.

- nacional devem os consules zelar e proteger,
e como. Reg. 1ll Abril 183lJ. , art. 25. Reg.
520, U J upho :1.847, art,s. 1, 6'8, ao a ~6.

a retalho declarou-se nllQ sep permittido aos
Hespanhoes por falta de tralado. Av. 2 Maio
1835.

de cabotagem d~ mercadorias estrangeiras.
- Vid. Atfandega~, &c. Reg. 22 Junho
1836, art. 306 ~ 318.

- no Rio Grande do Sul com a parte da pro
vincia occupada pelas forças rebeldes au
torisou-se o governo para fazer cessar. Res.
258, 30 Novembro 1841, art. 1; executada
por Decr. Reg. 229, 22 Outubro 1842.

- suas sociedades particulares não são subjeitas
aos direitos do § 35. Tab. Lei 30 Novembro
1841. Ord. 125, 2~ Setembro 1847.

COMMISSÁO: que tinhão os governadores para
dar patentes de 1. a e 2.· linha cessou com
a residencia do Sr. D. João VI no Brazil e
li. creação do conselho supremo militaI'. Av.
24 Novembro 1808.

- dos negocios de Roma: foi abolida. Alv. 7
Janeiro 1809.

- PFa tirar a planta do porto do Rio de Janeiro,
mandou-se, e como, progredir nos seus tra
balhos. Oil'. 20 Fevereiro 1809. (Catt. Nab.)

ou domínio das mercadorias emharcadas pro
~a-5e ~om o tilulo dos conhecimentos. Res.
28 SetembrQ 1811. (C()ll. Nab.)

COM~USSÃO e~traordinnria de sel'viço publico
dispe~sa o állsente de comparecer em juizo
por citação; não porém a ordinaria. AIv. _
21 Outubro 18U, S 3, 4.

- para elame dos Coraes nomeou-se. Porto 17
OlJtl,1l>ro 1,.812. (B. CaTllej,·o, E:z;t1'. 1.°)

- das dividas reaes preteritas creada pelo DecI'.
11 Outubro 1766, foi extincla. Alv. 13 Maio
1813, S 3.

- especial. 17 Setembro f813. (cit. apenas 110

Repert. Cunho Mat.,Suppt., verbo Commissão
u:o 3.)

- nenhuma extraordinilriÇl .decla~ou-se dispensar
um ouvidor e cQr~egEldor de comarca de
faó'-er correiçã.Q, Prov, 2.· :1.9 Janeiro 1818.
(CoU. Nab.)

de residencia ~rbitrada a official eI;l)pregado
eln cOQlQljssão militllr do arsenal de IÇuerra
arbilrou em conformidade com o PI. 12
Junho 1806. Res. 25 Fevereiro 1818. (Coll.
Nab.) - Vid. DeC7'. Inst. 263, 10 Janeiro
1843, ad. 37 a 42 e l'ab. 5.

- geral das fortalezas e portos do reino &c.,
creou-se. Decr, 22 Janeiro 1820; suspenso
pelo Decr. 5 Junho 1821..

- não dá direito a accesso nos postos em pre
juizo de antiguidade. Res. 29 Novembro
1820. (Repert. Cunho Mat., verbo Com
missão n.O 27.)

.....- para lralar 'das leis conslilucionaes que 'se díB
culião nas côrles de Lisboa e dos melhora·
me'(ltos uteis ao 13raúf nomeou-se. Decr.
23 Fevereiro 1821.

- para tratar de objectos de marin-bll. - Vid.
Armada. Decr. 5 Dezembro 1822.
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COMMISSÁO: patentes de commissão s6 podem
ter logar por despacho do imperante e não
das juntas dos governos provisorios. Res. 25
Maio 182!J. Decl. pela Porto 1.9 Agosto 1824.

- para formar calculo do estado da fazenda pu
blica nomeou-se, e como regulada. Decr.
20 Setembro 1825. (Colt. Nab.); Decr. 2.·
22 Dezembro 1825. (Colt. cit.)

- 26 Setembro 1.825, 16 Setembro 1829. (Cit.
apenas no Repert. Cunho Mat. Suppl. verbo
Commissão.) H Maio 1.835 (cit. apenas no
Repert. Cunho 111ato verbo cito ?l •• 6.)

de estati~tica da côrte foi creada. Decr. 25
Novembro 1829; exlÍncla por Decr. 27 Ou
tubro 1834. (CoU. Typ. Nac.)

para operar hostilmente com o inimigo, foi
accordado que não aceitarião os subditos
Brasileiros e Americanos do norte. Trat.
com os Estados-Unidos da America. 12 De
zembro 1828, art. 2!l.

- de ,exame de repartições publicas para desem
penho de suas funcções podem as camaras

, legislativas instituir, e escolher entre seus
membros. Lei 15 Dezembro 1.830, art. 38.

- para examinar as injustas preterições, re
formas, e passagens involuntarias para o
corpo de veteranos, creou-se. Av, 3 Abril
1831. (Repert. Cunho Mat. verbo Com
missão n.· 5,,) Circo e Alv. 2.· 1.3 Abril
1831.. (Colt. Nab.)

- para indagar o estado da administração naval.
Av. 1.•• 2h Maio 1831. (CoU. Nab.)

- de empregados de fazenda. - Vid. Antigui
.dade de Empregados de Fazenda.

- de ajuda de custo de empregados de fazenda.
Lei 4 Outubro 1831, art. 99.

11

COMMISSÁO : nomeou-se para informar acerca
do deficit e propôr medidas relativas a fi
nanças. Ord. Inst. 190, 4 Janeiro 1840.

- de fazenda: membro della foi nomead~l intd-
, rinamente um lente da escoia militar, não

prejudicando esta cdmmissão o exercício do
seu emprego. Av. ·30 Outubro, 18!J6. (Gaz.
Off. 57, 1.·vol.)

de artilharia.-Vid. Artilharia.

a colleclores. - Vid. CoUectores.

- li. procuradores fiscaes e de fazenda. - Vici.
ProcUl·ad01·.

- em causas de dizima de chanceUaria. - Vid.
ChanceUa1·ia (dizima.)

de arrecadacão do imposto de .banco. - , ido
Banco. •

do juiz e officiaes dos feitos da fazenda.-Vid.
Juiz dos feitos da fazenda.

COMMISSÁO (juizo de) especial para conhecer de
.culpas em materia de transportes creoo·se
em Portugal. Porto 21. Maio 181.0. (CoU.
Delg.)

- providencias para evitar augmento de casas
della em feitos de tençóes. Ass. 3!J0, 2(i
Março 1.81.i: (CoU. Ass.); declarado pelo
Ass. 347, 6 Novembro 1813.

- juiz privativo concedeu-se ao comento da Ajuda
do Rio de Janeiro. Provo 3." 29 Janeiro
1812. (CoU. Nab.)

- do juizo das falsidades não dcrogava o fóro
dos ccc1esiasticos. Ass. 348, 29 Março 1814.
(CoU. Ass.)

19
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COMMISSÃO: se creou na casa da supplicação
e relação do Porto para conhecer dos réos
de roubos. sacrilegios e escandalosos desa
catos. Porto 12 Junho 1819. (Ind. Alb.
verbo Commissão.)

COMMISSÃO

tinclas por 2 Decrs. 17 Fevereiro 1828.
(CoU. Oelro Preto.) Cart. Imp. 17 dito.
(Coil. Nab.) Carts. Imps. 18 dito. (Ind.
Alb., verbo Commissão.) Decr. 18 Fevcreir
1828.

de juiz privativo para causas de S. M. a Rainha
reou· se. Decr. 22 Julho 1820.

forão extinctos todos os juizos de commissões
de casas nobres. ou outras quaesquer, e
como. Lei Consto Porto 17 Maio 1821, em
vigor pela Lei 20 Outubro 1823. art. 2.

- na casa da supplicação: sobre accumulaç.ão
dellas por impedimento de dezembarga
dores. Porto 20 Outubro 1821. (CoU. Nab.)

as especiaes nas causas civeis e Grimes forão
prohibidas. Consto art. 179, § 1.7.

COMMISSÃO militar: para exercer o governo
das armas da côrte e provincia do Rio de
Janeiro nomeou-se. Decr. 6 Junho 1821.

- em Pernambuco para julgamento dos rebel
des creou-se. Decr. 26. Cart. Imp. 27
Julho 182á; ampliou-se á provincia do
Ceará. Decr. 5 Outubro 1824, Carl. Imp.
16 Dezembro 1824. (CoU. Nab.); como
deveria proceder a de Pernambuco. Cart.
lmp. 5 'Outubro 1824. (Colt. Nab.); man
dou-se executar os réos sentenciados, jul
gar os ausentes e quaes. e como, ficando
extincla a dita commissão. Decr. 7 Marco
1825. .

na Bahia para julgamento dos assassinos do
governador das armas, creou-se. Decr. 1.6
Novembro 1.824.

na provincia Cisplatina; crearão-se duas in
dependentes. 2 Decrs. 19 Maio 1825.
extensivas aos réos paisanos. Decr. 20 Maio
1825; para julgar individuos da armada,
creou·se outra. Decr. da mesma data; ex-

COMMISSÃO : creada em S. Pedro do Sul por
Decr. 19 Maio 1825; foi extincta por Decr.
17 Fevereiro 1828.

em Pernambuco creou-se para julgar os ca·
becas de rebellião. Decr. 27 Fevereiro
1829; suas sentenças como serião execu
tadas. Decr. da mesma data.

- officiaes por ellas sentenciados, illegalmente
promov.idos, mandarão-se confirmar DOS

postos; reservando-se ás viuvas &c., o
mesmos direitos como si não houvessem
sido sentenciados. Res. 13 Setembro 1831,
art. 2.

os officiaes ausentes julgados por ellas, rece
bem vencimento unicamente desde a sua
apresentação. Av. 9 Julho 1833.

COMMISSÃO mixta porlugueza e ingleza: para
julgar as embarcações detidas pelo com
mercio illicito de escravos, creou-se no
Bra,sil e Costa d'Africa. Trat. 28 Julho
1817, arts. 8, 9, 1.2. Inst. n. o 2, anneXU$
da mesma data. Art. 3, para se dirigirem.
Reg. D. o 3, annexo <'Ia mesma data.

nomeou-se commissa rio JUlZ, e com[QissarirJ
arbilro para Londres. Decr. 4 'Selembro
1818. (CoU. Nab.)

-'- no Brasil tem regulamenlo. Decr. Tosl. 9 Du
tubro 1819. (CoU. Nab.); nomp.OLVse seu
continuo. Decr. 13 Janeiro 1820, annextl
ao Decr. 1.8 Janeiro 182lt. (CoU. Nab.);
quantia para seu expediente mandou-se el!
treg;ar ao secretario. Decr. 2. 09 Abril 182J .
(C~ll. Nab.)
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COMMlSSÁO : fixou-se ot'denado aos com missa
rios, juiz e at'bitro, secretario e interprete.
Decr. 2.· 10 Abril 1821. (CoU. Nab.)

regulou-se a fórma do processo que deveria
seguir, conforme a Conv. 28 Julho 181.7 e
Ah. 26 Janeiro 1818. Av. 1ll Julho 1821;
annexo á Porto 7 Fevereiro 1825. (CoU.
Nab.); nomeou-se um meirinho. Decr. 16
Agosto 1821. (CoU. Nab.); suas sentenças
devem seguir as formalidades .prescriptas
pal'a os juizos de igual categoria, e passar
pela chancellaria para executar-se. Av. 28
Agosto 1821 annexo á Port. 7 Fevereiro
1825. (CoU. Nab.)

seus membros não tem caracter publico e di
plomatico, e por isso não iw.dem fazer re
presentações e requerimentos. Av. 3 De
zembro 1821, annexo á Port. 7 Fevereiro
1825. (CoU. Nab.); declar"ldo por Av. 20
Junho 1.822, annexo á cito Port. (CoU. cit.)

- como pagarião os porteiros e continuas os
novos direitos dos seus oflicios. Res. 3. a

2 Dezembro 1823. (CoU. iVab.); provi
dencias, e quaes, derão·se para evitar con
flictas com a alfandega a respeito dos
escravos que devessem ou não despachar-se.
nes. 13 Dezembro 1823. (CoU. Nab.) ; para
pagarem meios novos direitos seu porteiro
e conlinuos. Decr. 18 Janeiro 182h. (CoU.
hab.)

eBa só compete designal' o lugar de (rabalho
do seu interprete. Porto 1.h J unho 182~.

(CoU. Nab.)

- nomeação de commissario arbitro ad Iwc para
o caso de discordancia dos dous existentes
tem lagar em uma causa. Porto 7 Fevereiro
1825. (CoU. Nab.)

-mixta brazileira e ingleza para julgamento de
presas do commercio illicito de escravos
ratificou-se. Conv. 23 Novembro 1.826,
art. 4.

11

COMMISSÁO : declarou-se que o governo n- o
podia intervir nas suas sentenças, e que
ellas tinhão força de julgado. AI". 2. o llt
Dezembro 1.830. (CoU. Nab.)

declarou-se que não podia conhecer do cri e
de pirataria. Av. 5 Setembro 1834.

de liquidação de reclamações de presas de
clarou-se não ser juizo arbitral a que as
partes se devão submetter. Nota fO Março
1836.

- suas sentl}nças ainda injustas não póde o go
verno allerar. Desp. 1.9 Maio 1.836.

- nem os commissarios brasileiros, nem procu
rador da corôa, ou outro fiscal, deve ser
ouvido sobre embargos oppostos a senten
ças dadas em causas em que não houverem
intervindo. Av. 78, 1.6 Junho 1838.

ordenou-se que os commissarias brasileiros no
julgamento de embarcações capturadas com
bandeira portugueza transportanqo escra
vos, se regulassem pelas Instrucções do
governo britannico aos seus commissarios.
Av. 109, 1.9 Outubro 1838.

ordenou-se que .não recebesse embargos .. 3

suas senlencas. Av. 136, 1h Fevereiro 1839.
Urdo 1.4 Jl;lho 1.8h5. (Jom. 202.)

venda das embarcacões condemnadas como
deve ter logar em hasta publica. Av. h Julho
1839. (JOTn. 148.)

seu secretario póde levar emolumentos pela
certidões que passar, confonne o regimen t(,
judicial. Av. 1.8~, 29 Novembro 1 "39.

sua despesa como é escripturada na secretaria
de negocios estrangeiros. Decr. Reg. 135,
26 Fevereiro 1.842, art. 17 0 a 23.

19.
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COMMISsAO : documentos a elIa olJerecidos!
qllaes Sf10 sllbjeilos a selIo. Av. 85, 30
Setembro 18!Jl~.

devia extinguir-se a 13 Setembro 1.8á 5. Lei
369, 1.8 Selembro 184.5, avt. 4, § 2.

ÇOM~ISSÃO mixta bl'asileira e portugueza:
para julgamento das veclamações de pre
sas do tempo da independencia, accor
dou-se. Trat. 29 Agosto 1.825. arts. 8, 9.
(CDU. 0117'0 P7'eto.) Coov. 29 Agosto 1.825.
(CDU. Nab.); intelligencia do art. 8. Port
3.· 26 Junho 1826. (CDU. Nab.) Av. Circo
ú'Julho 1.826. Derão-se instruccões aos seus
commissarios. Inslr. 31 Marao', e annexas
de 3 Setembro 1.827. (CDU. Nab.)

~ de q~e ~rata a Conv. 29 Agosto 1.&25, ~rt. 3,
e art. 9 do Trat. da mesma data, publicou-se
qu~ est~va instalIada. qrc~ 15 Npv~II\brQ

1.836.

enviarão-se-Ihe reclaJPações que eXlgH!. exis
tentes nas secretarIas de Estado. Porto 18
Julho 1.828. (CDU. Nab.); Port. 19 Agosto
1828. (CDU. cit.); Av. 1.5 Setembro 1.828.
(CDU. cit.); sobre a fórma por que serião
pela commissão aceitas reclamações em
que faltasse~ docu~entoscomproba~orios.

Port. e 4-v. 15 ~ete~bro 1.828. (CDU. cit.)

sobre ser-lhe remeUida reclamação de paga
nlenlo de letra par;l emnols!) de forIJeci~

rpen~o da esquadl'a durante a guerra da
independencia na ~ahia. -:- Vid. ~es. 3.·
21 Setembro 1830. (CDU. Nab.); sobre
execução do art. 3.° da convenção secreta
com Por~ugal, e reclamações de transpor
tes de tropas, e depesas com elIas. Av. 6
Outubro 18qO. (ÇoU. cit.) ,

rcgu1pu-se a maneira porque se indemnis~

rião os reclamantes pensioparios vi~~)icios.

OIT. ~~ M~rço t8;;6:

COMMISSÃO; declorou-se que legalmente nunca
se contando o juro quando não estipulado ..
e l:1em intentada a lide, quando o autor Q

não pedia; não tem tal doutrina applicação
ás reclamações da commissão, porque sãQ
diversas das celebradas ent~ par~icularcs\

Av. 14. Março 1.836. -

accordou-f;e desconto 20 p.olo da moeda papel,
regulando o c-ambio do dia do pagamento;
declarando-se isto nas sentenças, e nas re·
clamações julgadas; e que a commissão
não é juizq arbitral, mas commiss.ão de
exame. Av. 15, 1.6 Marco 1836.. . ,

credito ao governo brasileiro se concedeu para
pagar as reclamações por ella liquidadas.
Res. 1.62" 25 Setembro 1.840; para sua
realisação. Coov. 96, 14 Agosto 1.8lt1., para
cuja execução. Instrs. -em Edit. 1.1. Fevereiro
1.8lt2. (Jorno 42.)

COMMISSÃO mixta Brasileira e Americana: ce·
dulas correspondentes á importancia das
reclamações liquidadas de presas durante a
independencia do imperio se mandárão
entregar á legação americ~na para serem,
e como pagas. Decr. 10 Setembro 1829.
(CDU. Nab.)

COMMISSARIADO do exercito: suas letras de
I' " 1.8111 se m'andarão ~dmiltir no conselho da

fazenda em pagamento Ue bens da co_rôa
arrematados. Porto 11 Janeiro 1817. (B:
Carneiro, p.ddit. 1.~)

~ 8 Fevereiro 1.819. (Cit. apenas no Repert.
Cunho Atlat. Suppl. verbo Commissal'iado

° ~ )r· 1..

- do exercito é emprego que não constitue mi·
litar a quem o exercita: para o exercito
de Portugal. Av. 8 Fevereiro 1819. (Ind.
Alb., verbo Commissariado.)

~o e~ercilq de Portugal ordenoiNe que ~zesse

o fornecimento de generos em espe~le aos
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<:orpos J officiaes generaes e mais officiaes
do e.xercito do 13rasil. Decr. 2.0 22 Feve
reiro 1.820. (CoU. Nab.) Decr. 26, dito.
(CoU. cit.); o seu pagamento tinha pre
ferencia nas thesourarias das tropas. dos
ordenados. e pagadoria do thesouro. Porto
1.. a 5 Dezembro 1.821.. (CoU. Nab.)

COMMISSARIADO geral do exercito do Brasil
creOll-se .. e mandou-se regular pelo regi
,mento do de Portugal de 21. Novembro 1.8H,
e com que modificações. Decr. 1.0 Dezem
bro 1.821. (Repert. Cunho Mato verbo Com
missariado. )

22 Dezembro 1.822. (Cit. apenas no Repert.
Cunho AIato SuppL. verbo Commissa1'iado.)

- o commissario geral do exercito do Brasil
tinha gradu:Jção de br.igadeiro, soldo 150.zt>
mensaes, tres cavallos, duas besias de ba
gagem, cinco rações de etape •.cinco de
forragens. Res. 28 J olho 1.82lJ. (Repert.
Cunh,. Mat. verbo Commissariado n. o 1li.)

..- geral do exercito: guias e mais papeis para
.elle manda.rão-se imprimir na typographia
nacional. Porlo 30Julho1.82lJ. (CoU.Nab.)

'- geral do exercito: regulou-se o fornecimento
de tr<;>pa acampada. Porto 2. a e Tab, 27
Setembz;o 182lJ,. (CoU. Nab.)

geral do exercito: çl.epartamento delle. no
meou-se, extincta a intendencia dos viveres
do exercito do Sul. Decr. 9 Novembro 182lJ.
(Repert. ,Cu1Jh. 111ato verbo CommissaTiado
n.· 1.3.)

do exercito restaurador d:J Rahia : sobre exi
gencia de ofliciaes para tomada de suas con
tas. ~es. 5. a 19 Abril 1825. (CoU. N ab,.)

,l:OMMISSAR,IADO gC,ral do exercito: o chefe do
deparlamenlo deHe na provinci.a de Per-

nambuco mandou-se prestar contas najunla
da fazenda. Provo 12 Julho 1.826. (CoU.
Nab.)

COMMISSARIADO geral do exercito: para li
quidação de suas contas nomf'ou-se COl11

missão. Av. 1..03. Porto 1.' 23 Janeiro 1828.
(CoU. Nab.)

- suas conlas no thesouro II que repartição per
t.encião. Decr. Inst. 23 Janeiro 181.9, art. 8.

geral do exercito abonava alimentos caritativos
aos miiit:Jres condemnados a trabalhos de
fortificação. Provo 21 Março 1829.

geral do exercito extinguia-se. conservan
do-se os soldos a seus empregados, e regu
lando-se o municiameolo dos viveres ao
exercito. 2 Decrs. e lnslr. 14 Novembro
1.829; _sem eITeito, dando-se nova org:J
nisação &c. , pelo Decr. lost. 29 Dezembro
1.829.

geral do exercito foi, e como, extiocto, e dis_
tribuidos os encargos que tinha. Lei 24 No
vembro 1.830, para cuja execução DO art. 4.
§ 5. Av. 1.. 0 16 Se lembro 1.831. (CoU.
Nab.); providencias sobre ordenados dos
seus empregados. Res. 31 Outubro 1831..

geral do exercito (exlincto): suspendeu-1te.
e porque, o pagamenlo dos vencimentos do
commissario geral. Av. 1.0 26 Julho 1.831.
(Colt. Nab.)

_ geral do exercito: comó contra seus devedores
procederia o procurador de fazenda, 01'

ecoou-se. InsL. 1.8 Oulnbro 1.831., art. 1.,
S 2.

geral do exercito: saldo da liquidação de suas
contas se mandou, e como pagar. Res. 231,
1.3 Novembro 1.~41, art. 4, SlJ, art. 6.
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COMMISSARIOS da armada: 26 Março.... Agoslo
1.808 (apenas cito no Repel't. Cunho Mat.
• uppl. , verbo Commissal'io n. 015); 19 Feve
"eir!) 1824. (Repel't. e vel'b. cito n. o 14) ; 2 .
Ahril1.83á, 17 Julho e 11 Novembro 1836.
(Herert. e verb. cito n. o 17. )

da armada exlranumerarios forão, e como,
empregados em escripturação de objeclos
concernentes á marinha. Ord. 7 Se'tembro
i O • (CoU. Nab.)

da armada, do numero de não c fruO"ata e
escrivães tiverão mais metade do ~oldo,
eslando desembarcados. Decr. 1~ Agosto
1 lD.

Vid. A1'1nada.

COMMI~SARIO~ d~le~ados do physico mór do
remo, sua JUrJSdlcção, Alv. 22Janeiro 181 O,
passou ás camaras &c.-Vid. Lei 30 Agosto
1828, !-ei 1 Outubro 1828, Al,t. 66, S§ 9,
71, LeI 3 Outllbl'o 1832.

COMMISSARIO.S volanles e outras pessoas podem
commerClar, derogado o Alv. 6 Dezembro
1755, &c. Alv. 28 Setembro 1811.

cm1MISSARIOS em chefe do exercito. - Vid.
Commissm'iado.

COMMISSARIOS geraes da huna da cruzada. _
Vid. Bllllas.

COMtvIl~SARIO~ de ,guerra: um que pretendia
remtegl:açao fOI, e porque, indefel'ido. _
Vid. Res. 2." 17 Agosto 1. 24. (CoU. Nab.)

COMM}SSARIOS procuradores de esmolas para a
ferra Santa a quem deverião remetter as
que obtivessem para irem ao seu destino.
Port. Circo 15 Março 1825; um condem
nado por extorsão e que havia fuO"ido do
degredo, foi de no\'o mandado pr~cessar.

Provo 6 Junho 1825. (CoU. Nab.); decla
rou-se que conforme a Circo 15 Março a
esmolas devirlO ser enviadas ao thesonro,
e com que declaração. PorL 1." 3 Novem
bro 1825. (CoU. Nab.); não devem ser
recolhidas aos cofres das juntas de Cazenda,
e porque. Provo 13 Dezembro 1825. (Coll.
Nab.)

COMMISSARIOS. - Vid. Esmolas.

COMMISSARIOS de policia se mandárão creill'
na CÔ1'te e provincias, e com que nlll'ibui
ções. Porto 4 Novembro 1825. (CoU. OU1'O

Pl'eto.) Provido 31 Outubro e Inslr. 4 No
vembro 1825, aunexas á POl't. lJ. Norem·
Lro 1825. (CoU. Nab.)

COMMISSARIOS fiscaes do exercito: suas func
cões. Decr. Inst. 263, 10 Janeiro 1.8ú3, ar\.
61, abolidos e seus ajudantes. Lei 317, 21
Outubro 1843 , arL. 63, § 3.

- fiscaes: declarou-se que um ex-ajudanle não
tinha direilo a quaesquer vencimentos,
desde que taes logares forão extinclos. AI',
25 Janeiro 18á5. (Suppl. ao Jom. 51.)

Vid. Exercito,

COMMISSAnIOS pagadores do exercito: suas fune
ções farão reguladas. Decr. PJ. 352,20 Abnl
1844 e arts. 9, 10, 13. Decr. Inst. 378, 14
Agosto IBM e Ul'ls. 2, 11 a lá, 38, 39. Av.
20 Julho 1847. (Gaz. Olf. 72, 2. o vol.)

COMMISSARIOS do corpo de fuzileiros navaes.
Vid. Fuzileiros Navaes. Instr. 25 Novembl'o
i8ft7, Qj·ts. 2,17,18,23, 2ft. (Gaz.OfT.
173 2. o t'ol.)

COMMISSARIOS vaccinadores. - Vid. f/accina.
•

CpMMISS RIOS de viveres. - Vid. Commissa
l'iado.
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COMMOÇÃO popular na Bahia: providencias a
respeito approvarão-se. Porto 1. a 5 Janeiro
182/J. (CoU. Nab.)

COMMODIDADE geral deve ser, e como, promo
vida pelos presidenles em conselhos provin
ciaes. Lei 20 Outubro 1823, art. 24, § 1.
Vid. Lei 16, 12 Agosto 1834; Lei 38, 3 Ou
t-ubro 1834, m·t. 12.

- dos habitantes devem, e como, promover as
camaras municipaes. Lei 1 Outubro 1828,
art. 71, e bem assim os chefes de policia.
Decr. 29 Março 1833, art. 1, Lei 261, 3
Dezembro. 18!l1, art. 4, § 5.

- geral autorisa a deSflpropriação. Lei 9 Setembro
1826, art. 2, Res. 353, 12 Julho 18!l5.

f.OMMUNICAÇÃO das capitanias de Goyaz e Pará.
Av. lá Abril 1810.

entre Minas Geraes e Pernambuco: para in
terromper-se. Av. 22 Julho 18l7.

de Coritiba e Paranaguá com as povoações de
serra cima: para facilitar-se providencias.
Carta Reg. 17 Julho 1820.

COMMUNIDADES religiosas.-Vid; Conventos.

que continencias lhes compctem.- Vid. ('on.
tinencias. Provo 8. o 15 Fevereiro 18!l3, § 3.

COMMUTAÇÃO de penas:-Vid. Penas.

COMPANHIA de Pernambuco: (extinctas) pro
videncias para arrecadação de seus fundos.
Carla Reg. 30 Julho 1808. (CoU. Nab.) Av.
!l Agoslo 1808. (Colt. cit.); extinguio-se a
junta de sua liquidação. Decr. 7 Abril 1813,
destino pedido de seus fundos em deposito.
Res. !l.a 6 Abril 1827. (CoU. Nab.) Res. 2."
3 Julho 1828. (Co.U. Nab.) Provo 2." 12
Julho 1828. (CoU. cit.)

COMPANHIA de Bissau e Cacheu (exLincla) : seus
livros e fundos se mandárão arrecadar, e
como. Provo La 20 Junho 1809. (Colt. Nab.)

de seguros -Indemnidade - estabeleceu-se.
Condições 5 Fevereiro 18iO. (Colt. Nab.)

- ou feitoria Britannica ou de ouil'a nação,
accordou-se que não se estabeleceria nos
dominios POl'tuguezes. Trat. com Inglaterra.
19 Fevereiro 1810, art. 25.

ou associações piscalorias se autorisárão na
Ilha da Madeira,até ácontra costa das Cana
rias. Carta Reg. 20Julho 1810. (8. Ca7'lIei7'o,
EXt1" 1. 0

)

- duas de homens prelos em Paracatú em Minas,
autorisou-se crearem-se. Off. 31 Julho 1 H.

- recommendou·se creação de varias para explo
ração de minas de ouro, prata, cobre e ferro.
Av. 1. Outubro 1.811.

de seguros P1'ovidente estabeleceu-se, e como.
Condições 30 Junho 1.8lá. (CoU. iYab.)

- dos vinhos do Alto Douro: Ass. 350 '5 Julho
181!l. (CoU. Ass.) Alv. 30 Maio 1820. (CDU.
Ouro Preto.) Provo 6 Junho 1.820. (CDU.
Nab.) Decr. 9 Abril 1821. (Colt. 0(/1'0

Preto.) Provo 1. a 23 Dezembro 1;323. (CoU.
Nab.)

- de pescarias do Algarve. Alv. 3 Julho i 15,
(CDU. Delg.)

do Grão-Pará: forca de suas contas correnle .
Ass. 35i, 26 Março, 352, 21 Maio 1 16.
(Colt. Ass.) Ass. 357, 26 Abril 1817. (CDU.
cit.) AIv. 25 Abril 1818; ordenou-se paga
mento do que ainda se devesse a seus admi
nistradores. Av. 16 Março 1848. (Gaz. O(f:
6ll, 3.· t'ol.)
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COMPANHIA de segnros - Permanenle - res
tabeleceu-se, e como. Estalo 19 Junho 1816.
(CoU. Nab.)

de Mineração do Cuyabá approvou-se. Carla
Reg. Estal. 16 Janeiro 1817, animou-se.
Provo 11 Agoslo 1.818 (CoU. Nab.); sobre
remuneração pedida de serviço a eUa feita.
- Vid. Res. 2.' 28 Julho 1.821. (CoU. Nab.)

- privativa âl) commercio do chá. - Vid. Chá.

- de mineração em Minas Geraes approvarão-se
estatutos para seu estabelecimento. Carta
Reg. 1.2 Agosto 1817.

de barcos de vapor nos rios e costas da Bahia
teve privilegio para estabelecimento por 1.4
annos. Decr. 1.0 3 Agosto 1818. (Ind.
Alb. verbo Bm'cos.)

do linho: a seu respeito. - Vid. Res. 9 Setemb7'o
1818 (cit. Ind. Alb., verbo Companhia.)

de seguros -Restauradora- regulou-se. Con
dições 18 Abril 1820. (CoU. Nab.)

de homens trabalha$lores na alfandega do Rio
de Janeiro. - Vid. Alfandegas. Provo 26
Agosto 1820.

de seguros: confirmou-se o regulamento de
todas. Bef!. app.'ovado pela Res. 30 Agosto
,le 1820. (F. Borges, Dic. JU1'., verbo ReglL
larnwto. )

- lIollandeza: isenção de direitos por elIa pe·
dida. - Vid. Alfandega. Res. 5. 8 1 Julho
1826.

de seguros -Boa Fé- estabeleceu-se e re
gulou-se. Condições 26 Fevereiro 1827.
(CoUo Nab.)

COMPANHIA de seguros -Segurança- esl<lbe
lecell-se, e como. Condições 1. Março 1827.
(CoU. Nab.)

de seguros -Bom Conceito - estabeleceu-se,
e como. C_ondições 26 Abril iS27. (Col/.
Nab.)

commercial: accordou-se que nenh'uma a[ec
taria o commercio Bri tannico no imperio.
Trat. 17 Agosto 1827, arlo 26.

- o imposto do ouro extraido pelas companhias
estrangeiras continuou a ser o fixado nas
respectivas condições. Lei 26 Oulubro.1827,
art. i. (CoU. Ouro PTctO.) Decr. 23 Outubro,
I> Novembro, 6 Dezembro 1828, 4 Abril
1829, 27 Julho 1835. (Aponto Canso 1I10y.
pago 49.)

de seguros -Retribuição - estabeleceu-se, e
como. Con.dições 1.5 Novembro 1827. (CDU.
Nab.)

- Ingleza do Gongo-Soco: sobre entrega de ouro
extraviado. Av. 12 Dezembro 1.827. (Coll.
Nab.) Av. 2.° 29 Fevereiro 1828. (Col/.
cit.) ; como deveria pagar o 4. ° do ouro e1
trahido. Provo 2.' 29 Fever-eiro 1828. (Col/.
Nab.); quanto deveria pagar das barras de
ouro que exportasse, declarou-se. Res. f.'
6 Maio 1828 (CoU. Nab.) ; continuou a pagar
25 pol" do produclo das lavras, apezar dos
protestos de seu director. Offs. 4, 12, 14,
com Provo 28 Janeiro. Provo 6 Marco 183á.
Ord. 4 Fevereiro 1837; seu imposto redu
zio-se a 20 pofo. Res: 75, 6 Outubro 1837 ;
a 10 pof". Res. 128, 23 Junho 1840; man
dou-se-Ihe restituir os cem contos deposi
tados. Res. 231, 13 Novembro 18U, art. 4,
S1; sobre locações de seus terrenos feitas
com mui longos prasos. Av. 51, 1,.8 Março
18á7.

- de seguros maritimos -Concordia,- eslabe
leceu-se. Condicões 23 Fevereiro 1828.
(Coa. Nabo) . •
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COMPANHIA: quaesquer podem, e como, pro
mover obras para navegação de rios, aber
tura de canaes, estradas, pontes, calçadas,.
aqueductos. Lei 29 Agosto 1828.

mercante: seus accionistas, ministros ou offi
ciaes de justiça, fazenda ou guerra, podem
ser suspeitados. Lei 25 Setembro 1828.

- de sacias nacionaes ou estrangeiros: póde
qualquer parlicular sem dependencia de
licença emprehender por ellas a mineração
de terras de sua propriedade. Decr. 27 Ja
neiro 1829. (CoU. OtLl'O Pr·eto.) Av. 3. 0

23 Junho 18M.. (CoU. Nab.) Port. 23 Julho
1831.

- de seguros: suas causas como e por que juizes
são decididas. Res. 26 Julho 1831.. Disp.
Provo art. 6.

- publica póde ter por accionistas os presiden les,
commandantes d'armas, magistrados vitali
cio.s, parochos e officiaes de fazenda, não
sendo directores, administradores ou agen
tes. Cad. Crim., art. 148.

de mineração como elevem pagar o imposto
do ouro que extrahirem. Res. 28 Novembro
1831, art. 5, executada pelo Reg. 14 Feve
reiro 1832.

- de nacionaes ou estrangeiros foi o govellno
autorisado a convocar, ecom que vantagens,
para promover navegação do Rio Doce e
Gequetinhonha e conOuentes; e aberlura,
reparo de estradas em Minas. Res. 23 Ou
tubro 1832.

- de nacionaes ou estrangeiros para navegação
do Rio Doce: sobre proposta para seu esta
belecimento. Pari. 14 Dezembro 1832.

- de paquetes de vapor para organisar-se deu-se
. PI. 15 Julho 1.833.

11

COMPANHIA de nacionaes ou estrangeiros foi
o governo aulorisado a contractar para mi
neração de terrenos da nação em todas as
provincias do Imperio, exceptuados os
diamantinos do Serro do Frio. Lei 59, 8
Outubro 1833, art. 5, § 3.

qualquer podia subscr~ver para o banco' pro
jectado. Lei 59, 8 Outubro 1833, art. 6
sem voto, art. 16.

- nacionaes ou estrangeiros: foi o governo all
torisado a con lraclar com ellas a navegaç~lo

por vapor em qualquer dos rios ou bahias
do Imperio, e sob que condições. Res. 60,
8 Outubro 1833. Nas do Pará e Maranhão
concedeu-se. Decr. e éondicões 1 Feve
reiro 18M. Nas do Rio de J~neiro á com
panhia de Nictheroy. Decr. e Condições
6 Marco 1834. Decr. 29 Janeiro 1835;
Decr. '2 Maio 1836; Decr. e Condições
1 Dezembro 181>6, declarado o art. 6 por
Av. 2 Março 1837 não cOBduz algoz Av.
14 Agosto 1847. inspecção nas suas barcas
ordenou-se Av. 28 Maio 18li!! (Jom. 142),
renovou-se o privilegio por Decr. 4 Ou
tubro 1844 (Jom. 284.) mandado exe
cutar por Ord. 15 Novembro 1844 (Jorn.
318) passaportes de suas barcas passárão a
ser dados pela secrelaria dia marinha; Av.
27 Novembro 18h4 (J01·n. 328); suas barcas
não necessitão -passe- quando sahem
dand:o reboque. Av•. 25 Fevereiro 1847
(Gaz. Off. 149", Lo- vol.). Av. 2 Novembro
18fJ7. (Gaz. 153, 2. o voI.) Isenção de di
reilos a caldeiras importadas concedeu-se,
eporqne. Av. H No\'embre18á7 (GazOff.,
166, 2. o vaI.) Av. 18 dito (Gaz. cito 1(8) alte
rado, e como, o prazo do Decr. 40utubl'o
1844 por Decr. e Condições 30 J,aneiro
1848. (Gaz. OfT. 57, 3..0 vol.)

para il1uminação da cidade do Rio de Janeiro
e suburbios por gaz teve privilegio, e qual.
Decr. e Conds., 9 Maio 1834..

do Rio Doce:· for o' governo autorisado para
conceder-lhe exclusivo para navegação por

20
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vapor no Rio Doce e capitaes do Imperio
e da provincia da Dahia, e sob que con
dições. Res. 23, 17 Setembro 1835; con
cedeu-se. e como. Dece. 8 Janeiro 1836,
declarado por Decr. 9 Agosto 1836; ne
gou-se isenção de direitos de um seu barco
de vapor, e usar o mesmo de bandeira bra
sileira, e porque. Ord. 9 Julho 18li1 (Jom.
188) isentada do imposto de 15 p. % pela
Lei 243, 30 Novembro 1841, art. 27.

COMPANHIA para abertura dos muni.cipios de
Nova Friburgo e Cantagallo com o de
Macahé e margens dos rios Macabu e Imbé,
obteve quatro sesmarias, e para que fim e
sob que condições. Res. 57, 9 Outubro
1835.

que llzer estrada de ferro da capital do Rio
de Janeiro para Minas Geraes, S. Pedeo
do Sul e Dahia, foi o governo autorisado a
privilegiar, e como. Res. 100, 31 Outubro
1835.

que alp;uma relação tenha com a mesa do con
sulado Qão póde contar como membros
seus os empregados d'esta. Reg. 30 Maio
1836 ad. 13 (CoU. Pt.), nem lambem os da
alfandega podem ser socips de companhia
que com elia tenha relação. Reg. 22 Junho
1 30, art. 51. (CoU. Pt.)

- nacional ou estrangeira: são isentas de dil'ei
tos de consumo as machinas, barcas de
vapor. instrumentos, concedidas livres por
lei. Reg. 22 Junho 1836, arto 91, § 7,
(CoU. Pt.)

de seguros: os protestos e documentos por
elIas admittidos nos casos de alijamento,
varação. naufeagio e apresamento, &c., são
necessarios, c como, authenLicados nas al
fandegas nos despachos de reexportação e
baldeação. Reg. 22 Junho 1.836, art. 240,
S 4, a 242. (Cott. Pl.)

COMPANHIA de mineração de ouro, prata e
quaesquel' oulros metacs, foi, e como.
autorisada em Minas. Decr. 15 Setembro
1836.

de paqueLes de vapor foi, e como, approvada.
Res. 47, 15 OuLubro 1836. para execução.
Decr. e arLs. 3i Março 1837, approvado
arti.~o addicional pela Res. li9. 9 Setembro
18;;7; autorisada alteração pela Res. 89,12
Ou Lubro 1839; derão-se novas instruccões
com Dece. 3 Fevereieo 18liO (Jom. 93);
aútorisou-se elevação de pres tação e alte
ração das condições. Lei 243, 30 Novembro
18lJ1, art. 29., executada pelo Decr. e
Conds.• 30 Dezem bro 1841, (Jom. 42, de
18li2); concliçõ.es approvarão-se, Decr. e
Instrs. 186, 20 Junho 1842; declarado o
art. 7 pelo Decr. 30 Junho 18112 (Jorn.
179); não se, pagão pelo' ministerio da
guerra passagens que derem a mulheres de
officiaes ou praças de pret, Av. 1.5 Julho
18ú3 (Suppt. Jm"n. 197); não é applicavel
a suas embarcacões a Circo 25 Novembro.
que exige fianç~ aos direitos de exportação
de generos transportados de uns para outros
portos do Imperio, Ord. 61l, 6 Setembro
1843 ; ordenou-se que tocassem nos portos
da Parahyba e Rio Grapde do Norte. Lei
317, 21 Outubro 1843, ar.t. 2, § 18; de
clarou-se que se niío pagarião passagens pelo
ministerio da marinha sem ordem da secre
taria respectiva, excepto a recrutas e praças
de pret. Av. 5 Outubro IBM (Jom. 278);
como se devão receber a bordo de suas
barcas os recrutas, ordenou-se, Av. 3 De
zembl'O 1.844 (Im"n. 332); contracto novo
e sob que condições foi o governo autori
sado a celebl'ar, Lei 396, 2 Setembro 18áG.
art. 16; devem seus paquetes pagar nas
capitanias dos portos os soccorros que re
ceberem. Av. 28 Dezembro 1846 (Gaz.
OfT. 105, 1. 0 voI.); ordenou-se que suas
tripulações se apresentassem na capitania
do porLo para matricular-se, Av. 15 Feve-
reiro 18ú7 (Gaz. Off. 144, 1.-0 voI. ), Av.
16 dito (Gaz. cito 1ú1), dous Avs. 1 Março
18á7 (Gaz. OfT. 152, 1. o vaI:); como ?as
suas barcas se dará passagem a officlaes
promptos a p~rtir, mas sem meios de pagar.
~y. 20 Março 1847 (Gaz. On; 171,1.° VQI.)l
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permltllU-se ampliar o contracto para as
viagens serem de quinze em quinze dias,
entrando na Pal'ahyba e demorando-se
vinte e quatro horas, Av. 1.3 Dezembro
1.347 (Caz. Off. 1.90 dito, 2.· vaI.)

COMPANHIA dos Omnibus na côrte obteve pri
vilegio. Decr. e Estats. 14 Setembro 1837.

das gondolas na côrte eslabele~eu-se,e como.
Decr. c PJ. 1.7 Outubro 1838 (J01'l1. 260) ,
alterado por Decr. 24 Janeiro 1t346 (Jom.
71), sem eIfeito pelo Decr. 18 Junho 1846.
(Jorn. 172.)

- ua estrada de ferro de S. Paulo foi, e como,
approvado seu exclusivo. Res. 64, 29 Ou
tubro 1838.

- para construcção de caminho que commu
nique a rua da União no Sacco do Alferes
com a do Imperador em S. Christovão na
côrte obteve privilegio, e sob que con
dições. Res. 95, 30 Outubro 1.839.

- de mineração formada em Minas por Decr.
17 Maio 1838: approvárão-se suas con
dições. Res. 152, -11. Setembro 18hO.

- de S. João d'EI-Rei: reduzirão·se provisoria
mente a 5 por "lo os seus direitos. Lei 16h,
26 Setembro 1.840, art. 18.

- paga novos direi Los de creação e da confir
mação dos eslalutos. - Vid. Novos e velhos
di7·eitos. Lei 243, 30 Novembro 1841, al'ls.
35 e 36 da Tab. Av. 17 Agosto 1.847 (Caz.
Off. 90, 2.· vo1.)

da estrada do Botafogo estabeleceu-se. Decr.
e Conds. 1h Novembro 1839 (Jorl1. 286);
sobre cessão· da estrada á camara muni
cipal. Av. 9 Março 18hO (Jom. 70); regu
lamento para cobrança da taxa de passagem.
Decr. Reg. 111 f 20 Dezembro 1841.

II

COMPANHIA de nacionaes ou estrangeiros para
abertura de célminho de ferro da côrle a
S. Paulo teve privilegio. Decr. e Conds.
h Novembro 18hO (.lorn. 299).

de mineracão de Minas Geraes: declarou-se
como s~ devem arrecadar os direitos do
ouro de suas lavras. Ord. 310, 22 Junho
1841.

de mineração estrangeira: na arrecadação de
seus direitos do ouro mandou-se observar
a Ord. 310, 22 Junho 1841. Ord. 1.·
h Agosto 1.8[11.

de Bibiribi foi isenla de pagar direitos dos
canos, &c., importados do estrangeiro para
o fornecimento de agua potavel á capital de
Pernambuco. Lei 243, 30 Novembro 1841,
art. 26.

- farão isentas do imposto de 15 por "/. as
barcas de vapor destinadas para o serviço
de qualquer das companhias de navegação
existentes no Imperio, e como. 'Lei 243,
30 Novembro 18M, art. 27.

- dos usos-fructos consistentes em fundos deHas
como se deduz a taxa de heranças. Decr.
Reg. 15G, 28 Abril 1.842 , art. 12, § 4.

autorisadas pelo governo a titulo de colonias:
os estrangeiros que dellas fizerem parte são
isentos de pagar portes de carLas. DecI',
InsLl'. 296, 19 Maio 1Sh3, arLs. 8 e g;
Decr. Reg. 399. 21 Dezembro 1844, al'ts.
201 c 202.

a de fabricas uteis da Bahia para manufactu
rar papel ohteve privilegio. Res. 312, 18
Outubro 18~3.

de seguros con lI'a o fogo, e as terrestres co
meçárão a pagar o 1{8 por "lo do Reg. 2(;
Abril; Ord. 2 Julho 18~4 (Jom. 186);

20.
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substituido pelos 2 por %; Lei 369. 1.8 Se
tembro 1.8!J5. ad. 1.2.

C.OMPANHIA de navegação a vapor: devem seus
navios ter machinista approvado. e como.
Decr. !J23. 27 Julho 1.845.

em que casos lhes é concedida a exploração
de terrenos diaIllantinos. e com que van
tagens e obrigações; Res. 374, 24 Setembro
1845, arts. 6 a 9, executada pelo Decr.
Reg. !J65, 1.7 Agosto 1.846, art. 27;
podem ser celebradps sob garantia de dous
fiadores idoneos. Decr. 543, 5 Dezembro
!847. (qaz. Off. 1.~3, 2.° vo1.) .'

Esperança: mandou-se despachar só com
5 por % de consumo apparelho de pesca
denominado - madrilgue-. Ord. 105. 29
Setembro t8ltq.

de seguros maritimos na côrte: declarou-se
substituido o pagamento de sello de letras
passadas pelos preII!iÇls dos seguros por ~lla

celebrados. Av. 25 lWaio 1846 (Jorno 1.86);
ordenou·se a exigencia de seus liyros, e
nota de quantidade de IeLtras para for
mar-se conta do sello devido, e que se de
vesse arrecadar judicialmente. Av. 4 De
zembro 1846. (Gaz. OfT. 86. 1..0 vo1.)

- de navegação de vapor a Itelice: provi<lenci~

sobre a sua entrada e sahida. Ord. 1.21,
28 Outubro 1846, declarada pela Ord~ 148,
5 DezePlbro t846.

declarou-se quaes erão .subjeilas ao .~mposto

do § 35, Tab. 30 Novembro 1841. O.r~.

125, 25 Setembro ~847.

equestres: declarou cOII!O poderia uma gosar
do indulto da Provo 5 Fevereiro 18!J6. Av.
4 Agosto 1.848. (Cor?'. Merc. 21!J.) .. .

:- Vid. Sociedades.

COMPANHIA: provisorias. - Vid. as respectivas
armas, Corpos.

de diversos corpos do exereito e armada. 
Vid. as respectivas denominações.

de 13anco. - Vid. Banco,

C;QMPAR~CIMENTO do autor, accusador, réo,
testemunha. - Vid. Acção, Ac(:usação, Réos,
restemlfnltas.

COMPENDIOS.- Vici. os ,'espectivos estabelecimen
tos scientificos.

COMPENSAÇÃO: em credito á fazenda publica
foi admiHida em um terço. Porto 1. Se
tembro 1.81.0 (CoU. Delg.), prorogada pela
Porto 1.2 Novembro 1811 (B. Carneiro •.
Extr. 2.°)

é , e como, permittida aos credores originaritls
do thesouro nacional e a seus herdeiros
quanto a dividas da herança, a respeito
dos seus debitos: não aos credores por
trespasse ou cessão. salvo si de credores
aO thesouro por deposito, e em pagamento
de dividas ae thesouro vencidas até o ultimo
de Dezembro 1.820; isto porém não é appli
caveI aos recebedores e contratadores fiscaes
sobre dividas de seu recebimento ou con
trpto&. Lei: d~ Const, Port~g. 25 Março 1821,
arts. 1. e 3, em vigor'pela Lei 20 Outubro
1823, art. 2. (Coll, OW'. Pr.) - Vid. Res.
:l..' 11 D(!zembro 1822. (Coll. Nab.)

de dividas Iiqpidas é conforrqe !l justiça na
tural. Lei da Consto Portug. 25 Março 1821
pr. em. vigor pela' Lei 20 Op~ubro 1823.
art. 2.

- em pagamentos da fabrica da p.olvora teve
logar. Res. 28 Janeiro 1822 (CoU. Nab.) I

Res. 1.." 14 Novembro 1822. (CCJ.lt. cit.)
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COMDLlCES

.OMPENSAÇÃO não tem logar não sendo li
quida a obrigação que se attribuir âfazenda
publica ao pagamento de lelra. Ord. 19
Abril 18á3. (Jon1. 116.)

COMPRA

nacional: quando como taes são considera
dos e puniveis os empregados das mesas de
consulado e rendas. Reg. 30 Maio 1836.
art. 51 (CoU. Pl.) ; e as das alfandegas. Reg.
22 Junho 1836, art. á8. (CoU. cit.)

a ella nã,O sujeitas as apolices da divida pu
blica e porque: Av. 13 Setembro 18á8.
(Corr. lJlerc. 258 Suppl.)

COMPETJ?NCIA de foro: - Vid. nos logm'es res
pecttvos cada uma das autoridades.

das decisões sobre materia della. quer o juiz
se julgue competente quer nào, dá-se
aggravo de petição ou instrumenlo con
formeaOrd.liv.l, lit. 6, S9, liv. 3, til.
20, S 9. Reg. lá3, 15 Março 18á2, art.
15, S 1.

COMPLICES de crimes quaes sejão. Cad. Crim.,
arts. 5, 6; não existem nos delictos da
imprensa. Cito Cod. art. 8. - Vid. Cad.
Proc., art. 312; quando como taes s,ão pú
nidos os réos menores. Cito Cod. art. 18,
S10; qual a pena com que devem ser pu
nidos. Cito Cod. art.. 35.

.- soldados e ofliciaes inferiores J de resislencia
ás jusliças ou seus officiaes: excilou-se para
punição o S 1, Alv. 26 N,ovembro 1801,
Circo 6 J upho 1831.

farão declarados os juizes que não indagarem
dos implicadoi em crimes publicas e poli
ci,aes, e como puniveis. Lei 6 Junho 1831,
art. 13. (CoU. O~'ro P1'eto.) Av. 6.· Pprt,
5.' 20 Julho ~834.. (CoU. Nab.)

quando e como são obrigados a assignar lermo
de bem viver e segurança. Cod. Proc. arls.
123, 124. Reg. 120, 31 Janeirp 1842, arls,
111 a 113.

de desvios e exlravios em prejuizo da fazenda

COMPORTAS: terrenos necessarios, para sua
construcção se derão, e como, á companhia
Rio Doce: - Vid. Companhia. Res. 23.· 17
Setembro 1835, art. 8.

COMPOSIÇÃO do governo' com o banco do
BraziJ. - Vid. Banco. Res. 41, 3 Outubro
183á, &c. Decr. Inst. 13 Janei1'o 1835, &c.

_ amigavel: em que caso é subjeila aos 2 por °f.
de chancellaria. - Vid. ChanceUaria (dizi
ma.) Decr. 31 Agosto 1836.

COMPRA da fazenda do registo de Matbias Barboza
pertencente a vinculo por escriptura foi
roborada e ·revalidada. Decr. 3.· 5 Se
tembr.o 1808, (Colt. Nab.)

da chacara de Simão Martins na Gamboa para
a fazenda publica, ordenou-se. Av. 2á De
zembro 1808. (Colt. Nab.)

..... de generos para arsenaQS e armadas. OU'. 7
Fevereiro 1809. PorL 15 Maio 1831. (apenas
cit. no Repert. Cunho Mat., verbo Compra.)
15 Outubro 11:>36. (Repert., e verbo cit.,
Suppl.) ; a formalidade de compras para os
armazens e a arrecadação dos generos para
marinha foi estabelecida novamente pelo
De,er. 2 Abril 1832. (Repe)'t. Cunho IIIato >

verbo 1ntendencia n. o 6ú,) - Vid. /1Tsenaes,
41'1nada> E:&ercit(J.)

e venda foi, e como, garanlida aos respectivos
subditos Portuguezes e Inglezes. Trat. 19
Fevereiro 1810, art. 8; Trat. 17 Agosto
1827, art. 26. Item aos de Auslria. Trllt.
29 Novembro 1827, art. 2; aos DiOaJ;uar
quezes, 1'raL 26 Outubro 1828, art. S;
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COMPRA

como teria lagar a dos artigos de trem mi
litar e naval importados nos dominios por
tuguezes. Cito Trat. art. 17, 19 Fevereiro
1810, art. 17.

COMPRA

tradas por occasião da independencia do
imperio. - Vid. Independencia. Res. 7 J linho
1825.

COMPRA: foi revogada a Ord., Lei 4, tit. 5,
S 2. Alv. 4 Selembro 1810.'

de bemfeitorias em terrenos da Lago,a de
Freitas na côrte.-Vid. Bemfeitorias. Dec1'.
h.o 18 Julho 1811., &c.

de chacara no morro do Castello na côrte, em
que exislio o forle S. J anuario: sobre sua
validade. Res. 19 Julho 1813 annexa á Pari.
6 Julho 1830. (CoU. Nab.)

- relação se exigia de todos que por tal titulo,
herança, posse ou sesmaria, tivessem ter
renos em cada um dos districtos do Brazil.
Av. 21 Outubro 1817.

de bens de raiz para pagamento de sisa, que
especies comprehende.-Vid. Bens dê 1'aiz.
Res. 16 FevereiTo 1.818, &c.

e venda de generos é livre. - Vid. Almotaçm·.
Lei 5 Julho 1821, &c.

de petrechos de guerra, oiro e prata, &c.,
perlencenles a subdilos portuguezes e apI'i
sionados por corsarios: nella tem prefe
rencia o goremo. Reg. 30 Dezembro 1822,
Cap. 2, al'L 8; não podem os corsarios
brazileiros celebrai' com os proprielarios
capitães ou meslres das presas, sem licença,
com causa legitima. Art. 9.

- e quaes devem os tabelliães communicar ao
thesouro, para arree'D.dação da sisa. Porto
2." 7 Janeiro 1823. (CoU. Nab.)

de ~ens de herança consistentes em pro
priedades de subditos p~rtuguezes seques-

COMPRA de terrenos do Hospicio do Carmo de
llú em S. Paulo necessarios ao povo para
edificacào mandou-se, e como. fazer. Pro\'.
2.' 1. F~\'ereiro 1826. (CoU. Nab.)

de bens de Francezes feita a piratas accordou
se que seria, e como, reclamave!. Trai. 6
.T unho 1826, art. 22; item dos Inglezes.
Trat. 17 Agoslo 1827, art. 17; item dos
Dinamarquezes. Trai. 26 Outubro 1828.
art. 9.

de terreno doado com a condição de esta
belecimento de estaleiro considerou-se, e
porque valida, posto que não se achasse
satisfeita a condição da doação. Res. 1..'
26 Março 1828. (CoU. Nab.)

de bens de raiz a mulher casada. - Vid. Bens
de miz. Lei 22 Setembro 1828, a1't. 2, § 4, &c.

de objectos havidos por meios criminosos como
constitue complicidade. Cod. Crim. art. 6,
§i.

de Africanos como escravos em que casos torna
puniveis, e como, os compradores. Lei 7
Novembro 1831, art. 3, § 4.

de escravos é suhjeita a meia sisa. - Vid. Es·
C1'avos.

de embarcações nacionaes ou estrangeiras é
subjeila a imposto. =-Vid. Embm'cações.

de casas na côrLe para ser valida exige paga
mento de decima, e como. - Vid. Decima.
Reg. 152, 16 Ab1,il 1842, Q1·ts. 15, 16; em
todas as provincias a respeito da addicional
de corpos mão-morLa. Art. 19.
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CONCILIAClo.
COMPRA de desembargos: declarou-se não ser

digno de approvação o contracto de cessão
e tomada del)es em pagamento, apezar de
se nilo acharem explicitamente inseridos no
Cod. Crim. e Lei á Outubro 1831, os capi
tulos 219 e 231. Reg. da fazenda e da OreI..
lív. 4, tit. lá, Ord. 18 Julho 1837.

- de heranças: ordenou-se continuação da
pratica de cobrar-se siza. - Vid. Siza.
Av. 4 Agosto 1848. (Ç01T. /IIlerc. 21!J.)

COMPROMISSOS, de irmandades e confrarias,
&c. - Vid. l1'1nandades.

- de credores.-Vid. Concordata.

do monte pio dos professores, mesLres licen
ciados e outros empregados de letras em
Lisboa confirmou-se. Provs. 10 Fevereiro
1816, 13 Março em Edit. 19 Maio 1817.
(B. Carneiro, addit. 1..°)

COMPULSORIA nos recursos á corôa: - Vid.
Abuso. Res. 21 Maio 1821, &c.

CONCELHOS:· municipaes.-Vid. Camaras.

CONCERTO de emharcação dando lagar a hal
deação isenta de direito. ,- Vid. Baldeação.
Dec1'. 7 Dezembro 1811, &c.

CONCILIAÇÃO: é necessària perante os juizes de
paz para intentar-se qualquer processo.
Const. arts. 161, 162.

- devia ter lagar perante quaesquer juizes con
forme a Ord. Lei 3, tit. 20, § 1; emquanto
não houvesse os de paz. Decr. 17 Novembro
1.82h.

regulou-se como deve ser fe.ita. Provo 1..~ 24
Majo 1826, (CDU. Nab.

CONCILIAÇÃO: por meio della se mandou ra
tincar pleitos processados por ouvidor de
Sergipe e annullados pela relação da Bahia.
Prov. 3. a 22 Dezembro 1826. (CoU. Nab, )

- reprehendeu-se juiz que mandára prender in·
dividuo que a ella se negava. Av. 22 Se
tembro 1827.

passou a ser feita, e como, peranLe os juizes de
paz. Lei 15 OuLubro 1827, art. 5, § 1.

de partes rixosas incumbe, e como, aos juizes
de paz. Lei 15 Outubro 18'27, art. 5, § 5.
Lei 261, 3 Dezembro 18M, art. 91. Reg.
120, 31 Janeiro 1842, art. 65, § 2.

veriGcada Lem, e como, força de sentença e
executa-se. Res. 20 Setembro 182!), arts.
á, 5. Reg. 1!J3, 15 Março 18á2, art. 1, § 1.

- com réo preso ou afiançado em que fôro Lem
lagar. Lei 11 Setembro 1830, art. 5.

- tem logar nas causas de seguros. Lei 26 Julho
1831, art. 3.

tem, e como, logar nos processos executivos
contra os devedores da fazenda nacional.
Decr. 18 Agosto 1831. - Vid. Disp. P1'O'V.

m·t. 6.

de réo preso em fortaleza como se mand{)ll que
tivesse log,ar. Av. 1:".0 5 Outuhro 1831.
(CoU. Nab.)

declarou-se não ter logar em causa de sus
peição. Av. 24. Jnneiro 1832.

declarou-se dever ser punido como desobe
diente um bispo que a ella se recusára com
o fundamento de não estar subjeito á lei.
Av. 19 Junho 1832.
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CONCORDATAS

CONCILIAÇÃO: em que juizo de paz póde in
tentar-se. Disp. Provo ad. 1; estando o réo
ausente; art. 2 ou residindo em d{)lnicilio
diverso do do autor: art. 3; sendo o réo
revel; art. !l: em que casos tem logar
posteriormente ás providencias dadas; art.
5: em quae& não tem logar; art. 6: como
se fazem constantes; art. 7: sua falta não
;lIlnul1a as cansas anteriores a existencia
dos juizes de paz; art. 17. Reg. 143, 15
Março 18á2, art. 1, § 1.

- quando forem suspeitos o juiz de paz e seus
supplentes para ter logar observão-se os
arts. 62, 63 do Cod. do Proc. Avs. 2, 3 Se
tembro 1833.

e em que casos devem os consules do imperio
promover entre os seus subditos. Reg. 14'
Abril 18M, arts. 4!l, 76. - Vid-. DeCl'. e
Reg. 520 11 Junho 1847.

não se deve fazer entre col1ector e colleetado.
Porto 23 Agosto 1834.

não se ueve fazer entre collector, e extravia
dor de sisas e meias sisas. Podo á Outubro
1834. (Man. CoUect.)

- verificada conforme aRes. 20 Setembro 1829
é executada pelos juizes municipaes. Av. 2!l
Novembro 183á.

verificada sobre demarcação excedente a al
çada dos juizes de paz não póde ser por
estes executada. Av. 9 Abril1S36.

e julgamento são actos distinctos que se não
devem accumular conforme a Lei 15 Ou
ll'bro 1827, art. 5, SS 1,2. Av.H Setembro
1.837.

- não póde fazer o procurador de seminario. Av.
4 Dezembro 1846. (Gaz. Of. 85, 1.· vol.) ;

e lambem os das eamaras municipaes, e U~

conventos, e quaesquer instituições pias ou
}'e1iaiosas sobre bens a esles pertencentes.
Av. °5 Dezembro 1846. (Coz. cito 88.)

CONCILIO:-Vid. Belleplacito, Casamento. BuUas.
Reg. 2.·, 2 Janeiro 1838, ad. 4, § 8., &c.

tl'idenlino, sess. 2ú, cap. !f, sess. 25, cap. 2
de reformat. e const. da Babia sonre a pre
dica ordenada aos parochos mandou-s
observar. orr. 29 Fe\:ereiro 18M. (Jorno 62.)

CONCLUSÃO não devem os escrivães fazer de aulos
com allegações &C., que lhes sejão entr.e
gues, em que as citações dos mesmos aulos
não estejão numeradas e os não receberáã
sob pena de suspensão. Provo do Regedor.
1 MarÇ.O 1~30.

CONCORDATAS: ao. devedor posto que a tenha
de alguns credores sem rebate, se não dá
vista. sem segurança do juizo para embargar
a sentença executada pelo credor que não
conveio no compi:omisso. Ass. 343, 23
Julho 18.11. (CoU. Ass.)

- mandou-se que j>8" observassem' as Resoluções
23 Maio 1801 e 22 Outubro 1807 para
obrigar os credores indevidamente repug
nantes ao accordo commum da maior parle
delles sem dependencia de litigio. Res. 2ft
Outubro 1811: (Per. SOtLz. Dicc. im·., verbo
Concm'data. )

quaes as suas condições e exigencias para
serem valiosas. Res. 4 Abril 1818. (CoU.
Nab.)

a ellas podia acceder o extinclo banco. - Vid.
Banco. Alv. 24 Setembro 1814, &.c.

commerciaes não sãe comprehendidas no art.
15, S 3. Lei 21 Outubro 1843; Ord. 74,
29 Agosto 1844:
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I CONDUCTA

CONCUBINATO do homem casado ~omo é pu
nivel: sua accusacão só pertence a que pes
soas, e como: Coá. Crim. arts. 251,252.

CONCURRENCIA directa no commeltimento do
crime constitue complicidade. Cad. Crim.
art. 5.

CONCURSO para exercicio dá empregos. - Vid.
nos lagares competentes.

CONCUSSÃO nos ministros e secretarios de es
lado, como é punida. Lei 15 Outubro 1.827,
art. 2, S 3.

quando se julga commeltida, e como é punida.
Cad. Crim. arts. 135, 136.

CONDECORACOES : farão mandados demillir
dellas l~dos os empregados e individuos
que tivessem tomado parte na rebellião de
Montevidéo. Carta Imp. 28 Janeiro 1823.

- de governo estrangeiro o subdito brasileiro
que aceitar perde os direitos de cidadão.
Consto art. 7, S 2.

...... quem deIlas usar sem lhe competirem, como
é punido. Cod. Crim•. arts. 301, 302.

CONDEMNAÇAo proveniente de taxa de gene
ros.-Vid. Almotaçar. Lei 5 Julho 1821., &c.

- a diversas penas que eifeitos produz. - Vid.
as respectivas penas.

- em custas.-Vid. Custas.

- empatada.-Vid. Empate.

CONDES de juro, em vida, de successão em vida,
e de vida a juro, que novos e velhos dire'itos
pagão da mercê. - Vid. Novos e Velhos Di
reitos.

11

CONDESSA: a carta que conferir taes honras é
subjeita a novos e velhos direitos. - Vid,
Novos e Velhos Direitos.

CONDIÇOES impossiveis ninguem é em direi lo
obrigado a prestar. Res. 2. a 9 Outubro
1822. (CoU. Nab.)

CONDITIO indebiti: - Vid. Aecáo. Res. 6 No
vembro, 2 Dezembro 1823:

CONDUCÇAo. - Vid. A7'Tendamento, Alugue7't!s,,
CONDUCTA: má de um sol-dado não é motivo que

obste a fazer provanças para ser cadete, por
que a lei pune o mal comportado. Av. 22
Junho 1821. (Repert. Cunho Mato verbo
Comp07·tamento. )

dos officiaes e cadetes: informações, e quac',
e em que prazos devem os commandanles
dos corpos e outros enviar aos das armas.
Decr. Inslrs. li. Dezembro 1822. (CoU.
Ouro P7'eÚJ.); sobre as informações das
companhias dos gúardas marinhas. - Vid.
P01't. 10 Novemb7'o 1824. (Repe7't. Cunh.
Mat. verbo Informação); do exercito e
armada. Port. 1, 31 Outubro 1825. (Repart.
cit.) ; den-se modelo para os mappas. Circo
27 Setembro 1831; alterada por Circo 2U
Janeiro 1833; Circo 3." 10 Janeiro 1843;
Decr. Reg. 293, 8 1\1aio 1843, art. 4; Circo
72, 20 Julho 1846: Provo 28 Setembro
18li6. (Gaz.OfT. 27,1.° ,'ol.) Provo 6 No
vembro 1.84.6. (Gaz. cito 62.) Res. 22 Feve
reiro 184.7. (Goz. cito 146.)

irregular no empregado publico como é pu
nida. Cod. Crim. art. 166, Av. 27°, 2
Março 1844.

22 Junho 1.831. (apenas cito no Repe7·t. Canh.
A{ato S uppl. verbo Condttcta.)

- má habitual occasiona, e como, reforma do
omcial militar. Lei 260, 1. Dezembro 1841.
art. 2, § 3.

21
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CONFISCO

CONDUCTORES de gados forão isentos do re
crutamento. Av. 23 Dezembro 1808; Av,
16, 18 Janeiro 1809. Porlo 11. Fevereil'o
1822; e de tirar passaporte, Av. 31 Ja
neiro 1821. - Vid, POTt. Inst. lO Julho
1822, § 9.

CO EGOS: simples, e monsenhores da Capella
Heal.-Vid, CopeUa Real, '

- professores de aulas. - Vid. AtLla~, C1Lrsos
JlL1'idica~.

sua apresentação........Vid. Apresentação, Rene"
ficios, Bispo.

de Sés caLhedraes.-=Vid. Sós.

CONFEDERAÇÃO Suissa: sopre re~ações d,e ami
sade co~ e11a. PrOf. ~ ~iaio 1818.

- do Equador Q9 ~rasilr - V~d. ~ebeUiãor

CONFEITARIA:; são subjeitas ~o imposto deno
minadQ -da~ lojasr-Vid. Lojas.

CONFEREN CIAS ; - V~d. Com,ffllrrcio. D~çr.. 2
Junho ~816r

CONFIRMAÇÃO: <le CQfDIPi&são: - V~dr ç07/f
ffli~são. Ar. 2(j, Novembro 1808.

:- do arcebispo de Evora. - Vid A,·cebispo. Ar.
30 J ulhQ 1816, &c.

- do bispo de Angola. -:-Vid. .fJispo. Res. 2~ Majo
18~1, &c.

de aforamento de praso pertencenle aos pro
priQs nacipnaes.-Viq.. P"oprivs Nacionaesr

CONFIRMAÇÃO do dote.-Vid. Dote.

- de doacão de servicos remuneravei!. - Vid
A {tu;. Res, 12 S~ternbro 1817, ~c. '

- da cathedral do Rio de Janeiro.':""""Vid, 1!ullas.
Av. 8 Julho 18~9. '

~ 8 Julho, 2 Outubr9 1829. (apenas cit, ?to Re
pel't. Cunho 111ato SLLppl. verbo Confirmação.)
- Vid. 4v. 13 111arço, 21 4bril1834.

- de legitimação, adopção, consul, cOplpro
misso, doação, é subjeita a novos e velhos
~irei~osr-Vid.1Vovos. e Velhos Direitos.

- dos vice-consules.-Vid. Consules. Reg. 520.
H Junho 1847, art. 17.

de companhias. - Vid. Companhias. Ord. 125,
25 Setembro 18f!7.

CONF~SCO se ordenou para a fazenda publica,
e como, de embarçação c~ja propriedade
e carga se não provava legalmente com os
devidos documentos, sendo reclamada pelo
consul dos Estados-Unidos da 4mer~ca. Res,
1 OutuQro 1810., (CpU. Nab.)

-:' ordenou-se" e como, nos bens dos rebeldes
em Pernambuco. 2 Carts. -Reg. 6 Agosto
~81? (CoU. Nab:)

-..::- é pena. Res. 7 Agosto 1821 (CoU. Nab.) Instr.
o ~ Setembro 1827, art. Ô. (CoU. cil:)

- 4e bens cessou d~ plfispr ~m CilSP algl!m.
Consto art. 179, § 20.

- das proprip.dades brasileiras e portuguezas no
témpo da independencia do imperio cessou,
e cqmo. Trat. 29 Agosto 1825, art. 6 j Decr.
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CONFISSÃO

26 Abril 1.826; Av. 4 Julho 1.826. - Vid.
Commissão mixta brasileira e POl'tugueza.
Instr. 31 Março 1.827, &c.

CONFRARIAS

prova o delicto; mas no caso de morle só
o subjeita á pena immediata, quando não
haja outra prova. Cad. Proc. art. 9ft.

CONFISCO de gado no Rio Grande do Sul: como
se ordenou fosse requerida indemnisação.
Res. 1.0 3 Março 1827. (CoU. Nab.)

de moeda falsa de cobre se ordenou na pro
vincia do Espirito Santo e outras. Porto
Circo 3 Março 1.828. (CoU. Nab.)

de contrabandos de guerra navegados por bra
sileiros ou norte -americanos como teria
logar, accordou-se. Trat. 12 Dezembro
1828. arts. 18. 19; em caso de guerra não
arrectará as dividas, acções. dinheiro nos
fundos publicos ou bancos pertencentes aos
respectivos subditos; art. 26.

de 1.790 em Minas: mandarão-se restituir os
bens ainda incorporados aos proprios na
cionaes. Lei 24 Outubro 1832, art. 97.

- de collecções de leis não impressas na typo
graphia nacional, em que casos ha logar.
Lei 369, 18 Setembro 184á. art. 35; exe·
cutada pela Ord. 27, 12 Março 1846.

CONFISSÃO: ao parocho da freguezia da Lagôa
na côrte se mandou satisfazer os direitos
parochiaes, conforme a c,Onstituição do ~is

pado. das confissões dos escravos da fabnca
da polvora. Res. 2. a 18 Março 1812. (CoU.
J\'ab.)

- fixou-se para o bispado de Goyaz a cnnhecença
em 80 rs. de cada pessoa, exigível só depois
da confissão. Res. 9 Dezembro 1S30; em
Minas Geraes, idem, Res. 20 Março 1829.
Res. da mesma data; no Rio Grande do Sul.
Res. 1ft Dezembro 1830; em Sanla Galha
rina. Res. 21. 0.12 Agoslo 1833, art. 3.

- do reo em Juizo competente, sendo livre, e
coincidindo com as circl1mstancias do làcto,

II

CONFLICTOS: de jurisdicÇão.-Vid. Jllrisdicçiio.

CONFRARIAS: salarios de suas contas regulado'.
Alv. 7 Janeira 1.750; mandado o'bservar
pela Provo 30 Janeiro 1806. - Vid. Cm't.
Reg. 5 Jal1ei1'o 18H. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que a mesa que acaba dê conla
á que entra de novo, presidindo a ellas fi

provedor ou corregedor ou juiz de róra ou
ordinario, dando parle do resultado ao de
sembargo do paço, mandando propôl' as
acções pelas dividas activas, e dando oulras
providencias. Provo 3 Outubro 1814. (Ne
perto F. TI!. verbo Contas 151G.)

de S. Francisco de Assis da Campanha em
Minas: sobre direitos parochiaes a respei to
de festividade. Av. 2ft Julho 1818.

- que liverão dispensa de leis de amortisação.
Vid. Amm'tisação.

- não necessitão licença do governo para ele
var-se a ordens 3."; mas quanto ao cullo
compele aos bispos. Av. 3 Janeiro 1832.

- .sobre cemilerios. - Vid. Cemiterios.

suas contas sflo lomadas pejos juizes muni
cipaes. luslr. 13 Dezembro Hi31, art. 43:
onde não houver do civel. Av. 15 Fevereil'O
1837. Reg. 143, 15 Março 1H42, urt. ;'0.

sua erecção e compromis o são subjeilo a
novos e velhos direitos. - Vicio Novos e VelllOs
Direitos; e ao selJo os seus livros. - Vid.
Sello.
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CONHECIMENTO

CONFRARIAS: pagão taxa dos seus escravos.
Vid. Esc1'avos, (taxa.) Instr. 13 Dezembro
1833, art. 5, &c.

na prestação de contas devem mostrar satis
feila a decima de seus predios. - Vid. De
cima u1·bana. Decr. Reg. 152, 16 Abril
1842, arts. 13,19.

CONFRONTAÇÃO de testemunhas. - Vid. Teste- ,
munhas.

CONGREGAÇOES: de lentes. - Vid. os respec
tivos estabelecimentos.

que se ajustarão com o erario sobre decimas e
contribuições ficarão isentas de exames em
seus cartorios. Ports. 10 Abril, 12 Dezembro
1811, 3 Abril 18-13, § 5. (B. Carnei1'0,
Extr.l.)

das servas pobres e outras mais dispensadas
das leis de amortisação. - Vid. Am01·tisaçáo.

da missão de S. Vicente de Paula no Caraca.-
Vid. Caraça. •

de S. Phelippe Nery. - Vid. Càraça.

dos padres de S. Phelippe ~er.y em Pernam
buco foi extincla, dando-se applicação, e
como, aos seus bens. Lei 9 Dezembro 1830.
Res. 11. Novembro 1831; Res. 18 Setembro
1833; Ord. 5 Agosto 1843. (Jorn. 237.)

CONGRUAS: de bispos, arcebispo, parochos,
&c. - Vid. os respectivos empregos.

dos ecc1esiasticos que forem deputados cessão
durante a sessão. - Vid. Deputados. Port.
28 Julho 1828. (CoU. Nab.)

CONGRUAS: dos beneficios sem cura de alma
que vagassem suspenderão-se. Lei 1h Junho
1.831., art. 18.

- ordenou-se como se pagarlao nas provincias
independtmte ç1e ordens especiaes. Ord.·
Circo 1..'> Junho 1831.

- seu pagamento é despesa provincial. Av. 8
Agosto 1836.

- são subjeitos a novos e velhos direitos os di
plomas que as concederem. - Via. Novos e
Pelhos Direitos.

CONHECENCAS: na cidaàe e termo do Rio de
Janeirô se mandou de todas as pessoas que
as pagassem arrecadar 1.0 réis a beneficio
da Misericordia. Cart. Reg. 1.a 1/J Dezembro
1815. (CoU. Nab.)

Vid. Confissão.

CONHECIMENTO de earregamento serve para
com' outros papeis verificar a propriedade
do navio e eaeitos apresados. Decr. Reg.
30 Dezembro 1.822, art. {j a 6 do cap. 2.

de divida publica inseripla. - Vid. Caixa de
Amortisaçlio. Lei 15 Novembro 1.827, arl.
13 a 1.5.

do mal e intenção de pratica-lo são neccssarios
elementos do delicto. Cod. Crim. art. 3,
não haver o conhecimento e iutencão sido
plena é circumstancia attenuante. Cit. Cod.
árt. 1.8, § 1..

de que aqueHes a quem se presta asylo são
roubadores e assassinos, e commettem ou
pretendem commeUer taes crimes, constitue
complice aquelle que o dá. Cod. Crim.
art. 6, § 2..
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CON5ELHO

CONHECIMENTOS nas diversa:; rep.artições.
Vid. nos respectivos logares.

CONJUGES excluem da successão ab intestado
os regulares secularisados. Lei da Const.
Parto 16 N.ovembro 1821, a1'-1:. 2; e bem
assim os tranlatos, .art. 5, em vigor pela Lei
20 Outubro 1823, art. 2.

- é circumstancia attenuanle haver o delinquente
commettido o crime em desafronta de grave
injuria ou deshonra a elle feita. Cod. Crim.
<lrt. 18, S4.

- não podem accusar·se por furto, competin
do·lhe só acção civil para satisfação. Cod.
Crim. art. 262.

os bens do que faUecer com ou sem testa
menlo, deixando outro conjuge na terra,
não são arrecadados pelo juiz dos ausen
tes. - Vid. Bens de defunctos. Decr. Reg.
422, 27 Junho 1845, arts. 1, 2. Av. 12
Janeiro 1846, &c,

- Vid. Marido, Mulher.

CONJURAÇÃO: descoberta em Lisboa mandou-se,
e como, processar. Por!. 31 Maio 1817. (B.
Carneiro, addit. 1.°) Porto 30 Agosto 1817.
(Ind. Alb. verbo Conjuração.)

CONQUISTA de Cayenna: as viuvas dos falie
cidos nos combates que a precedêrão se
concedeu a continuacão de soldos. Provo
2." 20 Junho 1809. (éoll. Nab.)

- bens sequestrados no Maranhão e reclamados
para a armada a titulo de coIlquista.-Vid.
Armada. Res. 1." 26 Outubro 1824.

CONSANGUINIDADE: - Vid. Afins. Res. 12 Se
tembro 1817, &c. Reg. 6. °16 Janeiro 1838.

CONSCIENCIA; sua plena liberdade foi expressa
mente accordada nos tratados com a Grãa
Bl'etanha 19 Fevereiro 1810, art. 9; 2.° da
mesma data, ar!. 2; 17 Agosto 1827,
art. 4; com a França, 6 Junho 1826 .
art. 5; com a Dinamarca, 26 Outubro
1828, art. 8. Estados-Unidos da America,
·!l2 Dezembro 1828, art. 13..

- suas cartas: - Vid. Actos. Res. 26 Julho 1813.

CONSELHEIRO. - Vid. o "espectivo conselho.

CONSELHO dado pelos empregados publicos ág
parles que perante elles litigarem cons
titue-os prevaricadores. Cod. Crim. art.
129, S 3.

CONSELHO de administração regimental insti
tuio-se para tratar de negocios relativos ao
fardamento dos inferiores e soldados. Alv.
12 Março 1810.

- os fundos do cofre consistem cm 23 réis de
cada praça de preto Alv. 23 Julho 1816;
elevada a 50 para os infanles, e 60 para os
de cavallaria e artilharia montada pela Lei
15 Dezembro 1830. (Repert. Cunho Mat.
verbo Conselho de Administração n. ° 6.) Av.
6.° 26 Julho 1831. (CoU. Nab.)

- as suas sessões quando falta o major-fiscal
serve o capitão mais antigo. Av. 8 Maio
.1818, 19 Agosto 1823. (Repert. Cunho Mat.
verbo Conselho de Administração n.° 5.1; e
em falta de capitães servem de fiscaes os
tenentes com exclusão dos quarteis mestres.
Av. 19 Agosto 1823. (Repert. everb. n.O cit.)

quando faltão vogaes ou empregadosconlinuão
a servir os do anno antecedente. 30 Janeiro
1818. (Repert. Cunho Mat. Suppl. verbo
Conselho de Administração n.O 28.) Av. 16
Fevereiro 1819, 19 Agosto 1.823. (Repe1·t.
til. n. ° 28.)
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CONSELHO: creou-se no batalhão de artilharia
a pé. Decr. 15 Aliril 1823; e nos de caça
dores de S. Paulo. Decr. 23 Março 1824.
(CoU. Nab.) Decr. 10 Julho 182fJ. (Cott.
cito )

- os alumnos da academia militar são dispen
sados de ser agentes dos mesmos. Parlo
10 Fevereiro 1824. (Repert. Cunho Mat.,
verbo A lumnos n.· 2.)

pela sua caixa se comprão as fitas de medalhas
de distincção para os inferiores e soldados.
Porto 22 Agosto 1825. (Repert. Cunho 111ato
verbo Conselho de Administração n.· 29.)

sobre seu cofre. 19 Setembro 1825. (apenas
cit. no Repert. Cunho Mat. Suppl., verbo
Cofre.)

declarações se fizerão sobre fornecimento de
panno, barre tinas , e bandas de sargentos.
Provo '27 Agosto 1828:

se mandou crear em cada tIm dos C'orpos em
que não existissem. Lei 2/l Novembro 1830,
art. 8. (CoU. Ou,'. P".) 26 Julho 1831
(apenas cito no Repe,·t. Cunho Mat. Suppl.

, verbo Conselho de Administração n.'" 27.);
suspenso a respeito do 1.. corpo de cavaI.
laria pelo Av. 5.· 3.Novembro 1831. (Cott.
Nab.)

nos corpos da guarda nacional. - Vid. Gum'da
NMiOtllat. Lei 18 AlTosto 1831, arts. 77
131. o ,

- seus iaspectol'es examinaráõ, e corno, as cai
xas, generos, contas, claresas, e annual
mente remeUeráõ á secretaria d'estado a
conla corrente. Av. Circo 27 Se lembro 1831.
Circo 29 Janeil'o 1833.

sobr~ vc?das de generos para fardamento
eXlstenlcs no trem de guerra de S. Pedro

aos conselhos dos corpos. Av. 5.· 10 No
vembro :1..831. (CoU. Nab.)

CONSELHO: suas obrigações a respeito dos hos
pilaes regimentaes. - Vid. Hospitaes,. Decr.
Reg. 1.7 Fevereiro :1..832, arts. 6, 8, 10,
14, 16, 19, 26, &c.

- do hospital da armada. - Vid. H ospitaes.
Decr. Reg. 9 Dezemb,'o 1833, al·t. /l9, &c.
Av. 6 Novembl'o 1847. (Gaz. Olf. 161,
2.· vol.) ,

para arrecadação das economias das sobras
de rações da equipagem a beneficio do
rancho em navios de guerra. - Vicl. 4'1'
mada. Av~ 22 Selembro 18M.,

- da guarda municipal permanente da. côrte,
, Vid. Cuardas Jtt1wnicipaes Pm'manentes. ReG'.

191. , 1.. Julho 1842, arts. 98 a 1311.

é, e como ~ iiscalisado pelo cemmandanle
de armas. Decr. Reg..293" S Maio, 1843,
art. 2, §§ 7, 1.5, art. 6.

do corpo de imperiaes marinheiros. Decl'.
Reg. 304, 2 Junho 1843, arts. 34, 36. 43,
fJ7, 51, õ5 a 73,.

do 1.· batalhà@ de fuzileiros mando\l'-se, e
como, crear e regulou-se. Provo 3 OutU1J1'O
18lt3. (Iorn. 268.)

aos corpos que' o tem não faz o arsenal de
guerra· forneeimenh - Vicl. A"senal de
Guerm. Av. 4 Março 1845.

não devem fazer abonos. Av. Circo 27' Feve
reiro 1845. (Suppl. ao 100"n'. 84.) .

para fornecimento de viveres e fardamento ao·
pessoal da armada, creOll-se e regu10u-se.
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Decr. Reg. 5fl6., 31 Dezembro 1.84.7; amo
pliado o art. ll. S2, por Av. 5 Fevereiro

, 184.8. (Gaz. OfT. 31, 3.oval.)

CONSELHO: ao corpo fixo de S. Paulo conce
deu-se. Av. 23 Janeiro 18lt8. (Gaz. Olf. 2~,

3.. 0 vol.)

..... do pesScOal d,a .armada deve fiscalisar ,o cum
primenlo dos contractos feitos pela inten
dencia, e as rações; e fornecer a divisão
eslacion.ada no Rio da Prata. Av. 5 Feve
r.eiro 1.848 (Gaz. Off. 31, 3. oval. ); explicado
a respeito dos presos sentenciados por Av.
2~ Mar.ço 1848. (G.az. Off. 75, 3. oval. )

- .em declaração á Circo 31. Agasto 1.848 or
denou-se .como, de conrormidade com o
Alv. 29 Março 181.0, se liquidaria a divida
de fardamento ás p·raças do exercito pelo
preço da consignação. Av. 23 Setembro
1.848. (Con'. Merc. 2M.)

CONSELHO do almirantado. - Vid. Conselho SUJ
premo Militar. Res. 26 Fevereiro 1.812, 11
Julho 1.820, 18 Setembro 1.827, Decr. 21
Marco 1.828.

"

CONSELHO ,de averí.guação : par.a se fazerem as
rProva~ças, d~s segundos cadetes e particu
lares lnshtmo-se, e regulou-se. Proy. 26
Oulubro 1820, (Colt. OU1'. Pr.) Pror. 22
Outubro 1-824. (Reper~. Cunho Mat. verbo
Conse~/1O de aVel'iguação.) Decr. Reg. 293,
8 MaIO 1.843, art. 2, § 12.

CONSELHO (carta de) : tem o p.orteiro d.a ca
mara e guarda joias. Alv. 17 Janeiro 1808.
(Per. Souz. Dicc. Jur. verbo Que Vtom
dias, &c.)

- que .direitos dava ao esc-nvao da camara da
mesa da consciencia.-Vid. Assentos. Porto
17 Fevereiro 1809, &c.

CONSELHO (cartn de) : concedeu-se aos mem·
bros do conselho de guerra. Alv. h Abril
1821.-Vid. Assentos. Decr. 126,28 Ja
neiro 18h'l.

ao escrivão do conselho de fazenda. - \ ido
Assento. Res. 4.' 22 Maio 1828.

~em os membros do supremo lribunal de
justiça, e por isso usão de capa. Lei j ti
Se.Lembro 182~, art. 1.

tem o presidente, inspector geral. conlaJor
geral, e procurador fiscal d.o lhesouro pu
blico nacional. Lei 4 Outubro 1831, art. 1.

_ os desemhargadores das relações que fi liverem
usão ,de capa. Reg. 3 Janeiro 1833, art. ;'.

a lente da academia que direito dava. - Vicl.
A.ca.demia Milita,., Decr. Est. 22 Outubro
1,833, art. 25.

que selJo paga. - Vid. Selto; e que nOV<lS dí
r.eitos.. -.- Vid. Novos e Velhos direitos.

tem os presiden~es das relações. Decr. 87,
18 Julho 1841.

sua antiguidade como se deve contar. Decr.
1:34, 26 Fevereiro 1842..

_ os advocrados do Instituto que a tiverem usão
de c~pa sobre a sua vestimenta especial.
Decr, 393, 23 Novembro 18M.

são empregos honorificos da casa imperial
todos aquelles a que estiver ou rôr annexo
o litul.o do conselho, Decr. 5h5, 23 De
zembro 1847, art. 1. o

CONSELHO cl'iminal no corpo de municipaes da
côrle. - Vid. Guardas Memicipaes Perma-
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membros delIe podem ser escQlhidos o se
nadores e deputados, mas estes deixão o
logar vago, e só accumularáõ as funcçóe~

sendo reeleitos. ConsL arls. 29, 32. Iostr.
26 Março 182á, cap. 9, S 13~, sua aCCll
sação é decretada pela camara dos depu
tados. ArL 38, de seus delictos individuaes
conhece o senado. Arl. á7, § 2. Dou.s ~e
seus membros devem entrar na composlÇ~O

da rrgencia provisoria do imperio em IDI-

_ conforme o Decr. 2í Julho findo não 11a
incompatibilidade em servirem os officiaes,
que o fizerem, nos conselhos de guerra.
Circo 7 Agosto 1.848 (Corr. Mel'c. 219); Av.
21. Setembro 1848. (COl'r. Merc. 262.,2.°)

CONSELHO de disciplina: na artilharia de ma·
rinha, h Junho 1833. (apenas cito no Repel't.
Cunho Mat.. Suppl. verbo Conselho de disci·
plina. )

_ creou-se novo, e como, sendo tambem mem
bros natos os ministros de estado. Decr. 13
Novembro 1823; ordenou-se que as typo
graphias enviassem um exemplar de cada

. publicação a cada um de seus membros.
Porl. 1.' 3 Dezembro 1823. (Cott. Nab.)
Decr. 30 Março 1.824. (Cott. cit.) Decr. 18
Março 1825. (Catt. cit.); sem vigor pelo
l}ecr. 26 Março 1829.

I

nentes. Decr. Reg. 1.91,1.. 0 Julho 1.842, atls.
35, 65, 68 a 97.

serve de corpo de delido ao de guerra J e só
qualifica a culpa, sem declarar a pena.
Porto Circo 28 Abril 1823. (Cott. OU?". P7·et.)
Provo 17 Agosto 1.8á3. (Jorn. 26õ); é com
posto de 3 officiaes superiores e 2 capiLães
mais antigos não enLrando o da companhia
do réo; faltando algum superior, servirá
um capitão: quando não existão servem os
das immediatas da 1..a ou 2.· linha. Porto
S Julho 1823 que derogou a de 30 Maio do
mesmo. Prov.. 23 Outubro 182á. (Repert.
Cunh. AIato verbo Conselho de disciplina.)

CONSELHO de direcção: se mandou fazer no
Rio de Janeiro por Av. 13 Novembro 181.2.
(Repert. Cunho 1J1ato verbo Conselho de di
recção.) Em falta de officiaes superiores
póde ser presidido por capitães. Porl. 8 ,
Julho 1.823 que derogou a de 30 Maio do
mesmo. (Repert. e ve-rb. cit.) ; os comman·
dantes d'armas devem velar que sejão feitos
com inteiresa e regularidade. Decr. Reg. I

293, 8 Maio 1.843, art. 2, § 1.2. ' CONSELHO de estado: composto, e como, de
procuradores geraes das provincias creou-se.
Décr. 1.G, Porto 20 Fevereiro 1822. Porto
{j.,a 1.7 Abril 1.822. (Cott. Nab.); fixou-se a
installação. Decr. 1 Junho 1822, para exe·
cução de suas disposições. Porto 21 Junho
1.822; sobre não cumpFimento do Decr.
16 Fevereiro 1822 no Pará. Porto 8 Abril
1.823 annexo ao Av. 2. o 2 Outubro 1829.
(Cott. Nab.) ; auLorisou-se a continuação de
seus trabalhos e sessões, e como, duranle
a viagem do principe regente a S. Paulo.
Decr. 13 Agosto 1822; extinclo passando a
servir como conselheiros d'eslado proviso
riamente os ministros e secretarios d'esta
do. Res. 20 Outubro 1823, art. á.

- -para julgar os guardas municipaes perma
nentes da côrte. - Vid. Guardas 111unici
paes Permanentés. Decr. 22 Outubro 1831,
arts. 20 a 25, &c. (CoU. Om'. Pret.) - Vid.
Av. i3 Not'emb,·01812. (Repe,·t. Cunh.1I1at.,
verbo Conselho de disciplina n. o 1t.) Provo
17 Agosto 184.:3. (101·n. 265.)

CONSELHO de disciplina: para castigo de deser
tores na côrte como deveria provisoriamen te
proceder J ordenou-se. Decr. 1.6 Junho 1809.
(Colt. Nab.)

- sobre competencia para ordena-los. - Vid.
Res. 11 iJt1arço 1811.; annexa á Provo 2 Maio
1820. (Cott. Nab.)

- na guarda nacional como será nomeado J e
como ,procederá. - Vid. Guardas N aeio
naes. Lei 18 Agosto 1831, art. 89 a 106, &c.
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noridade, art. 124; sua nomeação, nu
mero, funcções, responsabilidade; a1'ts.
i37 a 14ft.

CONSELHO

d;) reserva. Res. 25 Oulubro 1832, ado 8,
S2; Lei 18 Agosto 1831, art. 27, § 1..

CONSELHO de Estado: em casos de pena ca
pilaI ordenou-se qne o regedor da cnsa
da sllpplicnção pnrticipasse logo a decisão
dos emu:lrgos para com tempo se poder
avisar o consellJo. Port. 2.' ii No\'emLro
182ft. (ClJll. Nab.)

- um seu membro nomeado presidente de pro
vincia, ordenou-se que <lccumulasse os or
denados. Decr. 27 ALri11825. (Coll. N aú.)

- devou-se o ordenado de seus membros a
3:200.)'b. Decr. 8 Agoslo cit. em Provo 2.'
6 Oulubro 1825. (Coll. Naú.)

- seus crimes de responsabilidade como são jul
gados e punidos. Lei 1.5 Oulubro 18:0.
Cod. Crim., nrt. ~08, § 1. Cod. PI'OC., arl.
324. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 200,
S1.

seus membros são excusos de ser jurados.
Res. 12 Setembro 1828, art. 7. Lei 20 Se
tembro i8W, ar!. 16; CoJ. Proc., ado 23,
Inslr. 13 Dezembro 1832, art. 21; Lei 261,
3 Dezembro 18M, art. 27; nego 120, 31
Janeiro 1842, 3rt. 22!J, § 3.

_ seus membros usão nas mangas das fardas do
timbre das armas da cnsa imperial cOI'oado
com a corôa imperial. Decr. 27 Julho 1829.
(Cult. Nab.)

- nom~a-Ios não podia a regencia em minori
dade, salro em que caso. Lei 14 Juuho
1831, art. 19, S5; nem penloaJ'·ll1es penas,
5a1\0 a de morle em crimes de responsa
hilidade. Art. 19, S 2.

- seus membros pertencem á guarda nacional

11

CONSELHO de Estado: seus membros não ne
cessitão atlestado para receber ordenado.
Decr. 2 Março 1833, § 3.

- foi supprimiJo. Lei 16.', 1.2 Agosto 1834,
art. 32; seus membros conlinuaráõ a per
ceber seus ordeuados razendo pnrte deHes
qualquer vencimenlO de aposentadoria, re
forma ou pensão que tivessem; e gosar das
mesmas prerogalivns e 110 O1'aS. Lei liO, 3
Outubro 1834, art. 2, § -1; Res. 8.·, 13
Julho 1.836; revogada em parte pela Lei 60,
20 Ouluuro 1838, art. 6, S19.

crenu-se novamente, e como reO'lllauo. Lei
234, 23 Novembro 18á1; para cuja exe
cução. n('~. 124, 5 Fevereil'O 1842; con
tinundo a ubservar em virtude do Decr. 222,
9 Selemuro 1842.

- examina, e como, as representações e duvidas
das auloridades sobre lacunas e ohstacu
los &c., encol\lrndos no Heg. e na Lei 3
Dezembro 1841. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
ar!. 498.

recommendou-se observancia de conliuencias
de-idas a sellS membros no arsenal e em
hnrcacões da armada nacional. Av. 25Junbo
1842.. (Jom. 18á); fixárão-se suas cou
tinencias. Provo 8.' 15 Fevereiro 1843,
S H>.

_ advoaados dellc e conselheiros da corôa mem
hr~s do Inslitulo uos Ad"oõ'lu03 Brasileil'os
tem vestimenla especial, e eolrão para
denlro dos cancel10s dos lribunaes. Decr.
393, 23 NOl'emUl'O 1.844.

_ para cUe se recorre das liquidações feitas pelas

22
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contadoria geral de guerra, e conladoriag.
de dividas mililares de gencros c forneci
menLo de tropa, e como. Lei 369, 18 Se
tembro 18M, art. 51.

CONSELIIO de Estado: ordenou-se que fosse
ouvido, e como. no expedienLe durante a
viagem de S. M. o Imperador ao Rio
Grande do Sul e S. Paulo. Decr. 29 Se
tembro 18ft5. (Jom. 268.)

impressão de suas resoluções de cansu1ta.
Vicl. Actos. Ord. 27. 3 ,12 Março 1846.

o recmso para elIe intel'posto das decisões do
tribunal do thesouro não suspende a cxe
cucão deHas. salvo mandando o minislro
pr~sidenle deste. Decr. 542, 3 Dezembro
18ft7.

CONSELHO de exame da capacidade dos guardas
nacionaes para destacamento.--Vid. Guardas
Naciol!aes. Lei 18 Agosto 1831, art. 125.

CONSELHO da fazenda: no Rio de Janeiro
creou-se. Alv. 28 Junho 180.8, til. 6; fi xá
rào-se ordenados aos nomeados conselhei
ros, escrivães, official maior. officiaes, official
papelista, official maior do assentamento,
solicitador e corretor. Decr. 19.° a 27.°.
29 Junho 1808. (CoU. Nab.) ; do capellão.
Decr. 1.° 4 Julho 1808. (CoU. cit.); es
crivão do meirinho, meirinho e porteiro.
Decrs. 1.° 2.° 3.° 16 Julho 1808. (CoU.
cit.) ; de mais dois officiaes do registo, dois
praticantes. porteiro. thesoureiro p3ra a
secrelaria e porteiro de leilões. Res. 15
Dezemhro 1808. (CoU. cit.); augmenlo ao
meirinho e seu escrivão. Res. 1.' 21 Janeiro
1.809. (CoU. cit.)

- ordenou-se que passasse as guias dos escravos
que fossem para Min3s. DecI'. 28 Novembro
1.808. (CoU. Nab.)

CO:\SET,1JO da fôl7.l' n (la : provia ll:uarl]as <ln ~1

falldt'gn.- Vid, AlfillLdegl/,s. Av. 24. Dezem
1)('11 180S &c.• ,\ v, 1 UuLubro 1811 &c.
AI". 23 Jalh.:iru :1815 &c. •

- fixnràn-sr ern(lll1m~nlosa" snu srcretaria. lles.
2." 21 Jallt;iro 18JU. (Coit. Nub.)

coorctll'U-sc rrinlr~t'nçi'io na TH'opriedndc (lo
(.ffieio de CIII',I'l"l" prllvido já em olllra peso
f,oa. ]lf's. 2() ~ko t ';09. (Coll. NIlb.); u
tiuelu peb Lei 22 OuLubro 1827.

Cilolinlln qnp. Sl'r\,jo cm lo~nl' do propriel:ll'io
dlH~lIlc \l'IlCl'!1 fi 'llIinta pal'le e man<!oll'sc
}'I'O\CI' fJlIõllHI" hOllvesse vag3. nes. 27 Julho
11)0,1. (Cult. Ntlú.)

- sua ('(llllpl'lrnrja p:J ra orncnflr resliluição d1l
)111\0'; (Itrl"IOi c!n c!lanccllaria de servenLia
nlllltl,,1 d" cscri\"i"ln da iIlLp.lld"llcia <10 ouro.
fics. '1;~ Ai:)oslo 180V. (Colt. Nab.)

displ'nsou-sc larsn pal'a fazrr obra uma no
IIH';".":IO di! l"onsdlll,jro. Decr, 5 Janeiro
1~ IO. (('/l/l, Nab.); d,'c!aroll-se não sf,r oe
CI'S"" ria disjll'!Isa para tal fim, por mio
lia c,' jll'ô1S11 c/'I'lo para execllçflo dc dt'cl'clos
dil'lnidos a lriblluaes e executados no rei
Jlailn .I" S"bl'I"IIlO qu,~ os mandou lavraT.
nes. 2~ Maio :1815. (Cult. cit.)

os oOiciars 11 ... spct'etnr'in e nssentflmenlos erão
811hjeillls a IlllH1S dirniLns dos f'ncal'les. ncs.
2." 3 Fevcreiro U)\O. (Cott. Nab.)

- COO('I'r1Ctl ~c ajnda Ile cl1~lo n dois pralicantes.
Re:!, 5 JUlllU '18 LU. (Coll. l"ab.)

_ sua compe'rnci ... nns se1nestros e outras cauSU
cm qlw a l'aJ.p./I ln Livesse inleresse e ~U~

Ilàu c:>li~c_.; 'em unJas lW juizo da coroa.
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depcndentf's ele final ~clllf'nC::l. !Iv. ?OO Ou
ruhro J811 (('olt. }\',,&.); PrIlL;~ \f1V"llIill'O

1 ~ 18 (Colt. Dclg,); 1Ic5. 18 àlaiu J t)22.
(Colt. cit.)

CONSELHO

. Jumentos pnra cavaJ~adura5. ficando porém
()hrigados independente deBes á prompta
entrega do expediente. Res. 28 Abril 1.820
(CoU. N ab. )

CO~SELno da Ca7.enrla: in,lrrnrin-!;(! prelpnçiio
do olIJcial maior cio I'xp,'dll'nk a ITSIH'it'l
de peoida subslilllit;~:o cio 10;'::11' del P"I'll'iro
do mesmo Iri\)llnal <jIIC cUIIIJ'l'ia.1i1l' I"'ce>n
cher. Iles. 2ô l"even:iro HH2. (Cult. Nab.)

- decInrou-se que o conheC'imenlo rle pa~a

menlo rle onlellac1ns dl:dllcçõl'~ dl~ (ln'!lIios
na drcim<l, e 5iUlillJ:lIl1t's ol.j,·c!ns IcliltilOS

à cobrança Oll 0"sl)('1,a da I ('ai Em'nua
pertenci<l mals proJlriaml'l\b! :H I'l'ario ((lle
ao conselho da r.;~,ellda. PI'II\'. 1." :2ü ~laio

1812. (B. Cm'l/eiro, Extl'. :2.) Iles. 18 Maio
1822. (Cult. lVub.)

- seu' escriv50 supranumf'rnrio lere an~mrnlo

do ordenado. UI·S. 11') ~el"I\lll1'l' J I:i 15. (Colt.
Nab.); e laUJl>clll o slllJicitaclor. nr.;~. 11
Julho 1817. (Colt. cit.)

- a nm afficia1 do registo que ~"I"\'irn (le~ offil:ial
m:1ior nC'gou-se :IlWIlIL'nlo O'! /l ..de'lIado.
concedentlo-se a gl'i1Juaçilo de ollil:i;.llllaiOl'
C O vencimento legal da lfllillla pilrlt~ do
lOnar accllmulado. Ues. 22 Ai!o~lll 11'l17
:10 nexn i:I fies. 28 ~Iaio J ~21. (Cvll. Nab.) ;
indeferio·se e por qlle, a apn..;elllacil.ria re
qucriúa. Cit. nes. :28 Maio 18:2.1. (CuU. cit.)

- declarou-se compelir-lhe n inspccçiio dos fÓl'oS
consliluidos nas csplanndas de alf!,IIIl\ilS l'rn
ças, e terrcnos nilo nl'cessarios para as rClI'
tirlcnçóes. ParI. 16 Dezembro 1.818. (CuU.
Dclg.)

- para clle se deu nppplJaçiio.-Vitl. Appcllaçiio.
Res. 26 NoveuüJro 181 V.

a SCU3 conlinuos se concedeu cobrar cmo-

II

CONSELHO da fazenda: sobre sua competencia
para concessão de confirmnção de cartas
de aforamento de praso pertencente aos
prop.'ios da fazenda. Res. 11. Julho 1.820.
(CoU. Nab.)

mandou-se observar sun pralica sobre cm'tesa
nu volação de embarl!;os oppostos as suas
sentenças. Res. 29 Janeiro 1.821. (CoU.
Nub.)

- foi mandado ouvir com o seu parecer a res
peito do merecimento de lanços o1Tereci
dos sobre rendas publicas diversas que se
achnvão em praça. Res. h Fevereiro 1822.
(CoU. Nab.)

- mandarão-se excluir da folha de ordenados
conselheiros que tinbão accumulação de
empregos incompaLiveis. Res. 5.· 28 Se
tembro 1.822. (Colt. Nab.); sobre o mesmo
objeclo. Res. 2.· 9 Setembro 1823. (Colt.
cit.) Res. 4.· 26 Janeiro 1826. (CoU. cit.)

_ manuou-se repular vago o lagar de officiaI
papelista que só comparecia de quando em
quando. e prover praticante com annos de
serviço. Res. 1.. 1.2 Março 1823. (Colt.
Nl.lb.)

- ao serventnario interino de meirinho con
cedeu-se a vitaliciedade sem deducçiio de
ten;a parte, e porque. Res. 2. a 9 Setem
uro 1823. (Colt. Nab.)

- sobre a maneira porque deveria exigir o jura
mento da consliluição dos pretendentes de
logares e dos já por elle providos. Res. 1.~

26 Mt\io 182". (CoU. Nab.)

22.
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CONSELHO da fazenda: não é competente para
dar inleq)l'elação autbentica, sim a dOH

tl'ina] que nasce do decreto ou das suas
razões. Res. 2.· 8 Julho :1.824. (CoU. Nab.)

CONSELHO

jurídico forão manuados pngar ambos os
vE'ncimenlos. Provo 1 Fevereiro 1.828. (ColL
Nab.)

declarou-se que o ordenado do official maior
efTeclivo nomeado se deveria conlal' da data
da nomeação. Res. 8.· 2 Dezembro 182lt.
(Cott. Nab.)

ordenou-se que não mais incorporasse ns con
sultas, e remeltesse fJ. secretal'ia da fnzenda
as contas e papeis enviados para consultar.
POI't. 13 Dezembro 182ll. (CoU. Nab.)

por occasião da vaga do omciaI p'lpelista. cujo
lagar foi reqnerido, dedal'ou-se CJlIe a no
meação do pralicunle para papelista, e de
um novo praticanle pertencia ao escrivão ela
fazenda. e porque. Res. 2.· 20 Outubro
1825. (CoU. Nab.)

providencias para não estar a cargo da ca
mara a arremalncão e administraciio de
contrato. e porq~e. Res. 3.· 30 juneiro
1826. (Coil. Nab.) Provo 9 Fe"ereiro 1826.
(CoU. cit.)

conselheil'o que sel'via como juiz da alfandega
foi dispensado desla. para "ir ao conselho
despachaI' certos autos &c. Res. 2. a 13
Abril 1826. (Cott. Nab.)

a seu meirinho se mandou abonar ordenado
de tempo que servira sem provimento. pa
gando previamente os nov'os dil'eitos e mais
encal'gos devidos. Rcs. 1..• 8 Julho 1826.
(Cott. Nab.)

leve propinns para lulo. Res. La 30 Janeiro
1827. (CoU. Nab.)

- a um conselheiro nposentado, lente do curso

CO~SELHO da fazenda: so1>re pretenção do
omeial pa pelisla a gralificnção pessoal por
servil' de oilicial maior pelo impedimento
do pl'oprielario auzente. Res. 2. a 25 Janeiro
1.828. (Cott. Nab.)

ordenou-se qne o cOl'r('io enviasse os officios
U Polle dil·igidos á casa rio suas sessões. Por1.
ti Março 1828. (Catt. Nab.)

assento de seu cscrÍ\'80 com carta de con
selho. - Vid. Assentos. Res. 4.· 22 Mai.o
1.tl28.

declnrou-se não ser competente para passar
nhal'â de serventia, italicia, e porque 7 do
logal' de sollicitador a individuo que se
acuavu sf'rvinc1o por provisão de 6 mezes.
Res. 3.· 29 Julho 1.828. (CoU. Nab.)

foi mandado consullar sobre venda de al'ma
ções de balêns e l'e~ulal' assenLamento dos
propl'ios naciollaes. Podo 30 Oulubl'O 1828.
(Colt. l\'ab.); snli feito pela Res. 2. a 20
Fevereil'o 1829. (Catt. Nab.)

sobre folhas que d('vifio regular o pagamento
annunl dos O('denados e tencas, soIverfto-se
dmicJas. Res. 17 Novemhr~ 1828. (CoU.
Nab.)

resolveu-se como s('ría snppl'icla a falta do
pOI'Leiro que servia de 11lesoureiro, o qual
não comparecia na repnrlição. Res. 12 Ja
mim 1829. (CoU. Nab.); julgou-se vago
o Jognr c proveu-se. n 's. 2,· 5 Fevereiro
1829. (CoU. Nab.)
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CONSELHO da fazenda: n-c~oLl-se, c porqn6,
pensão ou meio ol'lleoado, á vim'a de um
officiaI maior da casa do assentamento.
TIes. 1..' 20 Fevereiro 1829. (CoU. Nab.)

ajudas de custo para molestias forão con
cedidas. TIes. 5. n, 20 Fevereiro 1829. (CoU.
Nab.)

- mandou-se que nos alvarás de serventia vi
talicia sllpprimissem as raIanas-sem em
bar~o da ordenação em contrario.-Port.
29 Janeiro 1830. (Colt. lfúb.)

sobre cessar a necessidade de consulta do
juiz da corôa nos negocios commellidos .10

conhecimento do conselho. fles. 13.· 1
l'l'Iarço 1830. (CoU. Nab.)

- foi alllorisado para suspender os continuos
dando parte dos motivos para resolver-se
sua demissão. Iles. _3 i\Jarço 1830. (CoU.
Nab.)

declarou-se que uevia , e porque, abrir assen
tamenlo a vigario encommendado com pro
visflO annual do ordinal ia embora nflO en
trasse na folha expir'ado o praso. fies. 30
Agosto 1831. (CDU. I\'ab.)

- foi exlineto passnnd.o ao thesoul'o sua juris
dicção voluntaria a I'e peito de que objeclos
e ás justiças territoriaes a contenciosa, regu
lando-se o destino, aposentadoria e apro
vcitamenlo de seus empl'egndos. Lei 4 Ou
tubro 183J, art. 6, §t 8, 90 a 95;
mandarão-se aLonar as falta dos empre
gados por escala do serviço municipal. Av.
'1.0 20 Onlubro 1831. (CoU. Nab.)

CO SELlIO geral de provincia: sua eleiçao c
allribuicões. CO\1st. arls. 71 a 89, 90, 93,
9ú, 101; § lt; sua eleição regulou-se. InsLr.

CONSELHO

26 M:trço i 82l!, C3p. 7; livcrão regimento
pela Lei 27 Agosto 1828.

€ONSELHO geral de provincia: sobre sua elei
ção na provincia do Espirito Santo. Por!.
14 Maio 1824. (Colt. Nab.)

-/dec1arou-se compelir ao collegio eleitoral
decidir si devia admiLlir como membro
para apuração eleilol' pronunciado em de
vassa. Porl. 2 Agosto 1826.

suas aUribuiçães a respeito de aulas de pri
meiras letras. Lei 15 Outubro 1827.

toma contas ás camaras mUfilclpaes. Lei 1
OuLubro 1828, art. hô; era informado
pelas camaras dos mãos tratamentos e cruel
dades para com os escravos. Arl. 5G, como
lhe el'ào enviadas as dcliberacães das ca
maras. Art. 64, allerava ou ~evogava as
posturas das camaras. Art. 72, para eUe se
recorria, c como, dos accordãos c posturas
das camaras. Art. 73, erão lhe propostos
pelas camaras os meios de augmcntar as
suas rendas. Arl. 77, dirigião-se-lhe as
camaras em todos os casos, e como. ArL. 89.

- pelas faltas commetLidas nas suas eleições nã
erão as camaras multadas. Av. 19 Janeiro
1829,

o eleito pronunciado em summario de policia
devia entrar no exercício d.o cargo de con
selheiro. c porque. Av. 1.8 Agosto 1829.

o presidente da provincia não devia ir feixa-Io.
Av. 3.° á Janeiro 1830. (CoU. lVab.)

seus memhros forão isentos do jUI'Y. Res. ii
Selemhro 1830.
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CONSELHO

CONSELHO geral de provincia: das suas deli
berações não era autorisado pela lei recurso
ao governo. Av. 23 Novembro 1830.

CONSELHO

ser dos conselhos de ~overno e das cama
raso Res. 12 Agosto Hi31.

- para elle tem orecarso do art. 73 da Lei i Ou
Lubro 1828 o escrivão da camara não ad
miLtido a secreLario. Av. 25 Novembro
1.830; e os empregados por elta demit
lidos. Av. 3 Fevereiro 1.832.

seus membros durante as sessões forão isentos
de exercer os seus empregos. Res. á De
zembro 1830.

- ao do Pará se ordenou fosse pela camara
enviado mappa dos estrangeiros entrados
e sahidos da provincia durante o anno. Res.
10 Dezembro 1.830, art. 7.

- é só o competente para resolver sobre l'ecusa
de tomar assento feita por um seu membro,
pelo moLivo de ser depu Lado á assembléa
geral a que não comparecêra. Av. 1.1 De
%embro 1830.

- as quantias para elte lixadas são postas á dis
posição das commissões de policia para
applicação. Lei 15 Dezembro 1830, art. 8.

- obstar, e como, á sua reunião, prolongação:
sollicilar, e como, votos para sua eleição:
falsifica-la: entrar tumultuariamente no seu
recinLo: obrigar suas proposições, delibe
rações ou resoluções: violentar on ameaçar
seus membros são crimes, e como, pu
niveis. Cod. Crim., art. 101 a 105.

- p6de exigir documentos, certidões e copias dos
livros das camaras, não porém os peoprios
livros. Av. 22 Julho 1.831.

- seus membl'os não podem simultaneamente

CONSELHO geral de provincia: a elIe devem
ser remetLidos, em que praso, pelos ins
pecLores de fazenda, e como, esclarecido o
balanco do anno findo, e areamento do
fuLmo: Lei á. Oulubro 183'1, a~·ls. 58, 59;
nomêa com missões de sc')s membros parà
exames de legalidade da receita e despesa
das repartições. Art. 106.

ás camaras municipaes não compeLe excusar
seus membros, sim mandar os diplomas aos
supplenles quando conhecerem o impedi
mento dos proprietarios. Av. 18 Oulubro
1831.

- approvava as posturas da Camara, e com que
eiIeilos revo~aclo o art. 72 da Lei 1. Ou
tubro. Res. 25 Oulubro 1831.

- tomava, c como, as contas das camaras mu
nicipaes. Res. 31 OuLubro 1831.

o de MiollS devia, e como, sei' informado dos
exames dos alumnos de primeiras leLras,
e tomava contas das despesas com as suas
aulas. Res. 6 Julho 1.832, art. 7.

- foi autorisado para represenlar, e como, so
bre injusliça no recl'ulamenlo para o exer
cito. Lei 25 Agoslo 1832, art. U.

- da Bahia approvflva a nomeação do ollicial de
contabilidade da camara municipal feiLa
pelo presidente. Res. 25 Agosto 1832,
art. 3.

- do Maranhão foi encarregado de fixa,' quantia
para compra de livros para a biblioLhec:l
publica. Res. 5 Selembro 1.832, art. 3;
e approvar seus estatutos, art. 4, S1..
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CONSELHO ~el'al de pI'ovincia: seus membros
perleocião á ~uarda nacional de reserva.
Res. 25 Ouluoro 1832. art. 8, S 2; Lei
18 Agosto 1831, art. 27, S 1.

- conhecia dos recal'sos in lel'poslos das camal'as
pelos cbeCes de policia conforme o art. 73
da Lei 1 Oulubl'o; quando não altendessem
represen laçóes sohre objecto de policia.
Decr. 29 Março 1833, art. 1, S6.

- farão substituidos pelas assembléas provin
ciaes. Lei 16. 0 12 Agosto 183lt., art. 1.

CONSELHO do governo de prov~ncia: creou-se
em cada nma, com que aLLribuições &c.
Lei 20 Oulubro 1823.

- m:moou- se eleger em Minas. POI'L. 24. Maio
1824, e por que eleitores. Porto 22 Julho
182[1.

eu membw mais votado é quem devia servir
de vice-presidente da provincia sem orde
nado e com a gratificação simples de conse
lheiro. Res. 28 Setembro 1826. (Colt. Nab.)
Res. 3." "1 Janeiro 1. 27. (CoU. cit.)

50bl'e rórma de pagamento ue gratificação a
seus membros derüo-se explicações aos arts.
20 e 23 da cit. lei. Res. 3. a 7 Outubro
1826. (CoU. Nab.) PI'OV, 2," 23 Outubl'o
1826. (CoU, cil:.)

- declarou-se competir-lhe decidir a questão
suscilada pela camal'a de Pernambuco de
qual era a capilal da provincia. Provo 2.
22 Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

SUaS obrigações a resl:lei to de aulas de pl-i
meiras lelras. Lei 15 Oulubro 1.827.

CONSELHO do governo de pI'ovincia: suas re
soluções devem ser expedidas pelos pre
sidentes da provincia. Olf. 23 Julho .182ll.

- confirmava os aforamentos dos bens dos con
selhos, augmento de partidos de medicos,
cirurgiões, boticarios e conlrastes. Lei 22
Selembro 1822. art. 2; S10.

por faltas nas suas eleições não podem as
camaras ser multadas, e porque. Av. 1.9

Janeiro 1.829.

- como l!e deve seu vice-presidente conduzir
nos exames para professol'es de primeira!
letras. Av. 29 Janeiro 1829.

- encarregarão-se-Ihe projectos de estabeleci
mentos de correios, e como. Decr. Reg. 5
Março 1829. art. 25.

- 15 Julho 1829. (apenas cito no Repert. Cunho
A1at, Suppl. verbo Conselho da p,·esidencia.)

- seu membro eleito. }>ronunciado em sumo
mario de policia não é inhibido de tomaI'
posse do cargo. Av. 18 Agosto 1829.

- solverão-se duvidas sobre-numero de sessões.,
competencia de propostas, continencias&c.
Av. h Setembro 1829.

- l'egularão-sc os ordenados dos vice-presidentes
e conselheiros; e ordenou-se que as eleições
dos conselhos se renovassem de qualro em
quatro annos. Lei 26 Setembro 1.829.

- seu conselheiro em exerClCIO deve deixar o
de vereado!' emquanto aquelle durar. A••
4 Novembro 1829.
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CONSELIIO do gorerno de provincia : seu mem
bro, embora deixe de comparecer na 3S
sembléa geral como depulado eleilo, deve
ttlm3r 3ssenLo no conselho. Av. i1. Dezem
bro 1.830.

membros delle não podem simultaneamente
ser os dos conselhos gcraes e das camaras
municipaes. ltes. 1.2 Agosto 1.831.

- não póde mandar passar cerlidóes do que per
tence meramente á presidencia. Av. i6
Agosto 1.831.

- sens membros pertencião á ~uarda nacional
de reserva. L. 18 A~osto 1831, art. 27, § i.
Res. 25 Outubro 1.832, art. ti, § 2.

-liaIanco e orcamento do anno findo e orea
me~to do futuro devem os inspectores ·de
fazenda enviar-lhe. L. 4. Outubro 1831
art. 57.

- membros deHe não podem ser os das the
sourarias. L. li Outubro 1831, art. 112.
PeranLe o conselho podem ser chamados
os empregados de qnaesquer reparLições
para esclarecimenLos vcrbaes necessarios,
art. 113.

- de Minas marcava praso para exames dos
alllmnos de primeiras letras, e era infor
mado, e como, e por quem, dos mesmos
exames. Res. 6 Julho 1832. arts. 6. 7.

- sobre pagamento de ordinarias a cons('lheiros
que scnirào o cargo. e lambem ordenados
dos empregos que linh50. uma vez que os
desempenhassem simullaneamente. Av. 12
Março 1833.

- membro delle não pôde ser o menor de 30 an-

pos. embora os complete depois. AV". 27
Fe\"ereiro 1.8MI.

CONSELHO do governo de provincia: decla
rou-se que devia ser convocado para seus
trabalhos conselheiro que eslando pronun
ciado se achllva solto: e que seu membro
podia simull11neamenle ser vereador e es
crivão de auditorio. Av. 1.5 Abril 1.8311.

sens membros encarregados das ao'remalações
dos conLraclos de receita ou despesa nõo
podem entrar nelles nem como alTemaLan·
tes nem como fiadores. Av. 22 Selembro
i83li.

- foi exlincto e as attribuições que lhe compe
Lião como presiden le, passárão a ser por
este só exercidas; revogada a L. 200ulnbro
1823 no que se oppuze'se a esla. L. 38,3
Oulubro 1834. arl. 12, 13.

CONSELIlO de guerra: as materills que a eUe
perLencião ficárão a earp;o do conselho
su pl'emo miliLar e de justiça, e por isso
conhece dos conselhos de guerra regimen
tnes por appellação, e como. Alv. 1. Abril
1808. §§ 8, 9.

- Vid. alLditor de glLerra. Reg. 20 Dezembro 1808.
til. 5, cap. 3, § 1.; Provo 4 Maio 1809; nes.
27 Junho 1.809; Port. 30 Junho 1810;
Res. 12 Agosto 1815, &e.; Deer. 21 Março
1821; Res. 25 Julho 1821, &e.; Res. 9 Ou
tubl'o 1822; Porto 7 Fevereiro 1.823; Res.
13 SeLembro 1.826; Av. 5.° 5 Dezembro
1831; Av. 22 Fevereiro 1836, &e.; Decr.
h18 A. 21. Jnnho 1.8ú5. AlLdilol' de mari
n/ta. Res. 29. n 1.2 Se lembro 1.8M.

- para julgamento de desertores ordenoo-se
como procederia com celeridade. Dce. 16
Junho 1809. (Colt. Nab.)
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CO~SELIIO de guerra da armada: determinou-se
que tivesse sele teslemunhas; enLre ellas
um omeial do palen le, um in reriur, um
de apilo, duus soldados e dous marinhei
ros; e como se rarião os inlenor;alorios.
Ord. 1. a 17 .Junho 1809. (Coll. 11"0b.)

- os J eos da armada que neHe se acharem pos
'los podem contradicLar as leslemnnhas, re
querer qne se l'eperguntem, que scjão aca
rendas, &c. AlI'. 17 Fevereiro 1811.

sobl'e compelencia da secreLar'ia da I!:uerru
para ordena-I): Res. II Março 1811 an
nexu ti Provo 2 Maio 1820 (CoU. Nab.)

nos do cxel'ci Lo urilannico em Porlugal se man
Járfio ouserrar as mesmas poliLicas e civili
dades que nos dos nacionaes. PorL. 9 Março
1813, (Coll. Dclg.)

- deve ser feito o mais pro"Ximo passiveI dos Jo
gares do crime, enlrando em falLa de offi
ciaes de linha os de milícias, e com que as
senLo. Res. 3 Abl'i11813. (CoU. Nab.) Prol'.
24Julbo 18l3. (CoU. OUJ", P1·.) Prol'. 22 Ou
tubro 18211. (Repcl't. Cunh. Ai ato "eru, COll
sclllO de gCLC1Ta 11. 7) 1 J llllJo 1825. (Nr:pcJ"t.
cito Suppl. 11. o 8.)

- decbrou-sequeoAlv. 20 Dezembro 17Sli só era
compl'eheusívo das diligencias mililares das
ordenanças para nüo perderem seu fÔl'o civil
e criminal os paisanos que áqllellas resis
tissem em oujeclos que lhes não fossem
proprios. Av. 2 Dezembro 1815. (CoU.
Delg. )

- como se orll;anisa. Alv. 1. o Reg. 21 Fevereiro
1816, a~t. 31. (Colt. Nab.) on'. 28 Agoslo
1821. (CoU. Nab.)

neBe são julgados os empregados nos hospi

11

taes mililnres ninda que não tenbão ~l'adua

ção rniliLnl'. Alv. Inst. 1.la. ,Junho 1810, Sec.
2., 3rt. 6. (CoU. Nab.)

CONSELHO de gnerl'n: providencias para o
})rompto despncho dos da mariuha em ul
tima instnncia. ParI. 8 Agoslo 1816. (B.
Cm'lIeiro addit. 1. o)

do Piauhy e Maranhão ordenou-se que fossem
julgados pela JunLa de ju tiça crenda na
capital do Maranhão. AlI'. 28 Fevereiro 1.8J 8.
(CoU. Nab.)

não leve lagar em processo de solJado de linha
que ronda ao corpo da real gUfll'da da po
licia. Prov.1. n :l9Março 1.819. (CoU. Nab.)

que subir ao conselho supremo miliLnr .
l'emellido ao secrelario de guerra, e dcHe
se formará rep;islo, e como. Res. 1. a 6 Agosto
1819. (Colt. Nab.)

- que se perder como se reforma. Prol'. 22 Abril
1820.

do conselLlO 50 premo mililar: a seus membros
concedeu-se o LiLulo do conselho. Alv. 4.
Abri11821; suas contíncncias e honras mi
litares. Prol'. 8. a 15 Fevereiro 1.8ft 3 , § 19.

- (Iuaudo faltão olliciaes dos corpos <.lo rcos.
ou os corpos estão em outro Iogal', servem
os officiacs do estado-maior. Porto 30 i\laio
1823. (Repcrl. CLLnh. 11}ato verbo Conselho de
gllC1Ta TI.· 1l1.) Av. 1. 0 16; Av. 3. 0 [1. 0 17
Outubro 1831. (Coli. Nab.)

depois de sentenciado no conselho supremo
de justiça admiLle embargos. Res. 25 Julho
1823. (Colt. Nab.)

23
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CONSELHO de guerra da armada é feito pelo
mesmo systema dos elo exercito. Provo 28
Agosto 1823. (llepert. ClInh. lIat., verbo
CO/lselho de guerra n. ° 11.)

determinou se qne os militares que hou,erem
delinquido ante' de assentarem praça não
goscm do fôro militar para serem julgados
cm conselho ele guel'ra. Res. 30 Agosto 1823.
(CoU. Nab.)

- instrucções para elles se mandárão imprimir.
Porto 1la Fevereil'o 182ll. (Colt. Nab.) e exe
cutar. Porto 30 Março 181.5. (Repel·t. Cunh.
iiiat. verbo Conselho de guclTa n. ° 16.)

deve se fazer nos quarteis do estaclo-maior
do corpos, como se depl'ehenele do Deer. 3
Setembro 182ll.. (Repel·t. Cunh. illat. verbo
Conselho de gltC1Ta 11. ° 16.)

- nelle se demanuárão processar injurias, per
das e damno ele réos absolvidos sobre
crimes militares. Provo 23 Novembro 1825,
declarada irrita e nuUa. Res. 15 Novembro
:1827.

soldo por inteiro de que só percebião metade
se mandou pagar a cedos afficiaes, si no
conselho provassem não ter sido contra
rias á causa do Bl'azil. Provo 1." 17 Dezem
bro 1825. (CoU. Nab.)

suas sentenças se excculão nas provincias sem
vir ao coo olho SlljWema , menos as do dís
triclo ela relação do Rio de J uneiro. L. 13
Outubro 1827.

ncHe podem as parles reprovar ou contradictar
verbalmente a lestemunhas pela generali
dade do nrt. 3 do Decr. 12 Abril 1824 ; Av.
9 [ ovembro 1829. (CoU. Nab.)

CO:"lSELllO de guena: na guarda nacional tem
lagar, achando· e organisaela e unida ao
exercito, pela Lei 18 Agosto 1831, art. 136.

sene-lhe de materia o conselho de investiga
ção. Ay. 2.° 8 Prav. 1." 1'1 Outubro 1831.
(Colt. iYab.)

aos amciacs, inferiores e soldados de artil heria
da mal'inha implicados em revolta no Rio
de Janeiro. Av. 1.° 3.° ll.o 5: 7.° 8.° 17
Outubro; Av. 13,1.. 0 16 Novembro 1831.
(CoU. 1Yab.)

se mandou fazer a pedido de amcial de quem
na ordem do diu se declarál'a seI' menos
alIecto aos acontecimentos do dia 7 de A.LI·iI.
AI'. 5.° 26 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

- como se registará nos livros mestl'es dos COI'

poso Inst. 6 Dezembro 1831 :lI't. 12, e de
ela ses. Decl'. Insl. 31 Jnneiro 1832, art. 6.
Av. Circo 29 Janeiro 1833.

- conhece de crimes meramente militares. Cad.
do Proc. art. 8, 171, § 1, 326; Insto 13
Dezembro 1832, art. 37.

por levantamento a bordo dos navios da ar
mada de que diligencias será precedido.
Circo 22 Junho 1833. (C01'1·. OIf.ll.,1.°vol.)

não p6de ser pclos presiden tes ordenauo aos
commandantes ele armas, nem quando
este I'ccuse-se a nomeai-o, o poderáó fazer
aquelles. AI'. 9 Julho 1833.

quando para elIe forem neces urias testemu
nhas não subjeitas ao commanclante do
corpo do réo, como, c cm que PI'USO e a
quem se devcm reclui ital'. Prol'. 5 Dezem
bro 1836.
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CO 'SELHO de guerra da armada; nel1e devem
os officiaes comparecer em rigoroso uni
forme. Ord. do dia 328 do qua-rtel general
da marin ha, 1.0 Março 1.837. (J01'n. 58.)

~ - das pl'aças de caçadores de monlanha como se
formará quando não houver no logar do
delicto officiaes de 1.' nem de 2." linha em
serviço. Av. 34, 9 Abril 1842.

compete aos commandantes de armas e como
nomear. Decr. Reg. 293, 8 Maio 18á3,
art. 2, § 1.3.

- no corpo de pel'manentes ela côrte. - Vid.
gum'das munieipaes permanentes. Dec. Reg.
191,1..° Julho 1842, art. 82. PI'ov.17 Agosto
1843. (Jom. 265,)

- na f6rma do art. 1.09 da L. 3 Dezembro 18U
a militares iovolvielos em rebellião: sobre
sua competenc:ia e maneira de proceder sol
vêrão-se duvidas. Provo 5 Setembro 1.843.
(J01'1/. 249.)

- resolveu-se sobre valia do conselho de disci
l)lina em que fosse involvido o.fficial de maior
patenle que o presidenLe, para base do de
o'uerra; si poclião ser julgados em um só
ti , 1lJrocesso réos, do mesmo cnme ce corros e
graduações dlfl'cren les, lend o os vogaes 19ual
ou maior; si podem ser chamados para con
selhos oDiciaes da á.' classe e com que pre
cedencia, ou da 2.' linha empregados na
guarda na.cional, ou reformados, e ela 2.·
em com missão especial do governo impe
rial. Res. 25.° 20 Março 18llá.

- deve progredir não obstanle declare achar-se
o réo allieoado, dm'endo-se proceder a
exame de solemoidade e mais solelDnida
des de direito. Av. 17 Maio 1848. (Gaz.
Off. 11G, 3,° vol.)

II

CONSELHO de guerra da armada: ol'denou-se
que o respectivo auditor suspeilo Co se sub
stiluido pelo de guerrfl. Av. 11 Julho 18á8.
Gaz. O/r: 155, 3. ° vol.)

declarou-se que pelo Decr. 27 Julho findo
podem nelle fLloccionar os m%mos offi
ciaes que servirão no de disciplina, ou
investigação. Circular 7 Agosto 18á8 (Corr'.
Atere. 210); Av. 21. Setembro 18h8. (COl"/'.
cito 262, 2.°)

- processa e julga o guarda nacional destacado
que desertar e fôr mandado servil' como
recrutado em oulro corpo. Av. 21 Setem
bro 1848. (Con', Mere. 262, 2.°)

CONSELHO de inquirição e como composto é
amido para reforma de aDicial de mao com
portamenlo. Res. 260, 1. Dezembro 18á1.,
art. 2, § 3.

CO SELIIO de investigação se mandou fazer a
ex-commandaoLe ue corveta servindo de
base uma devassa t.irada a bordo. Av. 12
Março 1828. (CoU. Nab.)

suas requlslçoes devem ser cumpridas pelas
justiças civis promplamenl~ e com polida
urbanidade. Av. 2,° 26 Jaoeiro 1.831.. (CoU.
Nab.)

serve de base ao conselho de guerra. Av. 2.°
8, Prov.1." i1 Outubl'(l; Av. 1.° 16 Novem
bro 1831. (CoU. Nab.) para fonmção da
culpa nos crimes de respon abilidade dos
empregados militares. Cad. Proc., art. 155,
S 3.

dos officiaes do exercito e armada de ertores
como lerá l(lgar. Res. 1,· 26 Março 1835,
art. 4, 5.

23.
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CONSELHO de iDYesligação no COI'pO de per
manentes da côrte. - \, ido GlLanlas l1HWi

cipaes permanentes. Dec. Reg. 191, 1.· J LI lho
1842, art'. 68 a 97. Provo 17 Agoslo 18fJ3.
(JOI'II. 265.)

CONSELHO

foi encarregado do expediente ol'dinario dos
lle~oeios lia ausencia de S. 1\1. o 1. o SI'. D.
Pedral. Dee. 2.·2;L\]ul'ço 1822. (CoU. Nab.)
Dec. 13 Agosto 1822, c tomuem. durante a
do Sr. D. Pedro lI. Decr, ~u Selembro 1 lI5.
(Jom. 268.)

- é nomeado pelos comma! tlnnles de armas,
e como. Dcc. TIeg. 293,8 Maio 1843, art. 2,
§ 13.

deu·se in lelligencia aos urts. 157, 155 do Cad.
PI·OC. comuinado com o 109 da L. 3 Dezem
bro1841 e 245 Reg. 31 Janeiro 18l12, soure
como se procederia militarmenle sem dlc
nos cl'imes de I'cbellião commelliclos por mi·
lilare . Provo 5 Selembl'o 18!Ln. (.Tom. 249.)

- declarou-se como se de\crá pl'oceder no em
que apparecer implicado offieial de palente
superior á rio presidente elo conselho, e
como devem ser pr encbidos os vogues uos
conselbos quando não h:lja officiaes di po
niveis das tres classes do exercito. Res. 25.·
20 Março 18l1lJ.

seu membros podem lambem senil' no de
guerra. Circo 7 Agosto 18h8. (Con·. Aln'c.
219); Av. 21 Selembro 184S. (Con·. cito
2(j2, 2.·)

CO. SELIIO de jurado : - Vid. Jm'ados.

CONSELHO de justiça: os mandados crear no
Brazil forno abolidos com a creacà6 do do
conselho supremo militar. Alv,1 Abril1S08,
§ 7.

do Maranhão creou-se. Res. 29 Dezembro ·tst 7.
(Uepel·t. Cunho !IIato verbo Conselho de jus
tiça.) Alv. 2S Fevereiro 1818.

CONSELHO de ministro e secretarios de e!'tado

COI TSELIIO de ministros: CreOll-se o logar de
seu presidente, e como. Decr. 523, 20
,Tulha 1 lJ7.

á disposição do seu presidente se mandou
pôr uma ordenança de eavallaria do corpo
Municipal Perm:mente. Av.15 Junho 184S.
(Gn2". On: 135, 3.· l'ol.)

CONSELHO municipal ue 1'OCUI'50 da junta de
qualificação de ,'olanles como é composto
e l'egulado. L. 387,1.9 r\ gosto 1846, arls. 33
a 38.-N. B. Forão esclarecidos os a1'ts. 33
pela Circ.12l1, 2 r'ov~mbro lbMi, § 1; Circo
129, 91 1o"cmbro 18lJ6, §§ 4,5,7; Av. 4
Feverci 1'0 18l17. (Gaz. Olr. :l31 , 1.. t'ol.) Cire.
n.· 8.· 1. Fc\creiro r~LJ7, §~ 1, lJ; Av. 12.·
11 Fevereiro 1847; AI'. 15 Fel'ereiro 18h7.
(Ga::. Of{. 141, 1.· vol.) Dee. 50ft 20 FI'\'c
reiro 18á7; Av. 30.· 8 larço 1847, §§ 1,
:'; Av. 57, 22 Março 1.847; Av. ôlJ, 6 Abril
~18l17, § i; Av. 65, 6 Abril 18lJ7, § 2; Av.
ô8, 13 ,\briJ 18á7, S 3; Av. 72, llJ Abril
1847, §§ 1, 2; Av. 77,15 Ablil18á7;
AI'. 91, 7 Juoho 1847 j Av. 99, 8 Julho
18l!7, § 1; Av. :l1lI, 2G A~oslo 18lJ7, §§
i, 2; Av. 13 Abril 18á8 (Gaz. Of{. 8ü, 3.·
vol.); Av. ô Maio 18tl8 (Gaz. O/r. 105,3,·
vol.); Av. 15 Juoho 18118 (Gaz. On: 137,
3.· vol.); Av. 16 Junho 1848, § :2 (Gaz.
Of{. 144, 3.· vol.); Av. 1ô .Iunho 18l18,
§ 4 (Gaz. Olf. 1l15, 3.· vol.); Av. 5 Julho
1848, S ~ (Gaz. Of{. '159, 3.· vol.); AI'.
27 Julho 184 (Con'. Mel'c. 216); Av. 11
1 gosto 1848, §§ 1, 2 (rOIT. Merc. 24S
Si/ppl.); Av. 5 ~elembro 1848, § 2 (Corl'.
~1erc, 280); AV. 11 Selem b1'0 1 811 8 (COI'I'.
Jferc. 2 9). Ao :lrt. 3h Av. ~)9, 8 Julho
18á7, § 2; Av. 1:3 Abril J 8l1S (Gaz. 00:
86, ·.·t·oi.); Av. 6 laia Hiú8 (Gll':-. Of{.
'105,3· vol.); Av. 15 Junho 1SáS (Gaz. Off.
137,3.° vol.) j Av. 16 Junho loll8. §§ 2,7
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(Crrz. Off. H4, 3.° ?'ol.); AI'. 16 Junho
18lt8, §h (Glrz. Olr 1Lt5, 3. o vol.); Av. 5
.Julho J8i18, § 2 (G"z. Olf. 159, ;~.°t'ol.);

Av. 2í JulllO 1848 (Con·. illl'rc. 216); Av.
1J Agosto 18!t8, §§ 'I, 2. (Can°. MI1'C. 248
SUflpl.); Av. 5 Sel('mbro 18áS. § :2 (COI'1·.
Jllel'c. ::2.8H); Av. 11 Snlemhro ltl48. (C07T.
cit.) A,'t. ;$5 pela Circo 1:llt 2 I ovem bl'O

18!t(j. § 1; Circo 8." 1.0 fevereiro 1S!t7,
§ o; llccl·. 500 10 f 'nreiro 18!t7, arts.
7,8,0; Av. Ui.o lG Fevereiro 18l17, §§ 1,
4.5; Av. 29.° 27 fClcreiro 1847; )Jcc.
511 18 ~lnl'co 18Lt7; AI'. 61.° :26 Marco
1847. § li; A.v. 6ú, 6 AhriI11'i!t7, §§ lt, 5;
Av. 75, l5 Abril Ui!t7, § 1 (Gtlz. Olf. 192,
1.0 ,·ol.); Av. 85, 5 ~laio 184.7; :2 Av. 7
l\l.m;o J,'ú8 (GI/:::. O({. 6~, 3. o vol.); Av. 10
1\];lio 1Sú8 (Gu::. 0fr 1. LO, :3,0 t·ol.); Av.
2:2. i\laio 11148 (GaI. O({. 121, 3.° I'ol.);
Av. 1ô Jnnho 184.', § '5,6,7,0,1.1
(Gaz. O({. 1M, 3.° ,'ol.); Av. 10 Junho
1Sli8. §:2. (Ga::. Off. l!tú, a.ovol.) Art.
36 pelo Av. l~ Fevereiro 1847 (Gaz. Olf.
1:)1, l. o l'ol); Circo 8." 1 fe"cr0.iro J8lJ.7,
§ !.I; Av. ",2.° 25 fevereiro 18!t7, §§ 2,
3,5; Av. 2R,o 20 Fel'creiro 1817; AI'. 360°
8 \J;II~O lb1l7, § i; v. ;35 ° 8 ~llrço 1847,
§§ !t, 1); Dccr. 51 I, -18 M[lrço 18li7, §§ 1,
10; Av. (i!t o,\hril 18'17, § 1,2, o; Av.
65 6 Abr"l 1847, § 1; Av. 6S 13 Abril
1ti~7, §§ 1, 2; AI'. 82:23 Abril 18lt7,
§§ 1,:2,7; AI'. 855 'lnio 1847; Av. 91
7 Junho 11:147; Av. 1111 26 AgosLo 1847,
S§ J, 2; 2 Av. 7 i\hlÇO itlü8 (G(I:. Olf.
64,3.° ,'oi.); AI'. n 'lal'ço 18li (Ca:.Oft·
64. 3.° t'oi.); Av. 9 61aio 18ú8 (GllZ. Off.
110, :.\.0 l·ol.); :2 Av. 10 duio 13!.18 (Gaz.
Off. 110,3.° l·ol.); Av. 16 Junho 1848,
§ 11 ((;{/z. OfT. 14[1, 3.° ve,l,); Av. 1.9 Ju
nho 18!t1:> , § 1. 3, Ú (Gaz. Of{. 1ltf~,

3. 0 tol.); AI'. Ó Sdpmbro18ú8 (Corr. MeTc.
2t-9). O Hl't. 37 pelo Av. iÇJ.O 20 Fevereiro
1h!J7, § 4; Av. i9.° 27 Fevereiro 1847;
AI'. 1:;3, 1 Outubro .I8!t7; AI'. 139, 2
Outubro Ltl1l7; AI'. J1I5 5 Ouluhro 1.847;
Av. 22 Maio l8llS. (Ga:.. On: 'J21,3.ovol.)
O [l1'L. as pdo 1\1'. llj,° J6 FCl'el'ciro 1.847,
§~ I, !.I, 5. - Vicio Decr. 500 1.G FLvereiro
18L:7, §§ 7, 9; AI'. 22.° 25 Fel'cl'eiro j 8!t7,
§!.I; DedO. f1H IG dal'ço lbú7; Av. 61.° 26
l\lnl'ço 1847. § ü; AI'. tiS 13 Abl,il 1847,
§ 2 (Cá:. O/r 137, 1.0 1'01.); AI'. 16 JUllho

18.lt8, § 6 (Caz. O/f. f!tá, 3.° vol.); da
legalidade de suas decisões não pOde o juiz
de paz conhecer. Av. 4 Janeiro 18l~8, § 2
(Caz. O/f. 10, 3.° vol.); podem delle ser
despedidos os eleiLol'es cujos poderes ca
ducarem, e convidar os da IcgislaLura em
eXPl'cicio. Av. 5 Janeiro i8!t8, § 3. (Caz.
Olf. 1.0, 3. 0 vol.)

CONSELHO naval: para conhecer de recursos
inLerpostos dos capitães dos portos. - Vid.
Portos, Res. 358, 1ú Agosto 1846, art. !.I;
Dec,·. Heg. 1I47 19 Maio 18lt6, a,'ts. 1.22 a
12ll; A". 16 J)ezemb,'o 1,8lt7. (Gaz. Olf. 191
2.° vol.)

CO:'lS 'LIlO pel'emptorio no corpo de permanen
tes da côrLe. - Vi.d. glla1°das lIlunicipaes per
manel/tes. Decr. Reg. 191, 1. ° J alho 1842,
aris. 68 a 97.

CONSELIlO de procl1l'adores geraes das pro\iu
cias conslilnindo conselho d'esLado.- Vid.
Conselho d'Estado.

COI 'SELHO de qualificação da gnarda nacional.
_ Vid. Gtwnla nacional, L. 18 Agosto 1.831,
a1·ts. 1li a 20, 28, 29; L. 25 Outub,'o 1832,
a1"ls. G, 7, 8, 10, 26.

CONSELHO do Santo oUieio accordou-se com a
Grãa-BreLanha que não seria esLabelecido
nos IDCI,idionaes dominios americanos da
corôa porLuglleza. Trat. 19 Fevereiro ~1810,

ad. 9.

CONSELHO supremo mi!itnr de jnsliça: cl'eou-so
no Hio de Jnneiro para h'atar dos negocios
<rue pel'lcncião ao conselho de gucl'l'a e al
Dlit'antado; aLLribuiçóes, hon ras e pt"eemi
nencins de seus membros e empregados,
vencimentos, emolmuenlos, &c. Alvo, 1.
Abril 180S.
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CO 15ELIlO supremo militar de justiça: 25
Abril 1808 (apenas cito no Repm't. Cunho
Alato Suppl. verbo A djlLIicto , "erb. Conselho
supremo militm' n. ° 8) 30 Abril, 3 Maio 1.808
(apenas cito no Repert. Canh. 111ato Suppl.
,'eru. Conselho supremo militar) 22 Maio 1808
(Repert. cito n.05 12 e27.) Av. 20 Junho ou
Julho 1808 (Repert. cito verbo Annata) 1
J\goslo 1821 (apenas cito no Repel·t. dito,
SlIppl. verbo Conselho sup1'enzo n.O 26), 8 Ja
neiro 1823 (Repert. cito n. ° 7) 31 Dezembro
1828 (Repe7't. cito n. °8 e 9) 7 Outubro 1.829
(Repert, cito n, ° 26) 13 Janeiro 1830 (Repel't,
cito n. ° 17), 26 Feíereiro 1831 (Repert. cito
tI,O 4), 1.2 Setembro 1831 (Repel't. cito 12.° 4),
17 Dczembro 1832 (Repert. cito n. ° 12), 29
Janeiro 1833 (Repe7't. cito n.O 25), 1ft Outu
bro 183fJ (Repert. cito n.° 8), 6 Dezembro
183l1. (Repert. cito 71. °4.)

- snas consultas, 26 Agosto 1808 (apenas cito
RepCl't. Cunho Mat. 8appl. verbo Consultas)
22 Agoslo 1821 e 29 Mat'ço 1833. (Repert.
eVfl,b. cito n.O 2.)

os documen tos e officias enviados pela secre
taria dc estado devem sempre acompanhar
as consultas quando subirem á presença de
S. M. Av. 22 Abril 1809. (CoU. Naú.)

- foi mandado consultar sobre fórma de jul
gar-se promplamente os desertores. Res. 1.6
Junho 1809. (CoU. Nab.)

- mais um continuo para sna secretaria foi
creado, e com que vencimento. Prol'. 1.2
Julho 1809. (CoU. Nab.)

- não póde consultar cousa que seja contra di
reito rigoroso ou interesse de serviço. Decr.
20 Oulubro 1.809. (Repert. Canh . .Mat. verbo
Conselho supremo militar n. ° 20.)

~ xnandou·se que amiudasse suas sessões para

jl1lgamenlo de reclamações de presas. Av.
16 Agosto 1810. (Coll. Nab.)

CONSELIIO supremo militar de justiça: foi
mandado consultar sobre embarcação cuja
propriedade era reclamada por duas na
ções. Vid. Res. 1. Olltllb7'O 1810. (CoU. Nab.)

- julga as causas marítimas suscitadas entre os
subditos dos di[erentes estados. AlI'. 6 No
vembro 1810. (CoU.Oll1', Pl·.) Av. 8 dito.
(CoU. Nab.)

lama conhecimento das devassas tiradas sobre
naufragios, e as julga em utlima instancia
segundo as leis que regnlão a fórma do
processo. Decr. 12 Novembro 1.810. (Cott.
Nab.)

declarou-se que o S 16 do seu regimenlo é
transcendente ao secretario de guerra su
pervivente no que toca á expedição das or
dens que se deve fazer pelo secretario eífec
ti\"O. Res. 11 Março, em OIr. 20 Abril 1811.

- sobre pratica de servir no impedimento de
secretario do almil'antado o conselheiro
mais moderno, e no do porteil'o o official
maior da secretaria. Vid. Res. 26 Fevereil'o
1812. (CoU. Nab.)

os officiaes que nelle sollicitarem pa lentes
devem apresenlor as anteriores confirma
uas. Off. 22 Abril 1812.

o secretario, conforme o Alv. 1 Abril 1808,
vence 2 contos annualmente, além do soldo
si o tiver; e estas e outras despesas são fei
tas pelo desconto de meio soldo mensal.de
cada nova patente, e o direito do sello cUJos
pagamentos se verificaráõ antes de se lavra
rem as patentes. Res. 9 Setembro 1.814.
(Repert. CunA. 1')11at. verbo Conselho supremo
milita?' n. ° li.)
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CONSELHO Supremo Mililar: as suas ses ões são
nas segundas e sexta feiras não fel·iadas.
Res. 20 Dezembro 1817. (Repel't. Cunho
jJlat. verbo Conselho Supl'emo Milita.,. n.O 5),
sobre mudanca. POI'L 5. a 22 Setembro 182li.
(Cott. Nab.) .

os conselhos que a elle subirem devem ser
remeUidos ao secretario de guerra. qlle os
deve, e como, lançar em registo. Res. 1. a 6
Agosto 1819. (Cott. lVab.)

sobre cumprimento de ordens expedidas pela
secretaria de guerra ás autoridades subditas
do conselho; e concessão de sobrevivencia
do oflicio de secretario com a. distinccão de
servir no impedimento do secretar'io de
guerra. Provisão 2 l\Iaio 182 .

todos os documentos militares a elJe perten
cião. - VicIo Res. 11 Julho 1820. (Cott.
lVab.) .

elevou-se o numero de exemplares de leis que
pela Typograpbia Nacional se deveI'ião re·
me\ler á sua secrelaria. OIr. 7 Agoslo 1.820
annexo á Porto 30 Outubro 182li. (Cott.
lVab.)

mandou-se que processasse e jnlgasse summa
rimnente, e como, réos de pirataria, visto
competir-lhe pela indole de sua instituição.
Decr. 21 Agoslo 1820. (Cott. Nab.)

conLecia dos recursos interpostos da sentença
contra capitfles móres e mais officiaes de
ordenanças. PrOL 28 Murça 1821.

conceden-se nos seus conselheiros de guerra
o tilulo do conselho. Alv. á Abril! 21.

- deve pediI' ao intendente da marinLa os escla-

recimentos necessarios para con ultar re
querimentos dos officiaes da armada. Res.
9 Junho 182i. (CoU. lVab.)

CONSELHO Supremo Militar: fixarão-se os or
denados dos officiaes de sua secretaria;
regulou-se o serviço do porteil'o e thesou
reiro do Tt'ibuoal; prohibição de serem
officiaes elo exel'cito não reformados; gra
duação honoral,ia só aos acluaes; ordena
dos dos officiaes militares actualmente
existentes; reduccão do numero dos olft
ciacs t'eferic1os da ~ecretaria. Decr. 23 Julho
1821. (Cott. J'lab.)

julga as presas no Rio de Janeiro, e conhece
em recur o das julgadas nas provincias pelas
commissões. Alv. Regim. 30 Dezembro 1822,
cap. 2, art. 2.

deve admiuir embargos nos conselhos de
guerra de crimes cnpitaes, seja qual ror
a sentenca coodemnatoria. Res. 26 Julho
1.823. (éott. lYab.)

não lhe compete, mas ao nuditor geral da
marinha, julgar em primeira insLancia as
presas que entrarem no porto do Rio de
Janeiro feitas pela armada nacional on
quaesCJuer embarcações. Porto 2 Agosto
1823. (CoU. lVab.)

ordenou-se que lhe fossem entregues pelos
officiaes do exercito, e sob que penas, as
patentes assignadas por EI-Rei de Portugal
l)ara serem substituidas. Decr. 12 Janeiro
182ft; item aos da armada e artilharia de
marinha; Decr. 9 Fevereiro 1824; como
serião passadas as dos officiaes que perten
CêI'ão ii. brigar1a da marinha; 1\es. 2. a 8
Fevereiro 1825. (CaU. Nab.)

o seu conselho de justiça se reunirá exlJ'aor
dinat'iamenlc e em que dias, para em ullima
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instancia, e como, julgar da validade das
presas feitas pela armada nacional 00 orma
dores Brasileiros. Decr. 21 Fevereiro 1.82lt.
(CoU. 0111'0 Prelo); Decr. 29 Dez mbro 1.827
(Repel't. Cunho 1Ilat. ,vcrb. COl1selfo Supre·
mo 71. 0 11.)

COi\8ELllO Supremo Militat,: presas por elle
julgadas improcedenles se manda,'ão, e
como, avaliai'. Porto 13 Março 1824. (CoU.
Nab.)

derão-se providencias para boa arrecadação
dos emolumenlos das patentes militares
perlencenles aos officiaes de sua secretaria.
Provs. 21 Agoslo, 25 Selembro 1824, 26
Agoslo 1.831. (CoU. Nab.)

- sobre modificações das penas dos arligos de
guerra. Porto 1.5 Setembro 182á. (Repm't.
Cemh. 111 ato , verbo Conselho Supremo n. o 9,
N. B.)

- soldos e gratificações dos conselheiros c vogaes
fixarão-se. Decl'. e Tab. 25 l\1arço 1~25;

Obs. 1; Decr. 25 dilo, alterado pOI' Decr.
e Tab 28 dilo, Observo 1.; Decr. 2 Abril
1825. - ido Res. 69,30 SetembTo 1.837.

- pó\ru cumprimento de suas ordens devem os
commandantes mililares dar aos presidentes
as informações que exigirem. Provo 1.7 No
vembro 1825; Decr. Reg. 293, 8 Maio
18li3, art 13.

suas sentenças impondo pena de morte só se
execulão, si o poder moderado,' não fizer
excepção, &c. - Vid. Lei 11 Setemb7'o 1826.

- delerminou-se que julgasse summansslma
menle lodos os processos de presas. Decr.
1. Fevereiro 1827 (CoU. Typ. Nac.); decla
rado pai' Decr. 1.5 dito. (CoU. cit.)

CONSELHO Supremo fllililar: ordenou·se qne
as rc\ i las de graça ('sprc.iulissima sollre
sentenças de pn':<as, prOfl'l'iuas no consélbo
511prelllo elo :llmin\lllarln. continuo sem a
er conce.:!idas c dccidi,:as pelo g"\{'rno

nos lL'rillOS do 1)ecr. [) Noyrmbro 1í~9;
Res. 1.S Sdel11oro 1.827 (Cul/. OU1"O Preto);
Dccr. da mesllla data (Cedl. TJp. Nac,);
para execllçflo nomeou-se junla consulti
va dos dilos processos e senlenças; Decr.
á OlllllblO 1 ti27; dt'c1nrou- se qunes dos
dOlls Dl'cretos de 18 Selembro era p;c
nniDo; Decr. 11 Oulubro 18::27 (Col/. 0111'.
Pr,) ; decidirão -se. e como. di versas rc
"jslas da nalureza rderida; Dccr. 21 Maio
1.828. (Colt. Nuu.)

decide nos conselhos de gllcl'rn que se fizercm
nos corpos militai es exiSlenll's no di lrido
dn Relação do Ilio de Jancil'0; das mais
conhecem as junlas de jusliç::t das pro\'in
ci:\s. Lei 'i3 OUlubro 1827, dedal'ado o
arl. 4. sobre execucão de senlenca de morle
qoe depende do p~dcr model'ad~r; Res. 15
Nov.embro 1.8::27.

- declarou-se irrita e nulla a PI'OV. 28 Novembro
1&15, ordenando (llle cm consell1O de p:llerl'a
se demandassem perd~s e dalD"DOS e injurias
de rcos absolvidos sobre crimcs militares.
Res. 15 Novembro 1.827.

- annullon-se o Decr. 1li Julho 1827 guenomC'ára
lradnclor do conselho do aimirnutacio. Decr.
21 Março 1828. (CDU. Jrab.)

- ordenou-se que consu1Lasse, e como, sobre
pl'elenções a meio soldo conforme ~ Lei 6
No\'emllro 1827. Port. 2.' 21 Murço 1.828.
(CoU. Nab.)

- ministros adjunclos ao relator pedio o minis
tro da ~uerra ao da justiça que nomeasse.
Av. 5. o 22 Julho, 8. o 3, 3. 0 8 ',Agosto 1831.
(CoU. Nab.) -
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CONSELHO Supremo Militar: como serião pagos
o monte pio, pensões, soldos e gratifi
cações de seus membros declarou-se. Av.
i.· 18 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- sobre sua mudança e de sua secretaria para
outra casa providencias. Porto 12 Dezembro
i831 (CoU. Nab.)

o offieial maior, offieiaes ol'dinarios e o por
teiro da secretaria terão uma gratificação
igual á metade dos soldos que lhe compe
tem. Lei 2ft Outubro 1832, art. 20, exe
cutada por Decr. 1ft Novembro 1832.
- Vid. Res.· 16,· 15 Sefemb7'o 1. 35; áO.· 14
Âgosto 18ft7.

- deu-se destino aos processos que ante elle
estivessem pendentes não sendo os crimes
puramente militares ou de emprego militar;
por occasião da execução do Cod. do Proe.
Crim.; Reg. 3 Janeiro 1833, art. 96.

- marcou-se o praso de apresentação de revista
de sentença por eUe proferida. Res. 12
Agosto 1833,

- as patentes de seus conselheiros de guerra
que seBo pagão. - Vid. Sello, Instr, lil
Novembro 1833, al'f. 12, &c.

- .para elle pôde, e como, l'eCOl'l'er qualquer
das partes interessadas na presa julgada boa
pelos louvados nomeados pelos consules do
imperio em paizesestrangeiros. Reg. 1ilAbril
183il, art. 56. - Vid. Reg. 520 11 Junho
i8il7, arts. 150 e 151.

- os conselheiros, vogaes e secretario de guerra
declarou-se terem direito á gratificação ad
diciona1 da Lei 37, 1 Outubro 183fl; Av.
ii Outuhro 18M,

II

CONSELHO Supremo Militar: aos officiaes 01'

dinarios e porteiro da secretaria, conce
deu-se gratificação além dos ordenados que
linbão e 05 emolumentos marcados por lei.
Res. 16.· 15 Setembro 1835.

- ao porteiro e çontinuos do tribunal concedeu
se gratificação além do ordenado que linhão.
Res. 81, 10 Outubro 1.835.

declarou-se que os vogaes ofliciaes de marinha
pela repartição da guerra 56 rcceberião a
gralificação de ftO:t/J rs. da Tab. 28 Março
182'5, ficando a cargo da repartição da"
marinha quaesquer oull'os ve lcimeutos. v.
22 Dezembro 1836.

elevou-se a gratificação do omcia] muior da
secretaria. Res. flO.· 14 Agosto 1837.

- elevou-se a gratificação de seus conselheiros e
"ogaes 8alvos os soldos. Res. 69.· 30 Selem
bro 1837.

- como se opporáõ embargos ás sentenças defi
nitivas por. elle proferidas em causas de
presas regulou-se. Decr. 29 Novembro
1837.

- mandou- e que ol'ganisasse, e como, índice
chronologico de todas a:; Res.· existentes no
seu archivo. Av. 23 Abril 18ltl (Jom. HO);
sua compilação commetteu-se a affieial da
secrelaria da guerra; Av. '27 .Janeiro 18115
(Sttppl. ao J01'11. 51.)

- como lhe .remelterá a secretaria d'ebt<ldo pa
peis para consultar. - Vid. Secl'etMía d'Es
tado, Instl', 9.· 17 Janei1'O 18lt2, Ol"t. 7, &c.

deélal'ou-se a precedencia dos conselheiros de
guerra em concnrrencia com o \'ogaes ,

24
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ainda tendo estes cartas de conselho de data
mais antiga. Decr. 126, 28 Janeiro 18fJ2.

CONSELHO Supremo Militar: julga e como, os
conselhos criminaes do corpo de perma
nenles da côrle. Decr. Reg. 191 1. 0 Julho
1842, ar Is. 85, 80, 87 e ~8.

conlinencias e honras militares dos seus con
selheiros de guerra quaes são. Provo 8.· 15
Fevereiro 1843. § H).

não deve consultar requerimento 011 repre
sentação de individuo militar pedindo graça
ou jusliça, sem junlar ás consultas infor
mações do commandante em chefe do
exerci lo , presidenle ou commandante d'ar·
mas, e como instruídas. Decr. Reg. 293. 8
Maio 1843, art. 13.

- mandou-se suspender vencimentos de qual
quer empregado que faltasse por tres dias
consecutivos sem documento que legitime
a falta; e remelter á secretaria da guerra
o ponto mensal. Av. 2 Setembro 18M.
(J01'1L. 245.)

- da data em que confirmar as sentenças con
demnatorias se conta o tempo da pena.
Av. 23,· 25 Fevereiro 1845.

deve julgar de preferencia os desertores de
igual natmeza pertencentes ás provincias
mais remotas. Av. 28 Março 1845. (Jom.
120.)

- foi aposentado o officiaI com o ordenado e.. I

gratificação que percebia. - VicL Av. 2!J
Sete1llb,·o 1.8á6. (Gaz. OU: 27'0 1,o vol.)

em intelligencia ao Decr. 16 Maio 1.821 decla-
rou~se que o conselho, quando o decreto '

de reforma fôr omisso a respeito dos postos.
deve por despacho determinar qual o 501<10

e posto com petente. Circo 1.6 Outubro i 846
(Gaz OU: 44, 1..• vol.); Provo 26 Outubro
1846 (Gaz. OU: 53, 1.· vol.)

CONSELHO ULTRAMARINO: os negocios em.
que entendia ficarão pertencentes á mesa
do desembargo do paço e da consciencia 8

ordens, e conselho supremo militar de
justiça. Alv. 22 Abril 1808, S 1.. (CoU.
Olll'. Preto); Res. 1.1 Julho 1.820 (Cott.
Nab.)

CONSENTIMENTO: do marido pal'a a mulher
revogar alienação de bens de raiz. - Vid.
Bens de raiz.

- do pai para casamento. - Vid. Casament~.

CONSERVATORIA Iogleza - dos moedeiros-e
da Nova Friburgo. - Vid. Juiz Conservador.

das matas e cártes de madeiras. - Vid. Ma
dei,"as.

dos privilegiados. - Vid. Junta do Commerci".

da companhia do Alto Douro. - Vid. C1Jm
panMa.

- do vinculo do Jaguára. - Vid. rinculo.

dos Iodios, - Vid. lndias.

CONSERVATORlO de Musica na côrte: para seu
estabelecimenlo concedêrão-se, e como..
loterias. Res. 238, 27 Novembro 18M..
para sna execução, Decr. e PI. 496 21 Ja
neiro 1.847; sala da Academia Militar se pO%



CONSTITUlÇÃO

( i87 )

CONSTITUIÇÃO

á sua disposição para aula de musica. Av.
26 Abril 1847 (Gaz. Off. 1., 2. 0 vol.); sem
effeito pelo Av. 1. Maio 1847 (Gaz. cito 7);
concedeu-se, e como, sala no Museo. Av.
:18 Maio 1847 (Gaz. cito 21.)

CONSERVATORlO Dramatico Brasileiro na côrte:
approvou-se. Av. 24 Abril 18lt3 (Suppl. ao
Jom. 117 ); ordenou - se que revisse as
peças que tivessem de represenlar-se no
thealro de S. Pedro de Alcantara. Av. :10
Novembro :1843 (Jorn. 305); ampliado ás
de todos os thealros da côrte, e como, Decr.
425, 1.9 Julho 18lt5, approvou-se que seu
presidente fosse vitalicio, e a creação de
secretario substituto para servir no impedi
mento do primeiro e segundo. Av. 8 Feve
}'eiro 1.8fl7. (Gaz. 00: 1.33, 1. o vol.)

C:ONSIGNAÇ'ÃO para despezas publicas. - Vid.
Despezas.

das Alfandegas do Brasil em beneficio de
Portugal. - Vid. Alfandegas. -Cart. Reg.
26 Julho 181:1, &c.

CONSIGNATARlOS : - Vid. Bens consignados.
- Vid. Alfandegas. Av. 17 Janeiro 1828; Pro1-·.

29 Fevereiro 1.828.

CONSPIRAÇÃO: quando se eonsid~ra existir, e
como, é punida. Cod. Crim. art. i07 a 109,
corrigida a impressão do art. 107 pelo
Decr. 18 Agosto 1832.

- tentada no Rio de Janeiro: providencias para
punição dos implicados. Av;. 6. 0 Porto G.a
20 Julho i831. (CoU. Nab.)

oS rêos do art. 107 do Cod. Crim. são inaf
fiancaveis. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art.
38, .S 1.; Reg. 120, 31. Janeiro 1842, art.
301, S 2.

li

CONSTITUCIONAL é o que diz respeito aos limi
tes e altribuições respeclivas dos poderes
politicos e aos direitos politicos e individuaes
dos cidadãos; o que não fôr põde ser alLe
rado sem as formalidades da lei, pelas legis
laluras ordinarias. Const., art. 178.

CONSTITUIÇÃO porlugueza: por sua causa de
cretou-se que fosse o principe real a P~r

tugal, providenciando-se quanto ao BraSIl.
Decr. 18. Decr. 1. 0 23 Fevereiro 1821.

que se estava elaborando em Portugal foi ap
provada para o Brasil e mais dominios.
Decr. 2h, Av. 26 Fevereiro 1821 e jurada;
auto; ReI. 26 Fevereiro 182i; decretou-se
.6car o principe real encarregado do governo
do Brasil, e ir El-Rei D. João VI para Por
lugal; Decr. 1. 0 7 Março 1821.

- hespanhola se mandou observar alé chegar a
portugueza; porém revogou-se essa deter
minação decretando-se a regencia do prin
cipe. Decr. 2. o 7 Março; i. o e loslr. 2. o 22
Abril1.82i.

- portugueza: jurarão-se suas bases no Rio de
Janeiro, auto, 5 Junho 182i; e mandou"se
que se jurassem nas provincias Decr. e Av.
8 do mesmo: para se esperar tranqnilIa7
menle; Edil. 3 Outubro dilo.

- portllgueza.: dec1~rou-se qu.e ~uas L~s~s juradas
não tolhlão prisão por diVidas ClvelS, V. g. ,
contra o deposita rio e outros semelhantes,
nem dos sequestros. - Vid. Res. 7 Agosto
1821. (CoU. Nab.)

_ projecto deHa se mandou commeLLer a Assem
bléa Geral Constituinte. Decr. 12 e 2. 0 13
NO"embro 1823; sem erreilo pelo Decr. 26
Março 1.824.

- Brasileira organisada pelo conselho d'estado:

24.
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a camara do Rio de Janeiro convidou o povo
a vir jura-la. Edil. 20 Dezembro i823 (CoU.
Nab.) - Vid. P01·t. i. 8 5 Janei?'o 1824 (CoU.
Nab.) ; fixou-se dia para recepção da depu
taçi.io pc'dindo o juramento; Porto li Janeiro
i8;l4 (CoU. Nabo); pedia-se; representação
e resposla, 9 Janeiro i824 (CoU. Nab.);
mandou-se jura-la; Decr. H Março 1824
(CoU. Ow·. Preto); Porto da mesma data
(CoU. Nab.) ; jurou-se a 25l\1arço 182[,.

CONSTITUIÇÃO: velar na sua guarda incumbe,
e como, a AssemLléa Gerai Legislativa.
Const. art. i 5, S 9, i 73; e ás Camaras
Municipaes. Lei 1. Oulubro i828, art. 58;
e a A sembléas provinciae . Lei 16.' 12
Ago to 1 3[1, arl. 11., S 9.

qualquer ecclesiaslica que se não opponha á
do imperio recebe placito do chefe do
poder executivo. - Vid. Beneplacito.

- jura-la, e como, deve o Imperador antes de
ser acclamado. Consto art. 1.03.

com que formalidades podem ser reformados
seus arlio-os. Consto , art . 17li a 1.78.

- jnfr'acção dena póde ser, e como, levada por
qualquer cidadão ao poder legislativo e exe
cutivo. Const., art. 179, S 30.

t- no que diz respeito aos direitos individuaes
não pôde ser suspensa pelos poderes cons
titucionaes, salvo casos designados, e quaes.
Const.. art. 179, S§ 3li e 35.

ordenou-se que todas as auloridades nas in
formações de pretendentes declarassem si
estes bavião ou não jurado-a, Porto 4. a 4 Maio
1824 (CoU. N ab.); Poeto 1.5 dilo; Res. 2
Junho 1824 (CoU. Nab.); Circo 30 Dezem
bro :1824 (CoU. ~ct1'. Pret~); Circo 26 Março

L _

1831. (CoU. Nab.); quanto aos postos mili
iaees; Porto 1.8 29 Maio, 4 Junho 1.82~

(Rcpe?·t. Cunho AIato verbo Constitctição.
n. o 2); como se executaria a respeito dos
já agraciados com officios e logares. Res. 1..a
26 Maio 1824 (CoU. Nab.) ; Provo 14 Junho
182li (CoU. Núb.); revogadas lodas, e como.
pelo Decr. 4 Agosto 1831.

CONSTITUIÇÃO: sobre prelenção da provIllcla
de Montevidéo a não ser governada por
eUa.-Vid. P01,t.l. n 7Janei1·o1825. (CoU.
Nabo) - Vid. Absolutismo.

de seu juramento na carnal'a do H.io de Janeiro
se manduu lavrar termo, e dar certidões.
Port. 26 Janeiro 1825; á de Cabo Frio
<>rdenou-se que eifeclivamenle tivesse livro
para este fim, e que désse posse a um ve
reador sendo cidadão Brasileiro, e depois
de prestar juramento. Port. 27 Julho 1.825.
(Coll. Nab.)

do arcebispado da Bahia: sobre matrimonio.
- Vid. Casamento. Res. 3 Novembro 1827.
sobre conhecencas de confissão.-Vid. Con·
fissão. Res. 14 Dezembro 1830; sobre do
bres de SiDOS em en terroso - Vido Ente1Tos.
Av. 26 Abril1.83Ú.

das suas infracções dão, c como, parte as
camaras municipaes ao presidenle da pro
vincia e conselho geral (hoje Assembléa
provincial.) Lei 1. Oulubro 1.828, art. 58;
Lei 1.6. n 12 Ao-osto 1.83!J art. 1.

- contrarios a eUa são os ajuntamentos das cama
ras municipaes para tratar ou decidir nego
cios, e quaes, pal'a que não são compe
tentes. Lei 1. Outubro 1.828, art. 7 .

da republica Ol'iental do Uruguay, em virtude
do art. 7 da convenção preliminar de paz
com o Brasil de 27 Agosto 1828, foi dec1a-
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rada em nada 0ppÔl'-SC á segurança dos
respectivos estados. Dee!. 26 Maio 1830.
(CoU. Nab.)

CONSTITOIÇÃO: mandou-se llroeeder conl:ra
individuos que a queimarão na vilIa da
Goyanna. Porto 3 Agosto 1.830. (CoU. Nab.)

- não são criminosas nem puniveis 3S 3nalyses
rasoaveis della, não se atacando suas bases.
Lei 20 Setembro 1830, art. 3, S2; Cod.
Crim. art. 9, S 3.

do imperio quem lentar destruir algum ou
alguns de seus artigos como é punido. Cod.
Crim. arls. 85 e 86; ou o provocar, e como,
art. 90.

- sobre cidadãos Portuguezes que indevidamente
juravão a conslituição do imperio, provi
dencias. Decr. 18 Agosto 1.831.

procuração para reforma de alguns de sens
arligos se mandou aos eleitores de deputa
dos que lhes concedessem. Lei 1.2 Outubro
1832; para execução, Decr. 30 Oulubro
1832: foi l'eformada; Lei 1.6. 8 12 Agosto
1834; declarada no art. 28 pela Lei 31.·
3 Outubro 1.835, intel'pretada pela Lei 105,
12 Maio 1.840: no caso de duvida em al
gum arligo so á Assembléa Geral compete
interpreta-lo. Av. 28 Junho 18lt8. (Gaz.
Off. 145, 3. o vol.)

CONSTRANGEPt alguem a commelter crimes
conslitue autoria nos mesmos. Cod. Crim.
art. lJ.

CONSTRUCÇÕES de navios de guerra Britanni
coso - Vid. AIadeims. Trat. 1.9 Fe"ereiro
181.0, art. 6.

CONSTRUCÇÕES convenientes para a decencia
c recreio do Imperador e sua família. in
cumbe á nação promover. Const., ad. Uõ.

- e quaes em beneficio commum dos habitantes.
ou para decoro e ornamento das povoaçõ~

devem, e como, as camaras muoicipaes
promover. Lei 1. Outubro 1.828, art. 66,.
§ i.

- monumentos e bens publicos quem destruir
ou damnificar como é punivel. Cod. Crim.
art. :178.

- de navios da armada: madeira para eHas.
. Vid. Madei7·as.

CONSULADO (mezas de). - Vid. Mezas de admi
nist7'ação de diversas rendas.

•CONSULADO do imperio em paiz estrangeiro.-
Vid. COllsules.

CONSULADO de sahida (direitos de) do assucar
e algodão exportado. - Vid. Algodão. As·
suca7',

continuárão a ser os estahelecidos nas capi
tanias. exceptuados os generos estancados.
Cart. Reg. 28 Janeiro 1808. - Vid. Decr."
ii Junho 1808 e 28 Janeiro 1.809. -Decl'.
7 Agosto 1.810.

- forão isentas de pagar todas as manufacturas
nacionaes e como. Alv. 28 Abril 1.809.
SS 2, 7.

forão isentas do pagar, e como, as me rca
dorias exportadas da China. Decr. 13.
declarado pela Carl Reg. 30 Maio 1.81.0.
limitada pela CarL Reg. 2 Junho 1.81.0.
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f:ONSULADO de sahida (direitos de): quaesquer
forão i entas de pagar as especiarias colhi
das de pJantaçõe do Brasil. Alv. 7 .Julho
1810.

CONSt;LADO

1.820. (Apenas cit. no ind. Alb. -verbo
D i1'eitos.)

- de producções ou lllanufactUl'as bl'itannicas,
e outras, para reexportaçào, &c. , regu
lârão-se. Alv. 26 Maio 1812, SS 1 a 7:
devem ser intendidas pelas Res. H No
vembro 1817, 30 Março 1818. (Ind. Alb.
verb. Direitos,)

- dos genCl'os de prodl1cção nacional em bruto
ou manufacturados que se exportarem do
Brazil fixarão-se, e como, em 2 por %,

Alv. 25 Abril 1818, S 1, 5,6,7,12;
Decr, 7 Julho 1818. - Vid. Decl·. 31 Maio
1825.

- úe certas malerias brutas forão augmentados
por Dccr. do imperador da Russia. Edit. 26
Junho 1818. (Ind. Alb. , verbo Di1·eitos.)

- para sua arrecadação na Bahia e Pernambuco
conforme o Alv. 25 Abril 1818. Decr. 22
Setembro 1818.

- declarou-se que nos 2 por % se não compre
hendião as contribuições pagaveis para des
I)esas da junta de commercio. Decr. 22
Ou.tubro 1818.

- de entrada na Bahia.-Vid. Alfandegas. Provo
i Fevereiro 1819.

- sobre o AI V. 25 Abril 18'18 se publicarão as
seguintes: Porto 21 Novembro; Res. iO, 13
Dezembro 1818 e Res. 16, i7 Fevereiro;
Porto iOe 17, 18 Maio, 15 Junho: Res. 2;
Porto 14 Agosto; Edit. 2 Setembro; Porto
23, 29 Outubro; Porto 8; Av. 15, 29 No
vembro 1819; Porto 8 Abril; Provo 22 Junho

CONSULADO: sua nova tarifa no reino dos Pai
zes-Baixo$ publicou-se. Edit. 2 Setembro
1819. (Ind..Alb. verbo Direitos.)

- sobre sua arrecadação nas Alagoas. Provo 27
Setembro 1819. (Coll. Nab.)

- são isentos de pagar os generos destinados
para consumo das tripulações dos navios
e sobreselentes necessarios. PorL 29 Ou
tubro 1819. (Coll. iJelg,)

- sobre emancipação pedida de arrematação de
contrato de tabaco em rasão do pagamento
de 2 por % de sahida imposlo pelo Alv. 25
Abril 1818 , § 6. Res. 7 Julho 1820. (Coll.
Nab.)

- de 16 por % da moeda e pesos hespanhóes
que se exportassem: esclareceu-se a Provo
10 Julho 1820 a respeito. Provo 16 Agosto
i820. (Coll. Nab.)

ou protesto em caso de avarias. - Vid. Ava
rias. Reg 30 Agosto 1820, art. 15.

- determinou que se não cobrassem os 2 por ./.
do commercio de cabotagem ou de porto a
porto do BrazjJ. Decr. 13 Maio 1821.

- mandarão-se arl'ecadar e de que generos, e
como, pela administrlJ.ção de diversas rendas
nacionaes no Rio de Janeiro. Inst. 4 Feve
reiro1823, art. 3, &c.-Vid. Reg. 26 Março
i833.

- de 2 por "/o mandou-se arrecadar pelas pautas
semanarias dos preços dos genero.8, Decr.



( 191 )

CONSULADO

31 Maio 1825.-Vid. Lei 15 Novemh1·o,1831.
m't. 51, S§ 1 e 13.

CONSULADO: se mandarão, e como, arrema
tar triennalmente. Lei 25 Outubro 1.827;
Res. 1 Outubro 1828; Res. 22 Setembro
1.829; Res. 7 Dezembro 1830; Lei 15 dilo,
art. 3lJ, 1828; arrematação em Pernam
buco approvou-se; Provo 3.• , Cond. 31
Janeiro 1829. (CoU. Nab.)

CONSULADO

que pagarem de dizimo os generos 9ue o
pagavão na exportação para fóra do lmpe
rio, cessando qualquer outra imposição
sobre a mesma exportação; ficando o resto
da quota dos dizimos á renda das provincias;
exceptuados os couros do Hio Grande do
Sul. Lei 98, 31 Outubro 1835, art 9,
S6 (CoU. Ouro Pl'eto); Reg. 30 Maio 1.836,
art. 92 (Cott. Pt.) -Vid. Lei 16lt, 26 Se
tembl'o 1840, art. 1.6.

- das mercadorias brasileiras e ansealicas ac
cordárão-se e como. TraL. 17 Novembro
1827, arte 6.

informações se exigirão, si os generos brasi
leiros transportados de umas para outras
provincias pagavão os 2 por %. Porlo 1. ~ 1
Julho 1828 (Ind. Alh. verbo Dil'eitos);
abolirão-se os 15 por % que pngavão; Lei
15 Dezembro 1830, art. 46.

- forão abolidas todas as imposiç.ões de qualquer
denominação sobre exportação de mercado
rias transportadas de umas para outras pro
vincias do impel'Ío por mar ou terra, con
servados porém os 2 por % nas exportações
de aguardente. Lei 15 Novembro 1831., arte
51, SS 1. e 13, e do assucar e tabaco; Lei 2A
Outubro 1832, art. 75. - Vide Lei 98, 31
OUtUbl'O 1835, art, 9, § 6,

sua arrecadação nas administrações de diver
sas rendas regulou-se. Reg. 26 Março 1833,
arts. 2, 23, 39 e 41.

- pagão, e como, os objectos de historia natural
enviados para o Museo, sem ser abertos, e
pelo valor que se lhes der. Av. e Ord. 23

. Janeiro 1835.

-- farão elevados a 7 por % das producções
Brasileiras, abatidos os cinco addicionaesno

- explicação se deu ao art. 9, S6 da Lei 98,
31 Outubro 1835. Ord. 26 Março 1836,
Av. 21 Maio 1836.

- pautas para se calcularem, al'l. áO, 119 &c, ,
arrecadação ad. 73, S 2; 78, e de que
objectos arls. 92, 94, qunes os exceptuados
que só pagão 2 por 2 % 94,- (Vid. Lei 70.,
22 OuttLb,'O 1836, art. 22); quaes os que nada
pagão, art. 95, escripturação art. 106, S§
3, A e 7; ii7, SS 2,.,4 e 6; de generos do
paiz pal'a gasto de embarcações arls. 174 e
175; de estrangeiros 176, no despacho de
cabotagem de generos do paiz ou estran
geiros: arts. 177 a 189; nas mesas de con
sulado; Reg. 30 Maio 1836. (CoU. Pt.)

declarou-se como se cobrarião os 7 por %
liquidos .ficando a cargo da quota provincial
o desconlo no pagamento dos dizimos mar
cados em lei provincial. Ord. 22 Junho
1.836; Porto 30 Setembro 1.836; Circo 1.2
Outubro 1837; l\ Ord. 21 Novembro 1837.

- como se cobrarão nas alfandegas que servirem
demezas de consulado.-Vid. Reg. 22 Jlmlto
1836, a1'ts. 3H a 318.

- os generos não comprehendidos nns )Jaulas
para os pagal'em são, e como, avaliados.
Porl:. 28 Juluo 1836.

os generos nacionaes a alies subjeilos devem
pagar os 7 por 0/. sem importar que hujão
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pago dizimo em maior ou menor quola.
Porlo ii Agosto 1836.

CONSULADO

os generos expedidos para esquadras estran.
geiras devião pagar direitos de exportação;
Ord. 7 Novembro 1845. (Jom. 321.)

CONSULADO: a companhia de l'ilineração da
provincia de Minas ficou subjeita a paga
los dos prodl1ctos que exlrahisse, e quando
se diminuissem só gozaria deste favor ha
vendo expressa menção. Decr. 15 Setembro
1836, § 4.

os melaes preciosos em pó. harra ,- pinha ou
moeda, e a polvora fabricada por conta do
governo continuarão a pagar s6 2 por %,

Lei 70. 22 Outubro 1836, art. 22.

eclarou- se que os 7 por o;. deverião ser co
hrados conforme o art. 39. Reg. 26 Março
1833, deduzindo-se, e como, do preço do
arroz que se exportasse. Ord. 10 Fevereiro
1837.

- mandou - se restiluir pagos em duplicata,
declarando-se que s6 erão devidos dos
generos, quando exportados do imperio, e
Dão de provincia para oulra; 2 Ord. 21
Abril 1837.

- Dão paga a sisalha de cobre exportada, e por
que. Ord. 27 Julho 1837; Porto 23 Novem
bro 1837.

- $ão cobraveis unicamente nos logares em que
se effeituar a exportação para fóra do impe
rio. Av. 21 Novembro 1837; Av. 3. 0 10
Janeiro 1838. '

- infelligencia deu-se a respeito do art. 174 do
Reg. 30 Maio 1836 sobre cobrança dos
~eneros embarcados para rancho de via
gem; ordenando-se ohservancia da Porto 6
Agosto 1823 acerca dos generos para gasto
de embarcações de guerra estrangeiras.
Porto 21 Novembro 1837. Declarou-se que

CONSULADO: declarou-se como serião calcula
dos os 7 por % que paga o assucar. - Vid.
Assuca1'. Lei 16li, 26 Setembro 184.0, art.
1G. - Vid. Lei 369, 18 Setemb7'o 18h5,
Q1't. 2[1.

- providencias se derão para obstar a defrau
dação de direitos de exportação commettida
pelas embarcações de cabotagem que des
pachando para portos do imperio se dirigem
a estrangeiros. Circo 127, 25 Novembro
184.2; Ord. 101, 29 Outubro 18li4., não
applicavel aos vapores da companhia de
Paquetes; Ord. M. o 6 Setembro 184.3.

- recommendou-se a observancia. e como, do
Reg. 30 Maio 1836, art. 1861 Circo 128,
25 Novembro 184.2.

- lei provincial sobre direitos de exportação foi
impressa. - Vid. Assembléas P1'ovinciaes.
Ord. 16 Dezembro 1842.

- isenção de seus direitos por dez annos foi
concedida ao papel ou qualquer producto de
bananeira da companhia de fabricas uteis
da Rahia. - Vid. Companhia. Res. 312, 18
Outubro 18li3, art. 2.

- não pagão os generos remeltidos por conta do
Estado. Ord. 99, 6 Dezembro 18M.

- sobre a maneira de dar valor ás mercadorias
para calcular-se o se110 dos despachos livres.
- Vid. Selto. Ord. 26. o 22 Março 184ã.

- os couros salgados do Rio Grande do Sul ex-,
portados para O estrangeiro so[rem des-
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conto de 20 reis em cada um nos direitos
de exportação que tiverem de pagar. Lei
369, 18 Selembro 18!J{), art. 2&.

CONSULADO: dos diamantes como se cobra.
Decr. 492,2 Janeiro 1847' Av. 8 Janeiro
1848. (Gaz. Off. 10, 3.° vol.)

- como se cobrão dos couros vindos elos portos
do Rio da Prata para exportação, conforme
o acl. 25 da Lei 18 Selembro 1845. Av.
:15 Maio 1848. (Gaz. Of{. 117, 3.° voi.)

CONSULES estrangeiros: e1oglO-se que dessem
certidões, e quaes, para que os navios de
suas nações podessem requerer passaportes.
Av. 9 Março 1809. (CDU. Nab.)

~ Inglezes: exigia-se para serem isentos de di
reitos os generos e efi'eilos de reparo e
fornecimento para esquadras, que o attes
lassem debaixo de juramenlo ou palavra de
honra. Av. 18 Março 1809, e Res. á De
zembl'o 1812, annexas á Porto 16 Agosto
1823 (CDU. Nab.); deve assistir ás buscas e
visitas cm casa de seus concidadãos; Trat.
2.° 19 Fevereiro 1810, art. 7; seus direitos
sobre cockets para despachos nas Alfande
gas. Port. 9 Novembro 1813, S 2 (CDU.
lJelg.) ; accordou-se o direi lo de nomea-Ios
e seus vice· consules, para que fim, como
reconhecidos, e com que garantias e pre
roga livas suhjeição ás leis do paiz. art. 9;
e de representarem para apprehensão de
deserlores, art. 14; e assistencia á con
fecção da,pauta dos preços correnles para
despesas de mercndorias e suns allerações,
art. 15; Trat. 17 Agosto 1827, arls. 2,
3, 8, 19 e 23; arti~os paI' elle concer
tados para despacho de me.'cadorias. 
Vid. Alfandegas. Res. 28 Setembro 1811;
ajust. 1~ Dezembro 1812. &c.; ao consul
se mandou pagar os portes de cartas vinoas
em paqnetes de sua nação; Av. 20 Julho
181.2 (CDU. Nab.); Provo 20 Fevereiro 1823
(CDU. cit.); Porto 1..' 24 Setembro 1824.
(CDU. cit.)

11

CONSULES : ao dos Estados - Unidos negou-se
confisco que para a soa nnção pedira de
escuna entrada no Rio de Janeiro, e que
nave~ára contra as leis dI) seu paiz. Res. i
Outubro 1810. (CaU. Nab.)

- estrangeiros: suas reclamações sobre presas
são decidida$ pernnle o conselho supremo.
- Vid. Conselho Supremo 111ilitar. Alv. 6
Novembro 1810. &c.

- estrangeiros: ordenoo-se que se não passas
sem carlas de pri"i!cgios a indiviuuos no~

meados para (aes lagares, ou de vice-con
sules no Reino, sem que as nomeacões
houvessem sido confirmadas. Av. 2 Maio
1812. (B. Carneiro, adclit. 1.)

estrangeiros: exigioTse que le~nlisassemcerti
dões dos officiaes das alfandegas dos portos
donde partissem os navios para veri6cacão
da nacionalidade das mercadorias. Alv.·::!O
Junho 1811 (CDU. Ol/ro PI'eto.); e Purt. 20
Maio 1812 (B. Canzeiro, extl'. L°); modifi
cada por Porl. 11 Junho 1812 (8. C(lrnei1'O,
cit.); sem erreito pelo Alv. 22 Setembro
1M2 (CoU. Ouro PI·et.); Av. 7 Novembro
1812, annexo á Res. 5. a lG Agoslo 1823.
(CoU. Nab.)

- Porluguezes em Argel que immuniclades e
privilegias gosavão. Trat. 13 Julho 1813.
a1'ls. 10, 11, 14. (CoU. Delg.)

- estrangeiros: seus direitos Da arrecadação e
aUlOinistracão de seus concidadãos fa lie
cidos. - Vi·d. Bens de defuntos. Trat. 13
Julho 181.3, art.12; 17 Agosto 1827, art.
3, &c.; Av. 18 Fevereiro 1837; Circo 1á5,
9 Abril 1.839 ; Av. 9 Setembro 1841; Decl".
Reg. 160,9 Maio 1842, al'L 43; Av. 102.
29 Outubro 18M, &c. - Decr. Reg. 422.'
27 Junbo 1845, art. 5; 11; Av.l0l, 16
Setembro 1.8á5; Cil'C. 25 Setembro 1845;
Av. U2. 11 Outubro 1.845; Av. 14 Ab,'il
i847; Circo 22 Dezembro 1847; Circo 31
Janeiro t848.

.25
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CONSULES : Francezes em Portugal. com o res
tabelecimento da paz, de que direitos forão
inveslidos, e de que immunidades. Porl:.
i6 Selembro i8U>. (CoU. Delg.)

- Portuguez na Russia : seus offieios sobre regu·
lamentos commereiaes publicárão-se em
Edit. 1.l~ Março i816. (Ind. Alb. verbo
Consul); Av. 5. Edil. i3 Fevereiro 1817.
(B. Cm'nei7'o, addit. 1.°)

- Portuguezes: os estrangeiros que como laes e
na qualidade de vice-eonsules servirem não
gosão nas alfandegas da redueção de direitos
ordenada no Decr. 1.1 Julho 1808; Av. :>
Dezembro 1816 annexo ao Decr. 20 Novem
bro 1822 (CoU. Nab.); Av. H Março 1817.
(B. Ca7'neiro, addit. i. O

)

~ Portuguez na Suecia: seu offieio sobre novas
providencias de commercio foi participado
em Av. 17. Edil. 30 Maio i817. (Ind. Alb.
verbo Consul.)

- Portuguez e Inglez: informações sobre recla
mações de proprietarios e interessados em
navios de escravatura capturados pelas for
ças hritannicas. - Vid. Res. 22 Setembro
1817. (CoU. lYab.)

~ Portuguezes: recommendou-se·lhes a respeito
das mercadorias estrangeiras importadas por
quaesquer na ções os aLtestados por elles
passados a respeito das britannicas, Alv. 25
Abril 1818, § 13, ampliado pelo Alv. 30
Maio 1820. § H.

i- da confederação Suissa no Brasil foi confir
mado; e nomeado para PortuO"uez na Suissa
um cidadão da mesma. Prov.o2 Maio 181.8.

:- colno deverião providenciar para soccorro

dos navios naufragados declarou-se. Por\.
:> Julho i819. (Colt. Delg.)

CONSlJLES: 14 Agosto 1819; 16 Junho i83C!;
7 Maio 1835. (Apenas cito no Repart. CU'A4.
Jlato Suppl., verbo Consal.)

- form111ario de que usarião os Poduguezes
para legalisar as cargas dos navios deu-se.
Porto e Av. 20 Novembro 1819. (CoLL
Delg. )

Inglezes: publicarão-se as Inslrucções a el1cs
dadas, reglllando-~e o commercio da Ilha
Mam-icia. Av. 4; Circo 13; Edil. 18 Dezem
bro 1819, annexas ao Tral. 17 Agosto 1827.
art. 10. (Colt. Nab.)

- Portuguezes onde houvesse. providenciou-!'e
a respeilo da execução do Alv. 25 Abril
1818. relativamenle aos navios que de tues
logares viessem. Porto 8 Abril 1820.

- Porluguez em Buenos-Ayres teve augmento
de ordenado. Decr. 20 Novembro 1822
(CoU. Nub.)

das cidades Anscaticas e da Prnssia, Hollanda
e Dinamarca, sobre pretenção a serem ou
vidos na confecção d~ paula. Porl. 22 No
vembro 1822 (CoU. Nab.); indeferio-se. ç

porque. Porto 4 Dezembro i822. (CoU. cit.)

estrangei os não podem dar passaporles valio
sos para ~ahida do imperio. Porl. 26..No
vembro 1822. (CDU. Nab.)

- Portuguezes: declarou-se que não erl! motivo
para negar-se enlrada e desca,'ga ás embar
cações vindas do eSlrangeiro a [alta de des
pacho dos mesmos. Port. 8 Dezembro 1822
(CoU. Nab.)

,
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CONSULES: Brasileiro ordenou -se que 'fazia
parle da commissão de julgamonto de presa
feita par Brasileiros, e candusida ao paiz
estrangeiro em que residir, e como: no
caso de ser inadmissivel pela legislação
respecliva, o apresador recorrerá ao consul
para o dirigir. Alv. Reg. 30 Dezembro
i822 , cap. 2, art. 3.

- Francezes: á refluisição de um se mandarão
despachar livre comestiveis para uma fra
gata. Porto 6 Agosto 1823. (CoU. Nab.)

- Brasileiros ao poder executivo compele no
mear. Consl., art. 102, S6; Lei 14 Junho
1831, art. 18. - Vid. Reg. 520, 11 JunliO
'1.847.

- ao de S. M. Calhalica defirio-se petição que
fez para restituiçflo de quinto de ouro de
Minas do Perú, manifestado por subditos
de sua nação. Provo 8 Abril 182la. (CoU.
Nab.)

- ao Francez, queixando-se de ser offendido em
arligo do Dim'io do Cot'emo nilo affieial, foi
respondido que o governo niio podia in
tervir, e que usasse do meio da acel1sação,
pois igual solução em caso idenlico havia
o seu governo dado ao consul Brasileiro
em Paris. Not. 19 Maio 182ft. (CoU. Nab.)

- a?strangeiros ordenou-se como lhes serião en
viados os passaportes de seus sl1bditos flue
desembarcassem, para depois os reslituir
com carlas tle seguro passadas pela inten
dencia da policia, e firmadas pelos mesmos
consules. Porto 2. a 23 Junho 1824. (Coll.
Nab.)

- sobre altestado do de Hamburgo para prova
de nacionalidade de um suudito de sua
nacão. Res. 1. Q 1 Fevereiro 1825. (CoU.
IVu·b.)

II

-eONSULES: ao de S. M. Calholica se reclamou
contra subtlitos de sua nação que havião
roubado no porto de Ajuda, e detido vasos
Brasileiros. Porl. 3. a 28 Fevereiro 1825.
(CoU. Nab.)

- com o Brasileiro fallecido em Buenos-Ayres
despelas feitas em seu funeral se mandárão
salisfazer. Decr. 21 Março 1.825. (CoU.
Nab. )

de S. M. Britannica: sobre pagamento de
consulagem de petrechos bellicos para ar
senal do exercito. - Vid. Arsenal do Exer
cito. Res. 5 Agosto 1825, e Res. 29 Novem
bro 1825. (CoU. Nab.)

- de S. M. Britannica pedindo restituiçãu de
mercadorias de propriedade iogleza vindas
de Lisboa em navio americano, e appre
hendidas, respondeu-se que o geverno não
podia ingerir-se em negocio cuja decisão
pendia dos meios ordinarios. Port. 1. a 1.7
Agosto 1825. (CoU. Nab.)

- Brasileiro em Montevidéo: augmenlarão-se
lhe os vencimentos. Decr. 1.0 22 Selembro
1825 (CoU. Nab.); Porto 1.· 21 Outubro
1825. (CoU. cit.)

- Brilannicos: a sua requisição se mandou pro
ceder conlra juiz ordinnrio que lidra de
casa e prendêra subdiLo seu preposto, e
caixeiro que se recusára vender generos
para O serviço publico. Porto 2.' 15 Outubro
1825. (Cotl. Nab.)

- Francezes: sua nomeação, confirmnção, pro
tecção e privilegios. assistencia a buscas
cm casas de subditos, direilo de represen
tação sobre paulas. legalisação dos altesta
dos de mercadorias passados pelas alfande
gas, accordarão-se. Tra t. 6 Junho 1826,
arls. 3,4,6,17 e 19; e art. 1, add. 7
Junho 1826; declarou- se que devião passar

25.
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titnlo de nncionlllidade aos respectivos sub·
ditos para que podessem ser assi~nantesdas
nlfandegas; Pruv. 23 Agosto 1826. (CaU.
Nab.)

CONSULES Brasileiros: mandou-se que nas suas
funcçõe~ e emolumentos se regulassem pelas
Instr." 9 Outubro 1.7/:)9; Av. 31 Oulubro
1.826. (CoU. Nab.) - Vide Reg. ill Abril
1834.

- Frnncez: declarou-se que o art. 6, Trato 6
Junho 1826, não exige a sua assi~tencia nos
emb<lrgos e execuções feilas a suhditos seus,
mas as visilas,' &c., no crime. Av. 25 Junho
1827. (CoU. Nab.)

Brasileiros em Portugal: sobre a necessidade
de seus alleslados para que as mercadorias
porluguezas importadas no Brasil pagassem
ifl por 0/•• Res. 1.- 6 Agosto 1.827. (CoU.
Nab.)

- das cidades Ansealicas: seus direitos. Trat.17
Novembro 1827, arte 6.

- Austriacos: fórma de sua nomeação, fnnc
ções, privilegios. Trat. 29 Novembro 1827.
ad. 1.3.

- Prussianos: direilo de assistir ás visitas, &c.,
em casas de seus respectivos concidadãos,
reclamar desertores. favores, honras, pri
vilegios e isenções, appl'ovação de sua no
meação, alteslados de origem de mercado
rias, accordarão-se; Trat. 9 Abril 1.828.
ad:;. 2. 4, fi elO.

- Brasilêiros: ordenou-se que se não désse en
lrada a embarc3ções vindns de Gibl'altar sem
ser. despaclladas conforme o S 9. Alv. 30
MaIO 1820; e sem ca rla de saudp. passada
pelo consul; !lrov. 2 Junho 1828. (CoU.
Nab. )

CONSULES Dinamarquezes: obrigação de dar
aUestados de origem de mercadorias, di
reito de representar sobre a pauta, sua
nomeação e approvação. Trat. 26 Outubro
.1.828, arls. 2. 4 e 7.

- dos Estados Unidos da America: sua admissão
e de vice-consules: e com que direitos,
prerogativas c immunidades, s~u exequa
tur, isenções pessoaes, respeito ao seu
archivo. direitos a respeito de desertores,
protecção ao commercio. Trat. 12 Dezem
bro 1828. art. 28 a 32.

dos Paizes-Baixos: suas obrigações relativas
ás imporlações, nomeação, exequatm',
funcções, prerogativas, isenções e immll
nidades. Trat. 20 Dezembro 1828, arts. 1.1
e 12.

Rl'asileiros : fixarão-se os vencimentos a eUes
competenles quando servirem interióa
mente oulros logares. Decr. 22 Dezembro
1828. (Coll. Typ. Nac.)

Brasileiros ordenou-se que se não cumpris
sem precatorias das justiças de Portugal
feitas ilJega!mente sem intervenção devida
dos consules Brasileiros, para evitar paga
mento dos emolumentos. - Vid. Av. 23
Ontllb,'o 1829. (CoU. Nab.)-Vid. Conv.
18 111arço 1.8!J1.. (Jorn. 76.) Av. 1 Outubro
1847. (Gaz. Otf. 128.2.° vot.)

estran~eiros, declarou-se ao de França, são
subjeitus á jurisdicção civil e criminal do
paiz, confOl'me o principio do Trat. 17
Agosto 1827. al't. 2, e como administra
dores de casa suLjeita a dividas não podem
eximir-se de comparecer pessoalmente ~m

audiencia do juizo de paz. Av. 19 JanClfo
1830.

- Brasileiros são pagos pelo thesouro pub!ico
com aLtenção ao cambio directo dos palZes
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em que servirem, e em falla pelo de Lon
dres. Lei 15 Dezembro 1830, art. 16; Lei
h. Outubro 1.831, art. 1.1.0; Lei 1.5 Novem
bro 1831, art. 3, § 3.

CONSULES: Portuguez: sobre exigeocia para
fazer seguir para PortuF;al um religioso
professo da provincia de Chabrega. Av. 28
Fevereiro 1831. (CoU. Nab.); Av. 2:1 Maio
1831. (CoU. cit.)

- Brasileiros: o nomeado para o Mexico, e de
mittidoantes de partir, foi mandado restituir
quantias que recebera em virtude de nomea
ção. Av. 6.° 27 Julho 1831 (CoU. Nab.);
Av. 1.0 3 Agosto 1831.. (CoU. cit.)

- Brasileiros: o do Estado Oriental do Uruguay
foi mandado processar por exceder os seus
poderes, pretendendo exercer jurisdicção.
elevando o consulado em tribunal de pri
meira instuncia para os subditos Brasileiros,
e esLabelecendo novos emolumentos. Av. 1.0

1 Outubro 1.831 (CoU. Nab.); Av. 3.0 19
Outubro 1831. (CoU. cit,)

estrangeiros: seus protestos não obstárão a
execução da nova pauta de alfandegas em .
Pet'nambuco. Pt'ov. 2.' :H Outubro 1831.
(CoU. Nab.)

Brasileiros declarou-se deverem perceber
vencimento do dia em que mostrarem
haver pat'lido para o seu destino, e des
conto aos que houverem recebido adian
tado. Av. 2.° 16 Outubro 1831. (CoU.
Nab.); Av. 2.° 31 Outubro 1831 (CoU. cit.);
Av. 1.° 22 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

- Brasileiros auLhenncão, e como, os manifestos
de carga das embarcações que se dirigirem
para o impel'io. Decr. 20 Dezembro 183i.
arLs. 5, 6, 1.1 a 13, substituido pelo Decr.
4 Dezembro 1832. art. 3.

CONSULES Brasileiros pagão novos e velhos di
reitos de suas cartas. - Vid. N Ot'OS e Pelk§
.Direitos; Reg. 25 Janeiro 1832, &c.

- estrangeiros ordenou-se que deverião assistir
ãs buscas.que os colleclores com autorisaçãD
da autoridade competente désscm em C<Jsas
dos respeclivos subdilos para apprehensão
do contrabando de alfandega, e em que
caso. Reg. 8 Fevereiro 1832, art. h, S 6.

Brasileiros que reclamassem ordenados, dill'e
renças de cambios e ajudas de custo, foi.o
governo para deferir autorisado, tendo cm
visla a Res. ii Novembro 17!t.6. e art. 31
Lei 15 Novembro 1830; Res. 23 Outubro
1832.

- estrangeiros respectivos: suas declarações sobre
idade e goso de direitos do seu concidadão,
que se quizer naluralisar Brasileiro, fazem
só por si prova sufficiente. Lei 23 Oulubro
1832, art. 6.

dos Estados-Unidos da America declarou-se
que devião assistir a buscas e diligencias
judiciaes a bordo dos navios da sua uação,
visto o art. 2 do Trat. Av. 31 Julho 1833.

estrangeiros devem ser, e como. informados
da prisão de seus concidadãoE, lendo em
consideração as informações que dos mes
mos derem. Av. 14 Setembro 1833.

estrangeiros: os vice-consules cidadãos Br:l
sileiros são isentos da guarda nacional
quando os estrangeiros que o rórem do
imperio em o seu paiz não estiverem sub
jeitos a igual serviço. Av. 3 Outubro 1833.

- Brasileiros residentes na Europa e America
tiverão para dirigir-se em suas funcçóes.
direitos e deveres, &.c. Decr. Reg. 14 Abril
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1834. - Vid. Decr. Reg. 520, fi Junho
1847.

CONSULES Brasileiros como deverão proteger
os seus concidadãos conforme o art. 25 do
seu regimento, delarou-se. Porto 29 Agosto
1834.

- Brasileiros devem fazer declarar nos passa
portes a qualidade e condição dos homens
de côr vindos do estrangeiro para o imperio.
Av. 9 Maio 1835.

- Brasileiros devem cerlificar si nos manifestos
das embarcações ba alguma emenda, rasura
ou borrão, rubricar as folhas, e remetter
segundas vias aos inspectores das alfandegas.
Av. 16 Fevereiro 1836; Circo 18 dito.

estrangeiros: as suas cartas podem ser rece
hidas a bordo depois da visita da saude com
licença da alfandega. Av. 17 Fevereiro 1836.
- Vid. Con·eios. Reg. 399, 21 Dezembro
18!l4, art. 112, &c.

- Portuguezes: sua nomeal:;ão, approvação, pri
vilegios, regalias, autoridade sobre subditos
de sua nação, e seus bens, direito de repre
sentar sobre pautas. Trat..l0 Maio 1836,
arts. 3, 4 e 14.

- Braslleiros arrecadão os 5 por % da venda de
embarcacões nacionaes em paiz estrangeiro,
art. 85,' e os 16 por % das estrangeiras
que passarem a na~ionaes, a:t. ~8; passão
certificado de matrIcula proVlsorlO, quando
a embarcação mudar de nome, proprieta
rio, qualidade e armação, art. 139; recebem
os passaportes, certificado de matricula, e
como, e para que fim da embarcação per
dida, abandonada, ou vendida fóra do im
perio , arts. 1.40 e 141.. Reg. 30 MDio 1836.
(CoU. Pt.)

CONSULES Brasileiros reconhecem certificado
de alfandegas estrangeiras respectivas para
isencão de direitos de consumo, de merca~

dori~s de producção nacional que sendo
exportadas regressarem nos mesmos volu~

mes e em navio nacional, art. 91, S 9:
suas obrigações respeito a manifestos, art.
150 a 153, 162 e 1M. Reg. 22 Junho 1836.
(CoU. Pt.)

- ou vice-consules estrangeiros: o cidadão Bra~

sileiro por aceitar com permissão do go
verno taes empregos, não perde os respec
tivos direitos e obrigações, nem se lhe
suspendem ou limitão, e por isso continúa
a ser suhjeito á guarda nacional. Av. 15
Fevereiro 1837.

Portuguez ou um seu agente devem estar pre
senles nas visitas de embarcações de sua
nação suspeitas de trafico de Africanos. Av.
25 Março 1837. .

- Britannicos devem ser presenlE's ás buscas em
casa de seus concidadãos, conforme o art. 5
do Trato Av. 25 Setembro 1837.

Brasileiros cerlificão o cambio do dia nas
letras saccadas em paiz estrangeiro pelos
commandantes dos navios da armad:l.
Vid. A1·mada. Reg. !l. o 8 Janeiro 1838,
art. 1, &c.

- Brasileiros: estabeleceu-se uma tarifa de seus
emolumentos. Reg. Tarif. n. o 13. o 12 Março
1838.

estrangeiros que direitos tem a respeito de
apprehensões de viveres, &c., pertencentes
a embarcações de guerra de sua nação.
Ord. 252, 16 Outubro 18hO.

- Brasileiros: lodos os empregados que na car~
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reira consular tiverem accesso ou passarem
àella para a diplomacia na mesma residen
cia não percebem a ajuda de custo do arl
10 Reg. 1.5 Maio 1.834. Decr. 66, 6 Março
1841..

CONSULES Brasileiros: qaaes as gratificações
compelenles aos consules geraes que rege
l'em interinamente qualquer legação, fixa
rão-se. Decr. 67, 6 Março 1841.

- Brasileiros e Portuguezes devem aulorisar e
legalisar as cartas simplesmente precatorias
on roga to rias para serem exequiveis. Conv.
18 Março 1841, art. 3 (Jom. 76); Av. 1.
Oulubro 1847. (Gaz. Of{. 1.28, 2. 0 1)ol.)

_ os vice-cousules estrangeiros sendo cidadãos
BI'asileiros devem ser nomeados de harmo
nia com os presidentes das provincias. Circo
á Agosto 18á1. (Jorn. 199.)

- estrangeiros e seus addidos em que casos po
dem ou não viajar sem passaporte. Reg.
120, 31. Janeiro 18lJ.2, art. 71, § 2, não
necessitão de tilulos de resi.dencia; Reg. cit.~

art. 9lJ., § 1.

- Brasileiros diversos: os negocias a elles per
tencentes como são dish'ibuidos e escriptu
rados na secretaria dos negocias esh'angei
ros. - Vid. Secretarias. Decr. Reg. 1.35, 26
Fevereiro 18lJ.2, arls. 5 a 9; 1.0, § 1.; 1.2,
§ 5; 17 e 18, S 2; 1.9,23 e 25, como se
habilitaráõ para receber ajuda de custo,
ad. 26; como sacaráõ pelos ordenados e
oulras despesas, arls. 27 e 28; seus passa
porles como sorrIO concebidos, arts. 35 e 36.

- Brasileiros são empregados temporarios ou
perpeluos coorol'me fôrem providos. Ord.
123, 3 No,embro 18lJ.2.

CONSULES Brasileiros residentes em paizes re·
motos devem, e como, diligenciar a inda
gação e requisição de vegetaes uteis para o
jardim hotanico do Passeio Puhlico dacôrte.
Decr. 26lJ., 1.8 Janeiro 1.843, art. 2, § 6.

- Brasileiros devem prestar os esclareciment.os
necessarios ao conhecimento das exporta
ções para os paizes estrangei.ros, e das
importações destes para o imperio. - Vid.
Secretarias. Decr. Reg. 273, 25 Fevereiro
1.843, art. 5. § 7; Decr. Reg. 346, 30 Março
1844, art. 16, § 7.

- Brasileiros como auxiliarão os despachos de
colonos nos paizes estrangeiros paea apro
veitar aos capitães ou donos dos navios o
hene.ficio na deducção da ancoragem.-Vid.
Ancomgem. Decr. Reg. 356, 26 Abril 1.844.
arts. 8 a 1.1, 1.6.

- Brasileiros como deveráõ proceder a respeito
do contrabando de páo brasil em paiz es
trangeiro. - Vid. Páo B1'asil. Decr. Reg.
363, 20 Junho 1844, art5. h a 8, 1.2.

estrangeiros: a pessoa por elles abonada se
entregão nos correios, e como, as cartas
para seus concidadãos que preferirem assim
recebe-las.-Vid. Correios. Decr. Reg. 399.
21. Dezembro 1.8!l4, arts. 128 e 1.29.

- estrangeiro sobre certificado de identidade de
pessoa para estrangeiro se despachar piloto
de embarcação.-Vid. Ord. 30 Janeiro 1.8!l5.
(Suppl. ao Jom. 31..)

- e vice-consules estrangeiros não estão com
prehendidos na isenção do art. 22, § 2;
Reg. 1.5 Junho 1844, do imposto das seges.
Ord. 57, 17 Junho 18!l6.

- Brasileiros: soure validade dos docume!ltos
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passados em paizes onde não existirem.
Av. 4 Julho 1846. (10m. 220.)

CONSULES estrangeiros são procuradores natos
de seus concidadãos, e por isso se lhes
deve circumspecção, allenção 6 urbanidade
ao seu caracler publico; podem representar
sobre injustiças e vexações contra si, e o
commcrcio e induslria: seus archivos são
inviolaveis; mas elles são pesso3lmenle
sllbjeitos ás justiças civis e criminaes do im
perio, só com as immunidades convencio
nad3S em trnl3do: emquaoto a França
regular a reciprocidade, á vista do Tratado
perpeluo. Circo {) Setembro 1846. (Gaz.
Of[. 22, 1.· vol.)

- Br3sileiros são incumhidos da assignatura,
eom pra e remessa de obras para a Biblio
ihec3 de Marinha. Decr. Reg. 479, 17 Ou
tubro 1846, art. 3.

_ estrangeiros como autorisaráõ venda de em
barcações de sua nação nos porlos do
Imperio. Decr. 481, 24 Outubro 1846,
arls. 1, 2, 5.

- estrangeiros não ~osão da isenção de direitos
«lo art. 91, S 3. Reg. 22 Junho 1836;
Ord. i32, 9 Novembro 1846.

- t!&tranp;eiros podem fazer reclamações aospre
l'lidentes de provincias sobre multas impostas
pelas alfandegas, e esles tomaráõ, e como,
sobre elJas prolidencias. Av. 149, 5 Dezem
bro 18116.

- lirasileiros: sua não admissão, pelo governo
portuguez, em Angola, deu motivo a jul
~ar-se insnb&istente o art. fi, Trato 29
.A~osto 1825. - Vid. Not. 25 Jun1lo 1747.
(GaZ'. Of{. hó, 2.· "Dl.)

- Ilrasileiros, deu-se·lhes novo regimento. Decr.
Reg. 020. ii Junho 1847.

CONSULES portuguezes devem hahilitar os res
pectivos subditos para poderem obter ti
tolo de residencia. Av. 28 Setembro 1847.
(Gaz. Of{. 126, 2. 0 vol.)

- estrangeiros: solveu-se duvida a respeito de
poderem figurar em juizo, e assignar suas
allegações sem conslituir advogado~. Av.
i Dezembro 1847. (Gaz. Olf. 179,2.0 vol.)

- de Sardenha: declarou-se que a omissão de
sello dos arts. 6, 65. Reg. 26 Abril 18M.
não podia ser supprida pelo officio do con
sul; e os casos em que os documentos
passados pelos consules estrangeiros não
necessilão de sello. Av. 177, 17 Dezembro
1847.

- declarou-se que os juizes de orphãos devem
aceitar as arrecadacões de bens de estran
geiros feitas pelos r~speclivos Consules, no
estado em que estiverem, sem annullarem
os actos por estes praticados antes dos res
pectivos regulamentos. Circo 31 Janeiro
1848, com Av. 16 Junho 1848 (Gaz. Off.
f!l3, 3. 0 vol.); Circo 17 Janeiro 1849.
(Diario 7998.)

- sens certificados sobre cadaveres encaixota
dos remetlidos para o lmperio não servem
para despacho independente de exame na
alfandega. Av. 11 Setembro 1848. (Cort.
Mere. 258, Suppl.)

- modificou-se e substituio-se a tabella de emo
lumentos dos do lmperio, mandada obser
var por Decr. 11 Junho 18lt.7. Decr. e Tal'.
576, ti Janeiro 1849. (Diario 7994.) -

CONSULTAS: do Conselho Supremo Mililar.-Vid•
Conselho Supmno. - 26 Agosto 1808. &c.;
Av. 22 Abril 1809.

- sobre mercês de omcios egraças. - Vid. Mercês.
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CONSULTAS do Conselho d'Eslado. - Vid. Con
selho d'Estado. - Lei 234. 23 Novembro
18úl , art. 7; Reg. 12lJ., 5 Fevereiro 1842,
arls. 10, 19, 20, 47.

ao governo sobre execução de leis: suas so
luções ainda que desapprondoras não de- '
vem ser consideradas como accusacões.
Av. 22 Maio 18lJ.8. (Gaz. OfT. 118, 3. o·vol.)

CONSUMO: de generos inuteis no arsenal de
marinha. - Vid. Arsenal de Ma1,inha. 
Off. 1. ° 2lJ. Janeiro 1:809.

- (direitos de). - Vid. Importação.

- de armamentos e utensis. - Vid. Armamento.
- Decr. Tab. 3 Setembro 1824., &c.

- de mercadorias nas alfandegas. - Vid. Alfan
degas. - Reg. 22 Junho 1836, arts. 272
a 283, &c.

CONTADORES e diSlribuidores tem das escrip.
turas lançadas no livro de notas, e de sua
distribuicão, salario certo e determinado.
Provo 1." 23 Julho 1.81lJ.. (Cott. Nab.j

creou-se o da villa de Santa Maria deBaependy.
Alv. 1.4 Julho 1815. (Cott. Nab.)

compete-lhes a contagem dos feitos dos juizos
dos I}rphãos, e só na sua falLa incumbe
aos juizes de orphãos tal contagem. Alv.
26 Abril 1816 (CoU. Om'o P".); Provo
8 Ou~ubro 1821, (CoU. Nab.)

- ao da villa de Porlo-Alegre em S. Pedro do
Sul se mandou pagar o donalivo do officio.
Provo 10 Julho 1.818. (Cott. Nab.)

11

CONTADORES: pertence-lhes a conlagem e dis
tribuição de lodas as causas civei e crimes,
excepto unicamente as da provedoria dos
ausentes, capellas e residuos, e conserva
toria dos Indios que incumbe aos respec
tivosjuizes. Prov.13AbriI1820. (Cott. Nab.)

- sua aposentadol'ia em correição. - Vid. Apo
sentadoria. - Lei H.· 25 Maio 1821, &c.

os escrivães não podem receber cuslas com
putadas li rasa sem ter havido logar a
respecliva conta, e como. Provo 5 Janeiro
1822. (CoU. Nab.)

- o da villa do Desterro. em Sanla Calharinâ ~

creou-se. Provo 7 Fevereiro 1.823.

- sobre arrematação do officio da villa de Cam
pos que outro pretendente licitava com a 3."
parte mais depois de arrematado a outro.
Res. 1." 2 Dezembro 1824. (Cott. Nab.)

- são os JUIZOS de paz no seu juizo. Res. 20 Se
tembro 1829, art. 3.

que houverem para si directa ou indirecta
mente, e como bens em cuja guarda, adminis
tração ou disposiçãO intervierem, &c., como
são punidos. Cod. Crim., arts. 1M,147.

- informão, e como, para avaliação da lolação
dos officios de justiça. Decr. 26 J anoir,O>
1832, § 1.

- o do Jaguarão no Rio Grande do Sul creou-se.
Res. 6 Julho 1.832.

- o da villa de S. Sebastião da Barra Mansa no
Rio de Janeiro, creou-se, e como. Res.
3 Oulubro 1.832, art. 3.

26
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CONTADORES: o dos extinctos juizos da cor
reição do civel e crime, da côrte, da co
rôa, chancellaria e conselho da fazenda,
passou a servir conjunctamente com o
geral do civel e crime, fazendo o governo
a designação das varas em que cada um
distribuiria e contaria, Res. 7 Outubro
1833; executada pelo Decr. 21 Outubro
1833; substiLuido pelo Decr. 2 Abril 1835.
(CoU. Typ. Nae.)

- fazem as distribuições e contas necessarias nos
auLos do jury. Av. 2 Abril 1836, § 2; po
dem procurar nos auditorios; cito Av. , § 3.

_ e distribuidores devem ser providos conforme
a Ord. liv. 1, tit. 79, § 45; Av. 25 Agosto
1837.

_ declarou-se pagarem imposto de seus escripto
rios. - Vid. Lojas.-Ord. 202, 29 Fevereiro
18ll.0; Decr. Reg. 361, 15 Junho 18M,
art. 2, § lO.

designa, e como, a SOO1ma em que importar
a multa cOrl'espondente ao tempo da sen
tença. Reg. 120, 31 Janeiro 18h.2, art. ft25.

os juizes municipaes e de orphãos quando o
forem em seus juizos tem salarios dobrados.
Av. 21. 0 20 Abril 18ll.3.

.- não cobrão salarios de certidões fornecidas ás
thesoura rias a bem da fazenda nacional
Ord. 29, 8 Março 18á5.

__ do civel e crime não contão nos auditorios de
justiça privilegiados como o dos feitos da
fazenda, em os quaes os proprios juizes ou
'eus delegados servem de conlador~s. Av.
16 Abl'il 1.847. (Gaz. Off. 192, 1.. vol.)

CONTADORIA: da intendencia geral da policia.
-Vid. Intendencia Geral da Policia.-Decr.
17 Março 1821; Lei 26. OuLubro 1832, art.9.

de revisão no thesouro publico nacional.
Vid. Tltesouro. - Lei 4 Outubro 18M.•
art. 16 a 18, 25 a 29, &c., Av. 11 De
zembro 18á8. (Diar'io 7969.)

da marinha creada no arsenal de marinha. 
Vid. Arsenal de li!arillha. - Alv. 13 Maio
1808, &c.; Decr. 15 Junho 1808; Ord.
2:1 Outubro 1808; Av. 5 Maio 1809, &c.;
Provo Re~. 7 Julho 1809; OIT. 9 Novembro
18:10; OIT. 10 Outuuro :18:11; Porto 6 Feve
reiro 1827; Off. 2. 0 3 Janeiro 1828; Decr.
PI. 27 Selemuro 1828, &c. (Armada. Av.
22 Novembro 1832) &c.; Decr. 1.:1 Janeiro
1834, art. 3, 9, &c. ; Decr. 1.3 dito, arls• .8
a 15, &c. ; Decr. 5 Maio 1836.; Circo 10 Se
tembroi8ll.:1; Lei 350,17 Junho 1865,~c.

CONTADORIA geral de marinha annexa á secre
taria da guerra. - Vid. Seereta1·ias. -Decr.
55, 13 Novembro 18ll.0; 110, lO Dezembro
1841.

CONTADORIA geral da marinha independentech
intendencitl. - Vid. A"senal de Marinha.
Lei 350, 1.7 Junho 18ll.5, &c.; Decr. 68~r.

19 Dezembro 1846.

examina e processa as ferias das obras mili
tares e civis do ministerio da marinha. Deer.
Inst. 461,31 Julho 1846, art. 1, § 9•

como se corresponde com as contadorias de
marinha das provincias. Av. 92, 11 Setem
bro 1846.

deve estar em actividade nos dias· l!teis até ás
tres horas da tarde. Av. 29 Outubro i8á6.
(Gaz. O/f. 53, 1.' lIol.)
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OONTADORlA geral da marinha: organisa, e
como, 35 relações para pagamento das pra
ças de arlilharia de marinha embarcadas
em navios surlos na côrle. Av. i28, 6
Novembro i846.

- deve ser informada quando não seguirem
seus destinos para fóra da côrte os officiaes
da armada e das differentes classes. Av.
i9 Dezembro 1846. (Gaz. Olf. 97. i. o vol.)

- mandou-se que a respeito das contas dos en
carregados de bordo dos navios da armada
execulasse o Av. 19 Agosto 1817., até se
pôrem em dia. Av. 25 Fevereiro 1847. (Gaz.
OU: 149, i. O vol.)

- deve enviar em tempo á pagadoria as folhas
e processos relalivos parn pngamentos. Av.
17 Junho 1847, S6. (Gaz. OU: 41, 2. oval.)

- prolidencias sobre empregados de fazenda que
fazem reclamações, e apresentão documen
tos fóra de tempo para serem aUendidos em
soas contas. Av. 18 Outubro 1847. (Gaz.
OU: i44, 2.· vol.)

- liquida, e como, os prets do corpo de fuzilei
ros navaes. Av. Instra. 25 Novembro 18lJ.7 ,
S 2lJ.. (Gaz. Off. 173, 2. 0 vol.)

seu contador geral faz parte, e com que obri
gações do Conselho de administração, de
fornecimento de viveres e fardamento ao
pessoal da armada. Decr. Reg. 546, 31
Dezembro 18lJ.7, art. i, 7; a contadoria
geral liquida os conhecimentos de dividas
relativas. Arl. 12.

CONTADORIA dos arsenaes. - Vid. Arsenal do
Exercito.-AIv. i Março 181.1, &c. ; Res. 3."
23 Outubro 1811; Av. 24 Janeiro 1812;
Res. 4 Selembro 1813; Res. 2." 2 Outubro

II

1813; Res. 30 Abril 1814; Res. 20 Setem·
bro 1816; Res. 9 Junho 1819; Av. 3 Ou
tubro 1820, &c.; Av. 28 Abril 182i , &c.;
Res. 11 Julho 1822 ; arsenal de guerra;
Decr. 1. 0 21 Fevereiro 1832, &c. ; Lei 243.
30 Novembro 18lJ.1 , art. 39, &c. ; Decr.
Reg. 360, 20 Ahril184lJ., art. 1t2; Lei 5th,
28 Outubro 18lt8, arl. 6, § 6. (Diario 7939.)

CONTADORIA geral de guerra annexa á secre
taria da guerra. - Vid. Secrctm'ias. - Decr.
PI. 75, 26 Maio 1841; Reg. H2, 22 De
zembro 181t!; arsenal de guerra: Decr.
Reg. 210, 3 Agosto 18!&2, &c.; Av. 11 Agosto
18!&3, &c.; Av. 11 Agosto 1M3; DecI'. 360.
20 Abril 184lJ. , arts. 12 a 16.

a elia remettem mensalmente documenLos de
despezas, balancetes e tabellas, e como
organisadas, as pagadorias militares. Decr.
PI. 352, 20 Abril 18lt4 , arls. fi, 12; Decr.
Instrs. 378, 14 Agosto 18lJ.lJ., art. 2, S8, 1.!&;
arts. H, 12.

a ella é remetlida, e como, e em que praso,
a conta corrente da receita e despeza do
cofre, e de viveres dos hospitaes regimen
taes. Decr. Reg. 397, 25 Novembro 1846,
arts. 218, 220.

- liquida, e como, e dentro de que praso, sob
pena de perda, as dividas militares pro
lenientes de generos vendidos, e quaesquer
fornecimentos á tropa; e com recurso para
o conselho de estad,o. Lei 369, 18 Setem
bro 1846, art. 51.

- não pode glosar ordens do thesouro, a quem é
inferior. Ord. 31 Dezembro 1845. (Jom.1.4,
18!l6. )

. - deve fechar 'o exercicio de suas contas em ô1 de
Dezembro de cada anno, conforme o art. 8,
Decr. 20 Fevereiro 1840, e lostr. 13 No-

2G.
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vembro 1.8lJ.3, art. 1.; Av. 31 Julho 18lJ.6.
(.Torno 226.)

CONTADORIAS de marinha: nus provincias.
Vid. Amnal de Afm·inlta. -Lei 350, 17 Ju-
nho 18li5, &c. •

- sua correspondencia com a conladoria geral.
- Vid. Contadoria Geral de Ma1'inha. -
Av.. 92, 11 Setembro 18M.

- graduação de seus empregados. Decr. lJ.89,
19 Dezembro 18M.

- sen contador é membro elo conselho de admi
nisLração iocumbido do fornecimento de vi
veres e fardamento ao pessoal da armada nas
provincias. Decr. Reg. 5M, 31 Dezembro
18li7, art. 18.

CONTADORIAS de guerra onde ha arsenaes, e
independentes dos seus diredores, foi o go
verno autorisado para crear, e como.
Lei 2lJ.3, 30 Novembro 18lJ.l, art. 39,
como, e em que praso deveráõ liquidar, e
com recur o para o conselho d'e~Lado di
vidas provenienles de compra de O'eneros

f
. o

e quaesqller orneClmeotos para tropa.
Lei 369, 18 Setembro 18M, art. 51.

CONTADORIAS de camaras municipaes. - Vid.
Camams 111unicipaes.-Re . 28 Junho 1836;
Av. 30. 0 16JunhollJ.3.

CONTADORIAS de juntas de fazenda.-Vid. Jun
tas de Fazenda.

CONTADORIAS gerae das diversas repartições
do thesoUl'o nacional. - Vid. TlteSOtl1'0 N a
cional. - Porto 1.. 2.· 30 Agosto 1.828;
Decr. Inslr. 23 Janeiro 1829, &:c.

CONTADORIAS das thesourarias das províncias.
-Vid. T/wSOtll'arias Pl·ovinciaes.-Lei 4 Ou
tubro 1831, art. 12, § 6; 60 a 66; Reg.
26 Abril 1832, &c.

CONTAGIO do cholel'a-morbus. - Vid. Cholera
morbas.

devem os consules do imperio communical
quando exista nos seus districtos. Reg.
1li Abril 183lJ., art. 32.

CONTAS de administradores, almoxarires, capel
las, casaS nobres, col1ectores, commissa
riado, commissarios, confrarias, curadores,
depositarios, hospitaes, irmandades, juntas
de fazenda, procuradores, recebedores,
tcslamenteiros, testamentos, thesoureiros,
tutores, usufructuarios, vinculos. - Vid.
nos 1'espcclivos termos.

do banco da côrle e da Rabia. - Vid. Dec,.~

Estat. 187, 23 Junho 18li2, arts. 25, h9
a 53; 438, 13 Novembl'o 1845, arts. 45,
50 a 51..

de eamaras muoicipaes. - Vid. Camm'as Ma,
nicipaes. - Provo 2.· 7 Outubro 1812;
1. Setembro 1817; Lei 20 Outubro 1823,
art. 24, S 11; Lei 1 Outubro 1828; at·t. 46;
Res, 31 Outubro 1831; Lei 16.· 12 Agosto
1834, lIrt. 10, § 6; Av. 5 Maio 1835; Circo
13 Janeiro 1836; OIT. 13 Setembro 1836;
OIT. 14 Dezembro 1836; Lei 108, 26 Maio
18áO, art. 24; Reg. 346, 30 Março 18M,
art. '17, § 4.

de commandaotes de fronteiras. - Vicl. C011l
mandante de fi'onteiras. Av. G Dezembro
1848. (Dim'io 7969.)

- commerciaes de subditos ioglezes: seu exame.
- Vid. Bascas.
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CONTAS de curador de heranca. - Vid. Bens
de defuntos. - Reg. 1.60: 9 Maio 1.842,
arts. 8 a 10, &c.

de devoção para repartirem-se pelos ·bemfei
, lores da Terra Santa forão isentas de di

reitos. Porto 8 Novembro 1819. (CoU. Delg.)

- qe feitos. - Vid. Contad01'es e Dist7'ibuidores.

de mesas de diversas rendas. - Vid. Mesas
de Administração. - Reg. 26 Março 1833,
art. 28, &c.

de meslres de oflicinas d.e arsenaes. - Vid.
l'espectivos ATsenaes.

de repartições que. despendem dinheiros pu
blicos. - Vid. Thesoul'o Nacional.-Lei 8 Ou
tubro 1828, art. 13; Credito Res. 50,
17 Outubro 1836. art. 2, &c.

- de thesoureiros de defuntos e ausentes.-Vid.
Bens de defuntos.

de thesoureiros de pl'ovedorias. - Vid. Pro
vedoTÍas.

de diversos ouLros individuos. - Vid. nos res
pectivos lagares.

CONTEMPLAÇÃO: os empregados publicas que
em razão della delinquirem quando são jul
gados prevaricadores. Cad. Crim., art. 129.

CONTENDAS entre subditos Portuguezes em Ar
gel accordou-se que fossem decididas e
como pelos respeclivos consules. Trat. 13
Julho 1. 13, art. 10. (CoU. Delg.)

CONTENDAS sobre caminhos particulares, atra
vessadouros, e passagem de rios e ribeiros.
uso de aguas de agricultura, ou mineração;
pescas, caçadas, limites, tapagens, cerca
dos de fazendas e campos, e· damnos feitos
por escravos, familiares ou animaes domes
ticos, incumbe aos juizes de paz procurar
compôr. Lei 15 Oulubro 1827, art. 5, S14;
Lei 261, 3 Dezembro 18M, art. 9:1..

CONTESTAÇÃO de acção por embargos nas
causas summarias tem logar antes da seno
tença final.- Vid. Embargos. -Disp. Provo
art. lh.

de libello crime. - Vid. Autos. -Res. 23 Se
tembro 1828; Res. 22 Agosto 1833, art. 3.

- do recurso de abuso das autoridades ecclesias
ticas. - Vid: Abuso. - Reg. 10.o 19 Feve
reiro 1838, arts. 5, 6, 7.

- de testemunhas. - Vid. Testemunhas.

CONTINENCIAS: aos conselheiros d'estado e de
guerra; a tenentes generaes e grão-cruzes do
cruzeiro; marechaes de campo; brigadeiros
e dignitarios do cruzeiro; coroneis e officiaes
das ordens dL1' cruzeiro e rbsa; tenentes co
roneis, majores; capitães, subalternos e
cavalleiros do cruzeiro e rosa; ajudante
general; commandante interino de armas.
Ord. 18 Abril 1.808 (cit. apenas no Reptrrt.
Canh. Mat. Suppl. verbo Continencias a
conselheiTos d'estado e guen'a, e Continencias
a oatl'os gelte1'aes e ofliciaes militares n. o 3 a 9,
1.2, 37.) Decr. 1 Dezembro 1.822, art. i3;
Decr. 17 Novembro 1829, art. 2, § 4.

- a generaes em chefe dos exercitas: 1.3 Ja
neiro 1.813 (apenas cito no llepert. Canil.
Mat. Suppl. verbo Continencias a gene
raes, &c. n. O 3).
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CONTINENCIAS ao S8. Santo Lenho, Santa
Uncção e Imagens; ao Imperador; generaes
em chefe; 25 Janeiro 1813 (apenas cito P.O

Repert. Cunho Mat. Suppl. verbo Continen
cia n. os 2, 4; Continencia ao Imperador,
n.· 1; Continencias a gencraes ern chefe,
n.· 4).

- às camaras municipaes. J.• Dezembro 1815
(apenas cito no Repert. Cunho 111ato :> verbo
Continencias a outros generaes, &c. n.· 19) ;
declarou-se á do Maranhão que as não
tinha. Provo 26 Janeiro 1818 (CoU. Nab.);
mandarão-se-lhe fazer, e quaes. Av. 1 Março
1826 (Repert. Cunho Mat. verbo Continen
cias a outros, &c. n.· 19); negarão-se á
camara de Cuyabá. Ppov. 22 Maio 1828
(CoU. Nab.); ordenou-se que se lhe não
fizessem de marcha e bandeira. Res. 10 Ou
tubro 1828. (Repert. verbo e n. o cit.)

- a conselheiros d' eslado: 22 Junho 1816
(apenas cito no Repert. Cunho Mat. Suppl.
verbo Continencias aos Conselheiros d'Estado);
ebservancia das conunencias e honras devi
das no· arsenal de marinha e a bordo de
navios da armada, ordenou-se. Av. 25 Ju
nho 1842. (/orn. 1.84.)

- ll'Dicamente ao Imperante e sua familia fazia a
guarda de honra do monarcha. Decr. 1. De
a:embro 1822, art. 20.

- manes: a coroneis e capilães de mar e guerra;
tenentes coroneis e capilães de fragata;
ma!ores e capitães tenentes; capitães e pri
meiros tenentes; e aos segundos e alferes
as mesmas do exercito. 28 Março 1823.
(Reperi. Cunho Mat. Suppl. verbo Continen
cios navaes n.· 6.)

- a tenentes generaes e grão-cruzes do cruzeiro.
29 Maio 1823. (Reperi. Cunho Mat. Suppl.
Terb. Continencias a outros generoes n.· 3.)

CONTINENCIAS a diversas pessoas: 9 Junho
1823; 29 Maio 1.826; 6 Junho 1826 (ape
nas cito no Repert. Cunho Afat. Suppl. verbo
Continencios a outros generaes n.· 38.)

dos presidentes de províncias. Lei 20 Outubro
i823, art. 21; Lei 38, 3 Outubro 183ft,
art. 2.

- do conselho do governo de provincia. Lei
20 Outubro 1823, art. 21; Av. 4 Selembro
1829.

- de commandantes de armas: 8 Dezembro
1824 (apenas cito no Rrpert. Cunho Mat.
Suppl; verbo Continencias a outros genera~

n.· 36). Prov. 3 Outubro 1836.

- ã regencia em minoridade do Imperante, e a
cada um de seus membros. Lei ilt Junho
1831, arts. 21, 22; e ao regente a mesma.
Avs. 3, 4, 5 Novembro 1835.

- e honras competentes'aos officiaes generaes
do exercito quando embarcados a bordo
de navios da armada. Res. !l Abril i8ft2.
(Iorn. 1.36.)

- e honras não competem aos membros das
ordens de Aviz, Christo e Santiago. Av.
103, 1. Setembro 1.842.

- aos condecorados com a ordem de Pedro I.
Decr. Estai. 228, 19 Outubro 1842, arL A.

- guardas de honra e salvas que se devem obser
var no exercito: ao SS. Viatico, Santo Le
nho; ãs Imagens de Jesus-Chrislo e Virgem.
Maria; dos Santos; aos Terços, Communi
dades e corporações de Cruz alçada; Terços
e Communidndes não em procissão, 00

quando passarem funeraes precedidos da
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imagem de Christo; ao Imperante, Imperial
Familia, assembléa geral legislativa; prin
cipes estrangeiros, camaras legislativas,
assembléas provinciaes, ministros d'esta
do. conselheiros d'estado; conselheiros de
guerra; general em chefe; cardeaes; arce
bispos e Lispos; presidentes de provincia;
embaixadores; nnneio apostolico; mare
chaes d'exercito; tenentes generaes e grão
cruzes do cruzeiro; marechaes de campo;
brigadeiros e dignitarios do cruzeiro; coro
neis e officiaes do cruzeiro e rosa; tenentes
coroneis; majores; capitães, súballeroos,
e caval1eiros do cruzeiro e rosa; comman
dantes de armas; inspector de artilharia,
cavallaria e infan taria; ajudante general
e quartel mestre general; a iguaes gradua
ções da armada, arlilharia de marinha,
2. a linha, ordenanças, guarda nacional,
empregados civis, e a officiaes de nações
estrangeit'as; fixarão-se. Provo e Tab. 8.'
15 Fevereiro 1.843; providenciar que se
execute incumbe aos commnndantes de
armas. Decr. Reg. 293, 8 Maio 1.8h3,
art. 2, S 1.0.

CONTINENCIAS e honras funebres aOs conde
corados com ns ordens do imperio não se
estende a que seus filhos sejão primeiros
cadetes. - Vid. Cadetes. - Res. 1.1. Dezem
bro 18ft4. (Jorno 78, 1845.)

'- aos presidentes de provincia quando lião no
meados ou regressão. Av. 26. 0 1. Março
1845.

aos presidentes, bispos, commandanles de
armas e mais pessoas a quem compete cha
mamento ás armas, declarou-se quaes devião
fazer-lhes as guardas de honra das igrejas;
conforme o S8 da Provo 15 Fevereiro 1.843;
quae.s as que devem fazer as guardas dos
presidenles de provincia, conforme o § 33
da cit. Provo , e qU31 a fOl'ça das dilas guar
das dos presidentes, confol'me o S32. Res.
16 Setembro 18M. (Ga~. OU: H.l, Lo vot.)

CONTINENClAS navaes aos presidentes de prD
-vincia nomeados, na posse, e em seus
governos, declararão-se de conformidade
com a Provo 6 Março l8lt3; Av. 1. Março
18h5; Provo 31 Agosto 1846; Av. 1.7.· U
FeJereiro 1847.

nanes aos empregados consulares quaes farão
os navios da armada nacional surtos em
portos de seus districtos. Decr. Reg. 520.
ti Junho 1847. arts. 37. 38.

navaes do natalicio da Princeza Sra. D. Isabel.
29Julho. Av.1.7Jonhoi8la7. (Gaz. Ojf. 39,.
2.. vot.)

- e honras funehres que se deverião fazer nas
exequias de S. M. a Rainha das Duas Sici
lias ordenArão-se. AJ. 29 Dezemhro 1848.
(Diario 7984.)

CONTINUOS de repartições. -- Vid. nas -compe
tentes.

CONTRABANDOS = commeltidos pelos subditos
ioglezes e portuguezes accordou-se que S&

rião punidos pelas leis do paiz, e como. Trai.
2.· 1.9 Fevereiro i810, arl 7; Trai. 3. 0 dito.
art. 6; Trat. 17 Agosto 1827, art. 5; pelos
Francezes, Trat. 6Junho 1.826, arls. 6, 11;
Prussianos, Teal 9 Abril 1.828, art. 2;
Dinamarquezes. Trat. 26 Outubro 1828..
:lrl 3. &c.

de guerra prohibidos. Trat. com Inglaterra
.19 Fevereiro 1810, arts. 27, 28; TraL
17 Agosto 1827, art. 1.5; com a Fl'ança
6 Junho 1826, art. H. 21; com as cidade5
Anseaticas Trai. 17 Novembro 1827, art.l0;
Prussia, Trat. 9 Abril 1828, art. 11; Dina
marca 26 Outubro 1.828, art. 10; Estad()s
Unidos da America. Trat. 1.2 Dezembro
1.828, al'ts. 14 a 22; Portugal, Trat. 19 Maio
1836, art. 16.
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CONTRABANDOS de alfandegas.-Vid. Alfande
gas. -Provo 7 Outubro 1812; Res. 5 Dezem
bro 1812; Res. 19 Dezembro 1812; Edil.
lO Junho 1820; Res. 5 Fevereiro 1821; Res.
13 Dezembro 1822; Port. 5 Março 1823;
Porto 22 Março 1823; Res. 13 Dezembro
1823; Provo 10 Julho 1826; Provo 26 Janeiro
1827; Av. 22 Outubro 1831; Av. 3 Dezem
hro 1831.; Av. 19 Dezembro '1831; Decr. 20
Dezembro 1831, &c. ; Reg. 8 Fevereiro 1832,
art. !J, §§ 5, 6, 3rt. õ; Reg. 30 Dezembro
1833; Porto 6 Fevereiro 183lt.; Porto 21 J u·
nho 183lt.; Ord. 28 Abril.1.835, &c. ; Reg.
1lt Abril 183lt.. arts. 23, 52; Porlo 21 Junho
183ft; Ord. 27 Maio 1836; Reg. 22 Junho
1836, arts. 28ft a 292; Ord. 150,28 Junho
1839; Ord. n. o 3. 0 7 Agosto 18lt1; Ord.
16 Setembro 18lt.2; Ord. 6 Outubro 18á2;
Ord. 1h Novembro 18lt.3; Ord. 89, 3 Ou
tubro 18lt.lt.; Ord. 100, 29 Outubro 18U;
Ord. 31 Janeiro 18lt.5; Ord. 13 Agosto 18lt.5;
Ord. 23. a 9 Marco 18lt6; Av. 110,17 Ou
tubro 1846; Inst~. 9 Fevereiro 1847, &c.;
Av. ft Março 18lt.7; Reg. 520, 1.1 Junho
18á7, arts. 89, 90; Av. 15 Selembro 1847 ;
Av. 23 Setembro 18lt7; Av. !l Dezembro
18!l7.

- de madeiras de construccão. - Vid. Madeiras.
- Av. 3 Janeiro 1817, &c.

_ de diamantes. - Vid. Diamantes. - Res. i. a

i9 Agosto 1817, &c. ; Decr. Reg. 465,
1.7 Agosto 1846.

- d.e páo-Brasil. - Vid. rio-Brasil. -Res. 30
Setembro 1818; Res. 2 Setembro 1826, &c. ;
Av. lO Julho 18!J6, arts. 55, 56.

- de liqnidos prohibidos. - Vid. Liquidos.

- a seu superintendente geral mandou-se. no
Dlear escrivão que não fosse o da correlção
do crime da côrte e casa. Av. i Setembro
i821 (CoU. Nab.); negou-se creação de
officio de meirinho geral. Res. 2. a 25 Ju-

nho 1825 (CoU. Nab.); ordenou-se 'que
seu depositario prestasse fiança, e que o
deposito não fosse removido para o banco
por lhe não pertencer, e porque. Res. 8.'
lt. Dezembro 1827 (CoU. Nab.); Res. 2. a

28 Janeiro 1828 (Coll. cit.); designou-se
escrivão para execução de sentenças em
seus processos. Decr. 6 Maio 1835 (Coil.
T'J'p. Nac.) ; Av. 7 Março 18!l4. (Jol·n. 126,
18lt.5.)

CONTRABANDOS: sua apprehensão justillca a
entrada na casa do cidadão em quaesquer
lojas e armazens. Lei da Consto Port. 16
Outubro 1.822, §§ 3, lt., em vigor pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2; Cad. Crim. ,
arl. 211., § 2.

de guerra: sua prohibição é resh,icta aos ge
neros hostis. e não comprehende os que
tem destino immediato ao uso e trato pri
vado dos homens. Res. 23 Outubro 1823.
(CoU. Nab.)

de polvora estrangeira. - Vid. Polvol'a.
Res. 8.' 8 Abril 1826 ; Provo 6 Março 1827.

- de Mricanos. - Vid. Africanos.

- quando se verllica, e como é punido. Co~.

Crim. , art. 1.z7.

- do ouro. - Vid. Ouro. - Res. 28 Novembro
1.831, art. 6, &c. ; Reg. 1lt. Fevereiro H132,
art. 14.

- feitos na província do Rio Grande do Sul com
a parte della rebellada para fazer cessar, e
como foi auturisado o governo. Res. 258,
30 Novembro 18M, art. 1.

- compete aos juizes municipaes julgar defini-
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fivamenLe, exceplo o flagranle, e o de Afri
canos. Lei 26t, 3 Dezembro 18h1., art. 17,
§ 1; Reg. 120, 31 Janeiro 18!J2, art. 2H,
§ 1, 241, 3'86 a 395; de taes senlenças se
appelIa para os juizes de direito~ Lei 261,
3 Dezembro 18lii1, art. 78; Reg. 120, 3'1 Ja
neiro 18!J2, art. 451" § 1; Av. 5ii, 30 J u
lho 1844;· das sentenças do juiz de direito
proferidas em gráo de appellaçãO' sobre tal
crime é permi-Llida revista. Lei cit., art. 89,
§ 1.;. Reg. 120, 3i Janeiro 1842, art. á64~

CONTRABANDOS :. rela~ão circum5lanciada, e
como organisada, devem os juizes de di
reito e ml:lnicipaes em E[ue prasos enviar
ao chefe de policia- de lodas que houve
rem julgado. Reg. 12Ü', 31 Janeiro 18lJ.2,
art. 177.

- apprehel~dido por navios da armada, como'
se distribue. - Vi<1. AI-n~ada. - Decl'. 50!},
10 Março 1847.

CONTRA(;TOS: sebre'a'rreca'C!açõ'es de seus deve
dores, e (órma de deducção de cuslas para
officiaes do juizo da fazenda. Provo 11 Ou-
tubro 1808. (CoU. NafJ..) .

- de laba-eo ,. sua ar,rematação. - Vid. Tabaco;
Provo 9 Fevereire·1809: Provo 250 Setembro
1811 ;- Res. 1." r Cond. 15 Maio 1818; Res.
7 Julho 1820,. Res. a.." 24. OuLubro 1822.
(CoU•. Nab ..)

com a fazendi!' não deve ler o nomeado' lbc
soureiro de junta de fazenda; propinas de
arremalaçãe dos mesmos c0ntraclos tinhão'
os empregados das junlas;' como se fazião
as arrematações; a,rrecadação de seus· pre
ços. Cart. Reg. 29 Maio 1g09', annexa á
Provo 4 Ja,oli'O 1823 (CoU. Nab •.);- Carto
Reg., Ins\rs. 19' Abril 1817 (CoU. Nab.)
Provo 2." 16 Janeil~o 1818; (CoU. J\'ab.);
Provo 10 Selembro 1820 (CoU. Nab.);
Provo 2." á Janeiro 1828 (CoU. Nab.);

Provo 6 Agosto 1825 (CoU. Nab.) ; Res.
14 Abril 1828 (CoU. cit.); Prol'. 7 Maio
1828. (Colt. cit.)

CONTRACTO dos cO'uros: s<tbre arremalação
do seu 5.° de preferencia a administração
conforme o Alv. 28 Junho 1808, til. 7,
§ 13. - Vid. COU1·OS. - Res. 3 Fevereiro
1810; Res. 3. a 24. Oulubro 1822; Provo 7
Julho 1825-.

- subsidio titte1'a1'io das nguardenles. - Vid.
Agtwl'dentes.

_ de desaprop-riação: a avaliação par~ elle mano
dou-se regular pelas leis do ROIDO e con
forme a Lei 20· Junho 177á, e não pelos
Av. 5 Maio 1808, 20 Março 1.809, Ass. 9
Dezembro 1809; decla.rando-se não ser
compativel cem a boa fé que. se alterem o
principios de legislação. - VId .. Anenal de
Ma1'inha, Dec1'. 27 J alho 1810.

- de capaLazias da alfandega. - Vicio Alfandegas.
-Reg. 3 Agosto 1809, etc,; Res. 24 Julho
1820, etc.; Res. 25 Novembro 1831. ; Reg.
30 Maio 1.836, art. 72; Reg. 22Junho1.83G,
art. 53 eG9, etc., etc.

- feitos para corporações de mão-morta-. - Vid.
Amorl isação.

de dizimos não se arremalão em ramos divi
didos, sinão conforme a Pi'ov. 14 Maio 1792.
- Vid. Dizimas. -Res.18 Novembro 1810;
arrematações. - Vid. t'erb. cito Provo 19
Novembro 1810; Peov. 22 Setembro 1812;
Provo 10 Dezembro 1818; Res. 7 Janeiro
1820;. Res. 3. a e 4. a 1.9 Abril 1826.

- do dizimo do algodão, sua adminislração. 
Vid. Algodão.

27
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CONTRACTO de barreiras: sua arrematação.
Vid. Bm'rei1'as.

- de meios direitos de animaes. - Vid. Animaes.

CONTRACTO

Provo á Abri11769; Av. 23 Selembro 1813
(CoU. Nab.) -Vid. Res. 3." 30 Janei7'o 1826.
(CoU.Nab.) Res. 4.· 8 Abril 1826. (CoU.
cit.)- Vid. Res. 14 Ab7'il1828. (CoU. cit.) e
Prov. í Maio 1828 (Coll. cit.)

de 4:t1J800 rs, de cada escravo despachado na
Bahia para o Sul da côrte. - Vid. Escravos.
-Provo Av. 6 Abril 1811.

de compra de bemfeitoria : quando nelie tem
preferencia a fazenda publica. - Vid. Bem
{eitol·ias. - Dec. 4. o 18 Julho 1811, &c.

dos escravos de Bissau e Cacheu: sobre sua
adminisLração. - Vid. Escravos. - Provo 2."
27 Setembro 1811, &:c.

- para pagamenlo dos quarteis devidos pela ar
rematação, mandou-se observar o Alv, 7
Abril 1775. Res. 12 Dezembro 1811. (CoU.
Nab.)

de arrendamenLo : ainda que nos de locação e
conducção. perdendo-se os fruclos da terra
o u herdade arrendada entre parliculares.
por caso forluito ou outro que não fosse
costumado de aconlecer, não seja obrigado
o rendeiro a pensão, conforme a Ord, liv. á,
til. 27, sobre esterilidade, lodavia nos con
tractos com a fazenda assim não succede
pela Lei 22 Dezembro 1761, § 34, mas
dispensa. se. - Vid. Arrendamentos. - Casos
fortuitos.

propinas de arrematações não pagas em con
sequencia de suspensão de facto do Ouvidor
a quem erão devidas, se mandárão restituir,
e como. Provo 12 Julho 1813. (CoU. Nab.)

ua arremalação não era da compelencia das
camara e sim do juiz de fóra, e como, pela

CONTRACTO: acções deHes derivadas: conce
deu-se por privilegio aos habilanles de
Jaguaripe que os juizes Conservadores não
admilLissem ainda por via de libello acção
alguma fundada em cessão ou traspasso aos
seus privilegiados, mas só as dimanadas
de conlractos ou obrigações que origina
riamente principiassem com elies mesmos,
e não as que com oulras que nelles Lrans
ferissem os seus direilos ; e como se farião
as arrematacões dos bens moveis e de raiz.
Provo 10 M~io 1814. (CoU. Nab.)

de carnes, sua arrematação e execuções. - Vid.
Cames.-Prov. 16 Oulubro 1817; Provo 3
Março 1820; Res. 16 Junho 1820; Res. 3.'"
24 OuLubro 1822; Res. 16 Agosto 1823;
Res. 3.· 7 Junho 1825; Res. 15 Outubro
1827.

de córtes de pau-brasil. - Vid. Pau-b7'aJil. 
Dec. Cond. 20 Outubro 1.817.

de aforamento. - Vid. A {oramenlo. - Leis e
yct'b. citados.

de carlas de jogar, sua arrematação. - Vid.
Ca7'tas de jogm·. - Alv. 2 Março 1.818; Res.
1.' 16 Agosto 1823.

de sua arremalação na côrLe e provincia se
pagavão as propinas de 1 por % para a
obra pia, e as mais que pagavão todos os
rendeiros das rendas renes, computadas pel9
preço princi paI do conlt'acto. Res. 3 Julho
181.8 annexa á Provo 2.' 3 Julho 1.822.
(CoU. IVah.) Em Pernambuco fixáráo-se
Provo 2 Janeiro 1821. (Coll. Nab.)
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CONTRACTO de impostos do banco do Brasil.
- Vid. Embarcações, Lojas, Seges, Banco.
-Res. 7 Fevereiro 1820; Res. 2.· 28 Ju-
lho 1825.

- de consulado de entrada. - Vid. Alfandega.
Provo :1 Fevereiro 1819.

as estipulações neHes eslabelecem regra de
julgar e decidir os negocios que lhes res
peitão; juiz conservador de contractos podia
ser o juiz da corôa com a appellação para o
conselho da fazenda, apezar do Dec. 7 Abril
1728 e Ord. liv. 2, tit. 44; Res. 26 No
\'embro 181P. (Cott. Nab.)

de collecta a favor dos lazaros na côrte:
sobre sua arrecadacão. - Vid. Lazaros.
Res. 17 Maio 1820..

da dizima da chancellaria. - Vid. Chancellm"ia
(dizima.) Res. 24 Maio 1820; Res. 9 Abril
1821; Res. 12 Julho 1825.

su~s .causa~ e~ão, e quand?, conhecidas por
JUIzes privativos de commlssão. Res. 2ft Maio
1820. (Coll. Nab.) Res. 3." 24 Outubro
1822. (Cott. Nab.)

o privilegio executivo decorrido antes da arre
matação admitlia prorogação, e como, Res.
16 Junho 1820 (Gott. Nab.); bem assim
ao impedido durante o praso, a titulo de
restituição. Res. 27 Agosto 1825. (Gott.
Nab.)

- a boa fé não permilte que a seu respeito se
altere legislação que quando se arrematou
nào existia; a lei 22 Dezembro i 761 não
considera casos fortuitos aquelles que de
pendem do facto das pessoas por onde os
licitantes não meditárão, nem podião me
ditar. Res. 7 Julho 1820. (Goll. Nab.)

11

CONTRACTO de locação e um innominado fun
dado em razão e direito natural, e a ju
risprudencia dos institores ou preponentes,
e o serem ém materia de contractos e quasi
contractos obrigativas as estipulações de
pacto expresso ou tacito declarou-se que
constituião a fazenda publica responsavel
pelas fazendas extraviadas pelas alfandegas,
tendo porem ella regresso contra os olDcios
desta. Res. 5 Abril 1821. (Goll. Nab.)

- reforma de arrematação, e como, se concedeu
por se não achar o caso comprehendide
no § 3ft, lei 22 Dezembro 1'761. Res. 9
Abri11821. (Gott. Nab.)·

- publicos actuaes continuarão a gosar da apo
sentadoria que tinhão. Lei da Consto Portug.
25 Maio 1821, art. 2, pela lei 20 Olltubro
1823-, artr 2.

- encontros- 8e não concedem a' favor de rece
bedores ou contractadores fiscaes, quanto a
dividüs procedidas de seus recebimentos
ou de seus contractos presenles ou futuros.
Lei da Consto Porto 25 Maio 1821 , art. 3,
observada pela lei 20 Oulubro 1823, art. 2.

ordenou-se que fosse feita pelo presidente do
Erario a nomeação das rendas, cuja arre
matação não se podesse ultimar. Av. 6 Ju
nho 1821, annexo aProvo 31 Janeiro 1825.
(Goll. Nab.)

os recebedores de impostos são excluidos de
pagar em prestações as suas dividas: os
exactores s6 em casos especiacs, e unica
mente quanto aos alcances contrahidos até
o pI'esente. Lei da eonst. Portug. 9 Junho
1821. em vigor por lei 20 Outubro 1823 ,
art. 12.

de venda ou locação não exislem sem haver
estipulação e convenção de preço; e em
contracto de renda publica o orrerecimento
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gratuito do trabalho e despezas versando
sobre negocio e objecto lucrativo para
aquella, toroa-o economico. Res. 10 Se
tembro 1821. (CoU. Nab.)

CONTRACTO de sisas. - Vid. Sisas. - Res. 2."
2ft Outubro 1 22; Res. 6." 8, 5.· 19 Abril
1826.

não se nanuBa por oITeredmelllo de preço
maior sobre a arrematacão havida; a má fé
no aclo deHe o invalída: Res. 2.' 24 Oulu
bro 1822. (Colt. 1Yab.)

ou transacção qualquer é vedada com os pro
prietarios, capitães ou mestres das embarca
ções apresadas, salvo si preceder para isso
licença legitima com causa provada. Dec.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 2, art. 9.
Contracto celebrado entre os armadores e
o corsario regula a distribuição da presa;
sem este contracto não se concederáõ cartas
de corso, art. 1.1; o commandante de cor
sario não póde de maneira alguma dispôr
aos elfeitos aprisionados ou detidos, antes
de ~en tença que legilime a presa; art. 18.

aos presidentes, e como, incumbia dar parte ao
governo dos abusos notados na arrecadação
das rendas. Lei 20 Outubro 1823, nrL 24,
§ 6, e a sua administração e arrecadação
ás juntas de fazenda, e como, art. 35.-Vid.
Lei li Ot!tt~b1'o 1831., infra.

lU S. Paulo se mandou sobrcslar na arrema
tação dos de faeil e simples arrecadação,
ficando administrados pelas juntas. Porto 2.'
Proy. 3i Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

abatimento da maioria do preço de arrema
tacão se deve conceder estando no caso do
S35, lei 22 Dezembro 1761.. - Yid. Res. La
7 Jlmlto 1835. (CoU. Nab.)

CONTRACTO: à culpa do mandatario ·não deve
induzir damno ao mandante em que cir
cumstancias. - Vid. Res. 2.· 7 Junho 1.825.
(('oU. Nab.)

- o caso de desobediencia dos collectados a
satisfazer o imposto isentou da obrigação o
contractador, conforme o § 35 da lei 22
Dezembro 1761, accrescendo de mais o
incendio na casa deste. Res. 3. a 7 Junho
1825. (Cott. Nab.)

a fazenda publica não contrahe obrigação si
não por escripto, e com condições expres
sas, de oulra sorte não liga nem a faz res
ponsavcl e só serve para o eontractante
imputar a si a culpa de arrematar contracto
sem expressa e declarada condição escripta
como deve ser para firmar os deveres de
contraclo bilateral em regra e fórma devida.
Provo 7 Julho 1.825. (Cott. Nab.)

contractador alcancado não foi admiltido a
pagar em prestaçÕes sua divida, apezar da
lei 9 Junho 1.821. Res. 2.· 28 Julho 1825.
(CoU. Nab.)

no Ceará em razão da secca se mandárão dar
de art'ematação por preço menor que o da
antecedenle. Provo á Outubro 1825. (CoU.
Nab.)

de sua arrematação não linhão. propi~as os
gove.rnadores e capitães generaes, nem os
preSIdentes, conforme a Cart. Reg. 18 Ja
neiro; Provo 11 Fe,ereiro 1790 e13 Oulubro
1794; Provo 2." 17 Dezembro 1.825. (Colt.
Nab.), nem os presidentes das juntas de
fazenda. Provo 14 Agosto 1826. (Colt. Nab.)
nem quacsquer outros empregados. Provo
2. a 7 Novembro 1827. (CoU. Nab.)

celebrado por subdito britannico e porluguez
para ter validade deve ser formalisado con-
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forme a lei do paiz onde convencionárão; a
posterioridade do pagamento da sisa á dala
do contracto torna controversa a validade
desle. Res. 6." 8 Abril 1826. (CoU. Nab.)

CONTRACTO

Novembro 1821. Provo 1." lJ Janeiro 1828.
(CoU. Nab.) Res. 12 Fevereiro 1828. (CoU.
Nab.)

CONTRACTO: declarou-se que para rescisão do
de que se bouvesse pago propinas, sem
haver sido enlregue, e a~tes passado sua
renda a novo arrematante, se devia usar
dos meios ordinarios. Res. 4." 19 Abril
1826. (CoU. Nab.)

de compi'a,. venda, h'oca, escaimbo de que
se deva SIsa, que a não paguem, são nuUos :
c~plicá.rão-se as palavras avença?' e quita?·.
Vld. Stsas.-Res. 5." H) Ahri11826. (Cdl.
Nab.)

manifestamente lesivo á fazenda naciQoal o
ministro e secretario de estudo que orde
nar ou para ene de algum modo concorrer,
como é punido. Lei 15 Outubro 1.827, art.
6, § 1.

de meios direitos de alfandegas e consulados.
- Vid. Alfandegas, mesas. - Res. 25 Ou
tubro 1827, etc. ; Provo 3." 1.2 Julho 1828.

de rendas: r~gulou-se como se deverião pagar
os seus preços, ou O de compra de proprios
alienaveis, sendo feito em prestações. Lei
13 Novembro 1827.

ar,denou-se pela abQliçào do corretor da fa
zenda que as bnbilitações dos conlraclanles
e de seus fiadores se fizessem perante o juiz
dos feilos da fazenda, etc. Res. ú." 26 No
vembro 1827. (CoU. Nab.) Res. 18 Setem
hro 1828. (CoU. Nab.)

a jlguns conlractantes concedeu-se pagar por
prestações suas dividas, conforme a lei 13

CONTRACTO de dizimos de meunças. - Vid.
Meanças.

de rendas arrematavão-se de Jnneiro a Janeiro
conforme o Alv. 1. Janeiro 1774. - Vid.
Res. 1," 29 Feverci,'o 1828. (CoU. Nab.)

de dizima elo pescado. - Vid. Pescado.

sã{) nunas suaS arrematacões não anelando em
praça 30 dias uteis co~forme o Reg. e Ord.
de Fazenda e lei 20 Junho 1774, § ú.: por
união com outra contra a lei 25 Outubro
1827; por condições intoleraveis; por con
luio e lesão; e elevem ir segunda vez á praça
conforme o Dec. 19 Abril 1692 ; Cnrt. Reg.
28 Dezembro 1686. Provo 6 Agosto 182 .
(CoU. Nab.)

suas arrematações se mandou que fossem, e
como feitas com a legislação existente,
apezar da extincção de alguns empregndos.
Res. 18 Setembro 1828. (CoU. Nab.)

- feito com lesão e nuHidade por maior preço
quando havia menor offerecimento, contra
Q Alv. 21 Maio 1751, cap. 3, § á, mandou-se
declarar findo. Res. 15 Dezembro 182 •
(CoU. Nab.)

declarou-se não poderem as junlas de fazenda
.arrema tal' sinão em confol'midade das leis de
fazenda, ou sendo approvados pelo tribunal
do lbesouro. Provo 15 Setembro 1829.

_ de arrematação de viveres para fornecimento do
exercito pelo commissariado. - Vid. Commis
sal'iado. Dec. lnstr. 29 Dezembro 1829, elc.
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CONTRACTO da congregação extincla de S.
Philippe Nery em Pernambuco. Vid. Con
g1'egação. - Lei 9 Dezembro 1830, etc.

CONTRACTO

Junho 1836, art. 51. (CoU. Planch.) bem
assim os dos consulados. Reg. 30 Maio 1836,
art. 53. (CoU. cit.)

ordenou-se que nenhuma arrematação exce
desse o tempo da lei do orçamento. Provo
30 Dezembro 1830.

fixar as condições e terminar a arrematação
dos contractos de receita ou despesa in
cumbe na côrte e provincia do Rio de Ja
neiro ao tribunal do thesouro conforme o
Alv. 28 Junho 1808, til. 7, § 13. -Vid.
Thesou1'o publico nacional. - Lei l! Outubro
:183:1, arl. 6, §§ 5, 8, ao inspector geral fisca
lisar a observancia das condições e vigiar a
conducLa dos exaclores. Arl. 12, § 5; á
secrelaria a escripturação das condições,
art. 23; com os emolumentos do Alv. 6 Fe·
vereiro 1809; nas provincias lei cit., art. 56.
- Vid, Lei 38, 3 OUtUb1'0 1834, art. 5, § 5.

derão-se instrucções para o procurador da
fazenda nacional proceder sobre os prasos
dos pagamentos aos devedores em conse
quencia de contractos, ou alcançados. Ins
lrucções 18 Oulubro 1831.

- mandou-se dar nova fórma á arrecadação dos
impostos. Lei 15 Novembro :1831, art. 54.

- seu sello. - Vid. Setlo, Tab. annexa á lei 59,
8 OUtUb1'O 1833, etc.

- mercantes são registados, e como, em paiz es
trangeiro pelos consules brasileiros. Reg.
:lá Abril 1834, art. 23; e legalisados e auto·
risados todos os que houverem de executar·
se no imperio, art. 79, Reg. 520,11 Junho
18!J7, art. 96, § 4 a 8,208,209, etc.

com relação ás alfandegas: nelles não podem
ser socios os empregados destas. Reg. 22

CONTRACTO sobre desembargos são prohibidos,
e porque. Ord. 18 Julho 1837.

de locação de serviços. - Vid. Locação.

autorisou-se a anell1atação, e como celebrada,
de alguns ramos da renda publica. Dec. !J l6,
13 Junho 1845.

declarou-se como se deveria proceder na arre
cadação dos dinheiros dos orphãos, caso se
extinguissem as collectorias, em consequen·
cia de arrematacão das rendas. Urdo 113,
11 Outubro i84f>:

celebrados em paizes em que não haja con
sules brasileiros que força terão. - Vid. Al'.
4 Julho 1846. (Jorlt. 220.)

de renda publica: suas arremalações exigem a
intervenção dos presidentes de proyincia.
Av. 22 Julho 18!J7. (Gaz. Off. 75, 2.·vol.)

- de seguro. - Vid. Seguros.

autorisados ao gO"erno com sociedades e com
panhias.- Vid. Companhias, Socieda.des res
pectivas.

- por escriptura celebrados com o governo pagão
sel1o.- Vid. SeUo. -Av. 42.· 3 Julho 18M.

os liyros cios escrivães para seu lançameulo
pagão selle.-Vid. Sello.-Av. 31 Outubro
1848. (Con·. :lJerc. 7942.)
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CONTRADICTAS. - Vid. Conselhos de guerra.
Alv. 1.7 Fevereiro 1811; Dec. 17 Abril
182l1, S5, etc.

CONTRAFACÇÃO de escriptos e eslampas quando
e como é punida. Lei 20 Setembro 1830,
art. 8 a 1.0, subslituida pelo Cod. Crim. arls.
261, 304 a 306.

CONTRARIEt.ADE nos processos de responsa
hilidaqe da compelencia do supremo tri
bunal de jusliça. Lei 18 Selembro 1828,
art. 27.

nos processos crimes perante o jury. Cod.
Proc., art. 259; Reg. 120 31 Janeiro 1M2,
arts. 358, 3lI2, 37li.

- nos processos de responsabilidade da compe
tencia das relações. Reg. 3 Janeiro 1833,
art. 19.

- copias authenticas suas devem acompanhar os
Jibellos e sentenças do jury condemnando a
pena ultima, que subirem ao poder mode
rador. Circo Av. 2 Junho 1835.

- nos processos de responsabilidade da compe
lencia dos juizes de direito. Reg. 120 31
Janeiro 1.842, art. 402, l~03.

CONTRASTES: de ouro e prata e pedras pre
ciosas se creárão na côrte, regulados pelo
Reg. 17 Janeiro 1735; Dec. 17 Outubro
1820. (CoU. Nab:)

- conceder-lhes ou augmentar-Ihes parlidos
pelos seus rendimentos incumbe ás cama
ras municipaes. Lei 22 Setembro 1828,
art. 2, S10.

CONTRAVENÇOES ás posluras das camaras. -'
Vid. Camaras Municipaes.

CONTRIBUIÇÃO: para despezas da junta do
commercio do Brasil. - Vid. Juntas do Com
mel'CIO.

para à marinha de gnerra. - Vid. A"mada
Nacional. -Decr. 24 Janeiro 1823, &c.

- de phar6es. - Vid. Pha7'ol.

de avarias. - Vid. Avarias. - Reg. 30 Agosto
1820, art. 1.6 a 27. (F. B01'g. T7'at. Aval'.)

directa é annualmente repartida pela assem
bléa geral legislativa. Consto art. 1.5, § 10,
171; Lei 8 Outubro 1.828, art. 6.

-:' forçadamente imposta a um particular na
guerra da Bahia. - Vid. Banco. - Res. 1.'
8 Janeiro 1825.

- isenção de extraordinarias e suhjeição ás 01'

dinarias se estipulou a favor dos subditos
francezes e do imperio. Trat. 6 Junho 1826,
art. 6; item dos Inglezes, 17 Agosto 1827,
art. 5; Austriacos 29 Novembro 1.827, art.
12; Dinamarquezes 26 Outubro 1828, art.
8; Americanos do norte 12 Dezembro 1828,
art. 30; Portuguezes 19 Maio 1836, art. 5.

- !iLteraria e dos cruzados do sal. - Vid. Sal.

- para o cofre da intendencia geral da policia.
- Vid. ./ntendencia geral da policia.

_ para illuminação da côrte. - Vid, Illuminação.
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CONTRIBUIÇÃO legitimamente imposla quem
impedir que seja percebida, coroG é punido.
Cod. Crim. art. 287.

- lJélra Sanla Casa. da Misericordia. - Vid. Ir
mandades.

- para hospitaes dos lazaros. - Vid. Lazal'OS.

direcla é repalltida pelos munlclploS pelas
assembléas provinciaes. Lei 16, 12 Agosto
1834., art. 10, § 6\

- para o monte-pio. - Vid. Monte-pio.

para casas de caridade. - Vid. Casas de cal'i
dade.

para celleiro. - Vid. Cel/ei,'o.

- dos amnados. - Vid. COUl'OS.

- para resgale. - Vid. Resgate.

- municipaes. - Vid. Cama?'a~ l'Ilullicipaes.

COr TUMAClA. - Vid. Citação•.-· Lei 22 Setem
bro 1829. al1t. 6, 7. Bandeira OIr. 10 Ou
tubro 1836.

CONVE çÃO: para o exercito francez evacuar
Portugal 30 Agosto 1.808. (CoU. Delg.)

- para entrega aos Inglezes da esquadra rUS&3
fundeada no Tejo; 3 Setembro 1808. (BOI'.
ges Ca1'lleil'O, addit. 1.°)

CONVENÇÃO com Inglaterra sobre eslabeleci
mento de paqnetes; 19 Fevereiro 1810.

com I'nglaterra de 22 Outubro 1807, art. 6.
foi renovado e confirmado, e como, pelo
Tl'at. 1..0 19 Fevereiro 1810, art. 3.

com Argel sobre Tregua e resgate de captivos;
6 Julho 1810. (B.ol'ges Ca1'11eÍl'o , addit. 1.°)

com o conselHo de regencia de I1espanha para
duranle a presente guerra haver suspensão
de privilegios concedidos aos vassallos res
pectivos relalivos ao serviço militar; i. °Ou
lubl'o 1810. (CoU. Delg,)

com Inglaterra para execução do Trat. 19 Fe
vereiro 1810; mandou-se, e como, cumprir j

2 Av, 27 Abril 1813 annexos á Res. 5.· 1.6
Agosto 1823. (CoU. lYab.)· Provo 10 Junho
1813. (Col/. cit.)

com Inglaterra de 21' Abl·il 1809 foi, e como
e porque, declarada nuHa e de nenhum
effeilo e substituida. TI'at. 22 Janeiro 1.815,
art. 5 (Col/. Oltr. PI'.) Conv. 21 Janeiro
181.5 (Borges Cameiro extl'. 1.°), e Com.
ad.dicional 28 Julho 1817, e art. separado
11 Setembl'o 1817: para execução edito 1.á.
.Taneiro 1818 (CoU. Nab.). cessou; Circ,
15 Março 1825. (Jorn. 76,)

com as- potencias alliadas conforme o ar!. 4. 0

do Tralado de 20 Novembllo 181.5,. relativa
mente ao pagamento da indemnisação pe
cuniaria que a França deria aos alliados,
20 Novembro 1815. (CoU. Nab.)

commercial que se lenlou fazer com a Aus{ria.
- Vid. Av. 14 Agosto 1817, 011 Av. 14. No
vembl'o dilo. (/nd. A lb" verbo Conv( lições.)

com a França para entrega da GOy'~ma Fran-
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ceza alé o rio Oyapok; 28 Agosto 1817.
(CoLI. Nab.)

CONVENÇÃO: concordata como deve ser feita.
- Vid. Concordata. - Res. li Abril 1.818.

CONVENÇÃO

vincias unidas do Rio da Prata; 30 Agoslo
i828, declarado o art. 8 pelo Dec. 7 Janeiro
1829; examinou-se sua constituicão con
forme o art. 7. Declar. 26 Maio 1.830. (CoU.
Nab.)

sobre indemnisações aos interessados nos na
vios porLuguezes desLruidos pela esquadra
franeeza; 25 Abril 1813. (Ind. Alh. verbo
Conl'enção. )

com o reino de Napoles remitlindo reei pro
camente o direito de albinagem; ..•• Janeiro
1819. (Ind. Alb. vel'b. Convenção.) - Vid.
Albinagem.

ao art 9 do lradado com Portugal 29 Agosto
1825 sobre restituições e reclamações. Conv.
29 Agoslo 1825. (CoU. Nab.)

de fado celebrada contra a lei e a fé de tra
tado solemne é nulla. - Vid. Res. 2.· 11
Outubro 1825. (Coll. Nab.)

com Inglaterra sobre extincção do commereio
de escravos; 23 Novembro 1826; ao pleni
potenciario britannico que a ajustou e fir
mon se mandou offerlar quantidade de
diamantes, em que valor. Dec.19 Maio 1827.
,(CoU. Nab.)

os minislros e secretarias de estado que por
meio delles aUentarem, e como, contra o
imperio são, e como, puniveis. Lei 15 Ou
tubro 1827, art. 1.0

com as cidades livres e ansealicas; 1.7 Novem
bro 1827. Reclamacão sobre eUe. OfT. 1. °
1. Selembro 1828. (I~d. Alb. verbo Tratado.)

preliminar de paz com a republica das pro

11

CONVENÇÃO: compromeLLer nelles a honra.
di~nidade, fé ou inleresse naeionaes é um
crime e como punivel. Cod. Crim. art. 77.

de limiles dos termos de Canlagallo e Nova.
Friburgo approvou-se. Res. 7 Junho 1831.

de govemo a governo não podia a regencia em
minoridade do Sr. D. Pedro II ralificar. Lei
14 Junho 1831, art. 20, § 1.

especial é bastante para renunciar-se o bene
ficio da subjeição das fabricas de mineração
e de assucar, e lavouras de canas, ás leis
geraes das execuções. Lei 46, 30 Agosto
1833, arl. 3.

devem os consules brasüeiros ter a maior vigi
lancia em que se cumprão, relativamenle
aos privilegias, isenções e direitos que hou
verem accordado. Reg. 14 Abril 183fl,
art. 26; Reg. 520 ii Junho 1847, art. 169.

com Portugal sobre fórma de cumprimenlo
das carlas simplesmente precatarias ou 1'0

gatorias, 1.8 Março 18lJ 1. (Jom. 76.) Av. 1.
Outubro 1847. (Gaz. Off. 128, 2.° vol.)

com Portugal relativa aos pagamentos das
reclamações dos respectivos subditos em
virtudo do art. 8, Trat. 29 Agosto 1825;
n.· 96,14,19 Agoslo 1841.

com a França para eslabelecimenlo de Ijn~la

de paquetes de vapor; 18 Dezembro 1843.
(Suppl. ao /01"11. 1.75 ele 1846.)

28
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CONVENTOS

podia ser preso sem participação ao govel'nO
e bispo. Prov. 2.' 20 ~1nio 1816. (Colt.
Nab.)

das partes pó de e como tornar llulla adjudi
cacão de beos de raiz. Av. 21 Marco 18lJ8.
(G~z. O/r 66, 3.° 1'ol.) •

CO~VENI0S: - Vid. Com7l!;ssão mixta. - Dec.10
Setembro 1329.

<..:O~ \ ENTOS: dos B n('diclinos no Rio de Ja
neil·o. - 'Ii' ido Academia dos g(101'das mari
nhas. - Av. 5 Maio 1808.

seus religiosos secularisados nfia podião her
dar nem testar. Res. 2. n 26 Dezembro 1.809
(Colt. lVab.) Av. !.l Dezembro 1812. (B01'ges
ClImeiro, Ext?". 1.°) Cert. 7 Agosto 1815.)
(Borges Camei1'O, cit.) - Vid. Actos. - Lei
16 NOl'cmbro 1821, etc.

di. pensas de amortisação a elIes concedidas.
- Vid. Anwl·tisação.

nomeação de religiosos da congregação da
3." ordem de S. Francisco para capellães
de navios da armnda e mercantes. - Vid.
Annada. - Ord. 28 No\'embl'o 18tO, e de
hospital militar; Res. i." 23 Setembro 1826,
(Colt. Nab.) ,

e Nossa Senhora da Conceição da Ajuda. nu
córte, obteve juiz privativo de commissão
para as ua5 causas. Provo a." 29 Janeiro
1812. (Colt. Nab.)'

de Fr:JDci canos de S. Miguel: approvou-se o
prnccdimento hm'ido conforme a Provo 3i
Julho 1775, acerca da violenta prisão prati
c'ada pelo provincial contra religiosos da
mesma custodia, muito mais por ser este
profes or regio de philosopllia CJu~ n?-o

CO VENTOS: aos prelados reO'ulares e aos bis
pos ordenou-se observancia das leis regu
lares ecclesiaslicas, 2 Av. 1.9 Junho 1817.
(Calt. Delg.)

dos Jesuitas da Bahia denominado -Novi
ciado -lele applicação para s('minario do
orpbãos, e como. Cill't. Reg. 28 Julho 1RHl
annexa ao Vec, 2 Dezembro 1830. (GoU.
Nab. )

do Carmo da Victoria no Espirito Santo: parte
deHe passou a servir para quartel de tropa
e hospital militar. Provo Av. 29 Janeiro
1820. (Calt. Nab.) Provo ô Setembro 1824.
(CoU. cit.)

- e dous hospicios de relifliosos da~ Mercês ex
tinctos: SU:l applicação, elc. Res. 3.' 28
Setembro 1822. (CoU. Nab.)

do Carmo: a um seu religioso em remune
niJção de serviços se concedeu soldo de
capitão. Provo á Março 1824. (Colt. Nab.)

- ps reli;..,-josos e quaesqner que vlvao em cou!
munidade claustral não tem volo nas elei
ções primarias. Const. art. 92, § 4; Inst.
26 Março 182ft; cap. 1, S7; Loi 387 19
Agosto 18á6, art. 18, S4,

da Palma na Bahia: SLla igreja e hospicio
abandonado foi applicado para seminario
~cclesiastico. Cart. Imp. 4 Maio 182ft, ano
nexo á Carla de lei 9 Dezembro 1830.
(Colt. Nab.)

- dos Capuchos da Ilb~ Grande: para seu em..
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prestimo afim de provisoriamente conLer
o seminflrio ue OI'phüos. Porto 2. a 25 Maio
1.824. (CoU. Nab.), para o d9S Francis
canos. Av. 6. 0 15 OuLubro 1831. (CoU. cit.)

CON' ENTOS de Franciscanos de ~lacacú: dis
pensa de clausura. - VitI. Clausltj'a.

do Carmo da "Vicloria: foi um seu religioso
mandado \'esidir até nomeaçüo da capella
n1a vaga. Porto 2. 3 9 Dezembro 1.82/Í. (CoU.
l'.ab.)

- hospicio de Nossa Senhora da Penha em Per
nambuco: para augmenLo de numero de
seus religiosos. 1>orl. 2,3 2 Julho 1825.
(CoU. Nab.)

pensflO annual concedida para reparlidamente
caber pade a religiosa do convento da
Esperança da cidade de Beja em Porlugal.
- Vicl. Iles. 3. a 28 Julho 1825. (CoU. Nab.)

de Sanla Clara do Desterro tia Bahia: con
cessüo de vestuario diíferenle das servns, e
de criada para serviço, feita a uma religiosa
pela Podo 27 Abri11825, ncou de nenhum
eífeiLo, e porqne. Porto 1.7 Oulubro 1.825.
(CoU. Nab.)

religioso sahido do clausLro sem os precisos
documentos (que nos archivos deste ucão
quando são admillidos ao ingresso e pro
fissão regular), foi provido no goso perpeluo
de parochia. -- Vid. Apresentação. - Res.
2/Í Janeiro 1.826. - Vid. Beneficias. - Res.
7." 31. Janeiro 1.827. - Vicl. Bispo. - Av.
29 Dezembro 1.831; Res. 30 OuLubro 1.827.
(CoU. cit.) Av. 5. o 29 Dezembro 1.831. (CoU.
eit. )

- religioso egresso de S. Benlo foi nomeado
professor de philosophia. Provo 13 Abril
1826. (Cotl. Nab.)

Jl

CONVENTOS de Barbadinhos Ilalianos: aos re
ligiosos de sua ordem mandados convidar
para missionar se ordenou diaria, e como.
Dec. 28 Agosto 1826 (CoU. Nab.); Dec.
6 Julho 1827. (Colt. cit.)

herdão de seus religioso~. - Vid. Bens de de
(tmtos. nes. 1." 23 Selembl'o '182G, eLe.

da congl'cgação de S. Phili ppe Nery em Pel'
nambucofoi applicado para alrandega. Provo
1. a 4 Outubro 1826. (CoU.Nab.)

seus carceres. - Vil!. Cm'cel'cs.

de Benedietinos do Bt'asil fieál'ào separados
da dependencia dos de Portugal pela bulia
Julho 182-7, mandada cumprir pela Porto 3
Novembro 1827. (Cott, Nab.)

- de Carmelilas descalços: declarou-se-lhes pro
hibido obedecerem aos prelados maiores de
Portugal. Av. 1..0 28Julho1828. (CoU. Nab.)

de Franciscanos da côrLe: ordenou-se que
cessnsse a distincção de nascimento para
nomeação de provincial. Porto 5 Agosto 1828.
(CoU. Nab.)

de S. Francisco ue S. Panlo orrerecido para
eslabelecimento do curso juridico foi man
dado entregar, e como. Av. 27 Outubre
1.828. (Colt. Nab.)

dos Benediclinos em Pernambuco: desLinoa-se.
e como, para bibliolheca publica. Res. 7
Dezembro 1.830, art. 2.

- Congregação de S. Philippe Nery em Pernam
buco. - Vid. Congregação. - Res. 9 De
zembro 1.830, etc.

~8.
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CO;\rENTOS de Benediclinos c Carmelitas: snp
primirão-se orJinarias a seus religiosos na
côrle. Lei 15 Dezemhro 1830, art. 1-1, § 9;
e aos Cal'melitas calcados e descalcos e a
seis missões e aos r~ligiosos Capu~llOs na
Bahia, § 13; e aos Carmelitas de O,linda,
Recife e Gnyana, Benedictinos ue Ohoda e
outros reliciosos regulares de Pernambuco,
S 19; e do Cal'mo em Santos, S 33; e aos
missiona rios Capuchi obos da côrte, art.
20, § 10.

de Franciscanos da côl'le como deveria 3ppro
Vélr o visitador gel'al e pre!-idente de cnpi
tulo. Av. '2:2,29 Janeiru t83~. (Gatt. Nab.)

de Franciscancs da côrte: sobre partida de
um seu religioso proresso na JJl'o\incia de
Chabregas em Algarve, providencias. Av. 28
fevereiro, 21 Maio 1831, (Gatt. Nab.)

de Benedlctlnos! rogou-se ao D. Abbade não
pozcsse embaraço ii liberdade pedida por
um escrayo do Mosteiro. Av. 2. o 22 Agosto
1831. (CaU. Nab.) Av. 5. 0 22 Outubro 1831.
(CaU. cit.) Av. 1. 0 18 Novembro 1831.
(CoU. cit.); item de Franciscanos, appli
cada o produeto elll apolices, Av. ~7 Jp
neiro 1847. (Gaz. Off. 125 I 1,' vat.)

de Carmelitas descalcos denominado - The
rezia -: sua asso'ciação em Pernambuco
foi prohibida; e deu-se lles~il)o ~ ~ua casa.
Res. 25 Agosto 183t.

de missionarias italianos Capuchinhos em
Pernambuco: sua associação foi prohibida
e deu-se destino á sua casa. Res, 25 Agosto
1831.

de Franciscanos: declarou-se que ao provincial
competia dar licença a religiosos para cu
rar-se de enfermidade f6ra da clausura.
Av. 5, o 1 Setembro 1831 (Catt. Nab.), e

para residir cm oulra parte. Av. 2. 0 20 Se
tembro 1831. (CoU. 1\'(1b.) Av. 3 Noyembl'o
1831.

CONVENTOS: de Santo Antonio da côrte roi
dispensado das capellanias das forlalezas
de Santa Cruz e Praia Vermelha. Av. 2."
23 Setembl'o 1831. (Gall. Nab.)

elos Franciscanos ela côrte: sobre breve obtido
POI' um religio o para gosar dos pl'ivile
gios de ex-provincial. Av. 5. 0 29 Outubl'o
t831. (Gatt. Nab.)

de Franciscanos: providencias sohre não serem
os religiosos consll'angidos a desempenhar
deveres de consciencia: empregos de cas
tigos çorreccionaes aos desobedientes e in
corrigiveis; ingerencia do governo na sua
adminislrf[ção econom~ca. Av. 3 Novembro
:1-831,

de Macacú: aos religi-osos de S. Boaventura;
ilOS de S~ Bprn.ardino da Ilha Grande; de
Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio, da
aldêa de S. Joaquim, da villa de Santos; e
aos da cidade do Rio de Janeiro supprirni
rão,.se ordinarias. Lei 15 Novembro 1831,
art. 26; e ao~ de Santo An t01:~io do Pará,
art. 38, S8; e á congregação da Mãi dos
Homens em Minas Geraes, art. 41, S 9; e
aos religiosos da villa de Santos e Taubaté
l'lm S. paulo I art: 42, § 8.

de Nossa Senhora da Ajuda na côrte; orde
non-se á sua aLbadessa que fizesse transferir
para companhia de seu irmão uma senhora
(que ali se achava recolhida com sua mãi)
para tratar de sua saude. Av. 4. 0 29 Novem
pro 183~. (Gall. Nab.)

concedeu-se que o nuneio apostolico usasse
toda a jurisdicção espiritual e economica
necessaria para sua reforma e melhora-



CONVENTOS

( 221. )

CONVENTOS

men to. Av. 5. o 3 Dezembro 1831. (CoU.
Nab.)

CONVENTOS: missionaria do aldenmento do
Lngo dos Tigres em G(lyaz. - Vid. Res. ô
Julho 1832, art. 4.

- e hospicios das ordens religiosas sào colJec
tados pela taxa de escravos. - Vid. Esc1'a'I;os.
-lnstr. 13 Dezembro 1833, art. 5, etc.

do imperio não devem admillir á profissão
pessoas estrangeiras. Av. Circo 2 Janeiro
18M.

sobre ellcs podem legislar as assembleas pro
vinciaes. Lei 16. o 12 Agosto 183!J, art. 10,
§ 10.

de Benedictinos: declarou-se que do inven
tario de seus Lens nas Alagôas, ordenado
pelo governo, não podião os respectivos
juizes cobrar emolumentos. Av. 22 Setem
bro 18M.

de Nossa Senhora da Lapa na Bahia: decla
rou-se que uma sua religiosa pal'a sahir
quando necessitasse deveria pedir licença
á autoridade competente no paiz, nào im
petrar breve. Desp. 16 Abril 1836.

de Carmelitas de Sergipe: revogou-se lei pro
vin~ial dispondo dos bens da ordem que
extinguira. Lei 41 1!J Outubro 1836: sobre
pagamento de diarias, etc. Av. 28 Julho
1837.

da Bll.hia e S. Paulo farão isentos da segunda
decima. - Vid. Decimá addicional. - Lei 60
20 Outubro t838, art. 21.

CONVENTOS: de Franciscanos da côrte ohtel'e
concessão de loterias, e para que fim. Res.
210 22 Setembro 18!JL

continuação de dia rias aos missionarias ::lpn~

tolicos. Ol'd. 20 Fevereiro '1843. (/01'11.83.)

- e hospicios para mIssIona rios \.npncbinhns
Italianos que o governo foi anlorisado para
mandar vir. - Vid. Res. 285, 21J UIl/1O 1S~3;
07'(1. 30 Novemúro 'l8!J3 (fo1'/!. 330); autn
risado o governo a dar "pgulnmentos 611
missões e executá-los; Lei ~17, 21 Outubro
1843, art 2, § 21; para execução, De r.
373 30 Julho j..S.lJ-lJ.; Decr. 426 24. Julho
'1845; enviá'f5o-se alguns, e como, para
Goyaz; Av. 23 Oulubru 184G (Gaz. OfT. 48
1.0 voL.); e para Minas; Av. da mesma data
(Gaz. cit.); seus embarques c pa sngens
como serão 311torisados pelos presidente'
da provincia; Av. 22 Novembro 18117 (Gaz.
Off. 178 2. o rol.)

de S. Bento na côrte: com elle conlraclou, e
como, o governo cessão de terreno para
nbertura da rua Nova de S. Bento. Dec.
e Condiç. 6 Março 1843. (Jol·n. 76.)

de J esuitas: terrenos qne a elIes pertencerão
qaaes se considerão de marinhas. Ord. 15
Abril 18!llJ. (Jom. 113.)

dos religiosos mercenarios cal<:ados elo Pará:
escravas que a elle pertencerão forão, e em
que numero, concedidas ao estabelecimento
de educandas da dila provincia. Res. 349
4 Junho 18!J5.

dos Franciscanos no Maranhão abandonado.
- Vid. Bens de defuntos. - Ord. 30 Junho
i845; Ord. 21 Junho i8!J5. (JOl'n. 337.)

- sobre pagamento a religioso Carmelita da
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commissão do Rio Branco no Pará, e aos
missionarios empregndos na mesma provín
cia. Ord. 15 Novembro 1845. (/01"11. 323);
Av.1SJaneil'01848. (Caz. Off.15, 3. o vol.)

CONVEr\TOS: do Carmo da cidade da Victoria:
declarou-se comprehendida nas disposições
dos arts. 3, 12, Reg. 9 Abril 1842 e 35
Reg. 15 Março dito, causa que tratava com
a Santa Casa da Misericordia. Av. 106 10
Outubro 1846.

seus procuradol'es não estão subjeitos a fazei'
conciliação nos bens, ctc., perlencenLes
:iquelles. A\'. Circo 5 Dezembro 1846. (Gaz.
0/[. 88,1.. 0 vo1.)

de ~nla Thel'eza da Bahia: approvou-se que
se alTcndaSSclll suas casas, hoje da fazenda
nacional, a quarteis, e porque. Av. 19 Ja
neiro 1848. Caz. Off. 15, 3. oval.)

urna d'eleição guardada cm sua sala. - Vid.
Eleições. Av. H Janeiro 1849. (Dim'io 7997.)

CONrOCAçÃO: de assembléa geral constituinte
e legislativa, de assembléas provlllciaes, dos
jurados. - Vid. os l'espectit'os termos.

COOPERAÇÃO; nos ajunlnmentos illicítos.
Vid. Ajuntamentos. - Cad. Crim. art. 285,
286.

COPIAS: de aulas, contrnriedade, libello , pro
cesso, sentença. - Vid. os l"espectivos te1"mos.
-27 Outubro 18lá (apenas cito no Repert.
Cunh. !tIato StLppl. verbo Copia.)

COP LA carnal quando é cnmlOosa e punível.
Cad. Crim. arl. 222 a 225.

CORDOALTlA: foi declarada contrabando ue
guerra no Trat. com a GI'élm-Brelanha 17
Agosto 1827, art. 15.

CORDOAmA: foi creada em 22 Junho 1808.
(Repel't. Cunho Mat. SlLppl. "erb. Cordoa.
,"ia), logal' para seu estabelecimenlo na
côrte mandou-se examinar e marcar. Av.
23 Dezembro 1808 (CoU. Nab.), sobre fa
bricação de cOI'das ou cabos providencias na
ioleodencia de S. Paulo, ele. Av. 13 Marco
1809 (CoU. Nab.), prol'idencins 15 Junl~o
1810 (apenas cito no Repel"t. Cunh.lIIato Suppl.
verbo C01'doaria}, desa prop~'iação de parti
cular no. seu eslabelecimento na Ilha das
Cobras na côrle. Porlo G Julho 1830 (CoU.
II'ab.), meslres de cordoaria que excedes
sem de um na intendencia e arsenal do Hio
de Janeiro supprimirão-se. Lei 15 Novembro
1831, ad. 9, linho canhamo para seu
emprego pl'Omol'eu-se sementeira no Rio
Grande do Sul. Av. 27 Setemhro 1834; Av.
15 Julho 1.837; cordoaria Cll1; ponto pe
queno e cultura de canhamo em Cuyabá
ordenou-se. Av. 6 Julho 1837, providen
cias para restabelecimento da da côrte. Av.
14 Julho 1837; cultura do canhamo no
Pará recommendou-se. Av. 15 Julho 1.837.
- Vid. A1'1llada. -Av. 26 Janeiro 1848.
(Gaz. Olf. 23, 3. o t1ol.)

COHNETAS: de corpos de 2.' linha. - Vid. Mi
licias.

- de arlilheria de madnha (exlincta). - Vid.
A7,tilhel'ia de marinha. - Lei 25 Agosto
1.831., elc.

de corpos estrangeiros. - Vid. Corpos de es
tmngeiros.

de guardas nacionaes. - Vid. Guar'das naClO
naes.

- que duração tenhão. - Vicio Instrumontos.
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COROA: de Portugal: embarque de seus archivos
e preciosidades. Podo 14 Outuuro 1810.

quinlo, venda, aforamento de seus bens. 
Vid. Bens da c01,ôa.

CORONEL

30 Outubro 1835. executado o reconheci
mento pelo Dec. instrumenlo 15 .Junho
183(>. Foi reconhecido principe imper'ial
herdeiro presu~pli\'o o fallecido Senhor D.
AfTooso. Dec. inslruillent0407 8ilIaio '18~15.

I

do Reino-Unido: seus primogeni los tinhão o
traLamenlo e Litulo de-Príncipe Real do
Reino-Unido de Portugal e do Brasil e Al
garves. Alv. 9 Janeiro 1817.

imperial: sceptro, ele.: o ouro necessario
mandou-se dar pelo lhesouro. Dec. 3.° 19
Novembro. 1822. (CDU. Nab.)

imperial: mandou-se no escudo de armas do
Brasil cnllocar em lagar da corôa real. Dec..
1. Dezembro 1822,

do imperio: sun abdícação.~Vid. Abdicação.

duvidas sobre successão a ella resolve a as
sembléa gt-"!ral legislativa. Consto 3rt. i5,
§ 5; reconhece o successor Jella, ad. cit.,
~ 3; como é regulada a sua successào , art.
1'15 a 120.

previdenciou-se a qne se não usurpassem a
autoridade e rl"galias deHa. Port. 2." 28 Ja
-neiro 182,5. (CDU. Nab.)

tentar por faelos alterar a orelem legitima de
sua succcssão é um crime. e como punivel.
Cod. Crim. art. 87 a 90; quando consLilue
conspiraçno, art. 107 a 109; quando rebel
lião, art. 11 O.

declarou-se ter perdido direito á successão a
Senhora D. Maria II, rainha de Portugal,
e reconheceu-se princeza imperial herdeira
presumptiva a S~nhora D. Japuaria. Lei 90

COROA do imperio n50 herda dos f'stl"an~p.ir

fillleciJos no seu paiz.-Vid. Albill(/g~m.
orr. 30 Setemuru i8.!1G.

COROAÇÃO dos Reis do Reino lnido: a el!a
assislião e como o' r pre:cntantes da Uni
rersidndc de Coimbra. Ali,. 17 Março JSl7.

de S. M. El-Plei D. ,João n: a ella asslsl10 a
camara da cidade do Rio de ,Janeiro. 
Yid. ALv. ô FevereÍ1-o 1818; ~omo foi solem
nisaela. 3 Decr. 1 Ak 6 F~\'erp.iro 181,
(CDU. OU1·. P7·.);Decr. o.aeh.·idem. (Coll.
Nab.)

de S. M. o Imperadol' o Senhor D. Pedro I:
moedas para oITertas na solemnídade. Dec.
1.°19 Norembro 18'22 (Coll. Nab.) Pro\'i
deneias pal'a abonação de despesas. Dec. 2.'
idem. (CDU. cit.)

de S. M. o Imperador o SenIlor D. Pedro Ir
teve Jo~ar em 23 Julho 18111. pro~ramma

J01·n. 102,182); annuncío 22 Junho 1841
(Jom. 1(1); preécdcncía dos membros do
corpo diplomaLico eslran~eiro na solemni
dade fix.ou-se, c como. Circo h Julho 18[11.
(Jom.177.)

CORONEL: é competenLe pnra nomear fL1rrieis,
&c. Av. 29 AgosLo 1808. e propôr e depôr.
c como, os ofIiciaes inferilJres. Provo 1G
Agosto 1821.

declarou-se que a este pesto podião ser e1e
\'ados dous sargentos m6res de milicias urna
vez que perdessem c soldo que vcncião.
Av. 11 Julho 1809.
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CORONEL de ordenanças. - Vid. Ordenanças.

CORPO

diamanlino: alltorisou-se sua creação. Port
10 Janeiro 1823.

- gradua~o brigadeiro: fica desligado do corpo.
- Vid. .Bl·igadeil·o.

eada um que fosse aprisionado aos Portuguezes
na guerra da Indepcndencia pelos corsarios
brasileiros em quanlo foi avaliado. Dec.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 3, art. 4.

sua antiguidade para promoção, reforma,
informações, elc. - Vid. Antiguidade de olfi
ciaes de :l." lin !ta.

se110 e novos direilos paga de suas patenles.
- Vid. Sello e novos direitos.

suas honras e conlinencias e salvas. - Vid.
COlltinencias.

- seu soldo, gratificações, etapes, cavalgaduras e
comcdorias farão reguladas. Dec. e Tab. 25
declarada por Dec. Tab. 28 Março 1.825,
alLerada, e como, pela Res. 260 1. Dezem
bro 1841 eTab., Dec. InsLrucç. 263 10 Ja
neiro 18!J3, e Tab. L" 3." 4." 5." 7."

não lem lratamenlo de senhoria. - Vid. Tra
lamentos.-Av. 3 Fevereiro 1848. (Coll. Typ.
Nac.) Circo idem (Gaz. Off. 28, 3.· vol.)

CORONHAS dc espingardas farão declaradas
conLrabando de guerra no Trat. com Ingla
lerra 17 Agosto 1827, art. 15.

COUPO de arlilharia da marinha e brigada real
de marinha. - Vid. respectivas denominações-.

cORrq civico mililar para segurança do dislrieto

CORPO consular. - Vid. Consules.

CORPO de delicto em crime de falsidade como
deveria ser feito. Provo 28 Setembro 18U
(Coll. Nab.) em um precataria. Ord. 5
Junho 1845. (Suppl. ao Jom. 176.)

- sobre o de um cadavel', cuja exhumação fóra
impedida pelo vi~ario sob pena de excom
Ulunhão. Provo 28 Fe\'ereiro 1823.

para conselho de guerra é o de disciplina. 
Vid. Consel!to de disciplina. - Port. Circo 28
Abril 1823, S etc.

e devassa sobre o periodico Tamoyo. - Vid.
Portaria 1." 3 A b,·il1824. (Coll. N ab.)

um summario julgado incompetente servia dl3
corpo de delicto para novo processo. Porto
2." 22 Setembro 1825. (Colt. Nab.)

era parte essencial do processo criminal. 
Vid. P1'Ov. 30 Junho 1827 (Colt. Nab.) ~

providencias a bem de sua regularidade.
Av. 2.·, 3.· 5 Abril 1831 (Coll. cit.)- Vid.
/Iv. 9 Ab,·il1836.

- pertence ao juiz de paz fazer por aulo nos
casos e pelo modo marcados na lei. Lei 15
Outubro 1827, art. 5, S7; Cod. Proc. art.
12, S4; Lei 261 3 Dezembro 18U, art. 91;
Reg. 12031 Janeiro 1842, arl. 65, S6.

nas malas ou saccos de cartas do correio.
. Vid. COM'eio. -Dec. Reg. 5 Março 1829,

art. 38.
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CORPO de delicto: ordenou-se havendo yestigio
desle, sinão summario de policia. Av. 23
Abril 1831 (CuU. Nab.), que se mencio
nassem lodas as circumstancias que pos5ão
influir na gravidade das culpas. Porto 2."
25 dito. (CoU. cit.)

de importação de Africanos. - Vid. Africanos.
- Circo 21 Maio 1831.

no caclaver do guarda municipal morto no
alaque da Ilha das Cobl'as mandou-se fazer,
e porque. AV. 4. o 11 O LI tubro .1831. (CoU.
Nab.)

nos cI'imes publicas ex-officio fazem os Jl1lzes
de paz, e como. Lei 26 Oulubro H131,
art. 1.

directo e indirecto em que casos haveria lagar,
por quem feilo, e como, esc,'iplo: a re
querimenlo de parte ou ex-officio: em que
casos não necessario. Cad. PI'OC. nl't. 134
a 141, alterado pela Lei 261, 3 Dezembro
18li1, ad. li!, il8; Rep;. 120, 31 Janeiro
18il2, arl. 256 a 261 , 264, 2ô5.

para elles se devem chamar os professores que
mnis promplos se achal'em, pl'P.ferindo-se
os que tiverem vencimenlos da fazenda na
cional. Av. 12 Novembro 1833.

de pirataria: como tal serve a sentença da
commissào mixta em similhunte malcria.
Av. 5 Setembro 18M.

os cirurgiões e qnaesquer outros peritos que
se negarem a compal'ecer podem ser obl'i
~ados com a pena de clesobedienCÍ'a. Av. 23
Junho 1835.

exame de nol<ls e cedulas falsas podem os
juizes exigil' na caixa da amol'tisa<;flo inde-

11

pendente de ordem soperior. Ord. 2~ Ja
neiro 1836.

CORPO de deliclo: declarou-se que no proce so
actual não 1>.1'3 essencial, como se deJu!.
dos a1'l3. 78, 79. 1ilO, 205, 206 do Cad.
PI'OC.; Av. 9 Abril 1836.

póde fazer-se em dias san los e feriados. A\'.
13 Abril 1836.

nos crimes de abuso de e"pJ'e6s~0 elo pe11sa
mento é o proprio impresso, liLl.lOgJ'aphia
e gravnra, e como. Dec. 1tl Março 1837,
arLs. 3, 4. - Vid. Dcc. 24 Setembro 1837.

revogou-se lei provincial da Parah)'ua que au
lori~ava os pl'efeitos a fazer COI'PO de delicio.
Res. 230, 9 Novembro 1841, arL. unico, S;;.

compele (além dos juizes de paz) lambem aos
chefes de policia e delegauos proceder. Lei
2ô1, 3 Dezembro 1 tiá1, al't. á, § 1; Reg.
120, 31 Janeiro 1842, art. 58, § á; 61,
62, § 1; 198, § 1; 212, § 1; e aos sulJ
delegados; Lei cit., arL 5; Reg. cil., urt.
63, § 1; 212, § 1; e nos juizo:! munici
paes; Lei cil. art. 17, § 2; Heg. CiL. arb.
64, 21'l, § 2.

da decisão que o julgar improcedente da-se
recurso propl'iamente dito. Lei 261, 3 De
zembro 1tlli1, art. ti9, § 2; Reg. 120,31
Janeiro 11:542, ad. á38, § 2.

é da com petencia da policia jlldicinria. Reg.
120,31 Janeiro i8á'2, art. 3, § 1.

circomstan~iada relacão deMes devem os sub
delegados enviar a~ chefe de policia sema
nalmefl'le pOl' iolermedio do deJe~.ado. R g.
120,31 Janeiro 18li2, art. 185, S3.

29
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CORPO de deliclo em crimes praticados no the
souro publico. - Vid. Av. 9 Fcve1'Ciro 1847.
(Gaz. Off. 136, 1." vol.)

CORPO de Deus. - ViJ. Procissão.

CORPO Diplomatico. - Vid. J11 i7listros.

COUPO de Engcnheiros. - Vid. EllgClllteiros.

CORPORAÇÕES

foi lourado, e porc(ue. AI'. 6.° 22 Ap:oslll
1831 (Coll,cit.); Av. 2. o i;Falla.On'.2,·
8;' OIro 2.° 9; Av. 8.° 10; S.O 120uluul'O
1831 (Colt. cil.); Ord. do dia 12 Der.em
bro 1831 (CoU. eit.): sobre nüo compare
cimento de algum de seus membros :to
senico, Ord. do dia 12 Oulubro 1831 (Coll.
cil.) :' cOlIYile p~ra rc\·isla geral. Ord. do
dia 18 Oulubro 1831 (Golt. cil.): os oíIici:tes
que lbe não pertencessem forão compelli
uos a senil' nasgnardas municipaes eonlros.
Av. 1.0 3 NpI'cm!Jro 1831 (Coll. cit.), Av.
3.· 8 Novembro 1831. (Colt. cit.)

;CORPO de Fuzileiros navaes. - Vid. Fuzilei/'os
nq.vaes.

CORPO de. ~uardas Ulunicipaes. - Vid. C/la/,das
munlClpacs.

CORPO - Guarda Imperial Archeiros. - ViJ.
Guarda de Archeiros.

CORPO da Imperial Guarda de Honra. - Vid.
GHal,da (Imperial) de Honra.

CORPO - Imperial Guarda da Policia. - "id.
Guardll Imperial da Policia.

CORPO de lmpel'iae3 Marinheiros. - Vid. Alari
nlteiros.

CORPO de invlllidos J gual'llições fixas e com
panhias de veleranos re0"l:;aoisárão-se. Porto
2 Oulubro 1812 (lJ. C(lrneiro E.ttf. 1)
",'ido Invalidos.

CORPO de officiaes militares f/olHnial'ios da Pall,ia
na côrte mandou-se organisal' para guarda
de cerlos estabelecimentos. Av. 5.· i7 Jnlha
IBM (Coil. Nab.); como serião pagos de
soldos. Av. 1.·18 Agosto 1831 (CoU. cit.) :

CORPO de po'nloneiros, sapadores e mineiros.
Vid. as ,'cspccti,/;as denominações.

conpo de veleranos. - Vid. f/ctc/'anos.

conro de f/ollllLtarios I71lpCl'iaes creou-se na
corle, composlo de empregados, por occa
sião da rebellião de Minas e S. Paula. Dec.
PJ. 28 Junho 18!l2. (Jorlt. 172.)

CORPORACÕES: de mão-morLa. - Vid. Amo/'
tisaçã~ J Cape.l/as, Confrarias. Cong1'~gações,
Conventos, l1ospicios, Hospitaes, Igrejas,
Irmandades, Recolhimcntos.

de mão-morla pagão decim'l. nddicional de
seus bens. - Vid. Dceillla urbana addícional.
-Dee. 23 Outubro 1832; Dec. Reg. 152, ,
16 AIHi11842, nrt. 19.

de J'legocianletl. - Vid. Companhia. - Trat. 19
Fevereiro 1810, art. 25.

de Londres, e Trinety-IIouse seus dil·eilos.
Vid. Alfandegas. -Provo 10 Junho 1813.

scienlifica-, - Vid, as 1'cspectivas dellominações,
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CORPORAÇÕES de offieias. - Vil!. O/ficios.
Consto <ll't. 179, § 25.

seus lombos f:lzcm 05 juizes de 1." instancin.
- Vid. Tombos. - Lei 22 Setembro 1828,
art. 2, S1.

- injuriadns.-Vid. by·urias.-Lei 20 Selembro
1830, <lrl. 2, §§ 11, 12, art. 5; Cod. Crilll.
Ul't. 237, S1; :238, 239.

que reconhecerem supel'iores f6ra do imperio,
prestnndo-lhe-obediencia, como são puni
das. Cad. Cl'irn. ad. 80.

- amençac1::ls. - Vjd. Am.eaças. - Cod. CI'im.
art. 207.

- cnlumniadas. -"\ id. C"lll7nllias. - Cou. Cl'Ím.
art. 230, 233, 239.

~ proprietarias de escriplos 0\1 estampas tcm
privilegio por dez annos para imprimir,
grnvar, ele., sob que penas aos que o fize
rem sem seu consentimento. - Vid. Furto.
- Cad. Cl'im. art. 261.

preslão juramenlo por seus pl'esidontes.
Vid. J/Lramenlo. - Lei 38, 3 Outubro '1834,
art.5,§10.

llmprestimos autorisados com ellas. - Vid.
Credito.-Res. 91,23 Outubro 1839, art. lI.

CORPOS de artifices, artilharia montada e a P12,
caçadores, c::lnHal)Ía. - Vid. as 1'eSpectiVflS
pnlalTos.

CORPOS de estrangeiros: mandou-se formar, e
como, um regimento nu cõrte. Dec. PJ.
8 Janeiro 1823.

II

CORPOS de estl'angeiros: providencias sohrc a
sua sublevacão na côrle. Porto 1." 12 Marco
1828. (CoU: Nab.) •

colonos allemães que quizessem neHe alis
tar-se forão mandados admiltir; e alistar os
vindos pai' conta do governo que fôssem
proprio '. ParI. 1.' 20, Porto 21, Porto 22.
PorL 1." 2." 25 Janeiro, Por1. 2." 4, Porto
12 Fevereiro, Port. L" 21, Por1. 1." 22.
Pori. 1." 2.' 2ll Abl'il 1824 (Colt. Nab.);
POI'L. L" 13 Julho 182f,. (Colt. cit.)

buixu se mandou dar a colono recrulado que
eslava engajado como caixeiro. Porl. 2." iS
Abril 182{1 (Coil. Nab.) c como cirurgião
do corpo admiLLir medico que "icTa eom
os colonos. P01'1. 3.· 24 Abril 18211 (CoU.
cit.) Baixa se deu n dil'ersas praças por
moJeslias, remeUenda- se para a respectiva
colonia. Porto 3." 21 Muio 1824 (Coli. cil.
ParI. 9 Junho 18211 (CoU. cit.); como scrião
admiLlidos a ussental' pl'~ça os colonos quo
se o{ferecessem. ParI. 2." 22 Junho 1824.
(CoU. cil.)

mandou-se exigir de uns individuos 08 titulos
com que usavão de medalbas de disLincção
ou de orden:; e declnrflr qne pelas leis crão
prohihidos os dueHos. Podo 1." 27 Selem
bro 182f,. (Calt. Nab.)

destino deu-se a filhos e filhas deHes qlll:
vagavão sam occupação. Port. 2.· 3, 1.'
15, Porto 22 Dezembro 1824. (Calt. iVab.)

fixárão-se seus soldos, gralificaçõp.s e mnis
,'encirncntos. Dec. Tub. 9 Janeiro 1825.

forão mandados demilLir seus officiaes e pra
ças, c como, exceptuados os olliciaes qne
collaborárão na independencia, e os muti
lados ou gravemen te feridos. Lei da (iX:lÇão
24 Novembro 1830, art. 10, para cuja exe-

29.
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cução, Av. 3.° 13 Abril 1831 (Cal/.. l\rob.)
Circ. 18 Agosto 1831 (Colt. 0/11'. Pr.) ,\1'.
9.° 27 Oulnbro 1831 (CoU. Nab.) 3ropliada
pela Rcs. 8 Oulubro 1831.

CORros de cstrangeiros: aos officiaes qne "ierão
sem condições se mandou abonar um anno
de soldo. Res. 9 Agosto 1831, e aos que
ainda faltasse tempo de conlracto o soldo
correspondente. Res. da mesma data.

e como orFianisados foi o governo anlorisado
para engajar, e como. Lei á2, 20 Selembro
1838, art. i, S 4: Lci 85, 2ô Setembro
1839, art. ô.

CORPOS fixos de linha. - Vid. COlpOS de linha.

CORPOS de fúra da linha. - Vid. Corpos de linha.

couros dc granadeiros e infantaria.-Vid. Com
petentes palavras.

CORPOS de guardn: 14 Novembro 1829. (Apenas
cit. no llepe7't. C((nh. Uat. SlIppl. verbo Corpo
de gllG1·da.)

do Porlo n11s Caixas e Arrayal de ILaborahy
servião de prisão 11 réos civis. Av. 27 Outu
bro 1830. (CoU. Nab.)

seu fornecimento de p;eneros a quem incumhe.
Lei 24 Novembro 1830, art. li. , S5.

da cadeia ela côrle mandou-se concerlar e
limpar. Av. 2.° 2á Dczemhro 1831. (CoU.
Nab. )

tnhella ele Juzes para elJes se mandou orga
nisar. Circo 23.· 15 Março 1842; Dcc. Instr.

2G:\. 10 .laneiro 18á3. nrl. 5G: A\'. 1 Agosto
1863 (.T07'l7. 246); Av. 9 Sclemhro 1 h:j
(./01'11. 315): CirC'o 211 Oul.l1oro 18á3 (.TOTlI.
;301); 2 Av. '27, 2 AI'. 28 Outubro 18ú:~

(.forn. 116); Av. 7 Junho 18iJú (./01"11. 1()Ç));
Av. n Julbo 18á4 (lv7·n. 194): Ord. 27
diLo (107"11. 206): Circo 11 Novembro J844
(107'l1. 310).

COUPOS de guarda: sobre sua ronda: obri;;a
ção da senlinelJa In'adar -quem vem lú
e - faça alto- ao snpel'ior de dia, fôrma
do reconhecimenLo, eommunicacüo do
nome do superior ás ~ual'(las quando pnr
tirem para seu deslino: direito do dilo Stl

perior visitar, e quando, as guardas, e
para que fim, e do ajudante de ordens do
commandanle das armas para o mesmo
eITeito, vigilancia e rr~ularidade do sel'viço
d11S guardas na côde. Ord. do dia 291, 18
Oulubro 1843 (iO1'n. 279).

da côrle: sobre excessos cemmeLlidos pelns
senLinel1as, em má inLelligencia, de ordem
dos commandanles providenciou -se, e
como, para regularidade do serviço e at
tenção devida aos cidadiíos paisanos. Ord.
do dia 17 Dezembro 18á7. (Gaz. Off. 190,
2. ° t'ol.)

CORPOS de linha: os da província de S. Paulo
tiverão nOlra organisação, e como. Alv. 29
Agosto 1808.

nomeacão de sens furrieis, etc. - Vid. Coro
nel. :.... Av. 29 Agoslo 1808.

ti\'erüo nova organisação. Dec. 1.° 1á OUlubro
1808 (B. Ca?'nei1'o, Extr. 1), regularão-se
soldos dos officiaes inferiores, soldados e
tambores. Dec. 2. ° idem (JJ. Canteiro cit.);
ordonou-se que os soldados dos corpos dcs
organisados pelo inimigo revertessem aos
mesmos corpos. Dee. 1.°19 Novembro 1808
(B. Ca'1'neil'o cit.) ; prometlêrão-se contem
plações aos que voluntariamente se a.listai-
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sem. Dee. 2. o idem (lJ. Cameíl'o cit.); orde
nou-se que os soldados que Liverno baixa
desde 1801 voltassem aos seus corpos. Dee.
21 Novembro 1808 (B. Carnei1'o cit.); alte
rou-se a orgo~isação de inf:mleria, caçador es
e estndo-maior destes. Dec. 29 Julho 1809
(B. Cm-nciro cit.) Hemo\'cu·se o embaraço
que no detalhe do scniço causava o cos
tume de onnexar a certas compa.nhias os
officiaes suballernos dos corpos de linha.
Port. 2 Dezembro 1811. (E. Cal'nl'i7"O cit.)

CORPOS de linha: regnlou-se o pogamenlo e
composiçno de suas musicas. Dee. 27 Março
1810; mondou-se ooservar regulaçflO dos
vencimentos a cada um indiliduo com prnça
de musico, e quaes os corpos que os lerino.
POl't. 3 Junho 1813 (B. Cm'neiro, EX(l', 1);
oulra por Port. 16 Dezembro 1815 (B.
eamei1'o cit.); exlendeu-se aos corpos de
guarnição do Rio de Joneiro o plano de
regulamento do Dec. 11 Dezembro 1817
para os de Porlugal ahi destacados. Porl.
[IOuluoI'o 182L (Coll. Nab.) Os musicos
onde terão sna praça. Porto 15 Fevereiro
1823; soldos dos musicos e concerlo de
instrumentos emquanto deve impor'.ar.
Dec. Inslr. 263. 10 Janeiro 1863. art. 17;
mandou-se executar o PI. 11 Dezembro
1817. Av. 33,29 Junho 1863; Ord. du dia
18 Setembl'o 1843 (Jom. 247) : abonamento
de concertos como deve ser feito. Av. 16
NO'fembrG 18LJ4 (Jom. 31LJ); declarou-se
isento de direitos inslrumental para um
corpo. Ord. 10 Setembro 1845. (Jo1'n. 265.)

companhia n50 se designa no despacho pro
posta, ou as -en lamenlo da praça dos om
ciaes subalLernos. bostando nomear o regi
mento. Porto 28 Dezembro 1811. (Repe1·t.
F. Th. verbo Companhia 125~.)

ordenou-se que os modelos de mappas, certi
ficados e mais papeis neUes usados devem
ser impressos, e só na lypographia re~ia. Port.
13 Fevereiro 1812. (B. CaT11ei1'o, Extr. 1.)

d:i côrte: mondou-se regular fixamente :I quan
~idade de genel'OS para seu fornecimento.

Av. 10 Selembl'o 1813 (Coll. Nab.): de pnn
nosdel5.a e de linho..Av. 15 Setembro 1817.

COUPOS de linha: os seus eoroneis promovidos
a brigadeiros ocno desligados. --Vir/o Bri
gadcil'os. -Porto 13 SeLembro 181:1, etc.

flue enlrárão na halolha da viclol'ia em Por
'.lIga! Liverão distinctivo de hooro, c qual.
Dec. 13 Novembl'o 1813.

declarou-se que os coroueis nno dc\"cm con
ceder passngcm Je umas para oulras com
panhias e licenciar ou dispensar ele sPl'I'iço
sem oU"ir os capitães respectivos. lho 25
Novembro 1813.

regulação dos soldos dos veterao JS. Port. 1. a

30 Abril 18U. (B. Ca1'1lei1'o, Exlr. 1),

soldos dos offieia~s inferiores, soldados e
oulras praças dos pequenos estados-maiores
e das companhias em lempo de paz ou
guerra, uxárão-se. Port. 2." 30 Abril 18U.
(B. Cal'nei1'o, Exlr. 1).

dispensou-se aos officiaes de seu estado maior
e das companhias restituir as cavalgadllfas,
permiLLindo aos conselhos dispôl-as a bene
ficio dos omcines. Porto 1 Setembro 1816.
(B. Ca1"lwÍ7'o, Exl1', 1.)

- seus cirurgiões. - Vicl. Cil'll1'gião do exercito.

reducção nelles, e porque e como, orde
Dou-se. PorL 29 OuLubro 1814 (Col/. Dclg.)

opprovou-se rcme3sa de relações de conuueta
de officiaes, inferiores e cadeles. Av. 31 J:I
neiro 1815; Av. 31 Juluo 1821 novamente
reguladas pela Circo 27 Setembro 1831; a
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relacão nominal é só dos officiaes. Av. ()
em 01'lJ. do dia 9 Dezembro 1831 (Coll.
Nab.); novo modelo com Circo 3.· lO Janeiro
1863; Dec. Reg. 293, 8 Maio 18l13, art. !J;
regulárão-se novamp.nte. Circo 72, 20 J ulbo
1846 (Gott. T)'p. Nac.); Provo 28 Setembro
18~6 (Gaz. 0ff: 2í 1.· t'ol.)

C.ORPOS de linha: ieus secretarios dovem lirar
copias dos conselhos de guerra remellidos
para a côrte. Res. 12 Agosto 1815 (Coll,
Nab.) Provo 5 Setembro 1815.

aula de ler, escrever e contar se mandou
estabelecer em cada um. Porto 10 Outubro
1815 (B. G01'neiro, Extr. 1); Inslr. idem
(8. Carneiro, tlcldit. 1); Inslr. 29 Outubro
1816 (B. Gm'neÍ7'o cit.)

tivcrão nova organisação, prmidenciando-se a
todos os ,'cspeitos. Alv. Reg. 21 Fevcreiro
1816. (Gott. Nab.)

- informacões de seu numero, qualidade, armas,
venci~cntose copias de ordens tendentes a
objectos militares dc\'em sei' remellidas ao
conselho su premo militar e secretaria da
guerra. Provo 3 Agoslo i8tO.

- não compete a seus com mandantes n proposta
para postos graduados ou aggregado!'. Av.
iO Outubro i8tG.

- E6U fornecimento de viveres, &c.• peJo com
missariado. - \ ido Gommissariaclo.

ao inspector goraI das tropas de linha e milí
cias e artilharia do Maranhão, e seu secre·
tario fixárão-se veocimen tos. cavalgaduras
e gratificações. Cart. Reg. 15 Outubro 1817.
(Gott. Nab.)

CORPOS de linha: concedeu-se aos govel'Dado.
res de 3.' ordem prover c propôr os postl)~.

Provo 29 Marco 1820.-Vid. Lei 38, 3 Ou
tubro 1834, ~rt. 5, S 13.

ordenou-se qne com as propQst3s gernes fossem
remellidas as parciaes. Av. 31 Julho 1821.

seug coroneis como nomeão c depoem 00i·
ciaes inferiures. - Vid. Goronel. - Provo !ti
Agosto 1821.

providencias sobre a insuhordinação de um
que requerêra no Espirilo SanLo cxclusã'O
do seu <lctua1 commandaole e nomeação dtl
oulro. Av. 22 Agosto 1821, anotp:o á Porto
11 Março 1828. (Colf. Nab.)

aos seus commandantes e de companhias con
cedeu-se a gratificação de cOlllmaoclo fix:adn
00 Reg. 21 Fevereiro 1816, art. 14, S 1;
cessação de desp~zas com as secrelarias do'
corpos e abonação de cavalgaduras e for
ragem. - Vid. Gommalldantea de corpos.
Dec. 2!J Agosto 1821, &c.; commandante
de companhia. Podo 23 Janeiro 1823.

- bandas a sargenlo~. - Vid. Banelas.

da côrto e seus officiaes doentes ordenou-se
que percebessem meio soldo. Dec. 1 Agoslo
1822; ampliado aos de Pernambuco. Dee.
7 Agosto 1822.

- cm cada companhia dos da côrle mandou-so
crear mais um alferes. Dec. 1.. 2 Oy!U
oro 1822.

- rc~ulárão·se suas promoções. Dec. Instr. 4
De~embro 1822.
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conpos de linha do exel'cilo e quaes tiver1io a
insignia de caralleiros da ordem do Cruzeiro.
Dee. 9 Janeiro 1823.

palente e soldo de sells ajudantes quarleis
mestres. - Vil!. Ajltllanlcs de corpos de 1."
linha.

regulou-se a fÓl'I1H1 de pagamen lo dos officiaes,
inferiores e soldados no Rio Grande do
Nade. PorL. 4. Fevel'eiro 1823; em t.odas as
pruvincias. PorL Circo 26 SetemLro 1825.

SCllS capitães servem de audiLores nos conse
lhos ele ~uerra regimentaes.-Vid. AlIditol'
de gllCI'I'U. PorL 7 Fevereiro 1823.

prO\idcncias se derão sobre como se suppra
faha de espaço no livro-meslre para nolas
de uma praça, duraçflo de dragonas, feilio
e duraçào dos capoles e de LarreLinas de
pcllo, suLsliluiçào de jaqueLas ele policin ,
numero de uotinas e sua duração, venci
mento de f'lI'ualllenlo por praças passadrls
do regiment.o provisorio de Portugal, esteira
e manla a recrutas. PorL 15 Feyereiro 1823.

an liguidade de SflllS secretarias. - Vicl. A 111i
guidade de Offl.ciacs dc L" lili/lO. -Provo 10
Abril 1823; Provo 19 Julho 1823, &c.

crcoll-se na côrte, e como regulado, um de
posito de recrulas. - Vid. R"cmtamenlo. 
Dee. lnslr. 22 FeI'Cl'tÚrO 18.23. &e.

providencias se derão soLre splema de forne
cimento de soldos, forragens, elapes, &c.,
entrega das propostas ao& cOllllDandnuLes de
al'mas, c por esLes ao govcrno da p.'oYincia
para enviai-as á secretaria, concessão de
baixa e passagem de uns para oull'os Cor
pos a officiaes ou inferiores. Porl. 21 Mal'C/o

. 1823, § 2, 6, 7.

CORPOS de linha: resohêrão·se duvidas sobre:
competencia pnra deLalhe pal'liculal' dos
corpos, formalisação das propostas, soldos,
municiamenlo, armamenlo, remonla e
recruLamento, rcyisiio e npprovnção de
propostas. Porl. 8 Abril 1823. (CoU. Naú.)

nos casos de deserção devem os commandnn
les de companhias declarar si os criminosos
tinhão ou não \'cncido o fardamento que
tiverem levado comsigo, e porqne. e a da la
da qualificação e dn deserção. Port. Circo
28 Abril 1823, §§ 2, 3.

scns commandanles são responsaveis a indem·
nisal' a fazenda dos gl'avames que lhe cau
sal'em, propondo ou abonando para olliciar.s
individuos inhaLeis e incapazes, que devão
depois passar para veleranos ou ser refor
lnados. PorL 31 Janeiro 1824.

seus conselhos de admi"nislraçflO. - Vid. Co/!
SCtllOS de Administração.

aos da 3.' brigada expedicionaria para Per
nambuco concedeu-se mais meio soldo de
gra tifieação. Decr. 1.. 26 Julho 1824; e
meio soldo ás villvas dos officiaes e praças
que fallecessem, e como. Decr. 2.· idem.

que lrabalharão na resLaul'llção da Bahia: dos
escravos com pl'aça Bclles se maodeu ill
dcmnisar nos senhores o preço. Provo 16
Selembro 182!J. (CoU. Nab.)

Lil'eriio no\'a organisação pl'ovisoria. Dec. Tab.
i OC7.emuro 1824; addiL. por Dec. Tab. 24
Maio 1826.

armndos róra do quartel só poJem snbil' os
piquetes. sem que haja precisão de ordem
do qunrlel gencrnl, excepLo no ca,o de fogo.
Porl." 20 Janeiro 18:25. (flf'(lcl't. Cnn". AJat.
I'erb. C01'POS anilados.)
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CORPOS de liuha: gratificações, etapes e ca
valgaduras de seuS corumandanles e dos
uns companllias, e dos officiaes inferiorps e
soldados e mai prnçus, de seus ajudanles
e qoarleis-rneslres e secreta rios , e do com
mandanle de tleposito dl~ recl'lllas conside
rado como de corpo, fixárão-se. Dec. Tab.
25 e 28 ~laj'ço 1825.

1'rgnlou- e a dislriuuiçiio d e seus armnmen los,
pcLrechos e ulensis. PorL Tab. 3 Novemuro
1 25. (Coli. 0111'. P,'el.) ; Dec. Tau. 547, 8
Janeiro 18á8. (Ga::.Of. 31, 3.° vol.)

mandou-se cessar o abono de aluguel de casas
a seus officiaes. Av. L" 19 Janeiro 1828
(Colt. Nab.)- Vid. Provo 27 Agosto 1828,
§ 1.

seus ueserlores nos navios da armada como
serão enh'egues á requisição dos com mao
dantes daquelles. Porto 1. a 5 Maio 1828.
(CDU. Nab.)

que formavão a 1. a e 5.' brigada passál'ão a
corresponder-se directamente com o, quar
tel general, e porque. Porto 2.· 5 Maio 1828.
(Colt. Nab.)

que servião no exercito pacificador no Sol tive
rão a medalba de distincção concedida por
Dec. 31 Janeiro 1823; Dec. 8 Agosto 1823.

,'nl'ias decisões se derão : 1. 0, sobre abonação
de farinba, casas, luz, aos officiaes; 2.°, qua
lidnde do 'pn nno e barretinas dos inferiores;
3.°, dragonas dos sargentoseforrieis, cha
pns e franjas; bandas de sargenlos, esco
\'inhas e agulhelas; duração das dragonas,
cha pas, fmnjas, bandas, escovinlHls e agu
lhelas; gralificação do oOlcial inferior que
inlerinamente commnndal' companhia; e
soLre ficarem os prets cm poder do tbe
sOllreiro geral, e pOI'que. Provo 27 A~oslo

1828; Dec, lnslr. 263,10 Janeiro 1843,
nrl. 30.

CORPOS de linha: declarárão-se os vencimenlos
dos réos militares senlenciados a trabalhos
de fortificação; sua exclusão do serviço;
alimenlos cal'ilalivos e fórma de sens fur
necimeulos. PI'OV. 21 Março 1829 (Colt. OllJ',

Pr.); Av. 2.° 20 Junho 1831 (Colt. Nab,);
Dec. Inslr. 263, 10 Janeiro 1843, art. 13.

fés de offieio de seus officiaes se eXlglr30. e
como orgal1isadas, e para que fim. Porto
Circo L" 11 Agosto 1829. (Coll. Nab.)

declarou-se como deveria requerer-se paga
menlo de soldos, elapes ou forraF;ens alra
sadas. Av. 18 Selenlbro 1829. (Colt. Nabo)

seus commandanles devem, e como, prestar
o auxilio exi~ido pelos juizes de paz. Dec.
21 Janeiro 1830, S4.

os posLos que por qualquer maneira vagassem
como preencheria o gov'erno regulou-se.
Lei de fixaçflo 2á Novembro 1830, art. 5.

ordenou-se que fossem, e como, escusos os
cabos, anspeçadas, soldados. lamuores.
pifanos, cornetas, clarins e artifices dos
corpos que fossem supprimidos. Lei de fixa
çào 24 Novembro 1830, al'l. 8.

recrutamenlo para preenchimen lo das praças
vngas, tea~po de serviço. - Vid. flecrllla
menta.

suas promoçóes para a 2.' farão suspensas.
Lei de fixação 2á Novembro 1830, art. 11;
Lei 30 Agosto 1831, art. 9.

foi o governo aulorisauo para a1Lerar sua 01'

ganisação, e como. Lei de fixaçào 2á Novem
bro 1830. art. 2; execulada por Dee. TaL.
á Maio 1831 (CoU. Ollr. P1·.}, Porto 2.', 3."
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7 Junho 1831 (CoU. Nab.); Port. 7 Julho
1831 (CoU. cit.); Circo 2á Setembro 1831.

CORPOS

nomias nas musicas. Lei 15 Novembro 1831,
art,15, §4.

CORPOS de linha: seu aquarlelamento na Bahio
por causa de sublevação de escravos. Res.
14 Dezembro 1830, ai t. 5.

ás praças que concluirem o tempo de serviço
se mandou conceder baixa conforme o Oec,
13 Maio 1808; Av. Circo 23 Maio 1831.
(CoU. Nab.)

ordenou-se que a suns praças sc concedesse
passagem para servirem nos logares de seu
nascimento. Av. 3. 0 11, Circo 16 Julho
1831. (CoU. Nab.)

ieus officiaes e praças que requerem sem in
tervenção do commandante são puniveis.
orr. 2. o 11 Agosto 1831 (CoU. Nab.); con
forme o Av. 3 Março 1812; Ord. do dia 17
Dezembro 1838 (Jm'n. 2.83); Dec. Reg. 293,
8 Maio 18á3, art. 2, §S 6, 8.

- Jn'~m~çõ~s nell~s forão suspensas e com que
lImltaçao. Lei de fixação 30 Agosto 1831,
art. 7.

que entrárão na revolta em Pernambuco
mandárão-se dissolver. Av, 9. o 10 Outubro
1831. (CoU. Nab.)

-- seus conselhos de administracão. - Vid. Con-
selhos de administração. •

- como devem ser pagas as quantias marcadas
para fundos de fardamento. Av. 9. o 4. No
"cmbro 1831. (CoU. Nab,)

- foi o governo aulorisado para de novo orga·
nisar. e como, reduzindo-as e fazendo eco-

II

CORPOS de linha: regulou-se a fórma e escrip
turação dos seus livros mestres. Dec. Insh\
6 Dezembro 1831.

- sobre uso de bigodes. - Vid. Bigodes.

dissolvidos: seus officiaes forão, e como, 01'

ganisados em classes. Dec. Inslr. 31 Ja
neiro 1832.

hospilaes I'egimcnlacs para tratamento de
praças eI1'eclivas, reformadas e oJ1iciaes. _
Vid, IIospitaes. - Dec. Reg. 17 Fcvereiro
1832, &c.

a seus officiaes se concedeu gratificação addi
cional. Lei 37, 1 Outubro 1834, art. 1.

sobre moeda para pagamento de prcts na Bahia
provisoriamente providenciou-se. Av. 31 Ja
neiro 1835.

ás certidões e fés de omcio se estenderão as
disposições do Dec. 28 Julho 1722 e decJa
r<lU-se que as refol'mas das praças de pret
erão re~111adas pelo PI. 11 Dezembro 1815.
Prm', 23 Janeiro 1837.

foi o governo aulorisado para novamcnte orga
nisar. Lei1l2, 20 Setembro 1838, art. 3.

da côrte: providencias para que suas praças
não vagassem pela cidade depois do toque
de recolher. Ord. do dia 22 Dezembro 1838.
(.J01'n. 288.)

tiverão nova organisação, bem como os de fóra
da linha. Dee, 30, 22 Fevereiro 1839; soa

30
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numeracão. Dec. Tau. 31. 0 28 Feverrj 1'0

1839; n~"a organisação Dec. PI; 125, () fe
\ereiro 1842. (CoU. Typ. Nac.); 2 Dec. 9
Fevereiro 1842. (Jol'n. ái).

canpas de linha: as gratificações e mais ven
cimentos de campanha são começados a
dever desde o embarque dos omciaes e cor
pos. Av. 28 Agosto 18h1. (J01'11. 225).

concorrendo em serviço ou parada com corpo
policial não podem os oUiciaes daquelles ser
commandados pelas deste. Av. 3. 0 7 Ja
neiro 1842.

como serião pagos os vencimentos de seus
ofúciaes e os prets e etape; dividas atra
zadas na pagadoria do arsenal de guerra. 
Vicl. Arsenal de gUClTa. - Dec. Reg. 119
29 Janeiro 18h2, art. 12, 17 a 23, &c.

nos interinamenle commandados por majores
erve de mandante o capitão mais antigo,

deixando esle o commando da companhia
00 immediato que lhe fór inferior. Av. 15. o

15 Fevereiro 1842.

seus commandantes devem remetter á paga
doria da côrte guins das praças de pret que
iiverem cbegauo a fim de serem pagas. Av.
26 Março 18h2 (i07·l!. 86).-Vid. Dec. /nst1".
263, 10 Janeiro 18h 3 , m't. 64; e ás escusas,
al't. 65, 66.

tleclarou-se qnando e por onde devem ser
fornecido os utensis para rancho. Av. 27. 0

29 ~larço 18ú2.

com sllas praças póc1e o governo completar o
corpo de Permanentes da eôrte, servindo
por que tempo. Dec. Heg. 191, 1 Julho
18[12, art. 3, 4.

canras de linha: requisições de seus comman
dantes para fornecimentos sflo satisfeitas
pelo al"enai <le guerra em virtude de or
dem cio commanda 11 te de ormas, sem con
sultar o secretaria. Av. 1.0 2 Janeiro 18[13.

vencimentos dos omciaes nelles empregados.
Dec. Instr. 263, 10 Janeiro 1843, nrt. 25,
Tab. lJ. R; etapes, quando e como. Dec. cit.
art. 43 n 48, 67, 68; bestas cle bagngem,
art. 51, 53; pagamento de etapes e farda
mento a praças de corpos que houverem
recebido consigoaçào ou nào, art. 67, 63.

ordenou-se que aos seus omciaes se não abo
nem gratificações dos exercicios para que
são nomeados, senão do dia em que nos
mesmos entrarem, exceptuado o tempo da
molestia para se lhes não ahonar. Av. h. o

16 Janeiro 18h3.

continencias e salvas que devão fazer, e a quem,
farão reguladas. - Vicl. Continencias. - Provo
8. R 15 Fevereiro 18h3.

as praças de pret addidas aos da côrte e estu
dantes da escola militar de que uniforme
usaráõ. Av. 6 Abril 1843. (Suppl ao Jorn. 99.)

sobre observancia das leis e ordens para dis
ciplina no interior dos corpos, destaca
mentos, guardas, senlinel1as e commissões
do serviço ,'elaráõ os commandanles de
armas. Dec. Reg. 293, 8 Maio 1843, art. 2,
§ 6: bem assim fiscalisaráõ a qualidade e
quantidade das etapes, e receita e despesa
dos ranchos, hospitaes regimentaes, &c.,
§ 7; regularidade dos uniformes, &c., § 8:
providenciaráõ sobre que eIles fação, bem
como as guardas e sentinellas as contioenci~s

devidas por lei, § 10; uniforme do manejo
e evoluções, § 11; mappas de seus corpos,
art. 3; mappas da força effecliva, dos mo
vimentos internos por alta e baixa, e ele
armamentos, munições e petrecho de guerra
dos mesmos, art. 5; rancho, art. 6; licenças
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com informação do commandanLe e dos
capitães; e baixas, art. 7; ordem do presi
dente da provincia a respeito dos corpos.
art. 11.

couros

-Bec. Reg. 378, 14 Agosto 1846, art. 2,
S13, 15; art. 7 a 9, 20 a 27. 32 a 34.

CORPOS de Jinha: como serão pagos os refor
marias praças depret. - Vid. P1·aças. - Av.
24. o 17 Maio 18M.

- nova organisação se lhes deu para cil'cums
lancias extraordinarias, conforme o art. 2. o.

Dec. 25 Abril 1842 e Lei 282,24 Maio 1863;
Dec. PJ. 301, 27 Maio 1863, altm'ado pelo
Dec. PJ. 529, 23 Agosto 1847.

declarou-se como devem ser contempladas
para pagamento de fardamento, etape, soldo
e gratificação, as praças que deserlarem;
e forragens dos capilães mandantes, não
quanlia para caval10 nem accumulando
c('mmando de companhia. Av. 5 Agosto
1843. (Jom. 2M.)

os soldados delles que passassem para perma
nenles da côrte e desertassem como serião
considerados e punidos. Provo 17 Agosto
1863. (J01'12. 265.)

prohibio-se continuação de jogo no xadrez
entre os presos. Ord. do <lia 289, lo Outubro
1863. (.fom. 278.)

acautelon-se o duplicado pagamento de etape
á Iropa que marcha de uma provincia para
oulra. Circo 89, 9 Novembro 1843.

officiaes de diversos podem ser julgados em
um só processo. sendo réos do mesmo crime.
Cons. 25. o 20 Março 1844, S2.

como se lhes fazem pagamentos de seus ven
cimentos nas pagadorias. - Vid. Pagado1'ias.

11

CORPOS de linha da côrte: baixas do hospital
como lhes sel'ào fornecidas. - Vid. IJospi
tal mililm'. - Dec. Reg. 397, 25 Novembro
1844, art. 209,

prohibio-se que pelas suas caixas se fizessem
ahonos. Circo 27 Fevereiro 1845. (Suppl. ao
Jom.84.)

aos corpos que tiverem caixa de aJruinislrnção
não se fomecem objeclos de fal'dameolo sem
ordem expre sa da seer olaria da gnerra.
Av.6 Março 18ú5. (.]o1·n. Suppl. 97)i Circ,
3 Novembl'o 1846. (Gaz. On: 60, 1." l:ol.)

declarou-se isenta da conlribllic80 sobre ven
cimentos a gratificaçflo de ~ommaodo de
companhia. Av. 22 Agosto 1845. (.10m. :2h9).

revaccinação de suas praças. - Vid. Paccina.
Dec. Reg. 664-, 17 Agoslo 1866, ad. ~5.

declarou-se como se passaráõ titulas de dividas
ás suas praças, independentes das eSCllsns
ou baixas. Circo 5l\larço 1867. (Gaz. OfT. 156,
1.oval.)

da côrle: pOl' elIes se mandou fossem àistri
Jmidos artifices do arsenal de guerra que
não livessem aptidão para omcios. Av. 7
Junho 18li7. (Gaz. OfT. 38, 2. 0 vol.)

aos mestres de tambores e corneIas mandou-se
abonar quantia. Av. 8 Junho 1847. (Gaz.
OfT. 39, 2. oval.)

- que destacão para fóra dos seus quarteis: a
seus officiaes compele elape, ainda que

80.
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deixem de servir por molestia ou prisão pal'a
conselho de guerra, cessando no segundo
caso 1/2 do soldo. Av. 10 Agosto 1847. (Gaz,
OfT. 92., 2. o t'ot.)

CORPOS de linha: seus commanuanles presh
ráõ á pagadoria contas da gerencia dos
rcspecLivos ranchos conforme o § 7 nego 8
Maio 1843. Av. 14 Agosto 1847. (eaz.
OfT. 92, 2..0 vot.)

seus officiaes estudantes. da escola miliLar
,'encem graLificação ~ddicional, Av, 97, 21
Junho 1847..

ordenou-se que nas de umas provj,nci'as não
devem servir officiaes dos de o.uLras, nem
da 3.· e h.a. classe. Circo 30 Outubro 1847.
(Gaz. 01[ 155,.2. 0 !Jol.)

as praças cOJildenJoadas a traIJa.lhos puIJPicos
logo que tenhão exclusão,. não devem ficar
addidas aos corp.os, e sim ser mandadas
para as ~adêas, quando. não sigão logo para
seu desLlllo; c rccebem os SQCCQrro·s cari
tativos pela reparLição a que rorem eolre
sues. Ar. 10 Novcmbro 1847. (6'az. Olf.
162, 2.° 1:01..) - Yid, Alimmtos. .

as catde~ras J3a.ra rancho de batalhão rOHle
ccrn-se por occasião da crea'ção delle, e
depois pelas sobl'as das caixas de ad);ninis
Lração. Av. 27 NO\'eml>ro 18/i.7•. (Gaz. Ot[..
182, 2,0 vol.)

ao filO ele S.. r>au~0 cGEceden-se eonselbo de
administração. Av. 25 Janeiro 18[18. (Goz'.
Off. 24,. 3. o rol.).

quaHdo For ordem dQ governe- tlVel'e111 dú
marchar para tll1tFU provincia devem seguir
com a força do ulLimo mappa enviado á
secretaria da guerra. Circo 16 Mal'~o 1849.
(Gaz. Off. 63, 3. o vot.)

CORPOS de linha: suas praças deslacão para
fóra das capitaes na faHa ahsoluta de poli
ciaes. Circ. 16 Março 1848. (Coz. Of{. 63,
3.. o t'ol.)

~ a praça de COI'pOS do exercILo nflO podem os
presidentes conceder passagem para corpos
que a elle não pel'Lenção. Av. 13-Maio 18118
(6az. Olf.. 1112,3. 0 l·ol.); engAjando-se nunca
por menos de um anDO. Av. 19 Maio '1848.
(Gaz, O1f.116, 3. 0 l.'ol.)

ás suas pl'aças que devcgdo ler baixa por
haverem fiodo o tempo quizessem continuaI'
se mandou abosar gratificação igual ao soldo
da primelra praça, conforme ad. Lei 3H,
o Março 18!J5. Av. 16' Maio. 184,8. (Caz.
Of{. 114, 3,0 Ilot.)

- official quecommande diversas companhias só
vence nma gratificação. Av. 29Agosto1848.
(Corr. lIrJ IJl'e. 258, S llRpl.)

fixas: seus officiacs. da primeira classe do
exercito não podem ser empregados na ..
companhias de pedestres. Av. 3.0 Agosto
18!l8. fC07:1·. !rIer,e. 258, Suppl.. J

lhas: ao de S. Paulo orden(i)u-se qble 110&

mappas mensaes á secretaria de es~ado de
clarasse o destino dos officiaes, e -ii em
prisão e porque. Av. 27 Setembro 1848.
(CoI-r, Afere. 266.)

- foi-lhe conced'id0 perdão de primeira e se·
gunda deserção simples. Dec. 11 OutubrOo
1848. (COlT. !Itere. 298.)

seus seci'eLaI'ius 0btiverão gI'a~mcaçã&mensal.
de 4:jj) reis, e seus olEciaes etape em tempo
de paz, e como e em que casos. Lei 514,
28 Outubro 1848, art. 6, § 15. (Dial·. 7939);.
e rações de vinho nos lermos da Lei 2lJ. Sll-
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tembro 18~8. Av. 5 Dezembro 18M. (Diar.
7965.)

CORPOS de linha: foi o governo autOl'isado para
engajar, e como, praças para elles. Lei -514,
28 Oulubro 1868, art. 6, § 21 (Dia,.. 7939);
executada por Dec. Reg. 562, 18 Novem
bro 18M!. (D ia?" 7~65.)

- aos seus COI'pOS de saude foi o governo aulo
risado para organisar novamente, e como.
Lei 514, 28 Oulubl'O 1848, art. 25. (Diar.
7939. )

que Lem' caixa de adminisLração e recebem
consigna<;ão, não percebelB flll'damento.
Av. 23 Novembro 1848. (Dim·. 7951.)

esLabelecê-rão-se as'regras por que deveráõ ser
feitas até ullerior disposição legislativa as
promoções nos differenles corpos do exer
ciLo. Dec. 572, 9Janeiro 18l19. (Dia,.. 7992.)

- Jixas ele Malto-Grosso liverào novo plano de
organisaçã:o. Dee. PI. 57[1, 9 Janeiro 1849.
(D im'. 7996.)

CORPOS de mão morLa. - Vid. as 1'especth'as dc
nominações.

dus bens a clles obrigados p<:>c! em , e como,
dispôr, &c.• os clerigos e regulafes lransla
los. Lei da Consto Porto 10 Novembro 1821,
art. 15, em vigor pela Lei 20 Oulubro 1823,
1I1't. 2.

CORPOS de Ol·den~l1lças.- Vid. 01'denanças.

CORPOS de Policia de ViIla-Rica e 1.\'1arianna
mandárão-se organisal'. Dec. e Av. 13Julho
1811; Off. 23; Av. 28 Agosto 1811.

CORPOS de Policia: o da Bahia mandou-se 01'

ganisar, e como. Dec. PJ. 1. o 17 Fevereiro
1825. (GoU. Nab.)

como se preencherião os postos que nelles
vagassem determinou-se. Lei 26 Novembro
1830, art. 5; Lei 30 Agosto 1831, art. 8.;
para execução Av. Circo 3. o 27 Setembro
1831, § 2. (GaU. Nab.)

determinou-se o que se devia praticar com os
seus desertores que assentassem praça nos
de linha. Av. 12025 Outubro 1862.

das di\'ersas provincias: desertores delles forão
perdoados, e como. Dec. 15 Novembro
1846. (Gaz. O(f. 75, 1. 0 vot.)

não é a reparlição da guerra obrigada a for
necer-lhes polvora graluitamente. Av. 29
Agoslo 18~8. (Con·. lIterc. 258 SlLppt.)

da côrte e proYincias: foi exlendido l~erdão

de primeira e segunda deserção a oulros
concedido. Decr. 3 No\'embro 1848. (Dia
rio 7939.)

Vid. GlIa1'da l'cal da policia. - Guardas 1nllnici
paes t'oiLlIltarios.

CORPOS provisol'ios de linha. - Vid. COI'POS t/"
linha.

COUPOS de segunda linha. - ViJ. illilicias.

CORREGEDOR do crime e do ci\'el ua côrle e
cnsa da supplicação 60 Brasil crcárão-se e
com que jl'lrisdicção. Alv. 13 l\laio 1808.
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COI\I\EGEDOn do civel da çôrle foi aulorisado
para usar de to la a jurisdicção que com
pelia [lO logar cio juiz da Iodia e Mina. Dec.
13 Solembro 1808.

COnUEGEDOR

que elles nflO fazi50; e dava cont.a dos juize
de fÓl'a. Port. 16 Setembro 1811. (B. Clll'
llci1'O, Exll'. 1.)

da <:omarcn arrecada e como ol'dinarias devidas
pelas camaras ao e~cl'il'ão da real camara.
Provo 27 Selembro 1808. (CoU. Nab.)

de comarca procedia a sequestro nos hens dos
milicianos desertores, Dec. 12 Junho 1809.
(B. CanUJi7'o, Extr. 1. 0)

de comarca dava posse ao delegado do physico
mór do reino. Alv. 22 Janeiro 1810, § 3;
perguntava annualmente pelo seu compor
tamenLo, § 36.

do civel da casa da supplicação do Brasil: sobre
sua graduação em relação a desembargador
mais anligo. - Vid. Alv. 31 Mm'ço 1.810.
(GoU. Nab.)

da comarca dos Açores: sobre sua compe
tencia para conhecer das queixas por ex
cessos de salarios de conlas de confrarias,
&c., resoher indemnisações e decidir quaes
quer oulros recursos a respeito.-Vid, Cm't.
Bcg. 5 Jancil'o 1.811. (CoU. Nab.)

de comarca perguntava em correição pelos
descaminhos dos senas dos papeis. Port.
1 Março 1811, § 3. (B. Camcil'o, Extl'. 1.)

de comarca, onde o havia, e em falta o JUlZ

de róra, c em falla deste o das terras mais
visinhas tomava conLa dos faUi os. tirava
devassas, &c. Alv. 8 Agosto 1811. (B. Cm'
nell'o, Ext,·. 1.)

de comarca mandava fazer pelos officiaes, á
cnsta dos juizes ordinarios, as diligencias

COIlREGEDOR de comal'cn, de accol'do com os
vig'a rios geraes o ti da vara, eo tregava os
mcnores desamparados aos parochos para
os distribuir pelos lavradores. ParI. 8 Maio
1812. (B. Cameiro, Ext1·. 1.)

da comarca procedia. e como. cootra os
jui7.es ol'dinarios que não cumprissem as
ordens dos inspectores de transportes,
sendo adjunto com os provedores de co
marcas: e recebia queixas contra as auto
ridades locaes que não cumprissem ordens
ou requisições sobre transportes. Porto 14
Maio 1812. (B. Carneiro, Extl'. 1.)

de comarca podia prover interinamente por
lres mezes labelliães e mais officios de jus
tiça. - ido Pl'OV. 10 Dezembl'o 1812. (GoU.
Nab.)

de comarca não podia ordenar suspensão de
vereador juiz })ela Ordenação. - Vid. P1'OL'.
SO illa1'ço 1813. (CoU., Nab.)

do civel da côrte e casa em Lisboa: supprimi
rào-se dons. Av. 13 Maio 1813, § 2.

da comarca presidia ás sessões das camaras, &c.
-Vid. Pl·OV. 2 Junho 1813. (CoU. Nab.)

de comarca conhecia por appellação das sen
tenças dos juizes ordinarios até á quantia
da sua alçada. Alv. 16 SeLembro 1814, § 3.

da comarca membro de governo interino de
capilania: sobre sua ilJegal prisãO e sus
pensão determinada pelos outros membros,
&c. - Vid. Pl'OV. 28 Novemb1'o 1814. (CoU.
Nab.)
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CORREGEDOR

comme EDOR das comarcas das Ilhas dos Açores
e da Madeira liverão aU~lllento de orde
nado. Alv. 2.· 9 Oulubl'O 1817. (Coll. Nab.)

CORREGIR

presos existentes, e como organi ada. Podo
3." 12 Fevereiro 1825. (Coll. Nab.)

de comarca fazia, e como, cumprir as senten
ças soure abusos ou excesso de jurisdicção
commettido pelo juiz ou autoridade eccle
siaslica, de quem se recorre se e que a
isso se recusasse. Lei da Conslit. PorLug.
17 Maio 182 L, § 4. posta em vigor pela
LQi 20 Outubro 1823, art. 2. - Vid. Abuso.

do cri me da côrle e casa: seu escri vão deixou
de ser do superin lendenle geral dos con
lrabandos. Av. 1. .• Setembro 1821. (Cott.
Nab.)

de comarca não concedia cartas de US3nças
aos juizes eleitos de barrete que dellas não
necessitavão para exercer seu oflicio. Res.
28 Janeiro 1823.

de comarca concedia cartas de usança e como
aos juizes que sahissem por Pelouros. Res.
30 Janeiro 1823.

do crime da côrte e casa foi substiLuido, e
como, por joiz de direito nomeado pelos
regedores na presideocia do conselho dos
jurados. Dcc. 26 Maio 1823; era oa côrte
o juiz de direito a quem locava formar o
processo e jlllgal-o, sobre abuso de liber
clade de imprensa. Proj. 2 Outubro 1823,
art. 20, &c., mandado executar por Dec.
22 Novembro 1823, e Res. 11 Setemuro 1826
e declarado por Dec. 28 Setembro 1825.

fiscalisava as contas de receita e despesa dos
conselhos. Lei 20 Outubro 1823, art. 24,
§ 11.

do crime da côrte e casa devia mensalmente
enviar á secretaria. da jusliça .relação dos

CORREGEDOR do civel e crime da côrle lirerão
fixação cle ordenauos. Dec. Tah. 17 Feve
reiro 1825.

do crime da côrle e casa: allgmenlou- c o
numero cle meil'iubos. Dec, 16 Agosto 18:.5.

da comarca vigiava sobre a creação dos expos
los encarregada ás camaras, rov. li. Novem·
bro 1826. (Gatt. Nab.) - Vicl. Lei ill/i'a cit.

ela comarca não linha ingcrencia uem jtlris
dicção alguma no desempenho das aLtl'i
buições das camaras municipaes. Lei 1
Outubro 18':.8, arL, 65, explicado por A\'. 0
SeLemuro 1829, § 2.

do crime da cÔrte e casa presidia ás junlas
policiaes. Dec. 9 J L11ho 1831, art. 6.

do crime da côrte e casa: seu servico em vir
lude do art. 9, Lei 6 Junho 1831'diviuio-se
por tres desembargadores. Av. 3.· 22 Agoslo
1831. (Coll. Nab.)

do crime e civel da côrte quanto pagava de
novos direilos. - Vicl. Novos e velhos direitos.
- Dec. Tab. 25 Janeiro 1832.

do civel e crime e de comarca farão suppri
mielos, e como. Disp. Provo art. 18, Cad.
do Proc., art. 8.

CORREGIR: exceder a prudente faculdade de o
fazer, oIrendendo, ultrajando ou maltra
tando, e como, algum subalterno ou qual
quer pessoa com quem se traLe em razão
de oIlicio é crime, e como punível. Cad.
Crim., art. 1~h.
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CORREGm empregados de adminisLrações, re·
cebedorias e pagadorias de rendas publicas
como deve o inspecLor geral do thesouro.
Lei 4 Outubro 1831, ad. 12, § Õ, e os
inspeclores de thesourarias, cit. Lei nrt.
53, § 3, 107.

- podem ql1aesquer associações e chefes de fa
milia e convenLos os seus subdiLos desobe
dientes. Av. 3 Novembro 1831.

os empregados das mesas de diverias rendas,
eonform e a Lei 4 OuLubro 1831, art. 63,
§ 3, incumbe ao seu administrador. Reg. 26
Março 1833, art. 12, § 4, 36. (CoU. OUI'.
P,·et.) Reg. 30 Maio 1836, art. 36, § 2, 52.
(CoU. Pt.) e os das alfandegas, Heg. 22
Junho 1836, art. 33, § 3, 50. (CoU. cit.)

e como se devem os aprendizes menores do
arsenal de guerra. - Vi". A"senat de gue'Ta.
- Dec. 11.3, 3 J aueiro 1842, art. 1.lJ; Ins
trucções annexas li Janeiro, art. i3.

como se devem os empregados da secretaria
da fazenda eu fórm~ da Lei 4 Outubro 1831,
art. 12,107; Dec. Reg. M8, 19 Abril 18úll,
art. 6.

como ie deve os alumnos da aula de geomelria
applicada ás arLes do arsenal de marinha.
Vid. A,'senat de 1l1al'inha. -Dec. Estat. 1169,
26 Agosto 18A6, art. iã.

como sc deve os empregados da contadoria
geral, contadorias e mais repartições de
fazenda da marinha. - Vid. ContadOl'ia da
mm'inha. - Dec. Reg. 448, 19 Maio 1846,
art. 68.

Vid. Adve"tir I Rep,·ehender.

CORREIÇÃO: devião os ouvidores annl1almenle
fazer, sob pena de se lhes dai' em culpa.
Provo 17 Março 1813. (Coil. Nab.)

aposentadoria aos miuistros que a fizerem.
Vid. Aposentadoria. -Lei 11 Maio 18i>.1;
Lei 25 dilo; Cod. do Proe., art. á7, &c.•

ordinaria: seus direitos. - Vid. Not·os e t\(dltos
dir'eitos. - Dc<'. Tab. 25 Janeiro 1832.

dos juizes de c1ireilo, - Vid. juiz de dir'eito.
Cod. do Proc. art. 46, § 1; Dcc. 15 Oulu
bro 1833, art. ú; Av. 10 Setembro 1835;
Av. 3 Outubro 1835; Lei 261, 3 Dezembro
1841, ad. 25, S4, art. 26; Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 200, § 4, ad. 201 a 210;
Reg. 1"3, 15 Março 1842, art. 36.

CORREIO B,'asitiense e todos os escriptos de seu
autor farão prohibidos. Ord. 17 Setembr0
1811, participado em Av. 22 Março 1812,
cito na Porto 17 Junho 1817. (D. CarneÍ1'o,
add il.1.)

CORREIO ~eral da côrte e provincia do Rio de
Janeiro teve provisoriamente o Reg•.22 No
"embro 1808. (CoU. Nab.) - Vid. l1es. 30
Setembr'o 1828.

forão isentos do serviçO' militar os encarrega
dos da conduccão de sua maia. Av. 31
Janeiro 1809. .

servente com o título de correio, conIorme o
ad. 5 do Reg., se mandou nomeaF. Av. 8
Março 1809. (CoU. Nab.)

entre S. Paulo e Rio de Janeiro regulou-se, e
como. Provo 29 Novembro, Av. 5 Dezem
bro i809. (CoU. Nab.)-Vid. Av. 22 JulluJ
1833.
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CORREIO

CORREIO entre Minas, Campos dos Goytacazcs
e o Rio de Janeiro regulou-se. Av. 5 De
zembro 1809. (CoU. Nab.)

CORREIO

Alv. f Agoslo 1815, 30 Setembro 1816.
(llld. Alb., verbo Cm·tas.)

- prompti6cação e remessa àe cartas pelos pa
quetes como se farião accordou-se na COD

vencão com a Grãa-Bretanha 19 Fevereiro
1810, 3rt. 6 a 10; pagamenlo de carms
vindas em cada paquele ordenou-se. Av. 20
Julho 1812. (CoU. Nab.); Provo 20 Feve
reiro, Provo 4 Agoslo 1823 (CoU. Nab.);
Porto 1. a 24 Setembro 1824 (CoU. cit.);
Provo 20 Junho 1825 (Cott. cit.) .••

- da côrle: a seu administrador elevarão-se oS

vencimentos. Dec. 23 Fevereiro 1810. (CoU.
Nab.)

- na côrte ordenou-se recepção das malas e
cartas avulsas vindas em embarcações, e
sua entrega immediata no correio, sob que
penas aos extraviadores. Av. 9 Maio 18tO
(CoU. Nab.)· nomeação de agentes para
este fim. Av. 23 setembro 1812 (CoU. Nab.)
novas providencias. Porto 1.· 31 Janeiro
1825. (CoU. cit.); Av. 15 Julho 1833. 
Vide Av. 2 Ab1'il 1836.

- sobre fórma de pagamento de vencimentos a
conduclores de malas, l)rovidencias. Av. 15
Novembro 1~10. (CoU. Nab.) Av. 24 De
zembro 1810. (Cott. cit.)

- de Minas Geraes: mandou-se neHe observar
para partida, &c., plano ha pOl1CO adoptado
sohre os do interior. Provo 1.. 18 Abril 1811
(Cott. Nab.); para a viDa de Barbacena
estaheleceu-se. Provo 26 Novembro 1811.
(Cott. cit.)

- não cobrava porte das cartas remettidas pelo
physico-mór do reino aos seus delegados por
se considerarem do real serviço. Provo 13
AbriI181lt. (CoU. Nab.)

- mandou-se ad'optar o melhodo de desinfectar
cartas e papeis vindos.de paizes contagiados.

II

CORREIO: a seu respeito se aerão rro"idencias
em Porto 8, Edil. 28 Junho 1816 e Av. 18
Outubro 1817. (Ind. Alb., verbo Con'cio),

da Bahia: seu administrador, que era tambem
officia1 da secretaria da juula da Cazenda,
foi dispensado do ponto nesla reparLiçf'o.
Provo 5 Dezembro 1816. (CoU. N"b.}-Vid.
Res.5." 19 Ab1'il1825. (CoU. Nab.)

entre as provincias de S. Pedro do Rio Grande
e de S. Paulo se mandou cslaLJelecer, e como
regulado, nomeando-se admiuislrador. Dec.
e Cart. Reg. 2ft Setembro 1817.

corresponuencia entre os porlos do Bra iI com
Portugal regulou-se. Av. 15 Fevereiro 1819.
(lnd• .A.lb., verbo Com'io.)

de S. Pedro do Sul ordenou-se que a admi
nistração estivesse a cargo dos almoxarifes
e seus escrivães das respeclivas vil1as, e res
tituídos os officiaes deslinados para O peso
das cartas. Provo 23 Junho 1819. (CoU. Nab.

das villas de Jaguaripe e Margogipe na Bahia
mandou-se eslaLJclecer, e com que ordenado.
Provo 2." 31 Janeiro 1820. (CoU. Nab.)

enlre Goyaz e S. João de moRei mandou-se
estabelecer. Av. 6 Abril 1820.

mandou-se assentar praça a dez pedestres para
servirem de correios para a côrle durante
a estada de S. A. o principe rel;enle em
Minas. 2 Porto 17 e 1 de 20 Abril 1822.

de S. Paulo: sen escrivão foi mandado con
servar e com que vencimento. Provo 1.· 12
Dezembro 1822. (CoU. Nab.)

3i
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CORREIO

CORREIO: ordenou-se que não cobrasse porte
dos diarios da assembléa geral constituinte.
Porto 12 Junho 1823. (Coll. Ouro PI'.)
Porto 29 Agosto 1823. (CoU. Nab.)

por elJe erão officiosamente remellidos pro
cessos de libel'dade de irnpl'ensa para accu
sação. - Vid. P,'ojecto 2 Outllb,'o 1823, al't.
34, mandado executar pelo Dec. 22 Novem
bro

4
1823.

- sobre parle de diarios das côrtes de Portugal
reclamados. - Vide Res. 1. a 6 Novembl'o
1823. (CoU. Nab.)

ordenou-se ao da côrte remessa dos recibos
de cartas segurns ás diversas administra
ções. Porto 2.· 29 Dezembro 1823. (CoU.
Nab.) Prov. 1O Janeiro 1824. (CoU. cit.)

o segredo das cartas é inviolavel; a adminis
traçãQ do correio é rigorosamente respon
savel por qualquer infracção deHe. Consto
art.179, S27.

entre a cidade do Desterro e S. Pedro do Sul
e outro de Paranaguá: para estabelecer-se.
Porto 2.· S Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

seus conductores querendo podião recolher-se
com as malas em casa dos commandantes
dos districtos e vigarios'das freguezias. Porto
1.· 28 Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

aos officiaes jornaleiros que faltassem orde
nou-se que se não fizesse pagamento senão
quando molestos. Porto 10 Abril 1825. (CoU.
Nab.)

- seus officiaes papelistas tiohão accesso a es
criplurarios por antiguidade. Res. 4. a 19
Abril 1825. (CoU. Nab.)

CORREIO da côrte: ordenou-se-lhe que conu.
nuasse sem livro de Lransito. Porl 23 Abril
1825. (CoU. Nab.)

da côrte ordenou· se que exigisse de particu
lares, e sob que penas, cartas que em seu
poder paravão, e sobre que farião annuncios
para entrega. Porto 5 Maio 1.825. (CoU. Nab.)

de terra em Alagôas: para seu estabelecimento
mandou-se apresentar plano. Port. 1.' 27
Maio 1825. (Cott. Nab.)

·da villa do Rio Grande do Sul: a quem subs~

tituio seu ajudante envolvido em devassa,
mandou-se abonar a quinta parte do orde
nado, reintegrando-se o proprieLario. Res.
f. a 28 Maio 1825. (CoU. Nab.)

- de Goyaz e Malto-Grosso para a côrte: mano
dou-se organisar plano que regularisasse as
partidas. Porto 2.· 25 Outubro 1.825. (CoU.
Nab.)

_ -accordou-se com Portugal a reciproca obriga
ção de darem parte no correio quando esti
vessem para partir, e receberem as malas
{)s capitães e commandanles de navios; e a
enlrega dos porles da correspondencia pu~

blica. Provo 2. a 22 'Abril 1.826. (CoU. Nab.)

- do Rio Grande do Norte: prestação feita em
-seu beneficio pelo ex-governador, posto que
;ilIegal, mandou-se abonar. Provo :1•• i9
Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

ordenãu-se que não cobrasse porte dos perio
dicos e livros para bibliolhecas publicas.
Res. 15 Novembro 1827.

do Ouro-Preto: a um seu amanuense conce
deu-se aposentadoria com meio ordenad.o.
Res. 2.· 7 Dezembro 1827. (CoU. Nab.)
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CORREIO da côrte: ordenou-se que enviasse ás
secretarias ou casas de sessões dos respec
tivos lribunaes as cartas e officios que lhes
fossem dirigidos. Porlo fi Março 1828. (CoU.
Nab.)

- da côrte: agente seu privado do officio e
que pedia reintegração foi indeferido de
clarando-se que ao lagar não cabia o accesso
requerido. Res. 19 Março 1828. (CoU. Nab.)

providencias para facilitar e accelerar corres
pondencia entre Santa Calbarina e a côrte
derão-se. Provo 22 Março 1828. (CoU. Naú.)

- da côrle: contra seu administrador se mandou
proceder por aberlura de cartas. Porto 23
Abril 1828. (CoU. Nab.)

- por eI1e envião os juizes territoriaes ao su
premo tribunal as precisas informacões
crimes cujo con eClment"o llel'tença a 'este
tribunal. - Vid. Sup7'emo T"ibunal de Jus
tiça. - Lei 18 Selembro 1828, art. 23; Res.
20 Dezembro 1830, art. 39. .

por eIle se remettião á relação do districto os
aulos crimes sentenciados pela junta- de
justiça de Goyaz.-Vid. Junta de justiça. 
Res. 24 Selembro 1828, art. 1.

- para reorganisar e estabelecer entre as pro
vincias os correios de mar e terra foi. e como,
o governo aulorisado. Res. 30 Setembro
1828; para cuja execução. Dec. Reg. 6
Março 1829, e dos paquetes. Dec. Iostr.
14 Maio 1829. - Vid. Res. 7 Junho 1831.

- ordenou-se ás juntas de fazenda, sob que
penas aos seus escrivães. distiocção entre
os omcios de serviço publico e os de parti
cular que deverião ser enviados pelo cor
reio á custa destes. Provo Cir'C. 2.· 25 Se
tembro 1829. (CoU. Nab.)

II

CORREIO: ordem deIle ê necessaria para que os
correios maritimos possão largar do porto,
bem como as participações ordenadas pejo
S§ i, 10. Instr. 1.lJ. Maio 1829; OIT. 9 De
zembro 1830. (CoU. Nab.)

- subtrabir, snpprimÍl' ou abril' cal'la depois de
lançada no correio, ou concorrer para isso;
ou com abuso de poder commeller taes
factos a respeito de carla conduzida por
portador particular são crimes, e como
puniveis. Cod. Crim. art. 129, § 9.

tirada e abertura de cartas como são puniG'
Cad. Crim. art. 215 a 218.

por elie são, e como, remeltidos ao supremo
tribunal autos de revisla. - Vid. Sup"cmo
Tribunal. - Res. 20 Dezembro 1830', arts.
23, 25, 39. .

- era pela mesa de despacho marítimo avisado
da sahida das embarcações para se apromp
tarem as malas. - Vid. Mesa de despacAo
ma7'itimo. -Dec. Inslr. 8 Março 1831, § G;
c depois pelas mesas de diversas rendas.
Reg. 26 Março 1833, art. AG, § 4.

approvou-se o regulamento seu com algumas
limitações e declarações. Res. 7 Junho 1831.
- Vid. Res. 42, 10 Outub,'o 1834.

da cidade do Maranhão foi organisado porD
29 Agosto 1831. - Vid. Av. i.· 20 Setem~

:1831. (CoU. Nab.)

- para inspecção dos paquetes nacionaes dérão-se
á respectiva commissão instrucções com o
Av. 3.· 22 Selembro 1831. (Coil. Nab.)

da côrte para S. José do Norte e S. Franei
de Paula DoRio Grande do Sul separárãa
Av. 6.· 16 Novembro 1831. (CoU. Nab.,
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CORREIO: em virtude de àenuncia de desca
minho de carlas feita cru pe6odico mnn
don-se ex-ollicio procedel', e como. Av.
2,° 9 Dezembro 1831. (Coll. Nab); Av. 7.°
14, Av. 3.° 22 Dezembro 1.831. (CoU. Nab.)

sobre esla1>elecimenlo dos correios do interior
na provincia do Rio de Janeiro. Av. 4.° 9
Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

- mandem-se adoptar meio proposto para co
nhecer-se um desencaminhador de cartas.
Av. 5.· 22 Dezembro 1.831. (CoU. Nab.)

ordenou-sp. cumprimento do Reg. sobre modo
de fecllflr os jornaes pnra se não introdu
zirem nelles cnrlas e evadirem-nas ao pa~a

mento dos porles devidos. Av. 17 Março
1832.

- seus emprf'gados perlencem á guarda nacional
de reserva. Res. 25 Outubro 1.832, arte S,
S6.

- por elle se remellem ás relações. e como, os
aulos de apl'ell.açúes civeis. Reg. 3 Janeiro
1833, arte 49.

seus administradores não necessilão aUestação
pal'u colH'al' ordenado. Dec. 2 Março 1.833,
ad. unico, S1.6.

- seus administradores, conforme O art. 155 do
ne~,. devem ~nvial' mappas de receila e
despesa directamente ao da côrte. Av. 1.3
Julho 1833.

de S. Paulo para a côrte, e vice-versa, fixou-se
de cinco em cinco dias. Av. 22 Julho 1833.

- sobre isenção de porte pedida para as cartas
vindas por Hamburgo para coJonos alle
mães. Av. 17 Agosto 1.833.

CORREIO: seu porle de mar e terra ficou per
tencendo a receita geral. Lei 58, 8 Outubro
1833, art. 31, S 8; Lei 40, 30utuol'O
1834, art. 36.

seus empregados são geraes. Lei 16, 12 Agosto
1.834, art. 10, S7.

- participações a elIe dos commandantes -de
navios da armada. - Vid. Armada. - Av. 7
Oulubro 18M, &c.; Av. 21. Janeiro 1848.

da côrte: foi o governo antorisado para aug
menlar vencimentos a sens empregados.
Res. !J2, 10 Outubro 1834, execulada por
Dec. Tab. 14 Novembro 1.834. - Vide Dec.
Reg. 9 Sctemb7"O 1835.

- deve cobrar porte dos :mtos expedidos ex
officio pelo supremo tribunal de justiça.
sendo pelo sobrescripto de interesse parti
cular. Av. 1.5 Dezembro 183fJ.

_ da côrte ordenou-se que estivesse aberlo desde
as 8 horas da maohãa até o sol posto. Av.
1.6 Dezembro 1834; excluidos os domingos
e dias santos. Av. 23 dito; alterado para~1

7 horas. A.v. 17 Maio 1.836.

formularios de balanços mensaes e annuaes S~

remetlêrão. ás diversas administrações. Av.
e Circo 17 Dezembro 1834.

da côrte para a vilIa da Praia estabeleceu-se
diario. Av. 19 Janeiro 1835.

seus empregados só o governo geral pódo
demillir. Av. 23 Abril, Av. 2 Julho 1835.

- deve até o fim de Fevereiro enviar conta de.
anoo financeiro findo. Av. Circo 23 Julho
1835. - Vid. Circo 27 Dezembr'o 1842.

para remetter, e como, os aulos crimes eX
omeio derão-se providencias. Av. 29 Agosto
i835.
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CORREIO : regulou-se a fórma da entrega das
carLas nas diversas administrações. Dec.
Reg. 9 Setembl'o 1835..- Vid. Lei 98, 3i
Outubro 1835, art. g, § 3.

- a companhia do Rio Doce ficou ohrigada a
conduzir nas suas barcas de vapor os cor
reios do governo. - Vid. Companltías.- Res.
23, 17 Setembro 1835, art. 10; Dee. 9
Agosto 1836. cond. 7. a

"..- seus empregados nomeados ordenou-se que
não pagassem novos direitos. - Vid. N()IJos
e velhos dí1-eiLos.~ OIT. 24. Selembro 1835;
Ord. 102,2 Outubro 1838; o contTario em
Av. 22 Abril 184.4.

aJLerárão-se, e sobre que bases, as taxas das
cartas, jornaes e autos, e com que isenções.
Lei 98 31 Oulubro 1835, art. 9, § 3. - Vid.
Lei 70 • 22 OutLLb1'O 1836, a1't. 10, S2.

suas ndmmistraço-e; Sa0-51.ljeitas á inspecção
das lhesourarias, quanto á fiscalisação da
arrecadação, administração, &c., conforme
a Lei 4 Oulubro 1831, art. 53; Av. 6 No
vembro 1835. - Vid. Av. 23 Janeiro 1847.

as cartas para legação franceza e consulado.
e individuas da esquadra podião deixar de
ir ao correio. sendo com licença do inspec.
tal' da alfandega recebidas a bordo depois
da visita da saude. Av. 17 Fevereiro 1.836.

_. foi encarregado de receber suhscripções para
o C01Teio Official. Circo 18 Março 1836.

da côrte: ordenou-se que o encarregado de
receber as malas das embarcações que en
trassem acompanhasse as visitas de policia
e saude. 2 Av. 2, addit. por Av. 15 Abril
1836.

ordenou-se inquirição, e como, si as embar
caçpes que sahião levavão mnla ou não, por
não haver. Av. 9 Abril 1836.

CORREIO: em que circumstancias podem as re
ceLedorias, alfandegas e mesas de rendas
servir de ap;encia do correio. Reg. 30 Maio
1836, art. 79. (CoU. Nab.)

em que caso arrecada o selJo do papel. Reg.
30 Maio 183G. art. 80. (CDU. Pt.)

fizerão-se declarações a respeito dos portes de
carlas condnzidas pelos paqueles inglezes,
gazelas e periodico , em virtude de repre
sentação da praç:t. Av. 29 A~oslo 1836
(Jorn. 190); Av. 111 Fevereiro 1837.

alterou-se a taxa sobre jOl'oaes. reduzindo-se a
10 réis pOl' oumero e a das cart'lS de lena
e do estrangeiro á que pagavão anles do
Julho. Lei 70. 22 Outubro 18~6. art. 1.0.
S2.-Vid. Lei 60.20 Outubro 1838. art. 33.

recommendou-se observancia do art. 75 Reg.
1) Março 1829 sobre nolas nos papeis quo
forem de serviço puLlico. Circo 25 Outubro
1836.

enlreAn~ados Reis e a côrte fixou-se de cinco
em cinco dias. Av. 12 Janeiro 1.837.

entre Valenca. Vassouras e a côrte lixou-se de
cinco em' cinco dias. Av. 1.6 Janeiro 1837.

o praso do art. 117 do Reg. para parliciparem
as entradas ou sahidas das embarcações
reduzio-se a dous dias. Av. 27 Fevereiro
1837.

de Pernambuco: declarou·se que seu ofIj,-ial
papelista com titulo pela presidencia não
necessitava confirmaçãu. Av. 2!J Março 1837.
- Vid. Av. 89, 8 Agosto 1838.

remeUia autos civeis para serem julgados pelos
juizes de direito. Reg. 3.° 2 Janeiro 1838,
art. 4.
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CORREIO: declarou-se que á vista da Lei 12
Agoslo 183ú, 3rt 10, S 7, devião todos
os seus empregados sollicitar os titulos
pelo minislerio do imperio. Av. 89,8 Agoslo
1838. (CoU. 1'yp. Nac.) Av. 24 Oulubro
1846. (Goz. O(f. 50,1.° vol.)

- foi o governo autorisado para regular seus
vencimenLos, e sob que condições. Lei 60,
20 Oulubro 1838, art 33, execulada pelo
Dec. Tab. 32, 7 Marco 1839. - Vid. Lei 243,
30 íVot ernb1'o i8U, ·m·t. i 7.

- declarou-se por conta de quom seria pago o
parle de aulas crimes quando as parles
appellanles fossem indigentes, Av. 248, 11.
SeLembro 18liO.

certificado seu aproveiLa ao empl'egado con
sular ou diplomalico para provar quando
recebeu de pacho, c daqui conlar venci
menLo de ordenado. Dec. 74,8 Abril 1841,
art. 1.

- ngeneia na ilha de PaqueLá no Rio de Janeiro
creou,se. Dee. i6 AgosLo 1841. (Jom. 238.)

- a eUe não vão os offieios das provincias re
mellidos aos diversos ministros, que devem
logo, e como, ser entregues. Av. 13 Se
tembro 18li1. (10m. ~á1..)

()l'denou-se que fizesse nas carLas, &c., decla
ração do dia da expediçflo. Av.i8 Setembro
1841. (.fom. 259.)

- foi o governo aulorisado para melhorar por
meio de regulamento, aILerar laxas e mais
disposições do Reg. 5 Março 1829, preen
chendo os empregados que accrescerem
com os de repartições exlinctas. Lei 243,
30 Novembro 1841., art. 17. - Vid. Dec.
161, 10 Março 18i12.

por elIe são enviados, e como, os recursos
crime. Lei 261,3 Dezembro 1.841, art. 72;
Reg. :120, 31 Janeiro 18á2, art. f.láil.

CORREIO: restabeleceu-se o lagar de Directo/'
geral dos c01Teios. Dec. 1.l11, 10 Março 1842.
- Vld. Dec. 25ft, 29 Novembro 1842.

por ene devem, e como, os escrivães remeUer
á relação ou juizes de direi lo os autos de
aggravos. Reg. 143, 15 Março 18/12, art. 21.

da côrte foi autorisado para providenciar afim
de facilitar a entrega de cartas vlndas por
mar, e para fretamento de botes para eon
ducção de malas. Av. 27 ,Julho 184.2.
(Jorn. 241..)

não é necessario remetter-se ao thesouro o
ponlo de sens empreF;ados. Ord. 28 Selem
hro 18li2. (Jorno 205.)

- mandou-se continuar a regular o pode das
cartas eSl1'angeiras pelo Reg. 5 Mal'ço 182Q,
dando-se porém aos eommandanLes dos
navios 20 por cento das que trouxerem.
Av. 8 OuLubro 18h2. (Jorn. 300.)

- regulou-se o porte das cartas e mais papeis.
e a fórma do pagamento. Dec. 254, 29 No
vembro 18lt2. Estabeleceu-se o modo per
que se deve efJectuar o adiantamenLo dos
portes de cadas e papeis, e maneira por que
se devem distribuir nas casas com celeri
dade. Dec. 255 da mesma daLa. - Vid. Dec.
Inst/'. 296, 1.9 Maio 1.843.

- declarou-se que as gratificações do Dec. 7
Março 1839 não erão comprehendidas na
Ord. 12 Agosto, e que só se suspenderião
ou alLerarião por acto }pgislativo ou pelo
Reg. fuluro. Ord. 15 Dezembro 18{J.2. (.Jorno
6,18li3.)

_ mandou-se observar o art. 1.55, Reg. 5 Março
1829, ficando sem efJeito o Av. 23 Julho
1835. Circo 27 Dezembro 18h2. (Suppl. ao
Jorno 31 ~e 18M.)
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CORREIO: estampas para seus porles na forma
dos Dec. 29 Novembro Hl42 se mandárão
fazer na casa da moeda. Ord. 23 Fevereiro
1843. (Jom. 83.)

CORREIO

e embrulhos perlencenles a diplomalico
estrangeiros que ahi os receberião com a
mesma pl'omplidão que recebem as cartas.
Ord. 18 Setembro 184(,.. (Jorn.259.)

- derão-se diversas providencias para completo
cumpI'imenlo dos Dec. 254, 255 29 No
vembro 18á2; Dee. Instr. 290, 19 Maio
1843. Designou-se o numel'O de empregados
e seus vencimenlos nas administracões da
côrte e das províncias. Dec. e Rei. 303,
2 Junho 1843. Regulou-se. a maneira de
cobrar-se o pode dos autos crimes de uns
para ou tros juizos e tribunaes. Dee. 31h,
12 J ulbo 1843; declarado por Dee. 341,
lO Fevereiro 18ál~. Foi o governo autori
sado para alterar seu regulamento. Lei 177,
21 Outubro 1843, art. 29. - Vid. Dec. Reg.
399, 21 Dezemb,'o 18M..

como deve cobrar porte dos autos e precato
rias de causas em que a fazenda nacional
fôr parle. Ord. 10. o 31 Janeiro 1844.

----
- deu-se intelligencia aos a1'ts. 2 e 8 Dec. 29 No

vembro 18[12 sobre commandantes de pa
quetes, passageiros, &c., que conduzirem
cartas sem pOl'les previamente pagos. Av.
17 Fevereiro 184.4. (Jom. 49.)

- do Ceará: porcentagem e qual a seu adminis
trador e escrbvão se mandou abonar pela
arrecadação do seIlo a elIes enll'egue. Ord.
12 Abril 184lJ. (Jorn. 106.)

declarou-se que não devia repelir pagamento
de novos direitos pelo provimento definitivo
praticante que já as havia pago quando
interinamenle provido pelo presidente. Av.
22 Abril 184.4. (Jom.1.13.)

- providenciou-se sobre a boa arrecadação e
fiscalisação de sua renda nas respectivas
agencias. Av. 51, 18 Julho 1844.

ordenou-se que o seu agente recebesse e con
duzisse para o correio os pequenos pacotes

CORREIO: recommendou-se ao da côrle que
activasse seus carteiros. Av. 4 Dezembro
18h4. (Jorno 325.)

entre Goyaz e a côrle e Malto Grosso: sua
Dova direcção approvou-se. Av. 9 Dezembro
1844. (Jm'n. 329.)

_ deu-se novo regulamento a todos os do im
perio. Dec. Reg. 399, 21. pezembro 1.844
- Vicl. Res. 3[,6, 24 Mato 18l15.

_ as estações de que tracta o art. 214 do Reg.
, são unicamente no municipio neulro a

alfande~a e consulado. Av. 27 Fevereiro
18á5. (Jot'n. 82.)

_ d6 Campos: declarou-se que confol'me o a.rt
249 do Reg. devião ser'pllgos pela respe~l~va

agencia o a~ente e ajudante da admillls
tração, e as conducções de malas para Can
tagallo. Av. 12 Abril 1845. (Jorno 120.)

_ seu administrador tem aposentadoria. - Vid.
Ord. 10 Maio 1845. (Suppl. ao Jm'n. 148.)

_ seu aaente do mar pôde simultaneamente ser
gu~rda da alfandega. Ord. 10 Maio 1846.
(Suppl. ao Jorn. 148.)

ao ajlldante de uma administração se ~andou
abonar diITerença entre o seu venclmenlo
e o de administrador que occupára, por
achar-se o propri~lario na. assembléa p~o
vincial; e bem aSSim a prahcanle e porteIro
que servira de ajudante. Ord. 23 Maio 1845.
(SuppC. ao JOt71. 161.)-Vid. O,·d. 29Agoslo

1865.
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.. CORREIO: cessou a al1lorisl'lção para reforma.
Res. 3lJ6. 2ll Maio 1845. - Vid. Lei 396
2 Setemb7'o 1846, ari. 2, S22.

- para evilar transito de cartas sem porte se
mandou observar nas alfandegas. conso
lados e mais estações fiscaes, o art. 2, Dec.
19 Maio 18h3; Circo 5 Junho 1845. (Suppl.
(lO Jorn. 1.76.)

- da côrte é tambem auxiliado pela fortaleza
de Willegaigoon. Dec. Reg. 5U A. 5 Junho
1845, art. 38.

- recommendou-se que os empregados da alfan
dega fação senlir aos capitães e passageiros
a obrigação de enlregl'lrem as cartas e papeis
que trouxerem sujeitos a porle confume
o art. 27. S 1 Reg. 21 Dezembro 18M.
Ord. 18 Junho 1845. (Jorn. 185.)

sells adminislradores s50 as pessoas legitimas
para receberem das lhesourarias os sellos.
Ord. 80, 15 Julho 18l15.

- praticante. porteiro que servio interinamente
de ajudante do contador, e carteiro que
servio o logar daquelle lem direilo á diffe
rença de vencimento, quando não houver
duplicata. como si agueHe servisse pelo pro
prielario licenciado com vencimenlo, não
tendo logar accumulação de vencimentos
qnanto ao segundo. Ord. 29 Agosto 1.845.
(Jo7·n. 2l19.)

- no acto de entrega de massos de amostras
devem desemurulhar-se para verificar-se si
nelJe~ ba cartas introduzidas. Ord. 7 Outu
hro 18h5 (J0171. 299); Ord 16 Outubro 1865
(Jom. OOO); Av. 20 Junho 1848. (Gaz.
OU: 141, 3.· vol.)

- as cartas e p!lpeis de serviço publico do mi
nislerio da ~uerra ordenou-se que tivessem
por fora essa declaração. Circo 135, 16 De
lembro 1845, igual ás do imperio, C.irc. 17
Dezembro 1845. (J07'f1. 8, 1846.)

CORREIO: recommendou-se execucão do al'I;.
63 Reg. sobre pagamento dos ~mpregados
ser feito pelas adminislrações. Circo 29
Dezembro 18h5. (Jom. 1418ú6.)

deHes devem as thesourarias receber comOl
saldo ou rendimento os recibos ou cautelas
passadas pelas alfandegas ou collectorias ás
competentes agencias :ao aelo de se lhes
ap,'eseular o balanço mensal. Circo 1 Maia
1846. (Jo7'n. 165.)

agencia no logar-Ponte de Sapucaia-no
Rio de Janeiro creou-se. Dec. 21 Agosto
1866. (Gaz. Olf. 7, i.· vol.)

- os vencimentos dos empregados das adminis
trações regularão-se. Lei 396, 2 Setembro
1.8l16, art. 2. § 22. Ordenou-se que só pa
gasse porte maritimo a carta que fosse en
viada por ma r e terra. art. 9, § 1. 5. As
folhas periodicas pagão 1.0 réis por numero
e as estrangeiras o mesmo que as nacionaes
nos respectivos paizes. Exceptuão - se os
folhetos encadernados ou brochados: decla
rado assim. Reg. art. 186; Lei cit.• art. 19.
- Vid. Dec. 51h, 7 Junho 1.847.

declarou-se que confol'me o art. 228 Reg. s6
o commandante de embarcação tem direito
á gratificação de cada carta que levarem á
administração, revertendo á fazenda quando
a não queirão. Av. 23 Setemhro 18M. (Gaz.,
OU: 25, 1.· vol.)

al!encia em Rio Prelo nos limites do Rio de
U Janeiro e Minas creou-se. Dec. 25 Setembro

1846. (Gaz. Off. 26, 1.. vol.)

agencia de Soroeaba: elevou-se diaria elo esta
feta, e declarou-se que os Av. 21 Agosto e
1 Selembro ultimo não derogárão o art. 158
do Reg. Av. 80utubro.1.8tI6. (Gaz. O!f. 35,
1.· vol.)

- as contas das administrações das provincias
depois de revistas pela directoria geral sãG
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enviadas ao ~thesouro para o mesmo fim.
Av. 24 Outubro 1.846. (Gaz.OIf. 50, i. °vol.)

CORREIO: não cobra porle das propostas dos
bispos que se considerão papeis officiaes.
Av. 5 Novembro 18ft6. (Gaz. Olf. 59,
1.° vol.)

- aos agentes de Caxias e Alcantara no Mara
nhão fixou-se vencimento. Av. H Novembro
1846. (Gaz. Olf. 73, 1.° vol.)

- recommendou-se como se procederia a res
peiLo de violação de segredo das cartas se
guras e exLracção de valores, e de quaesquer
documentos. Av. 21 Novembro 1846. (Gaz.
Off. 74, 1..° vol.)

- seu ajudante não póde servir como juiz de
paz. Av. 143, 26 Novembro 1.846, S2.

- ordenou-se que não porteasse periodjcos ar
gentinos nem de outras nações em que pelos
nacionaes nada se cobrasse. Av. 12 Janeiro
i847. (Gaz. Olf. 113, LOvot.); nem as de
Montevidéo. Av. 14 dito. (Gaz. cito 11ft.)
Av. 19 dito. (Gaz. cit.1.24.)

_ mandou-se organisar tarifa dos portes que
pagavão as folhas nacionaes em cerios paizes
estrangeiros. Av. 19 Janeiro 1847. (Gaz.
OU: 124, 1.° vol.)

- solvêrão-se duvidas sobre como procederia
a íhesouraria á tomada de conlas de sua
administração, conforme a Lei 4 Outubro
1831, de conformidade com o Reg. dos cor
reios. Av. 23 Janeiro 1847. (Gaz. Olf.125,
1.° vol.)

- devem enviar os das provincias, e como, orça·
mento da receita e despesa á !besouraria da
provincia e directoria geral. Av. 1.7 Feve
reiro 1847. (Gaz. OIf.145, 1.° vol.)

II

CORREIO: pedio-se reiteração de ordem do mi
nisterio da marinha para cumprimento do
art. 177 do Reg. que obriga os meslres de
embarcações u apresentar na sahida bilhete
de-corrente. Av. 22 Fevereiro 18á7. (Gaz.
0fT. if!8, 1.° vol.) Av. 29 Setembro 1847.
(Gaz. Olf. 126, 2.° vol.)

- pelos cofres de snas administrações devem ser
pagos os estafetas ext.'aordinarios e não pelns
evenluaes. Av. 2 Março 1847. (Gaz. OfT.
152,1. o vol.)

conforme os art. 43 e 266 do Reg. não com
pete aos presidentes prover seus agentes.
Circo ft Março 18!l7. (Gaz. Olf. 154.)

os periodicos brasileiros pagão em Inglalerra
2 pences. Av. 12 Março 1847. (Gaz. Olf.
163, 1. 0 .vol.), nada pagão; em virtude do
que ordenou-se reciprocidade. Av. 29 Ja
neiro 1848. (Gaz. OIf. 25, 3.° vot.)

eslafetas extraordinarios de Santos para S.
Paulo supprimirão-se. Av. 10 Abri! 18!l7.
(Gaz.O/f. 185, 1.·vol.)

revogado o art. 43 Reg., mandou-se que fossem
expedidos por simples Porto os tiln)os dos
agenles e ajudantes de todos os do imperio.
Dec. 514, 7 Junho 18ft7.

ord~nou·se á thesouraria de Minas que não
fizesse segurar sua correspondencia, salvo
em casos muito especiaes, porque o art. 96
do Reg. dava á correspondencia a mesma
garantia do seguro, e imporLava desar á
adminislração do correio. Av. 9Junho 1847.
(Gaz. OfT. !l1, 2. ° vol.)

mandárão-se na fórma do art. 51 Reg. dis
pensar de 'todo o serviço guardas nacionaes
incumhidos da enLrega de correspondencia
officia1. Av. 9 Junho 1847. (Gaz. O/f. 41,
2.° vol.)

32
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CORREIO : declarou-se não poder o patrão-mór
da barra ser nomeado agenLe do mar, con·
forme o art. 279 Reg., podendo porém ser
encarregado da recepção das malas e cal'·
tas, &c., subjeitas a porte, de que trata o
art. 178 e 27, § 1, percebendo 1/2 das
multas, conforme o art. 278. Av. 18 Ju
nho 1847. (Caz. Off. !!2, 2.° vol.)

conforme o art. 213 Reg. só são isentas de
porle as cartas aos consignalarios dos navios
a respeito do seu carregamento. Av. 28
Junho 18~7. (Gaz. Off. 52,2.° vot.)

á vis La dos arts. 261, 265 Reg. o administrador
do da côrle póde pedir ao thesouro os sup
primentos de que necessitar. Av. 16 Agosto
iS!!7. (Ga::. Off. 88, 2. ° vaI.)

só o governo geral p6de demittir'seus empre
gados. Av. 28 Setembro 1847. (Caz. Off.
125,2.o vol.)

qualquer p6de enviar cartaS por mão particular
pagando o porte previamente conforme o
art. 197 Reg. Av. 8 Outubro 18l17. (Gaz.OIf.
136,2.° vol.)

approvou-se ao da côrte publicar relações dos
seguros alrazados para receberem no prazo
de 30 dias, e passados e11es remetterem-se
ao logar de onde vierão para serem resti
tuidos aos seguradores, seus procuradol'es,
herdeiros ou testamenteiros. Av. 3 Novem·
bro 18l17. (Gaz. Off. 155, 2.° vol.)

da côrte: seu empregado se mandou estacionar
na barca de soccorro. Av. 8 Novembro 1847
(Gaz. Off. 158, 2. o vol.) Av. 8 dito. (Gaz.
eie 159.)

execução ordenou-se do ad. 251 Reg., e como,
sobre supprimentos. Av. e Circo 8 Novem
bro 18ft7 (Gaz. Off. iõ9, 2.° vot.); Av. 10
dilo (Gaz. cito l7h); Av. 29 Dezembro 1847
(Gaz. Of. 2, 3. ° vol.); Av. i Fevereiro 1848
(Gaz. Of. 26, 3.° vol.)

CORREIO: providencias derão-se para. melhor
andamenLo do da côrte e prompta entrega
das suas carLas. Av. Instr. 15 Dezembro
1.847. (Gaz. Off. 189, 2. ° t'ol.)

approvou-se relençao das carlas até serem
procuradas, quando tivessem sellos inuti
lisados ou servidos. § 4 Av. 17 Dezemlmt
1847 (Gaz. Olf. 194, 2.° vol.): regulou-se
como se procederia contra os culpados"
conforme o art. 115 do Reg. Av. i Feve~

reiro 1849. (Diar. 8010.)

os capitães de portos na occasião da matricula.
devem recommendar aos capitães e mesl.res
a entrega das cartas que tiverem ao agente
do mar ou pessoas competentemente auto
risadas. Av. 24 Dezembro 1847. (Gaz. Of{.
198, 2.° vot.)

approvou-se na carte não incluir em folha es
cripturario que não justificára faltas. Av.
30 Março 1848. (Gaz. Off. 75, 3. ° vol.}

as embarcações para sahirem devem apresen
tar bilhete do correio passado na vespera da.
sahida. Av. 3 Abril 1848 (Caz. Off. 79, 3.
vol. ) Av. 16 Agosto 1.848. (Co~·r. Meu. 242.)

- declarou-se que o art. 77 do Reg. só é appli
caveI á administração do da côrte, e porque.
Av. 4 Abril 1848. (Gaz. Off. 78, S.ovol.)

- nenhumas outras penas que não as do art. 21
do Reg. se podem applicar aos administra
dores que não cumpl'Írem as ordens da
direclol'ia. Av. :ti Abl'iI18á8. (Gaz. Off. 84.,
3.° vot.)

o porte dos periodicos da Academia de Medi
cina, Sociedade Auxiliadora e Instituto Ifu·
torico deve regular-se pelo Av. 27 Março
proximo passado a respeito do I7-is. Av. 12
Maio 1848. (Gaz. on: 110, 3.· vol.)
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CORREIO: providenciou-se, e como, para que
na correspondencia official dll directoria
não fossem desconceituados os empregados
da administração do da côrte. Av. 2 Agosto
1848. (Corr. Merc. 211..)

- declarou-se não se deverem passar certidões
do que contêm as cal'tas, e por quem são
entregues. Av. 3 Agosto 1848, S 1., só ao
encarregado de registo do porto compele
exigir o bilhete ás embarcações que sahi
rem. Av. cit., § 10. (Con'. Merc. 233, SlIppl.)

a quem pertence, conforme o art. 1.72 e 179
do Reg., conhecer dos recursos in terpostos
pelos arrematantes das malas, quando muI·
tados declarou-se. Av. 4 Agosto 1848. (Corr.

, M e1'C. 233, Suppl.), e como. Av. 7 Agosto
1848, §§ 15, 16 (Con'. Merc. 23ft); Circo
:1.4 Agosto 1848 (Con'. MerC. 231); decla
rado por Av. 31 Janeiro 1849 (Diar. 8009)
e Av. 8 Fevereiro 1.849. (Diar.80U.)

- forão as lhesourarias autorisadas para, con-
- forme o art. 251 do Reg., supprir as admi.,.

nistrações dos das capitaes com as quantias
que lhes forem sollicitadas. Circo 6 Setem..;
hro 1.8.!tS (Corr. Merc. SlIppl. 258) Circo
2(). Outubro 1848. (Con'. Merc. 299,)

- remetteu-se á directoria a Lei Portugueza sobre
porte de publicações periodicas para pro
ceder conforme o art. 19 da Lei 2 Setembro
1846. Av. 13 Setembro 1848. {Corr. Merc.
261.)

- forão isentas de porte as gazetas impressas no
Brasil e as estrangeiras que forem dirigidas
ás bibliothecas puhlicas. Lei 514, 28 Ou
tubro 18lt8, art. {), § 17. (Dec. 7939.)

- o.fficios do Pará para a secretaria da marinha
ordenou-se fossem entregues aos comman
elantes dos navios da armada ou paquetes
ele vapor, e não incluidos nas malas. Av.
i Dezembro 1848. (Dec. 7966.)

II

CORREIO: foi revogado o art. 136 e 137 do Reg.
21 Dezembro 1.844 na parte em que pres
creve a publicação das listas das cartas
pela imprensa. Dec. 577, 1.7 Janeiro 1849.
(Dec. 8006.)

- negou-se aposentadoria pedida por um agente
em razão de não eslar esle empregado no
caso de que b'acta o art. 7h do Heg. Av.
30 Janeiro 1849. (Dec. 8008.)

- das multas impostas aos capitães de navios ha
recurso ao lhesouro de ({ue devem llsar para
serem aliviados. Av. 8 Fevereiro 18lt9. (Dec.
80lh.)

CORREIO Ofli.cial (periodico): au torisou - se
com este titulo o uso de armas imperiaes.
Porto 20 Junho 1833; recommendações para
se absler de personalidades e expressões
que compromeUião o governo. Porto 28
Agosto 1833; mandou-se promover, e como.
5ubscripção. Circo 18 Março 1836; sua
publicação cessou em virtude do contracto
com o Jornal do Commercio. Av. 13 Agosto
1841. (Iorn. 207.)

CORREIO Urbano na côrte mandou-se ensaiar e
como. Decr. Reg. 21 Dezembro 1844,
art. 189.

CORREIO Me1'cantil: com eBe foi contractada
a publicação dos actos officiaes. Av. 3Agoslo
1848. (Con'. Merc. 213.)

CORREIOS maritimos: contra os Portuguezes no
tempo da guerra da Independencia aulo
risárão-se aos corsarios brasileiros. 'Alv.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 3, art. 1.

- embarcações de guerra: seus commandanles
devem l'emeUer as relações da carga e tudo
que trouxerem de frete ã alfandega. Av. 18
Junho 1827. (CoU. NalJ.)
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CORRETOR

CORREIOS maritimos: por elles se mandou dis
tribuir moços que se dedicassem ao co
nhecimenlo das costas e sondas desde Per
nambuco até o Pará, e sob que informações
e regimen. Res. 11 Julho 1832.

seus concertos, &c., são inspeccionados, e
como, nos arsenaes de marinha. Reg. 13
Janeiro 1834, art. 31, S1.

CO REIOS paqueles de vapor por companhias.
- Vid. Companhias.

CORREIOS urbanos na cidade do Rio de Janeiro:
autorisou-se o governo a conceder privile
gio, e como, pal'a seu estabelecimento. Res.
74, 12 Julho 1839.

CORRENTES: seu uso nas cadêas. - Vid. Cadêas.
- Provo 14 Maio 1827, &c.

de ferro trazem os condemnados a galés. Cod.
Crim., art. 44.

de aguas: das mudanças mais notaveis que
dellas houvel' nos districtos respectivos darão
os consules brasileiros parte. Reg. 14 Abril
1834, art. 31; Dec. Reg. 520, 11 Junho
184.7, art. 97.

certidões de correntes aos magistrados. - Vid.
lJlagist,'ados.

- e algemas em recrutas. - Vid. Algemas.

CORRESPONDENCU do /!:overno Portuguez no
tempo da guerra da Independencia: quem
a aprisionasse como seria premiado regu
lou - se. Alv. Reg, 30 Dezembro 1822,
cap. 3, arts. 5, 7.

- entre as autoridades de~e ser tlrbana e civil.
-Vid. Autol·idadcs.-Prov. 14. Maio 1827,
&c.; Av. 2.· 26 Janeiro 1831; Av. 43,

5 Julho 1844. Civilidade. Provo 4 Ma'
1809, <Xc.

CORRESPONDENCIA entre as diversas reparti
ções como deve ter logar. - Vid. 0$ "e$
pectivos estabelecimentos.

5 Abril 18H, 16 Setembro 1829 (apenas cito
no Repe,·t. Cunh. Mat., Suppl., verbo CorrCl
pondencia. )

official entre as provincias do Rio Grande do
Sul e a côrte. - Vid. COl'reiu gel'al. - Provo
22 Março 1828.

official de repartições de fazenda como se deve
publicar. Ord. 31, 27 Fevereiro 1847.

CORRETOR da real fazenda creado no conselho
da fazenda. - Vid. Conselho da fazenda. 
Res. 26 Maio 1809, &c.; contractos. Res.
4. a 26 Novembro 1827, <Xc.

foi declarada livre sua agencia, debau.o das
convenções particulares e da responsabi
lidade do seu regimento e do direito mer·
cantil, não tendo caracter de officio publico.
Res. 8 Outubro 1809 e 9 Março 1814 an
nexas á Porto 31 Agosto 1822. (CoU. Nab.}

accordou-se não ser necessal'io nas transac·
ções commerciaes . dos subditos francezes
e brasileiros. Trat. 6 Junho 1826, art. 11;
e dos inglezes 17 Agosto 1827, al:l. 10; e
dos austriacos, 29 Novembro 1827, art. 2;
dos Estados-Unidos da America, 12 Dezem
bro 1828, art. 6; e dos portuguezes 19 Maio
1836., art. 8.

da caixa de amortisação. - Vid. Caixa de Allun··
tisação.-Lei 15 Novembro 1827, art. 47-;
Dec. Reg. 116, 15 Janeiro 1842.

fixa os preços para percepção do dizimo 6

direitos de exportação. Ilng. 26 Março 1833..
art. 39, S 1.
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CORRETOR: seus ~scriptorios pap;ão o imposto
denominado - das lojas. - Vid. Lojas. 
Lei 70, 22 Outubro 1836, art. 9, S lJ;
Instr. 5 Maio 1837, &c.

- é suhjeito a um direito de patente annua!,
e como regulado. Lei 317,21 Outubro 1843,
art. 21; ex.ecutado pelo Dec. ú17, 1h Junho
18M>.

em paizes estrangeiros póde intervir em venda
de embarcacões brasileiras, e como. Dec.
Reg. 520, t1Juoho1847, art,lftlt.

seus atlestados com data do dia da apresen
tação são titulos exigiveis no thesouro para
pagamento em que houver cambios ou
agios. Av. 18 Dezembro 1848 (Diar. 7976).

CORSO: da validade d..M-. resas feitas pelos arma
dores porluguezes con ece em ultima ins
tancia o conselho supremo militar conforme
os Alv. 7 Dezembro 1796, 9 Maio 1797 e 4
Maio 1805; Alv. 1 Abril 180S, 1810. - Vid.
Alv. 6 Novembl'o 1810. (CoU. Ou,'. P,·et.)
Dec. 12 dito. (CoU. Nab.)

contra a nação franceza autorisou-se, e com
que condições. Decs. 10 Junho 1808.

accordou-se com Inglatel'ra consideraI' como
n~cionaes os navios aprezados porindiviâuos
que tivessem carla de mar e de represalias
do governQ portuguez, e fossem condem
nados corno legitimas presas. Trat. 19 Fe
l'ereiro 1810, art 5, declarado por nota
17 Junho 1810 (B. CarneÍl'o, addit. 1);
Dec. 9, Provo 22, Provo 27 M:aio 1811 (CoU.
N ab.); Trat. 17 Agosto 1827, art. 12.

- os corsarios eSlrangeiros não são admittidos
nos portos do Reino senão em caso de
necessaria hospitalidade. Porto 18 Agoslo
1812. (CoU. Delg.)

CORSO: direi los e obrigações dos corsarios Al"
gelinos nas costas de Portugal e relaliva
mente a navios porluguezes accordárão-sc.
Tl'at. 13 Julho 1813, al'ts. lJ, 6. (CoU. Delg.)

puhlicárão-se providencias contra os corsarios
de Buenos-Ayres. Av. 9 em E'dit. 15 Julho
1817. (D. Carneiro, addit. 1.)

corsario pirata de Buenos-Ayres: mandárão-so
julgar pelo conselho supremo militar. e
como, individuos que lhe pertencião. Dec.
21 Agosto 1820. (CoU. Nab,)

deu-se regimento aos corsarios conlra Por
tugal durante a guerra da Independencia.
Alv. e Reg. 30 Dezembro 1822.

- declarou-se que no Alv. que o regulou se não
comprehendião os navios de guerra do im
perio, e que o conselho supremo devia re
gular-se pe1as leis 7 Dez.embro 1796,9 Maio
1797; Provo 17 Fevereiro 1824; derão-se
providencias relativas ao processo e sentensra
das presas. Dec. 21 Fevereiro 1824.

- contra as provincias unidas do Rio da Prata
autorisou-se, e como. Dec. Manif. 10 De
zembro 1825; Cessou em vidude da Conv.
30 Agosto 1828.

do Imperador de Marrocos publicou-se. Edit.
29 Maio 1828. (CoU. Nab.)

- aceordou-se com os Estados-Unidos da Ame
rica que os respectivos subditos não acceita
rião reciprocamenLe carlas de marca contra
cada uma das contrahentes. Trat. 12 De
zembro 1828, 3rt. 24.

os navios neHes empregados ordenou-se que
soffressem quarentena. Dec. Reg. 17 Janeiro
1829. art. 13; Dec. Reg. 9 Julho 1833,
art. 25.
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CORSO: quando se considera pirataria. e como
é punida. Cod. Crim., arl 82, SS 2, 6;
84. SS 1, 3.

- hostilidades quem commetler sem carla de
marca ou debaiAo de bandeira diversa do
estado de quem liver carta. como é punido.
Cod. Crim., art. 83, SS i, 2.

- da sahida e depredações dos corsarios e pi
ralas devem os consules fazer, e como,
aviso. Dec. Reg. 14 Abril 18M, art. 33;
como procederáõ os consules a respeilo dos
c:orsarios que surgirem no porlo de sua
residencia, arl. 55 a 57; como se armarâõ
em paizes estrangeiros nos consulados do
imperio, art. 78, Reg. 520,1.1 Junho 181&7,
art. 95, 150, 151.

- os navios corsarios em que circumslancias são
bens VlIgOS, e como subjeilos a devolver-se
á fazenda nacional. - Vid. Bens de de{llntos.
-.Dec. Reg. 1-60, 9 Maio 1842, art. 3, S6.

- do Mexico contra os Estados-Unidos publi
cou-se. Av. 19 Fevereiro 1847. (Gaz.0O:
144. 1. 0 vol.); probibio-se seu armamento
DO imperio. Circo 27 Fevereiro 1847. (Gaz.
cito 150) ; Av. 3 Março t847. (Gaz. cito 164.)

C::ORTAR parte de corpo humano. - Vid. Feri
mentos. - Cod. Crim., ad. 201.

CORTES de madeiras. - Vid. Madei,'as.

CÔRTES dos tres Estados mandou convocar o
governo de Lisboa. Porl. 9 Setembro 1820.
(CoU. Delg.)

- no Rio de Janeiro se mandou convocar oma
junla deHas, e para que fim. Dec. i8 Feve
reiro 1821; nomeou-se commissão para
evitar demora da convocação das provin
cias. Dec. 23 Fevereiro t8~1.

COSTAS

. ~

CORTES de Portugal: para elIas se mandou
proceder á eleição de deputados no Brasil e
Dominios Ultramarinos. Dec. 7 Março 1.821;
providenciou-se o seu transporte, Av, 23
dito; e approvárão-se modificações ás Ins
trucções para sua eleição. Av. 4 Julho 1.821..

de Portugal: as medidas que as provincias
necessitassem ordenou-se que diredamente
lhes fossem apresentadas. Av. 1.9 Setembro
1821.

do Brasil: pedido de sua convocação, - Vid.
Assembléa Geral Constituinte. - Requer. 2
Junho 1.822.

de Portngal: diarias e ordenados a seus depu
tados brasileiros se mandou cessar de abo
nar; e sequestrar os bens dos qne denlro
de seis mezes se não recolhessem. Provo 3
Janeiro, Prov, 2 Fevereiro 1.823. (Coll. Nab ..)

declarou-se que seus ex-deputados erão invio
laveis pelas opiniões que houvessem pro
fessado. Porto 3. a i Setembro 1823. (CoU.
Nab.)

CORTESIA: do banco do Rio de Janeiro auto
risa-o a pagar á vista os vales a tres dias. 
Vide Banco. - Dec. Estat. 187, 23 Junho
1842, art. 62.

CORTUME. - Vid. Couros.

COSMORAMA: suas casas a que imposto são
subjeilas. Av. 16 Setembro 1835.

COSTAS: do Brasil para seu exame, e como.
Ord. 1.5 Setembro 1809 (CoU. Nab.);
mandou-se fazer, e sobre que bases. Ord.
7 Novembro 1809 (CoU. cit.); Ord. 1ll Agosto
i810. (CoU. cit.)

- inimigas: hostilidades neHas praticadas pelos
corsarios brasileiros forão consideradas ser-
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COSTUMES

viço direclo ao imperio, e como premiaveis.
Alv. Reg. 30 Dezembro 1822.' cap. 3.·, art
6,7, 8.

COTAS

Estalo 19 Junho 1.816, § 18 (CoU. cit.) Cond.
i8 Abl,il1820, S 16 (CoU. cit.) Cond. 2lJ
Abril 1.827 , § 20 (Colt. cit.) Cond. 16 No
vembro 1827. S13. (Colt. cit.)

COSTAS amil1;as ou neutraes: reconheceu-se sua
immunidade e ordenou-se que as presas
neHas feitas sp.jão reputadas e julgadas pelo
direito de retorsão ou pelas regras geraes
na falta deHe. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 3, art. 12.

do imperio e diuamarquezas em que não sejão
admittidos navios de nação alguma forão
exceptuados das concessões feilas a respeilo
do commercio direclo e indirecto. Trat. 26
Outubro 1828, arts. 2, 3.

do Brasil e Estados-Unidos: accordou-se que
poderião ser, e como, frequentadas pelos
navios das pOlencias contractanLes. Trat. 12
Dezembl'o 1828, art. 3.

desde Pernambuco até o Pará: moços e quaes
se mandárão admittir nos correios mariti
mos para aprenderem seu conhecimento.
Res. 11 Julho 1832.

matricula das tripulações empregadas na na
vegação dellas, e sua pratica~em incumbe
aos capitães dos portos. Res. 358, 14 Agosto
1845, art. 2; executada pelo Dec. Reg. 447,
19 Maio 1846, art. 91 a 93.

barcas -vigias-para evitar seu conll'abando.
Vid. Alfandegas. - Dec. Reg, 506 6 Março
1847.

COSTUMES: 27 Novembro 1810 (apenas cito no
Repe1't. Cunh. lIfato Suppl., verbo Costumes.)

e usos maritimos dos codigos das nações mais
ávilisadas forão mandados seguir nos casos
omissos por diversas companhias de seguros.
Cond. 5 Fevereiro 1810, § 1.5 (CoU. Nab.)
Cond. 30 Junho 1814, S 16 (CoU. cit.)

COSTUMES (bons) : 3buso da imprensa contrA
eUes, como é punido. Proj.2 Outubro 1.82~..
art. 10, mandado executaI' pelo Doc. 2'
Novembro 1823. Res. U Setemhro 1826.
substituída pela Lei 30 Setembro 1830~

art. 2, S 5. Cod. Crim., arts. 279. 280.

publicos: o trabalho, cultura, industria oa
commercío que os oITender é prohibido.
Consto , art. 179, S24.

e usos estabelecidos por lei declal'ou-se ao Ca
bildo de Monle\·idéo só a assembléa poderia.
e como. alterar. Port. 1.' 7 Janeiro 1825.
(CoU. Nab.)

(bons): quem contra elles commeltesse acções
oITensívas ordenou-se que fosse preso pelas
guardas municipaes permanentes na côrte.
- Vid. Cum'das LJIulúcipaes. -Inslr. 29 No
vembro 1831, art. {l.

COTAS quando se referirem a folhas dos autos
devem citaI-as sob pena de não serem rece·
bidas. Provo do Reg. i Março 1830.

de aulos contendo calumnias e injurias são.
e como, riscadas e sob que penas ao advo
gado ou procurador. Cod. Crim., art. 241.

não podem ser assignadas por simples sollici
tadol'es; licenças que tivessem para isso se
mandárão cassar. Av. 20 Outubro 1.837.

- podem pelas proprias partes, na falta de
advogados, e pelos procuradores bastantes
dos ausentes e impossibilitados ser assigna
das, subjeitando-se estes á responsabilidade.
Av. 9. o ii Janeiro 1838. § 4.
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COTAS: contendo caJumnias contra o respectivo
juiznão são comprehendidas no Cod. Crim••
art. 241. devendo-se enlão proceder con·
forme os arls. 37.74 do codigo do processo.
Av. 127, 10 Dezembro 1.838, S1.

COUDELARIA: sua inspecção passou, pela ex
iincção da junla dos lres eslados, para o
conselho de guerra. Alv. 8 Abril 1.813.

- derogárão-se seus privilegios. Res....... De
zembro 1817. (B. Carneiro, map.)

- da Cachoeira do Campo em Minas mandou·se
estabelecer. Cart. Reg. 29 Julho 1819;
regulou-se provisoriamente. Cart. Reg. e
Regim. 25 Oulubro 1819; declarou-se ser
proprio nacional e mandou-se entregar ao
llso-fruclo da corôa. Lei 243, 30 Novembro
1841. art. 25.

COURAÇAS forão expressamente declaradas con
trabando de guerra. Trat. com a Grãa-Bre
tanha 19 Fevereiro 1810. 3rt. 28, 17 Agosto
1827. art. 15. .

COUROS: sua arrematação do quinto no Rio
Grande de S. Pedro mandou-se fazer. e
como. Res. 1." 26 Dezembro 1809 (CoU.
Nab.) Res. 1." 3 Fevereiro 1810 (CoU. cit.)
Res. 7 Março 1810 (CoU. cit.); mandou-se
continuar em admini lração o seu contraclo.
Res. 3.' 24 Outubro 1822 (Coil. cit.) Provo
16 Janeiro 1823 (Coll. cit.); Res. 2. a 26
Fevereiro 1824 (Coll. cit.) Provo 8 Março
1824. (CoU. cit.)

em cabeno ou sem elIe. seccos ou salgados.
pagão 20 réis para a junta do commercio.
Alv. 15 Julho 1809.

- alanaJos e solas não devem os trapicheiros
deixar sahir sem bilheles de haverem pago
os direilos do AJv. 15 Julho 1809. Porto 12
Agosto 1809. (CaU. Nab.)

COUROS

COUROS: declarou-se que os atanados estavão
subjeitos â contribuição imposta a05 couros
para as despesas da junta do commercio.
Alv. 6 Julho 1811.

- bezerros estrangeiros forão prohibidos menos
os inglezes. e se mandál'ão senar para
obstar aos contrabandos. Res. 3." 2 Setem·
bro 1817 (Ind. Alb. verbo Beze1'1'os); Edit.
8 Outubro 1.818. (CoU. Delg.)

- mandou-se continuar nas Alagôas a cobrança
de 20 réis em cada meio de sola e 4.0 em
cada couro crú que se exportar.- Provo 9
Setembro 1819. (CoU. Nab.)

sobre suspensão de sequestro contra seus ar
rematantes que se negavão ao pagamento
devido. Porto 6 Março 1823. (CoU. Nab.)

- sobre providencias para acautelar o extravio
de seus direitos. - Vid. Res. 1. a 18 Dezem
b,'o 1824.. (CoU. Nab.)

- sobre venda de couros garroteados ao arsenal
do exercito por vinda de individuo que havia
contractado tal fornecimento com o mesmo
estabelecimento. Porto 10.a 7 Janeiro 1825.
(CoU. Nab.)

- sobre arrematação de seus direitos no Mara
nhão. Provo 7 Julho 1825. (CoU. Nab.)

_ o pagamento do seu quinto ordenou-se que
fosse em dinheiro, e como. Lei 30 Agosto
1.828.

_ os proprietarios, feitores ou commissarios de
cortumes podem, conforme o Alv. 9 Julho
1760, descascar mangues sem distincção de
logar para cortir couros. Porlo 3." :11 Agosto
1829. (CoU. Nab.)

_ sobre a subsistencia do seu imposto de 20 po~
cento em logar .do quinto, conforme a Lel
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COUTO

30 Agosto :1828, no Rio Grande do Sol,
apezar da Lei 15 Novembro 1831.; logar e
fórma do pagamento, e comprehensão dos
couros vaccons e cavallares; resolvêl'ão-se
duvidas. Porlo 18 Setembro :1832.

COUROS: seu imposto para a junta do commer
cio consistente em 20 reis de cada couro
em cabello ou sem elle, secco ou salgado
limpo, e 10 réis pelo de refogo, passou a
ser arrecadado pelas mesas de diversas ren
das, conforme o Alv. 15 Julho 1809,4.
Setembro 1810, 6 Julho 1811, Edit. 29
Novembro 1817, Reg. 26 Março 1833,
art. lt5, § 1. (CoU. Ouro P·ret.) Reg. 30
Maio 1836, arts. 77, 78, 93, assignados de
seus direitos, cito Reg., art. 102; sua con
ferencia e embarqne, ;'Irt. 168. (CoU. Pl.)

- do Rio Grande do Sul: seu imposto de 20 por
cento continuou a pertencer á receita geral.
Lei 58, 8 Outubro 1833, art. 31, § 1.1; Lei
hO 3 Outubro 1834, art. 36.

- os direitos de 50 reis em Pernambuco e Ala
. gõas forão abolidos. Lei 98, 31. Outubro

1835, art. 8.

do Rio Grande do Sul continuárão a pagar
20 por cento. Lei 98. 31 Outubro 1835,
art. 9, §. 6; Ord. 26 Março 1836, § 1;
reduzidos a 15 por cento. Lei 70, 22 Ou
tubro 1836, art. 9, § 2. - Vid. Lei 369,
18 Setemb,'o 18M, art. 26, 25.

despachados para o consumo das provincias
forão isentos de contribuição. Lei 70, 22
Outubro 1836, art. 8, § 1.

declarações se fizerão sobre a cobl'ança de
direitos de sua exportação em Santa Catha
rina. Ord. 19 Outubro 1837.

_ estrangeiros que se reexportarem ou baldea
rem são isentos do deposito ordenado pelos

II

arti~os 2bO a 263 do Reg. 22 Junho 1836.
- Vid. Alfandegas. - Reg. 7.° :19 Janeiro
1838, arl. 10, &c.

COUROS salgados exportados para o estrangeiro
tem desconto de 20 reis em cada um nos
direitos que tiverem de pagar na exportação
como restituição dos de importação de sal.
Lei 369, 18 Setembro 1845, art. 24.

-- e mais productos de gado vaccum importados
pelo inLerior do Rio Grande de S. Pedro,
do Estado Oriental ou dos ontros limitro
phes, são considerados nacionaes e sujeitos
aos mesmos direitos. Lei 369, 1.8 Setembro
1845, art. 25.

approvou-se no Rio Grande eSLabelecimento
de ponto para embarque dos que tiverem
de exportar-se, pagando os exportadores
armazenagem, e como regulada. Ord. 8
Outubro 1845. (Jorn. 299.)

- que entrão na provincia de S. Pedro em
p.equenas embarcações dos portos do Rio
da Prata, como arribados, declarou-se
não deverem pagar 7 % quando exportados
para o estrangeiro em outras embarcações
e porque. Av. 1.5 Maio 1848 (Goz. OU:
117, 3.° vol.); Av. 30 Dezembro 18lt8
(Dim'. 7985.)

COUSA julgada: não se pede prescindir da sua
autoridade nascida da negligencia de fazer
seguir appellação interposla. - Vid. Provo
12 Abril 1.822. (CoU. Nab.)

COUSAS. - Vid. Bens.

COUTADAS de agoas ~ncanadas para chafarizes.
- Vid. .Águas de chafarizes.

COUTO: 7 Janeiro 1820 (apenas .cit. ·no Repert.
Cunho Mat. Suppt. verbo Couto.).

llll
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CREDITO

COZINHAS. - Vid. Armada. PI. 1.8 e Av. 28 Ja
neiro 1811 , &c. ; A1'Sel1al de lIJal'inka. Porto
2." 30 Agosto 1825,

CRAVO da India : sobre SI a cultura na côrte
na fazenda da Lagôa de Freilas. - Vid. Rea.
1.- 2 Outubro 1813 (CoU. Nab.); no Rio
Negro.-Port. Sl\'ovembro 1825. (CoU. cit.)

CREADORES de gados devem, c como. as ca
maras muoicipaes proteger. Lei i Outubro
1828, art. 66, § 8.

CREDENCIAES: seu vigor para precedencias
conforme os arts. 1.. 3 do Congresso de
Vienna adoptados pela etiqueta no Brasil.
-Vil!. Ci1,c. 4. Julho 184.1. (.Tom. 1.77.)

sua apresentação fixa o prazo dUl'ante o qual
os diplomatas estrangeiros são isenlos de
pagaI' direitos de importação e exporlação.
- Vid. Dec. 477,8 Outubro 184.6J m·ts. i, 6, 8.

CREDITO e qual merecem os escriptos dos
homens de .negocio. - Vid. COfllme,·cio.
Res. 4 Abri11818.

de negociante que implore concordata não se
invalida pela novação. - Vid. Concordata.
Res. !J Abril 18i8.

- particulare pagão seBo pl·oporcibnaI. - Vid.
Sello.

lle 2,lI3i:500,J'b e oe 666 contos foi, e para
que fim, concedido ao governo. Lei i Ou
tubro 182

do cidadão: in)urlas contra elIe como são
punidas. Proj. 2 Outubro 1823. arts. U.
11l, 15, executado por Dec. 22 Novembro
:1823; Res. 1.1 Setembro 1826, substituid()
por Lei 20 Selembro 1830, art. 2, S1.3;
art. 5, e pelo Cod. Crim., arts. 236, 238
e 239.

CREDITO de 220 contos foi concedido para
estacil.'nar no Pará um corpo de voluntarios
até lIOO praças. Lei 25.· 22 Setembro 1835,
art. 4.

de 250 conlos pal'a destacamento de guardas
nacionaes no Rio Grande do Sul. Lei 40,
ii Oulubro 1836, ado 5.

complementllr de 2,000 contos para pacifi
cação do mo Grande do Sul. Res. 50, 1.7
Outubro 1836.

de 4..588 contos para supprir deficit. Res. 74.,
6 Outubro 1837.

de 3,780 contos complementar concedeu-se.
c como. Res. 58 ,1.2 Outubro 1838.

de 6}562:730~173 réis foi concedido. Res.
91, 23 Oulubro 1839.

- para 'exercicios findos pede·se. e como. an
nu~lmente. - Vid. Dec. 41, 20 Fevereir.
184.0, art. 15.

de 9.804.:670,J'b H 7 réis concedeu-se para pa
gamento de divida liquidada e qual. e
supprimento de deficit. Res, Tab. 1.58. tIS
Setembro 184.0.

de mil contos para pagamento de reclamações
porloguezas e brasileiras. Res. 162, 25 Se
tembt'O 18ltO.

- supplementar extraerdinario para os exercí
cios de 18flO-18ll.2, e pagamento de diver
sos credores do estado concedeu-se. Res.
231, 13 Novembro 1841.

- para sustentação de tropa acabando-se e Dão
chegando novas ordens do ministerio re
clamadas em lempo, é despesa UI'genle que,
conforme o art. ú8) Lei 4. Outubro 1831,
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CREDORES

deve ser, e como, feita. Dec. 158, 7 Maio
1842, art. 1, S12, &.e.

CREDITO de cada um dos ministerios como deve
ser distribuido pelas respeclivóls provincias
fixou-se. Dec. Reg. 178, 30 Maio 1842.

- supplementar eextraordin.· de 5,19J :718.tb45li
réis para despesas do exercício de 18112
1843 concedeu-se. Res. Tah. 2.83, 7 Junho
i8lJ3.

- de 1843 a 1844 distribuio·se. Circo 17 Julho
18lJ3 (Jm·n. 213) subslilnirlo quanto á al
fandega da côrte pela Ord. 2.5 Setembro
184.3 (Jorno 280.)

de 2,083:527~667para pagamento de exer
cicios findos desde 1827 até 1842, liqui
dados até o fim de Julho de 1843, conce
deu-se. Res. 313, 18 Outubro 1M3.

- de 80 contos para pagamento de despesas com
- o. baplisado e reconhecimento dp. S. A. o

principe imperial. Lei 369, 1.8 Sctembro
i845, art. 47.

- de 2.00 contos para importação de colonos, e
como, concedeu· se. Lei 369, i8 Setembro
1.84.5, art. 48.

- de 760:075~665 réis pora pagamcnto de
exercicios findos liquidados até o fi m de
Junho de 1845 concedeu·se. Res. 370, i8
Setembro 1845.

- supplementar e extraol'din.· del,495:920.t,b516
réis para despesas do exercicio de 1b44.
1845. Res. 373, 24 Setembro 184.5.

- declarou-se que os creditos espcciaes tem vigor
até que produzão seu eifeilo 011 sejão clero
gados por leis. Ol'd. 30.- 31 Março 184.6.

II

CREDITO de 566:075~619 réis para exercICIOS

findos liquidados desde 1827 até Junho
1845 concedeu-se. Res. 402, 1.1 Setem
hro 18M.

de 233:296~898 réis para dividas de exerci
cicios findos liquidadas alé 19 de Agosto
de 1847 concedeu-se. Res. 492, 2 Outubro
18lJ7.

a distribuição do exercicio anterior mandou-se
continuar em vigor provisOl'iDmentc. Circo
2.1 Julho 1SâS. (Gaz. Off. 161, 3.· vol.)

- para p3~ar-se a um pqrticlllar importancia
de lubos para encanamentos concedeu-se.
Res. 50ô, 23 Selembro 1848. (Corr.
1I1e1'c. 282.)

- de 10!J:006~45t réis para pagamento de
despezas de 1847-184.9 concedeu-se. Res.
612, 1ft Outubro 1848. (Corr. 1Jlcl'e. 287.)

- para eXel'cicios nndos lirruidados de 1829 fi 18
Selembl'o 1848 na quantia de 559:077 :t/J3lJ3
rêis concedeu-se. Res. 613, i4 Outubro
1848. (Corr. Mere. 287.)

CREDORES: declarou-se e ampliou-se o Ak 6
Julho 1.807> S 3, que ordl'nava poJerem
requerer a venda da propried<lde do deve
dor quando as dividas de todos tomadas
juntamente excedessem á melade do valor
da propriedade. - Vid. Assllcar. - Alv. 21
Janeiro 1809, S3, &c.

- da fazenda publica: declarárão-se antigas as
suas dividas na capilania do Rio de .Janeiro
contl'alJidóls alé o lim do anno de 1797, &c.,
Alv. 9 Maio 1810. (CoU. Ouro Pj'.) - Vid.
lles. i.· 11 D,·zcmbj'o 1822. (Coll. Nab.)

- da fazenda quaes ~osárão de com p<'nsaç50.
Port. 1 Setembro .18J 0(8. Carneiro, Ex/r. 1),
prorogada por Podo 12 Novembro 1.8li.
(h. Carneiro, Extr. 2.)

38.
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CREDORES que assignarao o compromisso de
induci as sem rebale fizerão um acto volun
tario pelo qual o que não assignou não está
obrigado. Ass. 3á3, 23 Julho 1811.. (CoU.
Ass.)

da fazenda publica: mandou-se no Erario
processar folha de quantias legitimadas per·
tencentes á divida antiga para se satisfa
zerem. Dec. 12 Outubro 1811.

de dividas litigiosas omissas em moslrarem
em cada semestre o pro~resso da respectiva
execução: modificou-se a pena imposta pela
Res. 12 Junho 1770, S 8; Res. 1.2 De
zembro 1815 em Porto 6 Setembro 1.816,
7 Janeiro 1818. (CoU. Delg.)

de devedor commum para ficarem obrigados
pela concordata como deve ella ser feita, &c.
Res. /J Abril 1818. (CoU. Nab.)

sobre o pagamento dos capitaes e lucros de 30
por cento aos inleressados nas embarcações
apresadas pelos cruzadores britannicos. Av.
24 Janeiro, 24 Julho 1820, e Res. 24 Ja
neiro; Av. 16 Abril; Res. 10 Dezembro
1821, e Porto 7 Fevereiro 1.822, e Res. 30
Agosto 1824 annexas á Res. 21. Abríl1830.
(CoU. J\rab.)

da fazenda publica: deLerminou-se que se lhes
ac1millisse enconLro, e como, de seus
'debiLo . Lei cla Const. Port. 25 Marco 1821
em vigor pela Lei 20 Outubro 1823: art. 2.

- do cofre da polvora como farão pagos por
compen-ação. Res. 28 Janeiro, 1.' H No·
vembro 1 22. (Cal/. lVab.)

- declarou-se que enconlro pedido só podia ter
lo"'al' par com as dividas dil'ecta's e não
com as indirectas por traspasses ou cessões,
na fÓl'ma do Dec. 25 MarGo 1821. Res. 1. a

1.1 Dezembro 1.822. (Cott: Nab.) .

CREDORES da fazenda; alimenlarios erão e por
que, pagos mensalmente. - Vid. Re.,. 4. a

6 Novembro 1823. (CaU. Nab.)

da fazenda: declarou-se deverem repôr quantia.
recebida sem tilulo legitimo, e porque. 
Vid. Res. L" 2 Dezembro 1823. (CaU. Nab.)

da fazenda POl' dividas contrahidas na Bahia
pelo general Madeira: seu pagamento man
dou-se suspender. Provo 27 Julho 182/J.
(CoU. Nab.) Provo 19 Julho 1836; Ord. 4
Março 1837; declarada por Ord. 31 Agosto
1837.

da fazenda: cuja divida seja reputada anLiga
conforme o Alv. 9 Maio 1810, passados tres
annos declarou-se deverem requerer á as
sembléa geral o pagamento. Res. 3.' 9 Se
tembro 1824. (Catt. Nab.)

de herancas de defunlos e ausentes. - Vid.
Bens d~ defuntos. - Res. 9. a 2 Dezembro
1824; Lei 22 Setembro 1828, art. 2, S 5,
&c.; Lei 2ft Outubro 1.832, art. 91; Ofl'. 6
Novembt,o 1835; Circo 14 Dezembro 1835.
&c. ; Av. 24 Fevereiro 1848.

da fazenda que tambem devião como conb'ae
tadores obtiverão enconb'o em suas dividas,
em virtude de offerta que fizerão. apezar
do Dec. 25 Março 1821.; Res. 13 Ou tubro
1825. ,(Cott. Nab.)

-' de :fretes são pri\'ilegiados; suas dividas tem
- prompta execuçao e o primeiro logar na

graduação dos preferentcs conforme a Lei
20 Junbo 1774. Res. 1." 30 Janeiro 1826.
(CoU. Nab.)

da fazenda quando passarem procl1l'açóes a.
. outros. ou clivel'sos e diUorentes l'ccibos.

como se procederá no pagamento. Porto 29
Março 1.825 cm POrL. 30 üulubro 1837.
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CREDORES

CREDORES da fazenda: de ordenados atrazados
vencidos em missões diplomalicas anle
riores á independencia negou-se paga
mento, ainda que para encontro na liqui
dação com Portugal. Res. 2." 8 Julho 1826.
(CoU. Nab.)

da fazenda ::providencias para que não fossem
pagos com moeda falsa, e sob que penas,
derão·se. Provo 2." 31 Julho 1826. (Cott.
Nab. )

da fazenda fallecidos: obre reforma de se
doIa a herdeiro. - Vicio Bens de defuntos.
- Res. 3.' 16 Agoslo 1.826.

da fazenda por divida de gados tomados 110

Ceadl para o exercito, dnvido a quanto ao
seu valor, ordenou-se (Iue usassem dos meios
ordinarios, e como, para seu pagamento.
Res. 12 Março 1827 (CDU. Nab.); a oulro
pelo mesmo molivo admillio-se no paga
mento encontl'O, e como, de divida como
fiador e socio de contractador; e paga
mento do debito em prestações conforme o
Dec. 25 Mal'co 1821; Provo 1.' 16 Marco
1827 (CoU. Nab.); igualmente a um de
divida proveniente de barco a que se havião
tirado as vellas na .Bahia e por isso se
arruinára com carga de aguardenle. Res.
á.· 10 Dezembro 1827. (CoU. cit.)

- <;ie heranças de Jnglezes falJer.iclos no imperio.
- Vid. Bens de defuntos. -Trat. 17 A~osto

1827, nl't. 3; de Portuguezes. - Vid. fi"e'rb.
cit.-Trat. 19 Maio 1836, at·t. 6.

da fazenda declarou·se poderem sel' pafÇos com
lelras acceitas pelos devedores de contrac
los e de dividas activas da nação. -Lei 'l3
Novembro 1827, art. â.

da f'17.enda mandárão-se pagaI' duranle o anno
financeiro em letras ou bilhetes de cI'edito
passados, e como, pelo thesouro. Lei U
Novembro 1827, art. 5.

CREDORES da divida ,interna como procederáó
para haver inscripção. - Vid. Caixa de
amortisação. - Lei 15 Novembro 1827,
art. 1i a fft como serão pagos com apo
lices, art. 21., §§ 2, 38, 39.

- da fazenda por divida de tença assenlada na
obra pia "enciJa alé 1821. se mandou pagar,
e porque e como, a oflicial que se relirára
do imperio, e se não recolhêra no tempo
da independencia. Res. 2.' 17 Dezembro
1827 (CDU. Nab.) Res. 18 Novembro 1829
(CoU. cit.) Res. 2,' 18 Novembro 1.830.
(CDU. cit.) .

da fazenda: marcou-se lhes pra o para apre
sentarem no tbesouro os seus titulos. Edit.
23 Dezembro 1827 (Ind. Alb. verbo Cra
d01'es); mandou-se·lhe declarar a necessi
dade da apre eotação referida para liqui
dação e pagamento. Av. 1. o 8 Janeiro 1.828
(CoU. Nab.) Edit. 23 Março 18-28. (Ind.
Alb. verh. Cl·edores.)

- da fazenda pela secI'etaria da guerra desde
1.798 a 1826: apontamentos, e quaes, se
exigirão para liquidação, e como. Av. t.·
fJ. Janeiro 1828 (Cott. Nab.); pelo minis
terio da marinha. Av. 2. o da' mesma data.
(CoU.cit.) -

da fazenda por dividas antigas alé 1797: re·
lação das reduzidas a seduJas se exigio
para abatel'·se a parle amorlisada, e conhe
cer-se o saldo existente. Porto ft Janeiro
1828. (CoU. Nab,)

da fazenoa: soure validade de pagamento por
enconlro feilo de escravos comprados para
serviço publico no Maranhão por lord Co
chrane, cuja quantia a junta da fazenda
satisfizera. Res. 21. Janeiro 1828. (Coil. Nab.)

cessionarios não podem ler melhor condição
qne o cedenle. Res. 2.' 22 Fevereiro 1828.
(Colt. Nab.)
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CREDORES

QtEDORES ees -ionarios de propriet3rio de apo
lice de empreslimo antigo : sobre paga
mento da deeima. - Vid. Apolices do em
prestimo antigo. - Res. 2. a 26 Março 1828.

CREDORES

como, attender. Res. 1.6 Junho 1830 (CoU.
Nab.)- Vid. Alfandegas. - Lei 6 Oulubro
1828, &c.

- de bens exLorqnidos no Maranhão pelo mar
qnez do Maranb~lO, anles da Port. pela qual
o governo se responsabilisára pelas prezas,
declarou-se que devia executaI-o primeira
mente, para depois, quando muito si li
vesse lagar, regreJirem á fazenda publica
pelos abusos de jurisdicção. Res. 1. a 2. a H
Julho 1828. (CoU. Nab.)

da fazenda por divida inlerna liquidada ou
liquidanda, declarou-se que não scrião pagos
si não á \'isLa do conhecimento ordenado
no art. 14, Lei 15 Novembro 1827, devendo
elles comparecer com seus titulos para ios
cripção no grande livro. Edil. 23 Julho
182~. (Ind. Alb. verbo C,·edol'es.)

- da fazenda: sobre p:lgamento reclamado por
individuo encarregado de contradar colo
nos suíssos. - Vid. Colonia. -Prol'. 2 Maio
1818, &.c.

- da fazenda: ao commnndante:das forças navaes
no Rio da Prata foi mandad.o fazer paga
mento, e como, dos vencimenlos que se
lhe devião, inscre\'endo-se-lbe a divida e
dando-se-lhe apoliees ao par. Res. 19 Ja
'Deiro 1830. (CoU. Nub.)

- do empreslimo de 1796: sobre- continuação
da annuidade fixada pela Carta Regia 6 Ou
tuuro 1796. Res. 1.5. o 1. Março 1830. (Catt.
Nab.)

- da fnzenda: por divida de geoeros para arma
zem de marinha declarou, e porque" não
terem direito a juros. - Vid. Av. 21 111aia
1830. (Cott. Naá.)

- da fazenda: por iodemnisação de perda de
ollicio e seus rendimentos se mandou, e

CREDORES da fazenda: por dividas anLigas con
lrahidas ate 1797; deu-se intelligencia ao
Alv. 9 Maio 1.8iO. - Vid. Res. 1.. a 1.8 No
vemáro1.830. (Cott. Nab.)

- hypothecarios: a hypotheca especial de cousa
a el1es já hypothecada não chegando o valor
para todos, é criminosa e punivel. Cod.
Crim., art. 2G4, § 3.

- da fazenda por divida de coograas : mandou-se
inscrever a divida conforme a Lei 1.5 No
vembro 1.827, art. lá, ao herdeiro do fal
lecido. Provo 2." 3 Setembro 1.831. (Cott.
Nab.)

- da fazenda: as habilitações de seus herdeiros
e cessionarios são .feilas perante os juizes
territoriaes, ouvido:o procurador fiscaLLe
h OuLubro 1831, art. 6, § 8. art. 90.
Lei 2á2, 29 Novemá7'o 1841, art. 13.

do go\'erno: para seu pagamento pedirão-s~

providencias e quaes li :Assembléa lGeral
Legislativa. Av.· 2.o~ 18 Outllbro 1831
(CoU. Nab.)

da fazenda: pelo minlsterio da guerra em S.
Pedro do Sul, e quaes, se ordenou que
fossem pagos pro 7'ata em generos para far
damenlos por manufactura. Av. 6.° 1.0
Novembro 1831. (Coll. Nah.)

de dividas por motivo de guel'l'a interna ou
externa não são pagos sem auLol'isação da
assembléa:geral. Lei 24 Outubro 1.832. art.
31. - Vid. Ord. 4 iIlm'ço 1837' decl. por
Qrd. 31. Agostoj1837.

da fazenda por divida anterior fi 1826, e ao
mesmo tempo devedores. ordenou-se que
fossem~admiLLidos a encontro e nos termos
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do Dec. 25 Março 182:1;:não porém quando
devedores po teriores ao dito aooo. 00: 26
Fevereiro 1833.

CREDORES

Ord. i Março 1825 e 5 Fevereiro 18~8;

Ord. 31 Agosto 1837.

CREDORES: podem convencionar- e com seos
devedores, renunciando o beneficio do
a.rt. 2 da Lei 40." 30 Agosto 1833 a respeito
das execuções sobre engenhos de assu
cal', &c., quando a divida envolver hypo
Iheca legal. - Vid. Assucat'. - Lei cito

da fazenda: só os ol'iginal'ios ou cus herdeiros
podem fazer encontro de dividas activas
com passivas, menores de hOO:t/J réis. Ord.
11 Dezembro 1833.

de monte-pio e oull'os para serem pagos ~o

thesouro basta que apresentem requerI
mento com os seus diplomas e documentos.
Av. 22 Selembro i83!!.

da fazenda: a um cujo pagamento rôra em
bargado por terceiro declarou-se regular-se.
c como, pela Ord. lív. !J. tit. 5 e 6; Ord.
15 Abril 1835.

da fazenda: ordenou-se que, as dividas menores
de 400:t/J réis pertencentes a diversos her
deiros e cessionarios se deverião inscrever
em nome de cada um com as quotas ('CS

pectivas. Pari. 30 Abril 1835; Circo 99,20
Agosto 1842.

da fa7.enda: a seu favor se não podem passar
mandados de penhora, e porque. Av. 27!
Fevereiro 1836.

bl'ilaonicos: ordenou-se reciprocidade con
forme julgado de tribunal inglez relaliva
Inente a dividendos de uma casa fallida.
Ord. 25 Abril 1836.

da fazenda: jornaleil'os do arseobl de marinha
e lrem militar na Bahia no tempo da inde
pendencia, ordenou-se que fossem pagos
sendo originarios, e porque. conforme as

CREDORES da fazenda POI' dividas menores de
100:t1> réis, ordenou-se que fossem pagos
independente de habililação, conforme a
Lei 4 Outubro 1831, legitimando-se por do
eumento ou justificação de qualquer juizo.
Ord. 12 Setembro 1837.

da fazenda POI' menos de 600:t/J réis autori
sou-se no Rio Grande do Norte que fossem
pagos com letras contra os devedores da
fazenda, dando-se porém expressamente por
pagos, e renunciando o regresso contra a
thesouraria. 2 Ord. 6 Outubro 1837.

da fazenda: dedal'ou-se que de toda - as sen
tenças de habilitação a favor de seus her
deiros e cessionarios para haverem paga
mento se deve appellar conforme a Lei lt
Outubro 1831, art. 90, não obstante o art.
6, S 8. Ord. 71, 8 Maio 1838; Ord. 153.
5 Julho 1.839.

da fazenda: para serem pagos depois de findo
o exercicio dependem de nova ordem.
Vide Dec. 41. 0 20 Fevereiro 1840, at·t. 12;
(h·d. 289, 2 Alm'ço 1841. S2; declarou-se
como se devena cumprir o art. cil. Circo 70,
17 Junho 1862, dedo paI' Ord. 21 Dezem
bro 1842 (10m. 21 de 1.8113) slIstf'nlada pela
Cil·c. 35, 6, Ord. 45, 22 Julho 1.843.

da fazenda por divida inscripta quando per
derem os conhecimentos, como a resl,eito
se procederá. Ord. 6. 0 18 Setembro 1841,
addit. ao Cad. 8. o

da fazenda: suas hahililações, elc., passat'uo
a ser [citas pelos juizes dos feilos da fazenda,
com appellação ex-officio para a Relação
quando excederem a 100,m réis. Lei 2112
29 Novembro 1841., ad. 13; para cuja exe
cução. Ord. 6. 0 12 Janeiro 1842, art. 2,
S2, art. 7.
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CREDORES da fazenda por divida anterior a i827
declarou-se poderem fazer enconlro com
dons graluilos para guerra em 1.826, quando
os passadores das lelras requererem renun
ciando o favor do Dec. 17 Selembro 1835,
e sendo originarios credores ou devedores
ou seus herdeiros conforme o Dec. 25 Março
1821. Ord. 2! Muio 1842. {.lorn. 1.40.)

- da fazenda para serem pagos devem juntar
dúcumentos das dividas que serão escriptu
radas segundo a Ord. 8 Maio 1841. Ord. 4
Outubro 1.842. (Jorn. 276.)

- da fazenda por divida de supprimento a desta
camento na Parahyba no tempo da guerra
da independencia leve encontro. Res. 267,
!8 Março 1843.

- da fazenda por exerCICIOS .findos: creditos se
concedêrão para seu pagamento. - Vid. Cre
dito.

- da fazenda: as justi.ficações de qualquer especie
não pagão decima. Ord. 3.a 12Janeiro 1844;
Ord. 68, 30 Julho !844.

- da fazenda por dividas de generos fornecidos
ás forçaslegaes no Piauhy declarou-se como
deverião ser pagos; Av. 27 Abril 1844.
(Jorn. 121..)

- da fazenda cessionarios de pagamentos e sol
dadas devidas a guarnições de navios da
armada, ordenou-se que não fossem pagos
sem comparen~ia dos primil-ivos, salva a
ausencia, procedendo-se, e como, a respeito.
Av. 12 Julho 1844 (Jorn. 205); Annuncio
17 Julho 1.844. (Jorn. 1.87.)

- da fazenda por exercicios findos que em pa
ga~enlo oblem letras saccadas por lhesou
ranas. não sendo ellas acceilas e pagas, tem
as ditas lhesourarias obrigação de pagaI.as.
Ord. 80 Novembro i8A4. (Jorn. 329.)

CREDORES da fazenda: declarou-se quaes os
aulos originues de dividas porqne é con
demnada e que devem apresenlar,se; e
como cumprir-se as senlenças de condem
nação della. Ord. 11.0, 10 Oulubro 1.845.

do banco do Rio de Janeiro e do da Bahia.
Vid. Banco.-Decs. Estats. 187, 23 Junho
1842, li38 1.3 Novembro 1845.

da fazenda por divida conlrahida em tempo
e logar em que só corria prata e ouro, são,
apezar disso, pagos em apolices, sem alten
ção ao agio de taes moedas ao tempo da
inscripção. Ord. 31 Dezembro 1845. (Jorn.
16 de 18M,.)

da fazenda: os individuos a favor de quem
se sacárão letras, e não entrárão com o
dinheiro, não vencem premio: os que o
derão a outras pessoas e não realisárão a
enlrada no cofre pelos meios regulares
são obrigados a effei tu a-la. Av. 1.1 Março
1846. (Iorn. 100.)

- da fazenda só vencem juros em virtude de
conlractos expressos ou de dividas especiaes
a que tal obrigação é annexa. Av. 4 Abril
1846. (Jorn. 137.)

da fazenda: por xercicios findos: ordenou-se
ás thesourarias a remessa de relações no
minaes delles, com a origem da divida e
o tempo e vencimento, ficando as demais
provas juslificalivas para quando cada um
requerer o pagamento. Circo 4 Julho 1.8&6
(Jorn. 221), addit. pela Ord. 27 Fevereiro
1847. (Gaz. Olf. 1.50,1.° vol.)-Vid: Cire.
6 Julho 1847 infi'a. r

- hypotbecarios: devem, e como, registar suas
hypothecas. - Vid. Dee. !l82, 14 Novembro
1846, art. 5, etc.; direitos que lhes resullão
do registo, art..13. etc. ; lransferencia, art.
i8. etc.; despesa do regillto" art, .33.'
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CRIADOS

CREDORES da fazenda: seus enconLros com
dividas de alcance ·em exercicios findos só
pôde Ler logar quando se conceder cre
dilo. Av. 26 Novembro 1846. (Gaz. Off. 84,
i.· t'ol.)

da fazenda por dividas de exercicios finc:l'os
militares de 1I5-li6 ordenou-se como se
rião pagos, revogado o Av. 6 Dezembro
18lr5. Av. 21 Janeiro 1847. (Gaz. OfT. 123,
i.· t'ol.)

da fazenda por exercicios fiudos: regulou-se
o processo do pagamento de suas di,'idas.
Circo Inslr. 9.' 6 Julho 18lt7. (Gaz. Off. 82,
2.· vol.)

da fazenda cl'ssionarios de outros, sendo
collectores não podem encontraI' os seus
creditos no que deverem como colleclores.
Av. 12 Abril 1848. (Gaz. On: 86, 3.° vol.)

da fazenda: das habililacões de herdeiros e
cessional'Íos deHes men~ionadas no Alv. 28
Junho i808, til. 7, § 1., e no art. 6,
§ 8 da Lei lr Oulubro 1.831 , não deve a
fazenda nacional pagar cuslas. Av. 2 Março
f8li9, § 3. (Dim'. 8043.)

obrigados a apresenlal' tilulo de divida em
jui1.O criminal para processo de eslelliona lo
contra devedol' nüo S:IO coagidos a sclla-Ió.
Av. 10 Março 1849. (Dia/·. 8062.)

- da fazenda: regulou-se pratica das procura
ções com que serião seus procuradores
admiLLidos a receber o que se lhes devesse.
e passar as respeclivas quitaçúes. Ord. 30
Março 1849. (D iar. 8063.)

CUEOl:LO forro casado com escr:1\'a que com
prára dando metade do preço, e pelo reslo
um fiador a quem depois pagára o preço.
- Vid. P/'ov. S Agosto 1821. (CoU. lrab.)

II

CRIADOS da casa real e imperial. - Vid. Casa
,·cal.

- de ~fficiaes da armada a hordo dos nnvios.
Vid. Armada. -PI. i8 Janeiro 1811 , elc.;
Av. 8 Agoslo 1836, elc.

- negros a bordo dos navios não erão molivo
baslante pnra detenção de navio como sus
peito de commercio il1icito de escravos. 
Vid. Escl"al.'Os. -lnslr. á Conv. 28 Julho
1.817, art. 1, como criados livres se acco1'·
dou que fossem empregados os escravo'
illicilamenle imporlados. Reg. annexo ó. cito
Conv., ad. 7.

dos minislros em correição que aposenladoria
linLão. - Vid. AposelltadOl'ia. - L. il Maio
1821 , elc. ; L. 25 !\laio 1821, elc.

de servir nüo lem voto nas eleições primarias
nem podem seI' membros ou votar em elei·
cão de aUloridade electiva nacional ouloca!.
Const. nrt. 92, 93; lnstr. 26 Março 182!1,
cap. 1. § 7, n.O 3; Lei 387,19 Agoslo 184ô,
3rt. 18, § 3.

de servir de empregados publicos não podem
ser ndmitlidos a lrabalhar nas mo mas re
parlições, - Vid. Porto 1.' 20 Abril 1825.
(Col/. /Yab.)

do~ officiaes do exercito não tem elape. - ido
Etopr.. -Dec. Reg, 263,10 Janeil'o J l13.
al'L. fJ5, uem comedorias de embarque.
Vicl. ComedOl'ias. -Dec. Reg. cit.• art. 58.
- Vit!o Camaradas.

de senil': de enlre elles devem em paizes
eSlrangeiros os consules do imporio pro
mover emigl'ação. Dec. Reg. 520, 11 Junho
18li7, art. 227.

de senil': como é regulado o conlraclo de
locação de seus serviços. - Vid. Locação.,

3r,



CRIMES

( 266 )

CRIMES

CRIMES: commettidos por individuos que gosem
do foro militar: sempre delles devem tirar
devassa as justiças ordinarias. - Vid. Au
ditor d~ gllclTa. - Provo 4 Maio 1809.

- de alia traição, falsidade e de nalurezn odiosa
accordoll-se que não terião protecção nos
estados de Porlugal e Inglaterra. Trat. 19
Fevereiro 1810, art. 1ll. - Vid. Trat. 17
Agosto 1827, art. 5; - e de Portugal e o
)mperio. Trat.19 Maio 1836, art. 7, de
clarado pelo art. addic. 6 Julho 1836.

na sua pumçao não podem ter logar inler
p relações extensivas; nem ser punidos sem
haver lei anteriormente promulgada que
declare a acção criminosa e prescreva o cas
tigo. Ord. 19 Fevereiro 1810. (Colt. Nab.)
- rido Const., m't. 179, S 11; Cod. C7,im.
(l7't. 1.

quaes não podia a junta de justiça de Goyaz
perdoar cm sexla-feil'a santa. - Vid. Janta
de Justiça. -Alv. 25 Maio 1818, § 3.

de resístencia commellidos por soldado ue linha
conLra guarda da policia. - Vid. Conselho
de guen'a. - Provo 1.' 29 Março 1819.

e sentenças obrigão só nos criminosos. Provo
2,' 17 Janeiro 18~0 (CoU. Nab.) ; - Vid.
Consto art. 179, S20.

22 Junho 1821 (apenas cito fiO Repert. Cunho
Alato Sappl. verbo Crime, 71. o 2); 27 Agoslo
1825 (R"pcrt. e verbo cito 11. 01, 4); 13 Abril
1833, (Repe7·t. cito 71. o lJ.)

militares :,capitães ou não que audiLor exigem,
e como devem ser llrocessados. - Vid. Aa
ditor de guerra. -Res 25 Julho 1821, ele,;
PI'OV, 22 Outubro 1824, elc.; Av. 22 Fe
vereiro 1836, ele.

CRlMES incertos e civis: suas devassas forão ex
tindas e substituidas pelas querellas para
os interessados, c denuncias para qualquer
pessoa. Lei da Conslit. Portug. 12 Novem
bro 1821 em vigor pela Lei 20 Outubro
1823, art. 2.

e quaes forão excepluados em perdão conce
dido, porque os graves se não devem isentar
de pena. Vec. 22 Outubro 1822.

é regra de direito que se eXlinguem pelo falle
cimento dos delinquentes, e bem assim os
seus processos. Provo 22 Outubro 1822.
(Coll. Nab.)

- cemmettidos por subditos britannicos erão em
primeira instancia julgados pelo seu con
servador, - Vid. Juiz COllscn:ad07·. - Provo
3." 9 Dezembro 1822. (CoU. Nab.)

- commellidos pelos corsarios do imperio.
Vid. Corso. -Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 3, arl. 7; cap. 4, arts. 4, G; cap. 5,
art. 2 a 7, 9, 10.

de liberdnde de expressão de pensnmento. 
Vid. Liberdade de imprensa.

commellidos antes de assentamenlo de praça
não gosavão do foro. - ViJ. ConsdllO de
guerra. -Res. 30 Agosto 1823.

llagrantes. - Vid. Flagrante delicto.

graves aulorisavão a prisão sem culpa formada..
Provo L' 11 Se lembro 1823. (CoU. Nab.)
- Vid. Culpa.

imputação delles li empregados publicos ou a
particulares, quando e como será crirninos:l
e punível. Proj. 2 Oulubro 1823. arls. il,
12, 1lJ. mandado executar pelo Dec. 2:lNo
vembro 1.823; Res. 11 Selembro 1826, sub
slituida pela Lei 20 Setembro 1830, arl. 2,
S 11; Cod. Crim. art. 229, ele.
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CRIMES: tle quaes conhece o senado exclusiva
mente. - Vid. Senado-Const., arl. 47.

CRIMES

praticassem nos paizes respectivos, Trat.
com a França, 6 Junho :1826, art. 8; com
a Prussia, Trat. 9 Abril :1828, art. 4.

de que empregados conhece o snpremo tri
bunal de jusliça. - Vid. Supremo tribunal
de justiça. - Const., art. 164, § 2; Lei 18
Selembro 1828, art. 5, § 2: 20 a 23; Res.
31 Agosto 1829; Pori. 1.' 5 Janeiro 1831.

- quaes admillão ou não fiança. - ViJ. fiança.

- não podem ser julgados por com missões es
peciaes. Consl., art. 179, § 17.

- sua natureza determina a separação dos de
linquentes nas cadêas. - Vid. Cadêas.
Const., arl. 179, § 21.

- com presteza se devem indagar para punição
dos réos, exemplo publico e satisfação da
justiça. Por lo 3.' 22 Setembro 1824. (CoU.
Nab.)

declarou-se (a respeilo de um viga rio que o
povo recusava), que se lhe devia dar posse,
e no caso de ter crimes que o inhabilitassem
deverião usar dos meios legaes regulares e
canonicos aqueHes que a isso por direito
fossem admiltidos. Res. 5.' 16 Dezembro
1824. (CoU. Nab.)

- revolucionarios: empregados deBes accusados,
mas despronunciados, forão reintegrados e
l)agos de ordenados, descontada a quinta
parte para o servenluario. Res. 1.' 28 Maio
ltl25. (CoU. Nab.)

- militares: sobre demanda de injurias, perdas
e damnos a réos :lbsolvidos em conselho.
Vid. Conselho de guerra. -Provo 23 Novem
bro 1825, etc.

de alta traição, falsidade, falsificação de
moeda ou papel que a represente, accor
dou-se que não te1'Íão protecção os que os

11

CRIMES: dos publicos, attribuido8 ao presidente
do Pará, se mandou devassar, podendo
as parles, qnanto aos particulares, usar
dos meios da lei. Provo 30 Junho 1827.
(CoU. Nab.)

cujas devassas se perderem como serão jul
gados. - Vid. Autos. - Res. 11 Outubro
1827, ele.

de responsabilidade de ministros e secreL~rios

e conselheiros de estado. - Vid. Conselho
de estado, ministros e secretarias de estado. 
Lei 15 Outubro 1827.

- em que ha logar prisão sem culpa formada.
Vid. Culpa.

praticados por subditos brasileiros ou ameri
canos contra as estipulações do respecti\'O
tratado :l que procedimento darão logar.
Trat. 12 Dezembro :1828. art. 33, § 2, 3.

- de responsabilidade: mandou-se proceder con
ira os ministros que infringirão as leis no
processo crime contra certos individuos.
Porto 1. a 24 Julho :1829. (CoU. Nab.)

- cujas penas fossem morte, trabalhos puulicos,
priSão e degredo, não se processa"ão á re
\'clia, e sustavão-se alé que o réo compare
cesse; os mais sim, mas as sentenças erão
embarga"eis a todo o lempo. Lei 22 Se
tembro 1829.

- de lesa-magestade: duvida sobre sua classifi
cação e prOCPS60 solvêrão-8e. Av. 1.0 i Julho
1830. (CoU. Nab.)

de qneim:l da constituição em a villa de
Goyana.-ViJ. Porto 3 Agosto 1830. (Coll.
l\'ceb.)

114.
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cnlMES civis de militãres de primeira e segunda
linha: a quem competia conceder seguros.
- , ido Segll1'os. - Res. 10 Setembro 1830.

seu fôro. Lei 20 Setembro 1.830. arts, 56. 57
(Coll. Om·. pj'.); Av. 25 Abril 1831 (Coll.
Nab.) - Vid. nego 120. 31 Jal1ci"o 18!J2,
O1't. 240. &:c.

prcscripção da acção publica ou particular
para sua punição. - Vid. P,·escj·ipçi'io.
Lei. 20 Setembro 1830. art. 66; Reg. 120,
31 Jaoeiro 1842, art. 271, &C.

- c criminosos. Cod. Crim., arts. 1 a 13". ou
delictos s50 synonymos. Cod. Crim. art. 1,
se julgão todas as acções ou omissões con
tl'3rias ás leis penaes. cito Cod. art. 2, § 1,
e a ten laliva, quando fôr manifestada por
actos exteriores e principios de execução
que tiverem eITeito por circumstancias in
dependentes da vontade do delinquente.
cito Cod. e art. § 2; e o abuso de poder
que consiste no uso do poder (conferido
por lei). contra os interesses publicos ou
em prejuizo de particulares sem que a uti
lidade publica o exija, cit. Cod. e art. § 3.

não existem sem má fé da parte do delinquente.
i to é. sem conhecimento do mal e intencão
de o praticar. Coc1..Crim., art. 3. •

qnando constiluem complicidade,-Vid. Com.
piices, - Cad. Crim.• art. 5. &c.

contra a imprensa não admiltem complicidade.
- Vid. Compliccs.-Cod. Crim.• art. 8, &:c.

em que individuos se julga não existirem. Cod.
Crim.• :trls. 9, 10.

jusliflcaveis quacs sejão. Cod. Crim., art. 14;
Cad. Proc.• art. 1.82; Lei 261. 3 Dezembro
:1841, art. 61; Reg. J. 20, 31 Jaoeiro 18&2.
art. 369.

cmMES: quando e como e porque circum
slancias se aggravão ou allenuão. Cod.
Crim. arts. 15 a 20.

não podem ser punidos coq) penas que não
eslejão eslahelecidas nas leis, nem com
mais ou meDOS daquellas que estiverem
decretadas para punil- o. salvo o caso em
que aos juizes se permillir arbitrio. Cad.
Crim. arl. 33.

sua cumulação como regula a punição. Cod.
CI'im. art. 61.

publicas qnaes sepo, e como punidos. Cod.
Crim. a ris. 68 a 1i8; Lei. 26 Oulubro
1831, arls. 1. 2: conlra a exislencia poli.
tica do imperio, arls. 68 a 90: contra o
liVl'e exercicio dos poderes politicos, nrts.
9L a 99: conlra o livre goso dos direitos
politicos dos cidadão~. arls. tOO ~ 106:
conlra a segurança inlerna do imperia e
publica lranquillidade. arls. 10i a 128:
contra a boa ordem e administraçã6 pu
blica, arls. 129 a 169: conlra o thesouro e
propriedade publicas, arts. liO a :1i8.

particulares quaes sejão, e como são punidos.
Cod. Crim. arls. 1i9 a 2i5; Lei 26 Outu·
bro 1831. ad. 2: contra a liberdade indivi
dual. arls. 179 a 191: contra a segurança
individual, arts.192 a 256: contra a pro
priedade, arls. 257 a 268: contra a pessoa
e propriedade, arts. 269 a 275.

policiaes quacs se)ao. e como são punidM.
Cou, Crim.• arls. 276 a 307; Lei (; Junho
1831. arls, 1 a 6; Av. 3.· 28 Julho 1831;
Lei 26 Oulubro 1831, arts. 3 a 8.

de responsabilidade de ministros e conselhei
ros ele" eslado. e os puramente mililares. e
os contra o commercio nflO especificados. e
os conlra ~ pollcia e economia ~as povoa
ções não S[IO punidos pelo codlgo peDnl.
Cou. Crim., arl. 308.
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CRIMES eommellidos anles da promulgação do
codigo penal que tiverem de ser senten
ciados em i. a ou 2. a instancia ou em re·
,'ista concedida como serião punidos de
terminou-se. Cod. Crim. art. 309.

- todas as ncções ou omissões julgadas taes
pelas leis anteriores, mas qne o não forão
pelo Cod. Crim. não subjeitão a pena que
não esteja imposta por sentença passada em
julgado, de que se não conceda re"ista.
CDU. Crim., art. 310.

- quaes eonlinuárão a ser aceusados pela jus
tiça. - Vid. acclIsação. -Cod. Prac. art.
312, &c.; Av. tO Julho 18M; Av. 25
Ahri11837; Av. 15.·,16 Janeiro 1838.

- não compele ásjuslíças ordinarias ventilar se
são civis ou militares, quando lhes forem
requisitadas testemunhas para con -elho de
investigação. - Vid. Conselho de int'estigação.
-Av. 2.·, 26 Janeiro 183~.

- providencias e quaes se derão Qa côrte para
seus julgamentos c evitar-se a impunidade
proveniente em grande parte da falta de
provas, e dos corpos de delicto. Av. 2.· 3.·
5 Abril 1831 (Colt. Nab.); Av. 2.· H Julbo
1831. (Colt. cit.)

graTes: qual o fôro para formação da culpa.
- Vid. Av. 25 Abril 1831. (Colt. Nab.)

e projectos de sua perpetração juravão as
guardas municipaes descobrir; e prender
os delinquentes em Oagrante. Dec. 14 Junho
1831, arl. 13.

civis c militares, não estando definidos, con
lÍnu50 a ser processados em 'rôro privile
giado nos casos não exceptuados; não assim
os policiaes que se achão declarados e per
tencem á jurisdicção commum. Av. 3.· 28
Julho 1831 (Colt. 1\7a6.); Av. ~.o 10 Novem
bro 1831. (CoU. Nab.); Av. f7 Janeiro 1833.

CRIMES: -eslalistica sua na côrte eXlglO-se, e
como organisada. Av. 1.· 3!1. A~osto 1831
(Colt. Nab.); Dec. 29 Março 1833, nrt. 2;
de todo o imperio. Circo 23 Abril, addit.
por Circo ii Junho 1834; Av. e Circo 16
Dezembro 1835; Av. 5 Agosto 1.837; subo
stituidos pela Lei 261, 3 Dezembro 1841 ,
art. 7, § 1; Reg. 120, 31 Janeiro 18/12,
art. 58, S 1.6, 17'" a 174.

- que officialmente devão ser processados não
podem as partes oO'endidas perdoar. Av. 2.·
17 ,Novembro 1831 (Colt. Nab.)-Vid. Cod.
Cl'tm., m't. 67.

- puramente militares e puramente espirituae
são conhecidos pelos juizes militares e pelos
ecc1esiasticos. Cod. Proc. arls. 8, 171., § 1;
155, § 3, 4; 324; Reg. 8 Janeiro 1833,
art. 96; Circo 16 Março 1836.

- quaes cabem na alçada dos juizes de paz.
Vid. Alçada. -Cod. Proc. art. 12, § 7, &c.
Av. 73, 12 Maio ~S38. - Vid. Lei 261, 3
Dezembro 1841, a7't. 4, §§ 1, 5, 6, etc.

- seu corpo de delicto. - Vid. Corpo de deliclo

- sua denuncia a quem compete. - Vid. De
7lltncia; Cad. do Proc. art. 74, 138.

- de responsabilidade dos membros das camaras
legislativas. - Vid. Senado. - Cod. Proc.,
art. 170; Res. 284, 14 Junho 1843.

de empregados publicos não privilegiados. 
Vid. Emp7'egacioJ pu.blicOJ,

de que uma vez alguem fôr absolvido não po
dem dar motivo a nova accusação. Cod.
Proc.• art. 327.

_ de responsabilidade de commandante8 mili
tares e juizes de direito conhecem,.e como,
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as relações do imperio. - Vid. Relações.
Cod. Proc., art. 155, S2; Reg. 3 Janeiro
1833 J art. 9 J S i J 10 J &c.

CRIMES de exlravio de pagamento devido pelos
impostos encarregados ás mesas de diversas
rendas são punidos com as penas dos extra
viadores de direitos nacionaes. Reg. 26
Março 1833 J art. 55.

cõmmetlidos a bordo dos navios de guerra.
Vid. Armada. -Av. 22 Junho 1833.

- militares são considerados os praticados por
alumnos da academia militar relativos a
serviços J disciplina. &c. - Vid. Academia
lIlilitar. - Dec. Estat. 22 Outubro 1833.
arls. !Ii a 43.

- praticados a bordo de embarcações brasileiras
que apartarem a paiz estrangeiro: delles
cunhecem, e como. os consules do imperio.
- Vid. Consults. - Reg. 1lJ Abril 1834.
8.rt. 41; Reg. 520,11 Junho 1847. arts. 133
a 135.

- civis, pelos quaes tenhão sido pronunciados
militares participão-se na côrte á secretaria
da gu'erra. e como. Circo 23 Abril 1834.

sua natureza deve ser declarada nas senlencas
de pronuncia. Dec. 13 Outubro 1834. •

de uso de armas defesas a quem compele
conhecer. Av. 18 Outubro 1834.

de responsabilidade: denuncias delles podem,
e para que fim, receber os promotores.
Av. 18 Oulubro 1834.

- militares são os que violão a santidade do
juramento: ou arrendem a subordinação e
disciplina: ou alterão a ordem e economia
do serviço militar: ou· o excesso e abuso de
autoridade em occasião de seniço. ou por

influencia de emprego militar, não excep..
tuados que privem do foro. Provo 20 Ou
tubro 1834. Tambem o é deixar a senlinella
fu~ir preso que lhe haja sido confiado. Av.
15 Fevereiro 1837 , S4.

CRIMES dos ecc1esiaslicos sendo puramente es
pirituacs pertencem aos juizes respectivos.
Av. 12 Setembro 1835.

- precalorias sohre elIes accordou-se com Por
tugal que reciprocamente não serião admil·
tidas. Act. 18 Março 1841 (Jorn. 76); limi
tado. Av. 1 Outubro 18!J7. (Gaz. Olf. 128,
2. o vol.)

que tiverem ou não accusação offieial, como
sanaráõ os juizes de direito as nullidades
que em seus processos encontrarem. Lei
261, 3 Dezembro 18lt1 , art. 25, S 3; Reg.
120,31 Janeiro 1842, art. 200, S2.

quacs excluem de ser jurado havendo pro
nuncia ou condemnação passada em jul
gado. Lei 261, 3 Dezembro 1841 , art. 29 ;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 229, § 3 ;
Av. 52, 28 Julho t8U.

- quaes tem procedimento ex-omcio. - Vid.
. Reg. 120, 31 I allei"o 1842, aI't. 263.

- policiaes: declarou-se a quem deveria passaI'
seu julgamento no caso de se darem de
suspeitos os subdelegados e todos os seus
supplentes. Av. úG, 28 Julho 1843.

_ sobre valor da sua classificação na senlença
de pronuncia solvêrão-se duvidas. Av. 53,
28 Julho 1843 (CoU. Typ. Nac.); Av. 28
Setembro 18ú3 (Jo1'n. 280); Av. 90. ii No:
vembro 18ú3.

_ militares: sua legislação não tem applicação
para julgamento dos crimes de rebellião e
sedição commcLtidos por militares. Pro"
5 Setembro 1843. (Iol·n. 2ú9.)



( 271 )

CRIMES

CRIMES e omissões no exercicio de emprego: que
prazo tem os accusados para responder sobre
as imputações. Reg. 328, 8 Outubr-o 1843.

CRUZEIRO

nuneiados não podem, e porque, fazer
parte do conselho municipal. - Vid. Elei
ções.-Av. 72, 14. Abril 18l17.

de responsabilidade: declarou o governo que
quando fõr absolvido o réo que o imputar,
tal sentença não constitue presumpção de
crime contra o calumniado. Av. 23 Janeiro
1.844. (101'11. 28.)

- declarou-se que os supplentes dos juizes mu
nicipaes de costumes depravados só podem
ser destituidos depois de convencidos de
seus crimes. Av. 27. o 28 Março 1844.

- commeltidos no alto mar, e por subditos
estrangeiros não perlence aos tribunaes do
imperio julgar. Av. 68, 23 Junho :18l15.

CRIMES : em quaes o individuo pronunciado
não póde votar nas eleições primarias. 
Vid. Eleições. Av. 11 Agosto 1847 (Corl'.
Mel'c. 248, Suppl.); Av. 28 Agosto 18117
(Cor,.. b'lerc. 281); Av. 21 Março 1849.
(Dial'. 8058.)

- dos arts. 50. 54, Cod. Crim. conhecem os
juizes da primeira culpa. Dec. 533. 3 Se
tembro 1.847. (Gaz. Of(. :124.2.0 vol.)

- commetlidos por presos de justiça em praça
da companhia de invalidos são processados
pelas autoridades criminaes. Av. 20 Setem
bro 1848. (Con'. Merc. 262,2. 0 vol.)

- commeUidos nas estações das capitanias, como
e por quem serão punidos. - Vid. POI'toS.
Dec. Reg. 447, :19 Maio 1.846, art. 78.

- <le morte c~mmettido por guarda nacional em
destacamento. - Vid. Av, 20 Setembro 1848.
(Corl'. 1I'lerc. 262, 2.o vol.)

de quaes podem ser accusados os membros da
junta de qualificação de votantes durante
os 60 dias do privilegio. - Vid. Eleições. 
Lei 387 , 1.9 Agosto 1.846, art: 28.

-. quaes e em que circumstancias privão os em
pregados publicos do exercicio dos empre
gos. - Vid. Empregados Publicos. -Av. 28
Dezembro t8l16.

- e quaes se accordou com a França que darião
logar a extradição. Av. 25, 29 Janeiro;
Circo 4. Fevereiro 1.847. (Gaz. Of(. :148,
1. o t'ol,)

- praticados no tbesouro publico nacional: como
serão indagados e conhecidos pelas justiças
ordinarias, &c.- Vid. Av. 9 Fevereiro :1847.
(Gaz. Of{. :136, 1.o vol.)

de responsabilidade: o juiz municiplll e pre
sidente da camara. e eleitor por enes pro-

de responsabilidade: efTeilos da suspensão dos
empregados decretada pelo governo em
quanto se não decidir o processo de res
ponsabilidade. - Vid. Av. 5 JIarço 18A9,
(Diar. 8044.)

CRIMINOSOS. - Vid. Réos.

CRUZ cm edificio religioso dos Inglezcs, - Vid.
Culto. - Av. 2. 0 1.3 Novembro 1.830.

CRUZADOS: sua imposição no sal em S. Paulo.
- Vid. Sal. -Res. 6.' GAbri11827.

CRUZEIRO. (O,'dem Imperial do) - Vid. Ordens.

- por embarcações de guerra nacionae5. - ViJ.
Armada.--Ords. i2 Janeiro 1809; Circo 15
Maio 1.835.
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CRUZt:IRO: por escaleI' na barra do Rio de
, ~aneirQ para obstar as deserções. OIT. 21

Janeiro, :1.8Q9. (Rep.ert. C!~lI". JJqt. verbo
C1'Ilzei,'o, n.o 2.)

~ para facilitar communicação desde Cabo Frio
até o Cqstello dlt côrle proyidençi~s. Av. 24
Abri1180Q. (Colt. Nab.)

inglez: quaes as embarcações que reconhe
ceria como portuguezas conforme o arte 5,
Trat. de cOl:n~~rçio participou-se. Edil.
1,0 J~l}eir0 t.815.

inglez e portuguez para obstar trafico illicito
de escravos. - Vide Escravos. - Conv. 28
Julho 1817, arts. 5 a 7; Instl" n. o 2 annexas.

contra piratas: a seu favor quanto a gratifica
ções ampliou-se o § 5, Alv. 7 Dezembro
1.796; Deo. li Out~bro 1819.

CULPA ao advoga~o que requeria sem respeito e
decoro a tribunal se não fonnava, mas
exlranhava. Av. 1.5 Janeiro 1.81h annexó ~
Porto 1.." 1.lt Abril1.82â (CoU. Nab.) - Vide
Advogado.-Prov. 20 Outubro 1.821; Cod.
Crim., arte 241; Av. :16 Junho 1.834; Av.
21 Novembro 1835; Av. 18 Fevereiro 1837.

- formada: sem elIa se podia prender em crimes
exceptuados e por quaesquer suspeitas, e
~oltar quando estas não fossem fundadas.
"!-v. 28 Janeiro 1818. (Colt. Nab.)

alfecta sómente 0& que a accommcllerem. e
por isso a peDa não é tr~nsmissivel aÇ>s her
deiros. Porto 3U Outubro 1818. (End. Alb.
"erb. Culpa.)

- se fazia aos minislros que, a titulo de aposen
, tador!a, e~igião mais que o determinado'

na lei. - Vld. Aposenta.c(ol'iq.. -Lei U. Maio
1.821, S3, &c.

CUL\lA: á qual é responsavel o testamenteiro.
Vide RC$. 1." 21 li/aio 1821. (CoU. Nab.)

- formada declarou-se necessaria para decre
tar-se prisão, salvo em que caso. Dec. 23
Maio 1821.

formada: declarou-se que o Dec. 23 Maio 1.821
não comprehendia as prisões por penas
cive~s, como conlra os depositarias, lrans
gressores de exlravios de impostos con trac
l'iodos. Res. 7 Agosto j 821. (CDU. Nab.)

qualificão nos crimes militares os conselhos
de eJis<;iplina,. - Vide Conselho de disciplilla.
-Porto 28 ~bríl1!:s23.

formada era necessaria para pnsao de cida
dãos suspeitos conlra a causa do Brasil.
Port. 2." 16. 2 Port. 2L Julho 1823. (CoU.

. IVa.b:)

- formada não era ~ecessaria pela legislação
antiga citada para prisão nos crimes graves.
- Vide P"OV. L" H Setemb,'o 1823. (Coll.
Nab.)

- formada é necessaria para decretar- se prisão,
menos. em caso de flagrante delicto, P. como.
Const., arte 1.79, S8. e ainda mesmo com
ella ninguem sera ou se conservará preso
prestando fiança nos casos (Iue a admilLão
§ 8; taes. ~isposições não comprebendem
as Ord~nações militares, e porque, nem os
casos não criminaes, § 10.- Vide Lei 30
Agosto 1828.

su~ Dota é dispensavel ao preso em flagrante.
~Vide POlot. 1." 14 Abril 1824. (Colt.]yab,)

seu traslado se mandou encorporar aos autos
paDa. li\'Famento de crime. - Vide Dec. 17
4bril 1.824, S:l.
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CULPA: guias ou communicações della devem ter
os presos remettidos para a côrle afim de
serem recebidos nos navios de guerra que
os lenhão de «onduzir. Porto 3.· 6 Outubro
1825 (Colt. Nab.); Av. Circo 31 Janeiro
:1826. -Vid. Annada.-Port. 16 Dezembro
1829, &c.

- formada accordou-se necessaria para prtsao
dos subditos inglezes, salvo flagrante delicto.
Trat. 17 Agosto 1827, art. 6.

- baixa nena approvou-se não ser dada unica
mente por se haver annullado devassa res
pectiva. Av. 2.· ilJ Julho 1828. (CoU. Nab.)

formada: Iixárão-se os casos em que sem ella
se decretarião prisões. Lei 30 Agoslo 1828.

- baixa nella como se dará validamente por
julgamento do conselho supremo militar.
Av. 2.· 16 Fevereiro 1830. (Colt. Nab.)

a pl'lsao do indiciado ne1la para prevenir a
fuga, não se considera pena. Cod. Crim.
art. 37.

- formada: sem ella ordenar prisão é um crime
e como punivel. Cod. Crim., art. 181.

- quando se deverá formar aos membros de
sociedades. Cod. Crim., art. 2811.

a bem de sua formacão, e como, na côrte, se
derão providencia~para evitar a impunidade
proveniente da má organisação dos proces
sos crimes. Av. 2.· 3.· 5.·; Purt. 2." 25 Abril
1831. (Colt ..Nab.)

- formada não é, conforme a Lei 30 Agosto 1828,
necessaria para se proceder á prisüo de

11

ladrões. malfeitores de casos graves. Av.
25 Abril 183i. (Colt. Nab.)

CULPA: formação deHa com renuncia de fôro
autorisou-se, e como e porque. Av. 2.' 25
Junho 1831 (CoU. Nab.); revogado como
illegal pelo Av. 19 Outubro 1831.

.- a importadores de Africanos fazem e como os
juizes de paz. - Vid. Africanos liVl'es. -Dec.
12 Abri11832, art. 5.

a delinquentes fórma o juiz de paz. Cod. Prac.,
art. 12, Sh. - Vid. Lei 261, 3 Dezembl'o
1841, art. 4, S1, etc.

na sua formação não podem os juizes ser dados
de suspeitos. Cod. Proc. IIrt. 66; Reg. 120,
31. Janeiro 1842, art. 248.

- formada em que casos não é necessaria para
decretar-se prisão. Cod. Proc. arts. 131 a
133; 175; Reg. 120, 31 Janeil'o 18h2,
al't. 11.4.

a delinquentes como deverá formal·-se. Cad.
Proc., arts. fa4 a 149. - Vid. Lei 261, 3
Dezembro 1.841, m't. 47, 110, &c.

sua formação aos empregados publicas privi
legiados nos crimes de responsahilidade a
que autoridades compete. Cod. Proc. arllõ.
1. 55 a 168; Re~. 3 Janeiro 1833. art. 9,
S1; Lei 261, 3 Dezembro 18M, art. 70, &:c.;
Re~. 120,31 Janeiro 18!l2, art. 200, § 1;
2!lO, 242.

declarou-se que aos JUizes de paz compelia
formal-a aos juizes de direito, onde não
houvesse relação, tendo pOl'óm logal' a sus
pensão só depois da pl'onuncia pela relação
respectiva, conforme os arts. 155, S2; 161

a5



CULPA

C274 )

CULPA

a 163. Cod. Proc. e Lei 18 Setemhro 1828;
Dec. 20 Dezembro 1830; Av. 6 Novembro
1.833.

CLJLPA: declarárão-se não antinomicos os arts.
165, § 2, Cod. Proc. e 'lll; § 13, e art.
34, Lei 20 OulubFo 1.823, sobre e!feitos
da pronuncia. Av. 24 Maio 1834.

aos anligos juizes muuicipaes nos crimes de
responsabilidade formavão os juizes de paz
conforme 05 arts. 159 e 160, Cod. Proc.,
resultando da pronuncia immediatamente
os effeitos do art. 165. Av. 8 Julho 1.83Lr.

declarou-se competente o juiz de direiL0 para
dar baixa defla, quando não poder proceder
:l accusação cm virtude de perdão. Av. 25
Agosto 1834, § 4.; d~clarou-se que .e~ caso
;llgum não perlenCla ao fil.esmo JU~z dar
baixa na culpa aos pronuncIados, sIm ao
jury, &c. Av. 4.· 15 fevereiro 1837, § 3.

sendo formada sem o offendid'o ter sido parle
não póde esta no jUI-Y ler ontro direito que
o de njudar o promotor. Ar. h.· 15 Feve
reiro 183í, § 1.

Jeclarou-se que o art. 156 do Cod. Proc.
comprehendia os jui~.es de orphãos para
poderem formal- a aos seus oflieiaes. Av. 26
Agosto i8M j Av. 'lLL Norcmbro 183[~, § 4.

para formação dcBa no crime de pirataria
dechrou-se poder serVIr de corpo de de
lido uma sentença da cOll'lmissão mixta.
Av. 5 Setemuro 18M.

de larou-se que o empregado publico 6 por
crime de responsabilidade podia ser sus
penso, não por particular, ale senlcI.lça de
que lhe resulle pena. Av. 30 Setembro 1 3.4.

CULPA: ordenou-se que 05 juizes de paz nOi

despllchos de pronuncia declarassem a
nalureza dos delicl05. Dec. 13 Oulllbrl~

1834.

sua formaçflo no logar <10 deliclo torna pro
venta a jurisdicção para julgamento; ao
queixoso é livre escolher, conforme o art.
160, § 3. o fóro do deliclo ou domicilio.
Av. 2.· 4 Març01835; Av. 2.· 9 Março 1836~

Av. 3.· 12 Março 1836; Doc. 1ft M<lrço 1836;
Dec. 6 Abril 1836.

declarou-se como, conforme o art. 135, Cod.
Proc.• serião compeli idos os cirurgiões e
perilos para corpos de delicto. - Vid. Corpe
de delicto.-Av. 23 Junho 1835.

- declarou-se que o arl. 165. § 4, Cod. Proc.
não aproveitava aos amnistiados que derem
restituir ale a melade do ordenado perce
bido. Ol·d. 27 Julho 1835; Av.133.17Ja
neiro 18M>.

declarou-se não serem inexequiveis os art!.
153, 1.55, Cod. Proc., com os ii, § 7, Lei
16.· 12 Agosto 183h, e 5, § 8. Lei 3 Ou
lubl:o 1834, a respeilo dos magistrados
suspensos. Av. 24 Setembro 1835.

a quem a tem se não deferem requerimellLO$
de mercfls. Ofr. 2 No\'emuro 1835.

baixa eIelJa se não dá aos soltas em virtude de
habcas-col'pus. Av. 2.· 2 Março 1836.

sua formação declarou-se cempetil' s6 aos
juizes de poz dos district.os do domicilio do
reo, ou do lo"'a-r do deliclo. Circo 10 Marco
1836. .

- sua formação nos delictos da imprensa pe-l'
h'nce ao jui1. elo disLl'icto cm que se ho.lwcr



CliLPA

( 275 )

CULPA.

díslribuido o ;mpresso. -, ido Dea.14MarlJo
1830. .

CCLP~: declarou-se que nos casos cm que o
JuJgamento final não competisse aos Juizes
de P?Z, devião elles formar culpa e pro
nunCl:!!' ou não, e procedei' ultimamente
na fórma do ar!. 1lI4 e 325, Cad. Proc, Circo
16 Março 1836,

antes de formar-se devem os queixosos e
denunciantes preslar juramento perante o
juiz: pura formar-se não é essencial o corpo
de ilelicto, e porque. - Vid. C07'PO de rLelicto.
-,,-Av. 9 .Abr~ 1836,

para formar-se não se espera pelos dias desig~

nados para amliencias; e póde ter loaa!'
em dias santos e feriados. Av. 2. o 13 Abril
1836,

não formada em tempo devido por motivos
legaes e fundados justifica a prisão dos
réos, e não autorisa concessão de habeas
corpus. - Vid. Dec. 23 Outubro 1836,

- presos remettidos para a côrte, sem lie lhes ter
formado, devem ser intimados por escripto
tia ordem c motil'O da prisiío. Av. 10 No

.\'~mbro 1836,

formação deBa nos crimes de abuso de expre8
são do pensamente regulou.se, e como, Dec.
1.8 Março, revogado pelo 24 Setembro 1837.

se mandou, o corno. formar aos vendedores
de rifas llU côrte. Av. 14 Outubro 1837.

formada não é necessal'ia para pnsl1o, &c.,
dos empregados de rcpal'lições fiscaes e
individtlos <lcl1ados cm OagranLe delicto ou
desobedientes. Reg. 29 Dezembro 1837.

II

CULPA-·: declarou-se em que casos tinha logar
o art. 1G7 do Cod. Proc, Av. 8. 0 11 Janeiro
1838•.

deu-se intelligencia ao l1rt. 149, Cad. Proc.
combinado com os ilt4, 145,329. Av. 2i. O

9 Fev~reiro 1838,

daclarou-se que os empregados suspensos Dão
vencem ordl'nado, salvo sendo por cl'imC'
de responsabilidade, em que tem meio or
denado. Ord. 76, 9 Junho 1838.

declarou-se que o sequeslro em caso algum
tinha loóal'. Av. 132,15 Janeiro 1839.

- sua formação perlence cumulativamente aos
chefes de policia e deJej?;ados. Lei 261, 3
Dezembro 1841, art. !l, § 1 J Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 58, § 14; 59, 62, § 1;
198, § 1; 212, § 1; c aos suhdelegados.
Lei cit., arls. 5, 6; nego cit., art. 62, § j j

212, § 1; e aos juizes municipaes. Lei cit.,
ari. 17, § 2; Reg. cit" art. 04; 211, § 2,

dados para sua formação devem, quando e
como, enviar os chefes dd policia, aos juizes
competentes; quando mais de uma <lulori
dade começar proéesso, prosegl1irá nelle o
chefe de policia, salvo que caso. Lei 261,
3 Dezembro 18~11, ar!. á, § 9; Reg. 120,
31 Janeiro f842, arls. 16, 58, S13, 61,
246.

aos delegados, subdelegados ou suu..ll roos
fórma o chefe de policia e seus delegados.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, arl, II, S tO;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 58, § 14,
arl, 69; H}8, S5; 212, S2,

fónna-se nos crimes de contrabando de Afri
canos na fôrma do processo commum.
Vid. Aj1·icanoJ.-Lci 261,3 Dezemhro 1841,
art. 17, § 1, &C.
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CULPA: nos crimes de responsahilidade dos
juizes de direito verifioão os juizes muni
cipaes, e como, salva a disposição do art.
i61, Cod. Proc. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
3rt. 17, § 4; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 211, S 7.

- aos empregados publicos não privilegiados nos
crimes de responsabilidade é formada pelos
juizes de direito. Lei 261, 3 Dezembro 1841 ,
art. 25, S1.; Reg. 120, 31 Janeiro 1'842,
art. 200, Si; 242 J 396 a 4.05.

formão as respectivas 3uloridades judiciarias
aos officiaes que perante ellas servirem.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, avt. 25, § 1;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 198. § 1.;
211, § 2; 212, S1; S 2, n.O 1.

- os processos de sua formação e como, e para
que fim são revistos nas correições pelo
juiz de direito. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
art. 26, S 1; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 204.

regulou-se como se procederia na sua for
mação. Lei 261, 3 Dezembro 1841, arl. 47
a 53; Reg. 120, 31 Janeiro f8li2, art. 2l>ô
a. 261, 262. a 270; sua ralificaç.ão. Reg.
Clt. art. 285 a 296.

- sua ~ormação pelo crime de falsidade perante
o Jury como se ordenará. Lei 261, 3 De
zembro 1841, art. 65 a 57; Reg. 120 3i
Janeiro 1842, art. 364, M5. '

- nolas della são entregues, como e quando,
aos carcereiros para fazer 05 devidos assen
tos de entrada. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 159.

- par~ sua formação qual o fôro competenle. _
Vld. Reg. 120, 31 JaneiJ'o 1842 art. 240
a 246. '

CULPA: sua formação quando prescreve. - Via.
P7·escripção. -Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
al'ls. 275, 276, 283.

- baixa neHa.dá, e como, o juiz de direito. Reg.
120, 31 Janeiro 1842, arls. 338, 350, 422.

- aulos de formação deIla, e quaes, de conlra
bando e outros deliclos não de responsabi
lidade, e estes mesmos que destino se
ordenou que tivessem por occasião da exe
cução da Lei 3' Dezembro 1841; Reg. 122,
2 Fev;ereiro i842 , aI:Ls. 20,21,22,.25,26.

.
- não podem presentemente formar os juizes de

paz, nem impôr penas aos bebados por
vicio, turbulentos e merelrizes escandalosas
á vista do art. 91. Lei 3 Dezembro 18h1; e
65, Reg. 120,31 Janeiro 1842; Av. 14Junho
1842. (Jorn. 178.)

declarou-se que, começando a formal-a o juiz
municipal e o delegado, devia ser este prefe
rido por sef conforme o art. 246. Reg. 120,
ai Janeiro 18-42.; Av. 17. 0 !J Abril 1843.

declarou:'se a quem deveria passar processo..
de formação della no caso de se darem de
suspeitos os subdelegados e todos os seuS
5upplentes. Av. 46, 28 Julho 1843.

quem e como é compelente para formar aos
militares envoJvidtls em rebellião ou sedição.
Provo 5 Setembro 1843. (JOnt. 249.)

para sua formação póde o juiz omir' o promotor
publico, ou este requerer ser ouvido para
classificação do crime. Av. 28 Setembro
1843. (Jorn. 280.)

o juiz que tiver motivos deve necessariamente
declarar-se suspeito para formal-a, não
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porém ser dado por tal. Av. 30 Setembro
18&3. (Jorn. 280.)

CULPA: o empregado publico accusado de crime
de responsabilidade tem quinze dias para
dar a sua resposta por escripto. Reg. 328,
8 Outubro :1.843.

- o )ll1Z que tiver formado pMe presidir ao
jury em que se julfÇar tal processo. Av. 105,
29 Dezemuro 1843.

CULPA: declarou-se a maneira por que devem
as Relações proceder quando conhecerem
que houve falta de formalas suuslanciaes
11a formação da culpa que servio de base
ao processo do jury, de cuja sentença se
tenha aprelIado. Dec. 525, 21 Julho 1847.

- declarou-se que para a imposição das penas
dos arts. 50, 5& do codigo criminal erão
compelenles os juizes da primeira culp:l.
Dee. 533, 3 Setembro 18&7.

CULPADOS. - Vid. Réos.

- sem formar-se podem ser presos os orn-
cines que deixarem fugir presos qne estive- CULTO RELIGIOSO. - Vid. Religião.
rem sob sua guarda. Av. 2. 0 12 Janeiro
184&.

CULTURA. - Vid. A7'vo7'es, Baldios, Ag7"icltllul"a.

formada a. viga rio no rôr'o civil por crime de
responsabilidade produzindo pronuncia, não
tem esla effeito quanto ás foncções pura
mente espirituaes. Av. 10 Maio 1845. (Jom.
128.)

- as peç.as de sua formação na occastaO de se
prepararem os autos para serem presen~es

ao jury, annexão-se-Ihes. Av. 4 Fevereiro
18fl7. (Gaz. Off. 131, 1. 0 vol.)

autos de sua formação a marinheiros ou indi
viduos embarcados em navios brasileiros
mercantes qne houverem-se levantado ou
commellido crime, &.c., são remellidos para
o imperio pelos consules com os delinquen
leso - Vid. Consules.-Reg. 520, 11 Junho
1847, arls. 133, 134.

- sua formação para julgamento dos processos
de navios apresados por trafico illicilo de
Africanos a que auloridade pertence e como.
Av. 88, 29 Maio 1I:l47.

- do serlão e terrenos de Minas Geraes e Espirito
Sanlo animeu-se, e como, 2 Cal'l. Reg. I.
Dezembro 1816.

- do cnfé, cacáo, 1abaco, cravo, salsa e onlros
no Rio Negro recommenrloa-se, Porto 8 Ne
,'embro 1825. (CoU. A'ab.)

COMPRA-SE nas ultimas vontades. - Vid. Tt1s
lamentos.

nas paleo los militares, 23 Maio 1808 (openas
cito no RepeTt. Clmlt. Mat., Suppl. verbo Calll
P7"j,·, n. 02.) Dcc. 20 Junho 1818 ((;oll. Naú.)
3 Janeiro 1809; Porlo 18 Agoslo 182õ.
(RepeTt. Cunho lUat. \'erb. Cumprir, 11. o 2.)
- Vid. Lei 1 Outubro 1828, art. 54; Av. :1.9
Novemb7'o 18;30.

nos decretos das côrtes gernes portuguezas
declarou-se necessario para se execularern.
Porto &Maio 1822. (Colt. NulJ..)
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CVMPRA-SE em carla de secretario do governo
declarou-se não fixar data para pao"amenlo,
sim a chegada do nomeado. ~ Vid. PTOV.

27 Agosto 1824. (Coll. Nab.)

de inspector de pagadoria de Iropas. - Vid.
Arsenal de geLe1Ta. -Reg. 119,29 Janeiro
1842, &:c.

e luclo pelo sen ouilo aos cunhados empre
gados publicas é moLivo para faltai' ás re
partições no tempo do nojo, conforme o
Reg. 29 Janeiro 1812. Av. 21 Abril t8lt9.
(Dim'. 8093.)

C -M LAÇAO: de crimes e penas. Cod. Crim.
ads. 61, G2.

CUMULATIVA, - Vid. lurisdicf-ão.

c ' il1ADOS: os senadores que o forem dos mi
nistros e conselheiros de estado accusados
de crimes de responsabilidade não podem
ser sens juizes, Lei 15 Outubro 1827, art.
22, § 1.

emquanto dnrar ° cunhadio não podem servir
juntamente como vereadores, devendo ser
preferido ° mais volado. - Vid, Cama1'lu
/lIft7licipaes. - I.ei 1 Outubro 1828, :11'1. 2'3
(Colt. Om'. P,'et.) - Vid, .Av. 1. 0 15 De.
::emÓTQ 18'2$1. (CDU. Nab.)

D"O l'l0dom OS ycrendorea votar cm negocias de
jn~erelilltl de cunhados llellS cmqnanto durar
P cllnhlldio. - Vid. Camal'o3 Mernicipara.
Lei 1 Ou~ubro 18?8, a1't. 88.

- não podom servir jnntos como jurpd.osemcJua~to

durar o cnnbadio. devendo sernr o primeiro
sorleado não lendo impedido. I,ei 20 Setem
bro 18S0, IIrt. 47; Cad. Proc. art. 277;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, llrt. 857.

CUNHADOS: podem 501' pelo ordin:u·jQ disren~

sado5 do cllnhadio. Disp. 18 Fevereiro J837,

- empregados publicos podem nas suas repnr.
lições ser procuradores de seus cunhados
durante ° cunhadio. Circ, 260. 10 Novem~
hro 1840.

não podem senil' conjullctamenLe um como
supplenle de juir., e outro como escri"~(;l.
Av. !l9, 28 Julho 18~B.

CUNHO; (lc moeda - Vid. IIIoeda.

CURADOR: de Africanos lifres. - Vid. A{l'icanl)$.

assistencia sua é necessaria ao menor para
dar denuncia ainda em caso proprio, con
forme a Ord. Jiv. 3, lit. lIi, S8, e liv. 5.
til. 117, S 2. Provo 28 Setempr'o t8t4.
(Colt. Nab.)

se mandou dar ás casas n:lures cujos JUIZOS

de commissão cessarão. Leis da Consto Por
lllg. 17 Maio, S2, 1G Julho, S 8, de 1821.
poslas em vigor pela Lei 20 Outubro 1~23!

ort. 2.

geral de orphrtos de Campos: sopre nomeaç1ili
de bacharel eslrangeiro para servir interi.
,namente o cargo em logar do provido. Provo
23 Junho 1828. (CçU. J\íab.)

se nomên ao 1'60 preso ou afiançado qllandll
nlio lloIDpnrecer II deftmdcr-se em feito ciVil
para qlo1c haja ido citado. {,ei ii Setembro
iSSO, art. i},

qUi houver parn si, c como, propriedade con·
Jladn ii suo guorda e administraçilQ, como
é punido. Cod. Crim. art. 1.47.
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CLnADon: tirar de seu poder para fim libidi
noso e por que meio mulher virgem, ou
repulada por lal, menor ue dezescle annos,
e cl'jme, e como punivel. Cod. Crim.
arl. 227.

de Ol'phãos n~IO pode simultaneamente ser juiz
ue paz. Av. 13 Ou tllbro 183 L.

intenta queixa pelo menor ofIendido. Cod.
Proc. art. 72.

uo menor afiançado em crime obriga se aos
fiadore~ até à quantia dos bens do afian
çado, ainda que não consinta na fiança.
Cod. Proc. art. 108; Reg. 120, 31 Janeiro
j .!J '2, nrls. 305, 306.

suspeiLo: na sua remoção a conciliação faz-se
postel'iormcnle á pt'ovidcncia. Disp. Provo
arl. 5.

de réo condemnado a mode nüo é aduriLlido
a renunciar revi~;la sioão CJuando este tiver
obtido do poder moderador moderaçflo de
!)cna. Dee. 20 Selembro 1833, art. 12.

de hens de defuntos e au~elJles, - Vid. BCIls
de de(wlIos c (jusenles. -Cire. 25 Fevel'eiro,
Av. 17 AllI'i!. Av. 28 Maio 18311; Doe.
Reg. 160, 9 Maio 1842, nl'ls. 8, g, 10.
19, 23, §§ 2, 24 a 26, 30. 34; Ord. 10. o

17 Março 1843; Ord. 1.02, 29 Oulubro 18ltlt;
Ord. 5,0 16 Janeil'o; Dec. Rcg. "22, 27
Junho 18lt5, arts. 2,7,9,11; Ar. 54,
1..0 ,TnnlJo 18116; Dec. 561, 18 . 'o,cmbl'o
18!l8. (Dia/'. í958.)

de menOl'CS Bra 'ileiros, {ilhos de l'stranf!'t·íro,
não p6lIo ser estrnngeiro, Ay. S JUllho 1 37,

CURADOR: deve assistir, sob pena de nulJidade,
nos conLracLos de locação de serviços entre
estrangeiros e Brasileiros para se vCI'llIcar
denLro do imperio, art. 2; para esLe fim
deve haver curadores de colonos nos mu
nicipios que Liverem sociedades de coJoni
sação; nos mais seniráõ os geraes de 01'

phãos, art. 3 da Lei lOS, 1.1 OuLubro 1837.

póde Sel' suspenso pelo juiz, ainda que no
meado por outra autoridade, nos mesmos
casos em que podem c devem ser suspenso
os advogados, &c.; delel'minada a suspensão
por despacho avulso por ouLro póde Cl'

levantada; mas por sentença, só por aprel
lação ou embargos. Av. 15. 0 16 Janciro
1838, §§ 2, •.

ordenon-se CJue déssem clareza da esponta
neidade dos menores que voluntariamente
fossem I'ecrutndos para os corpos da armada
e arlilhel'ia e arsennl de marinha, &c. Av.
288, 30 Janciro 1841, &c., e diversas onll'as
obrigações, arts. 2, 5, 7 , 1.1.

- judicial: suas contas são revi tas ou tomndas
em correição pelos juizes de dil'cilo qunnclo
os jnizcs competenLes as não houverem to
mado, Lei 261, 3 Dezembro 1841, arL. 110;
Reg. 120, 3L Janeiro 18ú2, art. 20
Reg. 1l13, 15 Março 1842, arts. 3, 36.

- (1 ol'phüos: sellS processos são conhecidos e
julgados ndmini b'alivamclILe pelo juizo de
() 1'[1 hãos. Reg. 1lI3, 15 Ma I'ÇO 1842, art. ~I.

clere na corle, independcnle de de pncllO,
pagar decima urbana dos pl'edio de sua
ac1rninisll',\('üo; abon:lI1do-se·jhe nas conLa'
o que JJOU~('I' de~pendic1o. - Vid. Decil/La
lI1·balla,-Dt~c. 11('g. 152, 16 AlJJ'i11842,
al't.12,§G.

ele meno,· filho c1e oOlci:llmililal' f'allcciuo dere
hnbililal-Ll pnl':J perceber o meio 501/0 nfil11
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de ter os necessarios meios parI' educação.
Av. 25 Janeiro 1845. (S/l.ppl, (lO Jm·n. 51.)

CURADOR: como será autorisado para consentir
cm desapropriação por utilidade publica
geral ou municipal da côrte. Res..353. 12
Julho 1845, art. 15.

á pessoa do menor, distincto do que se dá
aos bens, se mandou nomear ao filho de
estran!!:eiro falleeido. Av. 14 Abril 18A7.
(Gaz. Olf. 190, 1.° vol.)

CURAR de medicina não é permittido sem ter
lilulo legal. Alv. 22 Janeiro 1810, SiS;
Lei 3 Outubro 1832. arts. 12, 13; Av. 5
Setembro 18M. - Vid. Cad. C"im. a1·t.
308, S lJ.

- homreopaticamente só os legalmente habili
tados podem. Av. 27 Março 1846 (J01'11.127);
2,Av. 7 Julho 1846 (Gaz. OU: 1, 1.°vol.);
Clrc. 26 Agosto 18116. (Gaz. cito lJ.)

- podem livremente os cirurgiões approvados
segundo o plano de estudos das anLiaas
academias medico-cirurgicas. Res. 496,
15 Julho 1848, art. 1. (C01T. lI1e'l'c. 232.)

CURAS de almas. - Vid. Pm·ochos.

- de Sés. - Vid. Sé.

CURATOS nnnexos a vilIas. - Vid. f/illas.

- annexos a cidades. - Vid Cidades.

CLRIA romana. - '\ ido Bullas. - Alv. 7 J aoeiro
1809; Av. 30 Juiho 1816, &c.

CURUAES publicos: 811a economia e aceio está a
cargo das cnmaras municipaes. e como.
Lei 1 Outubro 1828, arl. 66, S2. - Vid.
CQrnes.

- de pescaria na barra do rio Abiai se man
dárão desmanchar conforme o art. 9 Reg.
dos portos. Av. 12 Janeiro 1849. (Dia,..
7995.)

CURSO de medicina pratica para os alumnos da
academia medico-cirurgica da côrte per
miLLio-se a 11m padicular abrir. Av. 1.°4
Oulubl'o 1828. (CoU. Nab.)

CURSO de estudos mineralogicos em Minas. Res.
5.' 3 Outubro 1832; passou sua despesa a
ser provincial. Lei 40, 3 Outubro 1834,
art. 2, § 6.

CURSO de geometria applicada ás artes.-Vid. Ar
senal de 1/lm'in/w.-Av. 22 Agosto 1S116, &C'.

CURSO homreopalhico da côrte declarou-se auto
risado pela Lei 3 Outubro 1832, nrt. 33,
mas seus alumnos obrigados a habilitarem
se perante as faculdades de medicina do
imperio conforme o art. 13 da referida lei.
Av. 27 Março IBM (Jorn. 127); declarou-se
que seus certificados não tinhão o caraclel'
dos lilulos a que alInde o art. 14 da lei citada,
c não podião habilitar :lIguem que não seja
meJieo ou cirurgião formado nas nossas
academias ou nas estrangeiras, que se le
nhão snbjeitado ás provas exi/!:idas pela lei.
2 Av. 7 Julho 18h6 (Gaz. Off. 1, 1.0 rol.);
Circo 26 Agosto 1ti1l6. (Gaz. cito 4.)

CURSO de chimica pratica e lheoriea, malhema
licas elementares e de desenho linear au
lorisou-se na côrte, e como regido pelos
concessionarius da fubl,ica normal de pro
duetos chimicos. nes. lJOO, 5 Setembro
1846, arl.1,§§3, lJ.
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ClRSO particular de medicina pódc qualquer
li Hcrn en le estabelecer sobre os diversos
~amos dn arle ~e curar, sem opposição das
l;lculdudes, Lei 3 Outuuro 1832, :1I't. 3&.

<:lmso de cirurgia no ho~pital da Misericordia
du côrte creou-sc'. Dcc. PI. 1 Abril 1813.

c.;ORSO juridico de Coimbra: seus bachareís
forão dispensados de leitura no desembargo
do paço pura serem despachados. Lei Const.
Portug. 9 Maio 1821, oLsen'a{la por Lei ~O

Outubro 1821L arL ~.

f:URSO juridico na côrte do Rio de Janeiro se
mandou estabelecer um. Dec. 9 Janeiro
1825; c1erão-se-Ihe estatutos de 2 Marco
1825 annexos á Res. n AgostÇ> 1827. (Coit.
Nab.)

(

ceRSOS de ~ciencias jurídicas e soeiaes se man
dárão crear em S. Paulo e Olinda, regidos
pelos estatutos de 2 Março 1825. Lei U
Agosto 1827•.

::mtorisou-se despesa para abertura do de
Olinda. Prov, 7 Dezcmuro 1827. (CoU.
Nab.)

deLerminou-se ql1 e quinze dias an tos de sua
aberlura começassem os exames preparaL(i)
rios, para o que os mestres respectivos esti
,'essem promptos; e como se farião os seus
lermos. l1\'. L· 11 Janeiro 1828. (CoU.
Nllb.)

mandllrão-se nbrir' e abonar as suas despesas.
Provo 12 Janeiro 18:!8 (ld. Alb. verbo
Cursos JW'idicos, Reg. C. Jur. S. P.) Provo
15 dilo. (CoU. Nab.)

a um lenle do de S. Paulo se mandou, al€m
do ordenado, pagar aposenladoria que tinha

de conselheiro da fa7.enda. Provo t Feve..
Teiro t828. (CoU. Nab.)

CURSOS de scienoias j llridicas e sociaes t 30

de S. Paulo Ol'denou-se que a malricula se
conservasse aberta até o fim de Marco, não
obsLanLe eslarem as aulas em ex~rcicio,
servindo de secretario neHa o substitnlo de
philosophia, presidindo um lente (unico
que existia): que o logar de continno 56 podia
ser creado por lei; e approvou-so que sel'
visse como professor publico de latim o de
historia ecc1esiasLica. Av. 18 Março '1828
(Reg. CtL1's. JII1', S. Paulo); Parecei' com
Av. 30 Maio 1832, (/leg. cit.) - Vid. A",
3t Julho 18'2.8 in{l'cI.

nomeacão de lentes. Dccs. 17,22 Julho 1828.
(/lIi A lb., verbo Cm'sos,) - Vid. POl·t. 2.'
12 Agosto 1B~8, iII/h!.

providencias sohrc escolha do compenc1io e·
metho::lo de ensino do direito publico ecc1e
siastico no de S. Panlo del'flo-se. Av. 26
Julho t828. (Cult. Nab.)

sobl'e rnur\ança dos religiosos FraneisCh1nnll
para estabelecel'-so no ~eu convento o curso
jurídico de S. PauJo. Av. 25 Julho 18:2
(Reg. C. II!?'. S. Paulo) ; mandou-se ao seu
directol' tomar conta do resto do convento
cedido, entregando-se a igreja á ordem ter
ceira. Av. 21 Agosto 1828 (Reg. flit.) - Vid.
Av. 27 Outubro 1828, illfra.

ao de S. Paulo se ordenou disLribuição de horav
de aulas de rhetoTica, philosophia c francez,
de maneira que só possa a ull1ma ser fre
quentada com algo ma das outras. Av. 27
Julho 1828. (CoU. Nab.)

para sua despesa se applicárão as eondemna
ções de que falIa o arl. 3. fi s. 29 J alho
1828.

30
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CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: man
dou-se propôr o numero e qualidade de
empregados necessarios. OIT. 30 Julho 1828
(Ind. Alb. verbo Cursos. - Reg. C. J. S.
Palllo. )

- para o de S. Paulo providencias sobre gl'atifi
cacão ao sineiro, e servir como secretario
interinamente o substituto de philosophia.
Av. 30 Julho 1828. (CoU. Nab.)-Vid. At·,
2 Setembro 1828, infl'a.

sobre nomeação de eSlrangeiros para lentes
por meio de engajamento. POI'L 2." 1-2
Agosto 1828. (CoU. Nab.)

approvou-se a gratificação de 25.tt>ôOO 1'9. an
nuaes ao sineiro. Av. 2 Setembro 1828.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

autorisou-se o governo para conceder gratifi
cações a seus empregados e aos lentes de
preparatorios, e a professores de geometria.
Res. 27 Setembro 1828; Av. 1ll Fevereiro
1829.

para pagamenlo de graliflcaçào ao professor
de francez de S. Paulo. Av. 27 Setembro
1828. (CoU. Nab.)

para o de S. Panlo se cre,ll'ao empregados ~

arbitrárão-se-lhes gralificacões. Dec. 30 Se
tembro 1828. (bul. A lb. ;erb. Cursos.)

relação exigio-se das cadeiras de preparatorios
providas de proprietarios, sua idoneidade,
numero de discipulos e ordenados aclllal
menle estabelecidos. Av. 1 Outubro 1828.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

ao director do de S. Paulo se mandou entregar,
(l como e porqne, o convento de S. fran-

cisco da cidade para estabelecimento do
curso jurídico. Av. 27 Outubro 1828 (Coll.
Nab. - Vicl. Av. 29 Dezembro 1828, inf1·a.

cunsos de sciencias jurídicas e sociars: para
o de Olinda se creárão, e com que gra
tificações, um official ue secI'etaria, dous
continuos servindo de bedeis e um correio
servindo de guarda. Dec. 5 Novembro 1828,
(CoU. Nab.)

ordenou-se que os lentes do 1. 0 e 2. o anne
alternassem de modo que o que lesse I)

1.0 anno continuasse as mesmas materias
n6 2. 0 Dec. 8 Novembro 1828. (CoU. Nab.)

participou-se nomeação de secrelario com ii

gl'atificação de 20:t/l reis mensaes. Av. 17
Novembro 1828. (Reg. C. Iw'. S. Paulo.)

nomeou-se official de secreLaria com a grati
ficação annual ue 400:tf; réis. Av. 21 No
vembro 1828. (Reg. C. /tir. S. Paulo.)

nomeou-se um continuo com a gratificação
anoual de 200.tt> reis. Av. 24 Novembro
1828 (Reg. C. JUT'. S. Paulo); outro Av. 6
Dezembro 1828. (Reg, cit.)

para impressão do compendio de direito na
lural do Dr. Brotero. Av. 26 Novembro
1828; Av. 12 Janeiro e Av. 9 Março 1829.
(Reg. ç. J. S. P.)

pensões concedidas pelo governo a estudantes
para fl·aquentarem-o. I\V, 18 Dezemb'l'o
1828. (Reg. C. JU1'. ~. Paulo); suspensão
a um. Av. 7 fevereiro 1829 (Reg. cit.); res
tituição por Av. 23 Janeiro 1830. (Reg. út.)

- admissão de estudanLe de Coimbru habililado
para aclo do L· anno, a frcq.llcncia do 1..
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l! 2. o. fazendo exame de francez concedeu
ie, devendo o director regular as horas das
uulas para este effeito. Av. 19 Dezembro
1828 (Reg. C. JII1'. S. Palllo); mais 2 por
Av. 3 Janeiro 1829 (Reg. cit.); mais 1 por
Av. 19 Janeiro 1829 (Reg. cit.); mais 2 por
Av. 23 Janeiro 1829 (Reg. cit.); mais 1 por
Av. 3 Janeiro 1829 (Reg. cit.) ; mais 1 por
Av. 3 Fevereiro 1829 (Reg. cit.) - Vid. Av.
2& Mm'ço1829. infra.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: jubi
lação do professor de lalim com ordenado
por inteiro. Av. 20 Dezembro 1828 (Reg.
C. Jur. S. Paulo.)

aulas de preparat.orios se pozerão sob a ins~

pecção do director, estabelecendo-se suas
cadeiras no edilicio em que se achão as do
curso jurídico, ficando unicamente sob a
in~pecsão do presidente da prG"Villcia as de
primeiras letras e as mais e"palhadas pela
previncia. Av. 20 Dezeínb{ô 1828. (Reg.
C. lltr. S. Paulo.)

-:. ordenou-se que nada se innovasse a respeito
da sacristia do convenlo, que por termo
de inventario fôra recebido, ate segunda
ordem. Av. 29 Dezembro 1828. (Reg. C. J.
S. Palllo.)- Vid. Av. 2 Janei,'o 1829, infra.

pessoa que servisse de sineiro se mandou pro
pôr com a gra tilicação quo se julgasse sufli
ciente. Av. 31 Dezembro 1828. (Reg. C.
JII1'. S. Palllo,)

- ao de S. Paulo se manduu enlregar por inven
lario a livraria du convento de S. Fran
cisco, pl'cceuendo louvação. Off3. 1. 0 2. o

2 Janeiro 1829 (Ind. Alb. verb. CU1'SOS);

Porto 28 Fevereiro 1829. (CoU. Nab.)-Vid.
At'. 20 Fel;(!l'eiro 1829, infra.

ao de S. Paulo mandou-se que acimillisse dous
esludanles á frequencia do 1.. anno, ficando

II

a dispensa dos exames preparalorios depen.
dente de resolução da assembléa geralle.
gislaliva. Av. 21 Janeiro 1829 (Reg. C. JI'''.
S. Paulo); Av. 3 Fevereiro 1829. (Reg. cit.)

CURSOS de scieocias juridicas e sociaes : sobre
providencias correctivas e pI·emios. Av.
28 Janeiro 1829 (Reg.-C. Jur. S. Paulo); Av.
3 Fevereiro 1829. (/leg. cit.)

ao de S. Paulo declarou-se que se não de"ião
consenlir questões sobre a bondade l'elativ~
da conslituição em sna applicação. Av. 29
Janeiro 1829. (Coll. Nab.)

anliguidade de seus lenles cal1Jedralicos e
substitutos. - Vid. Alltiguidade, &:c.

_ lente para 1. o cadeira do 5,· ao no nomeou-se
venceu do 800:tJ; réis como substituto em
quanto OtlO p.nlrasse em exercicio. Av. 10
Fevereiro 1829 (Reg, C. Ju.r. S. Paulo); da
2.' cadl'ira do 3. o anoo. com ordenado
desde que se apresentar. Av. 21 fevereir()
1829 (Reg. cit.); da 1." do 3.·, Av. 6 AbriL
1829. (Reg. cit.)

_ nomeou-se correio com gralificação anllllal
de 150~ réis. Av. 20 Fevereiro 1829. (Reg.
C. JII1'. S. Paulo.)

remelleu-se-lhe catalogo dos li\TOS legados an
convento de Franciócanos pelo bispo do
Funchal para por elle regalar-se o inven
tario da bibliotbeca do mesmo convenlo.
Av. 20 Fevel'eiro 1829 ( ego C. J. S. Paulo.)
Vid. f1v. 29 Abl'il1829, infra.

ao de S. Paulo pro"idencias sobre necessidade
de certidões de frequencia para admi SflO

a exames pl'eparatorios, convocação de

36.
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eongregação para confecção dc medid'as
polieiaes. Av. 23- Fevereiro 1829. (Galt.
Nab.)

CURSOS

bléa geral. Av. 23 Abril 1829. (/leg. C, J.
S. Palilo.)

c °RSOS Ue sciencias jurídicas e sociaes: pam
o de S. Paulo aceitou-se a seu dil'eclor
orrerecimento de 700 volumes. Porto 28·Fe
vereiro 1829. (CoU. Nab.)

approvou-se nomeação pa.ra sineire cem fi

gratificação anntl.al de 51w200 réis, eOl
quanlo a assemhléa geral não marcar or
denado. Av. 9 MUl'ÇO 1829. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

matricula do t. o e 2. o unno concedcu-so' a es
tuàante brasileiro qHe os frcCI'ucFltára em
Coimbra, fazendo exame de frnncez e obri
gandb-sc a provar frequencin do 1° anno
em Coimlm~. Av. 18 Março 1829. (Reg. C.
J .. S. Paulo.)

manJou-se conSel'Vnl' malriculndo no i. o anno
esludanle que o pcdj'ra fazer só com o ex.ame
de francc1., depeBdendo a d€cisiio <.!euníliva
da assembléa gern!. Ay. 2ü ~'1arço 1829.
(Reg. C. J. S. Pal/lo.)- Vid. At'. 15, 16
:Setembro 1829, ill{t'a.

ao de S. Paulo ordenou-se q~le nào ad'Ulilliss-e
a segundos exames prepal'alorios os estll
danles Feprorados sem medial' tempo snfli
cienle para nova upplicação. Av. í AbriJ.
1829. - riliL, /b. 7 De::elllbro 183·2.

, o de S. Paula dedarou-se poder, depois de
abertas as aulas :üé o fim de Marco, ac1millir
!J malricula os esludanles imp~ssibjljluàos
de o falarem em Lempe cvmpeLeJlte. Ar. 23:
Abril 1829.

exigio-se relação dos e~luduntc8" malriculadus
€o.ll1 d 'llondencia. de npprovaçüo da assOlD-

CORSOS de sciencias juridi-cns e socines: deda
ron-se que o lerreno da cerca adjacenle
ao convenlo não fora cedido ao curso (l

pertencia á ordem lerceira. Av. 29 Abril
1829. (Reg. C. J. S. PaU/lo.) - Vid. Av. I)

Sete11lfJ.l'o 1829, infra.

}1rohibio-se aos esludu'\1 les I'epresen ln rem cm
tbealro publico, e em lempo lectivo nos
rnrliculal'es. Av. 15 Maio 1829. (ncg. C. J.

. Paulo); declarou-se que as palavras
tempo lecli\'O -não comprehendião as fel'ia&·
pequenas, nem mesmo as do Carnaval li!

Espirilo San lo. Av. 'Lí J un1l0 1829 (lieg. cit.);·
excitado o Av. 15 Maio 1829 por Av. 2õ
A<roste 1830 (Reg. cil.); suslenlou-se o AL

15 Maio 1829 I'evogando o de 27 Junho 1820.
Av. tu .Janeiro 1844. (Reg. cit.); relevou-se
a falta cltmmcllida com uma repl·esenlaçflO.
Av. 5 Novembro 18li5 ([leg. ú/.); susten
tado pel' Av. 6 Selembl'o 18lt5, remellido
com Av. 17 Novemuro 18lt5 (neg. cit.); de o

c1al'on-se quaes os lbeall'os publicas em que
os estudantes ná podião ahsolulamente
represenlal', c quae:; os particulares em que
só nas ferias. Av.5 Murço 18ftlt. (Reg, C. J.
S. Paulo.)

enlenou-se remessa pura SUGS bibliothecas de
dous exemplares de lodas as leis que se
publicarcm, c de duas colleeçoes das publi.
cadas desde 1808 ale o presenle. Av. 26:
~laio 1829. (Il g. C. J. S. Paulo.)

0S esLuf1anLes que depois de nponlaclos saheuiI
das nulas a qualquer 10ra, sem licença
do lenle, são apontados de novo como 58'

tivessem faltado. Ofi'. G Agoslo 182g.

mandou-se informar solDl'e pIa,oLa cio conrcnltt
cedido, demolição de celIas pu ra cslabele-'
cimcn lo dél novas aulns e Iivr'lria. Av. 9'
Selcm!J1'0 ~820. (Reg. C. J. S. p(lI~to.J
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CURSOS de seieneias juridicas e sociaes: farão
admillidos a acto do 1.0 anno estudantes
deCoimbl'a., ficando obrigados a apresentar
certidões de preparatorios alé o aclo do
2. o Av. 15- Selembro 1829. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: [roca:
de logares de aelos nem o direclor nem
a congregação podem delerminal', ainda
mesmo convindo os e ludantes, enlrc oulras
razões pela pralica de Coimbra. Av. 25 j 0

vernbro 1820. (Reg. C. J. S. Paulo.)

agrncleoimen to de S. M. o lmperndor pela de
pu~ .ção por occasiüo do seu casamenlo. Av.
~~ d<.lneiro 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-se que aos estudantes premiado ~e

pélgassem os prcmios pela junta de fazenda.
Av. 1 Fcvcl'cil'o 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-w que fossem admiLLidos aos respec
livos actos c malt'icula nosimmedialos annos
os eSludanles que rcgl'essárão cle Coimbra.
lH, 16 Selembro 18'29 (Reg. C. J. S. Paulo);
sl1l'penso por Av. 5 Março 1830. (Reg, cit.)

-.;r'eprehensü>o se ordenoll, e como, a um eslu1 c1ante do 2. 0 anno paI' falta de respeito a sen
. ., I lenle. Av. 29 Júneiro 1830. (Rl'g, C. J. 8.

ao de Olmun e darão pro1'ldencnls para sr, Paulo.)
nüo repelir o aclo de assislirem ao jw.
reunidos em COI'pO estudanles em hora.,'rle
[llllas. Porto 1.' 2.2 Setembro 1829. (CoU.
N,,f). )

- para que o pro[essol' de f[':mcez dide S. P<lUlo
admiltisse malriculas no ri "urso do anno.
Provo 1 Outubro 1829 ({ .l. Nab.); Av. 1
Fcvereil'o 1850. (Reg. ~, J, S. Paulo.)

declal'oLl-se que se iãe peuir á assemblea gel' 1
providencias policiaes, e que entretanto
usasse o director da~ repl'ehensões. Av. 1
Fev~reiro 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

(;}rdenoll-se conlínll.H~rlO do compendio de Eu
clides. Al'. 13 o;ulubl'O lS29. (Reg. C. J. S.
Paule. )

I

nomeou·se lente da 2." cadeira do 2. 0 aono.
Av. 1 Março 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

mamJoll- e m3lricuJar llO 3. o ,llmo e~lldanlc

LHlhi1ijJdo no lI. o em Coimbra. AI'. 1ll Ou
lub 1820. (Reg. C. J. S. Puu/o.)

j

rem !leu-se il congregação peojcclo de e~la

lulas do DI'. Ballason, &c., para os ter em
visla no 'lUC devia orgnnisal'. AI'. 10 Mar~o

1 30. (R 'g. C. J. S. Pall/o.)

r1 'pcnsa para fal.Crem p,çame de prepal'alorios
a oslodantes que nflo aprcsentavão allcs
lados ele rneslres publicos com quem arl'ên
derão. Av. " Novembro 1820. (I{rg. C. l.
~). Paulo.)

declaroll-se que SQ ião pecljr á <issembléa g<'l'a!
'l'ea<::lo de Sll bsli tu Ios de fl'aoc<'7. e gcomc
[lia. ,~v. il~J~1Jl'il1&30. (Reg. C. J. S. PaI/lo,)

e 'ludanle de Coimura com eerlitlüo de prc
p;jralo,'ios foi mandado rnalriculnr. A~'. 20
NOl"cmbr9 J 829. (nert. C. .7. S. Pauío.)

foi-lhes remelliJa a colTecçüo cltronologica
s)'slemalica do cOllsclheiro Nabuco. Porl.
21 Maio 1830. (CoU. ~Tab.); Ar. 27 Outubro
1830. (flflg. C. J. S. P,wlo.)
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(;; 'RSOS de llciencias ju,'idicas e sociaes: orde
nou-se que o~ exames de geometria se
fizessem conforme os estalutos do Visconde
da Cachoeira, e recom::nendoll-sc a proml)la
conclusão dos eslatutos para repressão c
castigo dos mal conduzidos. Av. 12 Junho
1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

declarou-se que os argllenle[5 e dtd'endentes
nas sahbatinas deverião ser sorteUU"ls. Av.
28 Junho 1330. (Reg. C. J. S. PaaJo)

declarou-se não haver logar nomeação de mais
um terceiro continuo, lembrando-se o exem
plo de Coimbra em que cada faculdade só
tem um. Av. 1 Julho 1830. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

em raz50 da ausencia do professor de francez
mandou-se exigir dos esludantes aLteslados
do tempo em que a aulaesleve em exercicio,
o não contemplar o professor com venci
menlos sinão pelo tempo da licença. Av. 8
Julho 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

- eommunicon-se remessa dos estalutos ii. as
sembléa geral. Av. 21 Julho .J 830 (Reg. C.
J. S. Paulo.) Aí. 17 nlaio 1831. (Reg. cit.)

_ foruo dispensados de neIles fazer exame de pre
parulorios para matricular-se os Cl1l11dun
tl?S que os tivessem feito na universidade
tie Coimbra ou escolas de F"ança, apre
sentando os pl'Ímei,'os certidões authenli
CIIS e Os segundos cartas de bacharel. Lei 2B

gosto 1 30, art. 1; e ordenou-se que os
e tudanles de leis da universidade de Coim
bra, mostrando·se habilitados e fazendo acto
do annos anteriores frequenlados e exame
de frnncez, fossem udmillido8 fi matricula
do Elnno seguinte, art, 2.

_ nomeou-se substituLO com ordenado desde
que enlrasse em funcçôes. Av. 5 Novembro

1830. (Reg. C. J. S. Paulo); e lente para a
1." cadeira do 4.° anno. Av. 6 Norembt,o
1830. (Reg. cit.)

CURSOS de sciencias jurídicas e sociaes: no~

meou-se professor de geometria com a gra
tificação annual de 600:t/J réis. Av. 8 No.
vembro 1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-se que a congregação deliberasse. e
como, sobre penas a estudanles que faltas
sem com as dissertações mensaes; appro
vou-se só por uma vez a resolução de se
fazer«;lm os exames com dous lenles, sendo
ambos examinadores. Av. 13 Novembro
1830. (Reg. C. J. S. Paulo.)

negou-se demissão pedida por seu direclor.
em razão dos seus bons servicos. Av. 23
Novel1!bJ'o 1830 (Reg. C. J. S. Paulo); Av.
Ô Agostv 1831 (Reg. cit.) ; Av. 17 Dezembro
1832 (lfeó. cit.); concedeu-se demissão pe
dida. Dec. 19 com Av. 23 Agosto 1833.
(Reg. cit.)

approvou -se decisflO -la congregação ndmil
lindo a aelo do 4.° alno estudantes regres
sados ue Coimbra, ma, Tlão lhes conferindo
~râo de bacharel por nã'L..,13Cr admittido pela
lei de 11 de Agosto. Av. 2;Novembro 1830.
( Reg. C. J. S. Pau!o,)

para o de Olinua se mandou estn elecer bi
bliolhcca, e como. Res. 7 Dezemuo 1830.

ao de Olinda doou-se a lirraria da exli:lcta
congregação dos padres de S. Philippe Netv,
em Pernambuco. Lei 9 DezemLl'o lBi1(} ,
arl. 7.

declarou-se n~eu director que deveri inlervir
no que lhe incumbe o cap. 17 dos esl:ltutos
para dirigir e conservar a boa orelem dos
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estudo~, &c., deixando ás autoridades o
que pertence á administração e policia da
cidade. Av. 23 Dezembro 1830. (Reg. C. J.
S. Paulo.)

CURSOS

em tumultos populares, para lhes não serem
confiados os eooproO'/)s da adminislrncão
publica para o rufuro. Av. 6 Junho 1831.
(Reg. C. J. S. Paúlo.)

'consos de sciencias juridicas e sociaes: re
cornmendou-se lodo o esforço para aber
tura das aulas do 5. 0 anno em 1831. Av. 27
Dezembro 1830 (Reg. C. J. S. Paulo); Av.
26 Fevereiro, Av. H) Abril 183i. (Reg. cit.)

approvou-se admi~süo de mall'icllla no 2. o e
5.· anno a estudanles regressados de Coim
bl'a, obl'igados porém a apresentar cerlidüo
de habilitaçáo para actos dos anteriores. Av.
30 Março 1831 (Reg. C. J. S. Paulo.); dis-I'
pensadas certidões, bastando justificações.
Av. 17 Setembro 1831. (Reg. cit.)

/
"'- approl'ou·se que o official de secrólaria fosse

obrigado a commllnicar ao diredor diaria
mente qualquer falta ou novi1ade occorrida
no dia anlecedente. Av. '18 Abril 183'1.
(Reg. C. J. S. Palllo.)

nomeou-se lente pum a 2." cacleil'a do l•. o

!'lnno. Av. 23 AlJl'il1831. (Reg. C. J. S.
Palllo.)

mandou-se llJll1ear re~soa idonea para regei'
a cadeir:' d~ francez por havei-a desampa
rado ~'pl'(lrC '1301'. Av. h Junho 1831. ([{rg.
G. J.• . Paulo.)

al"Jorisou-sc u Jil'eclor para sllpprll' as falIas
de lente para rcgencia de cadeiras, em
quanto se IlÜO preenchessem, ouvida a COIt

.}. gregação. Ar. LI Junho 1 :31. (fll'g. C..J. S.
-Palllo. )

ordenou'5e que o seu dil'ectol' alllluulll1enle
informasse s01)1'c 05 estudanles que nüo
ti,-essem boa conducla ou se 1111'01le sem

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: elll
gio-sc {lll con~regação lista dos livros mai
neces::arios á bibliothcca. Av. 7 Junh01831.
(Ref!. C. J. S. Paulo.)

/

- provimento de suas caJeil'as \agas continuou
a se.v! feito pela regencia em minoricl:ld>
como d'antes, por meio de concurso. Lei
lá Junho 1831, art. 18.

declarou-se ao de Olinda que. li vista da lei
de 1L de Agosto, não se podia conferir gráQ
de simples bacharel no fim do 4. 0 anno.
Av. 2,0 23 Junho, ó. 0 23 Julho 1831. (Coit.
Nab.)

sobl'e disscrtação intempestivamente passada
pelo len te da 2. a cadeira do 2. o aono a 1'C 

peito da qual os estudantes represen tárão,
providenciou- se, reprehendendo-os por se
nfto haverem dil'igido ao dirrectol'; que a
congregação de justiça e não de equidade
dcrera espaçar as disserlaçõe , c que o dilo
lente devia dil'jgir ao thl'ono a sua repre
senlação cm papel de marca grande, com a
competente grande margem, costumc nbri·
gatorio pela lei de '18 de A~oslo de 1769.
Av. la .Julho i 3J. (Reg. C. J. S. Paulo.)

uI'clonou-se que. fcito o concurso para a ~a

deira ele franccz, provcsse lngo o mais
f;t·aduado. Av. 12 ,JlIlllO 1 :31 (/leg. C. ./. S.
P(/rdo); mandou-sc IJI'ol'er. Av. (i Dezembro
l ~31 (Ill·g. cil.)· eonfll'mat1a a pl'ovisüo tio
(lire( t.)I· por Dee. () F 'yereiro 1832 com Av.
11 Fcrcreiro 18:32. (//('g. cil.)

para o de S. Paulo regl1lou-se a maneíl':l d~

conlar a' falta por nilO nprc'cnLnC:fio de

---}~~-~~--~--------~---
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àisserlaçiio; eüf;claroll-se que os lentes erão
obri~ados a concOITel' na con~l'egacão.Port..
3," 27 Julbo 1R31. (CoU.1V~b.) .

CURSOS

lasso ausentar-se, Av. "l Novembro 183l
(RI!g. C. J. S. Pardo); Av. 2.8 Fevereiro 18!t1.
(Reg. cit.)

CURSOS de ciel1cias juridicas 1\ sociaes: ao de
Olinda sobre desavencas Cillre ° director
c um dos lenles. Av, '1,0 29 Julho 183J.
(Colf. Nab.)

ao de S. Paulo para que ~e emenda, õe a il.ellda
e delcixo de alguns lentes inL1itI r ntf;1; á
falla de frequencia de seus di cipu!o., c
approvações immerilas. Av. 3.· 5 A~\ o
1831 (Cott. Nab.); mandon-se que niio fo'se
ren-'q'ado, e porque. Av. 26 Setembro 1831,
(Reg. C. J. S. Palito.)

seus estudantes pertencem á gunrda nacional
, de reserva. Lei 18 Agosto 1831, nl't. 18,

S 3; Res. 25 Outubro 1832, 8l't. 8, S7.

e:leclarou-se que os lenles deyião dar anla nas
quintas feiras quando na semana houvpsse
algum feriado. Av. C)G AgosLo 1831, (Reg.
C. J. S. Palllo.)

pora concurso de uma cadeira no d S. Paulo
derão-se instrucções com o Dec. 29 A~osto

1831 (Coll. Oll1'. Pret.); Av. 13 Sctr.muro
1831 (Reg. C. J. S. Paulo); sem erIeilo o
IIrt. lJ: por Av. 12 Ahril 1832. (Rt'g. cit.)

declarou-se o Av, 19 Janeiro 1829~q!le o lente
explicador da con lituição a poderia annlysar
como r<lzoa\'el fôl', nada porém alterando
do que é rclalivo ao principio fundamcntal
dell/\. iíito é. á monarchia constitucional.
Av. 1 Agosto 1~3 . (Reg. C. J. 8. Palllo.)

declarou-se que fi con<>regação compelia con
ceder dispensa para q 'e fosse admitlido a
acto depois das ferias e no com{lço do anno
lectivo elltudanlo que I ar IDolerolía necessi-

ClJRSOS de sciencias juridlcas e sociae$: pnl'il {
seu regimen se derão novos cstatutos com
a nes. 7 Novcmbro 1831 (Colt. Nab.J; ~
mandados executai' por Av. 19 De~.cmLro

1831 (Reg. C. J. S.Paulo); retneLlerào-5c12
exemplares. Av. 27 Julho 1832. (Reg. cit.)

suas matriculas são uma contribuição para o
estado; ciL estal., cap. 3, art, 6.

ordenou~se que as congregações fossem rc...
conditas, sem assistencia de outra alguma
';lessoa denlro da sala propria. nem n1l. pro
xl~idade deJla de onde se possa ouvir a
opitiiio dos lJue ali decidem; e reco.m
me a'm-se pratica das leis penaes con tr~

os e.'t\l"lanles insnbol"dinados. Av. 18 No.
vembro t831. (Reg. C. J. S. Paulo.)

mandou':se admÍl1il' acto do Õ. o anno dispen~

sada a falta do u1atricula, cujas de5pesa
seria obrigado o e~udante a satisfazer. Res.
:! L Novembro com. h.. 19 Novembro 1831.
(neg. C. J. S. Pautal

~ denegou-se fi esluuanlc tIo 1.. anno reprovaoo
f'n1. p l" 2. 0 exame, ,- . não se poder suppôr
injllsliça e má vontade da P de ue iodos
os tres eX<lminadores. Av. Dezembro
'1831. (!leg. C. J. S. Palllo.)

a pretendenle que fôra opprorndo igual.menle
com o provido na cadeira de ri'~ncez DCO.

nheceu-se direito a ser provido como &..~bs.

lilulo quando ['ISSO crcado o lagar. v.16
Dezembro 1831. (Be rr • C. J. S. Palito.)

seBos para as cartas de bachllrcis c para mo
da secretaria se mandár50 promptificar. Av.
9 Janeiro 1832. (Reg. C. J. S. Paulo.)
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/

CURSOS de seiencias juridieas e sociaes: edi
taes de 50 dias para concurso li 1.' cadeira
do 2.° an.oo se of'deonriio, c em falta de
lenles () chamamenLo uos actuaes vencendo
pela accu mulação 011 trn igual ordenado.
Av. 17 Janeiro, Av. 7l\l:lio, Av. 18 Julho,
declarado o de 7 l\1aio por Av. 13 Novem
bro 1832. (Reg. C. J. S. Paulo.)

decla'rou-se que o professor de francez provido
antes dos novos esta Lu tos não era obrigado
a ensinar inglez, para o que era necessario
oulro professor; que os ci'tl1llanles qne se
houvessem de malricular nesle anno não
fossem Dbrigados a exame de in?;lez, his
toria e geographia; e que não havia, depois
dos mesmos estatutos, logar a dispensa de
geometria, salvo os já matriculados ou que,
reprovados 00 1..0 anno, tem de maLricu
lar-se de novo. Av. 26 Janeiro 1832. (Reg -
C. J. S. Paulo.)

dispensou o governo lapso de Lempo ,~ que
se malriculassem nos annos jur; .~os dous
estudantes que por irnpcdim lo se não
apresenLárão no praso marca10 pelos novos
estatutos. Av. 16 Março 1 32. (Reg. C. J.
S. Paulo.)

I
deda.rou-se r.omo .s~ -.rl.rião a concurso as ca

deIras de propn ~rT)s ... tle substitulos que
estivessem vag 'ta fórma i!..., lei de 14. de
Junho; que 1) .)dião ser a ellas admiLLidos
candidatos 1..", doutores, e em fah.. deverião
entrm' O.SJi1'tl~ livesse.m diplomas de qual
quer UIVO l'sldade, ainda que est.o.ngeira.

t·. 16/:ibriI1832. (Rf'g. C. J. S. Paulo.)

sol ~ admissão condicional de matricula 110

1.0 ~nno de esludanle regres ado de Coim
bra dias anles da Res. de 26 de Agoslo de

,/ 1830 com juslificação apenas do exame
ele geomf\lri:l. Av. 26 Abril, Av. 23 Maio
1832 (Reg. C. J. S. Paulo) i mandou-se
ju lj()c~r a impossibilidade. Av. 24 Selem
bro 1.832. (Reg. cit.)

II

CURSOS ue sciencias juridicas e so('.~aes: decla
rou-se que os exercicios c.tlraordinarios
por sabbaLinas de pauta, "''Vi ta do art. 4.,
cap. 5, podião ter Ioga mesmo nos sab
bados. Av. 30 Abril 2. (lle u • C. J. S.
Paulo. )

graliflcação a sel~ector na razão de á00:t/:J
réis annuaevse mau.don pagar, e desde
quando. A.v. 27 Junho, Av. 27 Novembro
1832 "1 S'O C. J. S. Pardo.)

~:y

ao J ..lDda reunio-se o seruinario consti
t .6 em collegio das artes preparaLorias,
?oh que regímen. Res. 7 A"oslo '1832.

J snascongregaçãcs farão aulorisatlas pal'a fazer,
e como, regulamenlos policiae. Res. 7
Agoslo 1832; recommendada por Av. 7
J~nho 1833; Av. 12 Janeiro 1836 (Calt.
Ou,,, P,·.); Av. 10 Setemhro 1832. (Re CT

•

C. J. S. Paulo.)

para o de S. Paulo dispensa a volunlalÍo n
5. O anno jnramalricula e acto. Res. 7 AO'osto
1832, ,'emellido cm Av. 17 SeLembro
1.832 (flrg. C, J. S. Paulo.)

ao marechal diredor do de S. Paulo n gou- e,
e porque, accumulação do soldo, e orue
nado, tendo porém opção. Av. 15 Oulubro,
Av. 1 Dezembro 1832 (CoU. OUI'. Pr.); Av.
27 Novembro 1832. (Ul'g. C. J. S. jJ&luio,)

a seus bihliolhecarios concedeo-se o ordenado
de 800:t/:J réis annuaes. Res. 19 Oulubro
1832; reduzido a 1/2 por Lei 40, 3 OuLubro
18M, art. 2, § 2 (Coll. OU1'. Pr.); Av. 20
Outubro 1834. (Reg. C. J. S. Paulo.) - Vid.
Lei 60, 20 Outubro 1838, (l1't. 2, § 10.

seus professores pertencem á guarda nacional
cip, reserva. Res. 25 Oulubro 1 32, ar1. 8,

37
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C RSOS de 'lciencias juridicas e sociaes: orde
nou -se i,O concurso á 1.' cadeira do 2. o

se admilLi cm unicamente candidatos com
a qualificaçã do art. 6, cap. 9, e art. 1., cap.
14 dos eslald,os. Av. 26 Outubro 1832.
(Reg. C. J. S.Pd(lo.)

no de S. Paulo annullárãçse exames pela in
compelencia ete exuminldores ~ precipi
lação com que aqueHes f0i.~o feitos. Av. 17
Dezembro 1832 (CoU. ate" )/'.); Av. 30
Janeiro 1833. (Reg. C. J. S, A,tLdo.)

ao de S. Paulo declarou-se quc o lo' reclo l'

devia dar annualmenle conla n'Ominit dos
lenles c empl'egados menos zelosos do 11m
serviço e credito da academia. Av. 17 DL
zembro 1832.

- a seu direclor pedia-se informacão sobre o
eslabelecimento dc vestuario u~iforme re
querido pa!'a os estudanles por seus pais.
Av. 7 JanClro 18;~3, (Reg. C. J. S. Paulo.)

para admissão de estudanle da academia de
França conrOI'me a Lei 26 Agosto 1830.
Av. 15 Janeiro 1833. (Reg. C. J. S. Paulo.)

declarou-se ao de S. Paulo ser incompalivel
que seu professor ele geomelria fosse o1Iicial
da armada. Av. 30 Janeiro 18~3 (Colt. Om'.
PT.); Av. 10 Abril 1833. (Rrg. C. J. S.
Puulo. )

llomeárão-se lres bachareis para inlel'inamenle
reger cadeiras emquanlo não fossem provi
das. Dec. 1 Fevel'eiro 1833 (Reg. C. J. S.
Paulo); Av. 5 dilo. (Reg. cit,)

ao de Olinda declai'ou-se que os exames pre
paratol'ios se fizessem por ponto podendo
os examinadores perguntar s01re Heccitos
reraes. Av. 25 Feyereiro 18' 3.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: ao
de Olinda declarou-se que as quareo la fallas
dadas em uma só aula bastavão paea perda
do anno : ser conlearia aos eslalutos a lrans
ferencia de lagar para fazer acLo anles do
tempo conveniente, não para depois do seu
numero, por ser a renuncia de um elireilo:
recommendou-se ao director que annual
mente informasse sobre os estudantes de
instrucção e moralidade, consultando a
congregação: e que seu director interino
deve nas cartas de bachareis que assignar
assim declaeal-o. Av. 25 Fevereiro 1833,

seus direclores para receberem ordenado não
necessilão atlestação. Dec. 2 Man;o 1833,
§ 18.

ao de S. Paulo ordenou-se que fossem regidas
as cadeiras vagas por simples bachareis até
poder-se satisfazer u lei. Av. 21 Março 1833;
cessando as gratificações aos lentes que
'ccumulavão uuas cadeiras. Ord. 27 dito;
l;lv~usou·se participação do pl'ovilnenlo de
lrés bachareis como subslitutos inlel'inos.
Av. 2tAgoslo 1833. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ao de Olinda declarou-se que o ponto nas
aulas menores deve pôr-se necessariamente
no mez de Ou'~ bro: que ao director> não
á cono-reaacão '"'O mpete pôr o-cumpra-seo o . _ . .
-nas Cil·...'..": ql1L1 ao competia a congre-
"'acã<> nomear dil'l or ou secretario, em
~ub~éÍluição, regulll. .'l-se pelos estalutos
ao ligos neste caso omisso. Av. 16Julho 1833.

at' de Olinda declarou-se que à\ bibliotheca é
subjeila ao director: que seus lentes não
podem arbilrariamenle lrocar à1 cadeiras,
ainda com approvação da congreg...\ ão. Av.
19 Julho 1833.

ordenou-se que os exames para o gráo de
doutor se fizessem inlerinamente com o
numero de lentes que na occasião se achas-
liem presentes, não sendo menos de lees,
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até reunir-se o numero prescriplo; e que
para o gráo de doutor e para provimento
em cadeiras bastasse a approvação feita por
maioria de votos dos lenles assislentes, re
vogados nisto os eslatutos. Res. 25.°, 12
Agosto 1833.

CURSOS de sciencias juridicas e sOClaes: ao
de Olinda declarou-se que. conforme o
art. 8, cap. 11 dos estatutos, se contão os
pontos de falta á sabhalina, quer o eslu."
danteseja sorteado, quer não. Av. 14Agoslo
1833. (Co1'r. Of{. h2, 1.0 vol.)

ao de S. Paulo declarou-se que os bacbareis
subslitutos extraordinarios devião ser cha
mados para congregações e para examina
dores e presidentes. Av, 3 Setembro 1833
tC01'1'. Of{. 57 e .Reg. C. J. S. Palllo); Av.
13 Novembro 1833. (Reg. C. J. S. Paulo;)

- não for50 approvados pelo cooselho f~O go
verno da provincia de S. Paulo os -~slatutos

policiaes por nimiamenle severO", - ido
P01't, elo governo áa p1'ovincifllrie • Palllo,
23 Setembro 1803, (Reg. c: J. S. Paulo.)

/
- para sua bibliotheca se ®"/iou a obra-.l\elaç50

, hislorica estatislica ê medica do cholera
morblls e:m Paris. Av.2li'1;etembro 1833.
(lleg. C, J. S. Paulo.)

d
/ .

- mandou-se' mlLlir a aelo do 5.° anoo em
qualCjuef dos cursos e passar carLa de ba
cbarel á um esludanle brasileiro. Res. 18
com Jv. 28 Selelllbro 1833. (Reg. C. J.
S. Prllllo.)

Jlome,lrao-se trcs lentes subslilutos. Dec. 7
com 2 Av. 9 Outubro 1833 (Reg. C. J. S.
Paulo) ; e mandou-se ter em visla os bacha
reis mais habeis que estivessem a formar-se,
e se convidassem para se oppõr ás cadeiras
ainda \'lIgas. Av. 2.° 9 Oulubro 1833 cito

11

CURSOS de sciencias jUl'idicas e sociaes: uas
matriculas ficárão perlence do á receita
geral. Lei 58, 8 Outubro 1 33, art. 31,
§ 15; Lej hO, 3 OuluJJro 1 34, art. 36.

as cartas de seus Lachareis e doulores não são
isentas de sello. Orel. Outubro 1833;
qual pagão. Tab. da ~ei 51), 8 Oulubro
1833; Instr. i4 'ol'omhro 1833, art. 13.

,/

seus ]entés e secretarios tlirecLol'es pagão seBo
de soas cartas. Tab. da Lei 59.8 OuLubro
1833; luslr. 14 Novembro 1833, art. 13.

ordenou-se concurso das cadeiras preparalo
rias vagas para serem providas em pessoas
babeis. Av. 15 Outubro 1833. (Reg. C. J.
S. Paulo.)

ao de Olinda declarou-se CJual o tempo pOI'

que deve estar aberla a secreLaria: qlle o
direcLor não podia dispcnsar o exame de
poctica, posto que temporariamenLe, rara
matricula do 1.0 anuo: (lue podi50 as con
gt'egações deixar de fazeI' publicas as sua
sessões, facultando porém do livro das aclas
as cel'lidões que se pedirem: que o presi
dente da província se correspondesse com
o direclor por olicio ou porlarín. Av. 13
Novembl'o 1833.

nomeou-se lenLe da 1. a cac1eil'a do 2. ° anno.
Dec. 1h, Av. 24 Janeiro 1834 (I/fig. C. J.
S. Paalo); e o da 2." do 3.° Dec. Av. da
mesma data. (Reg. cit.)

esLudanle elo 5. ° aooo que fôra impedido d
pagar segunda malricula, Ulandou-se admil
til' a fazel·o e a.exame. Av. 3 Fel'creiro 1 311
(Reg. C. J. S. Paalo); e fazendo exame de
geometria. Av. 4 Março 183h. (Rf'g. cil.)

Ce i O director nutorisado a supprir faltas de
lentes com bachareis formados que rece-
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lJe5sem o gráo de doulor e fossem pro
postos pola congregação para substitutos,
emquanlo não competenlemenle providos.
Av. 12 Fevereiro 1834. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

CURSOS de sciencias juridicas sociaes: Ol,de-
nau-se que fossem, em falta de nacionaes •
por concurso. admillidos estrangeiros por
contracto para regerem as cadeiras deinglez
e historia, e como celebrado. Av. 28 Feve
reiro 18M. (Reg. C. J. S. Paulo,)

deo·se modelo pelo qual se rarião os q adl'os
estatísticos dos trabalhos academicos aD
nuaes que se dcverião l'cmellel' á secreLaria
elo imper·;/). Av. 29 nIal'ço 183l.. (Re u • C.
J. S. Paulo.)

proveo·se o substituto de philosophia. Dec. 3,
Av. 12 AbriI18~!l. (Reg. C. J. S. Paulo.)

no de Olinda declarou-se que a gratificação de
secretario compelia ao len le mais anligo
llue eslivesse presente e em exercicio. Ord.
29 Abril 183lJ.. - Vid. Av. 16 Novembl'o1836.

- ao de S. Paulo declal'ou-se qoe o edital affixado
para concurso comprehendia as cadeiras
vagas aLé essa dala. não as que depois della
tivcssem vagado. Av. 7 Maio 183ft.

promoção do lente da 1.' cadeira do 6.0 anno.
Dec. 7, Av. 12 Maio 1834. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

ao subs~ituto de latim e rhetorica concedeu-se
gralificação igual ao ordenado. Dec. 12 com
Av. 21l\laio 1834. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ao seu director remelleo-se copia do coo Iraclo
i'eito por lenle estrangeiro com o ministro

do imperio. Av. 14 Maio 18311. (Reg. C. J.
S. P{olulo.)

CORSOS de sciencias jnridicas e sociaes : onle
nou o governo 1.a mall'ietIla fóra de lempo
e fechaI-a a estudante do 4. o anno para ral.el'
aelo. Av. 5 Junho 18M. (Reg. C. J. S.
Paulo.)

aulorisou-se convite a lentes para regerem
cadeiras vagas, medianle gratificação na
fórma já praticada em identicas circums
Lancias. Av. 19 Junho 183!l. (Reg. C. J. S.
Paulo. )

co'mmunicou-se remessa de mappas e globos
para a hibliolheca e aula de lI;eographia.
Av. 20 Junho 183ú. (Reg. C. J. S. Paulo.)

no!Xleacào de" mais dous substitutos, conser
vand~-se U'l1 doutor (approvado lambem
no concursfl \ na regeocia interina da ca
deil::t. em qu'c\se achava, até verificar-se o
conct..,so das c3deiras que vagárão depois
dos anl'lll1 cios feitos a respeilo dos élgora
preenchid')s. Dec. 20, Av. 21 Junho 1834
(Reg. r. .,J. S. Paulo); ordenou-se que o
dilo doutor pbd&sse ser proposto para subo
slituto de lo~ar ,ago, não se apresentand'o
outro opp~itor. A" !) Agosto 1834. (Reg.
eit.) ~

ordenou-se que para as m".'''iculas do curso
se exigissem os exames de~ istol'Ía e geo
gl'ahia. Av. 27 Junho, suste ado por Av.
4 Agosto 183LJ. (Reg. C. J. S. Paulo.)

proveo-se a cadeira de historia e geographia
em 11m estrangeiro por contracto. Dec. 7,
Av. 14 Julho 18M. (Reg. C. J. S. Pall"'.)

ordenou-se que o professor de francez ensi
nasse lambem iflglez, sob pena de ser



CURSOS

( 293 }

CURSOS

demiLlido e posta a cadeil'a a concurso. Av.
J7 Julho 1834 (Reg. C. J. S. Paulo); esla
beleceu-se ordenado de 800.tJ) réis e orde
nou-se exame do dilo professor em inglez.
Dec. e Av. 4 e 27 Selembro 1834 (Reg. cit.);
e que leccionasse até receher o diploma.
Av. 27 Fevereiro 1835 (Reg. cit.); obteve
o diploma. Dec. 17 Março, Av. 8 ALril1835.
(Reg. cit.)

CURSOS de sciencias jurídicas e sociaes : decla
rou-se a seu direclor que pedia accumu
lar o ordefwdo do emprego e tambem o
de lenle. Av. 19 Agoslo 1S3[~. (Reg. C. J. S.
Paulo. )

ao de Olinda dcdarou-se que os es~udaDtes

]ue nos exercicios ordinarios e extr..aOl,dj
nal'ios faltarem ao sorteamenlo, mas não
ao ponto, não incorrem em falta, sim os
que ao pon lo não comparecerem, e porque:
Ilue os esludanles podem nas lheses emitLil'
seu pensarnen to li\'l'emen te, sendo todavia
responsaveis pelos nbnsüs na fórma das leis:
n que podião seus lelLes accUlyüÍar duas
cadeiras e \'encimenlf\$. Av. 23 nuliío 1836".

-'
-I

ao de Olinda declarou-se u o dia marcado
no edilal de concurs ." a unicamenLe e
praso dentro d"o qua' "evem os oppositores
apresenlar seus r 'luel'~lDeIJLOS e Illeses,
devendo por is o'; a cong'regação marcar
oulro praso para o aclo conforme o Av. 2
.Janeiro 183l~; .h. 26 Julho 1834.

soure elles nflO podem as assemLMas prO\ in
ciaes legislar. Lei 16.· 12 Agosto 1834, 3,'t.
10, S:2; seus empregados são gemes, § 7.

exames nelles para seguir magislratura devem
fazer os Brasileil'os graduados em direito
pelas academias esteangeiras onde houverem
começado antes de estabelecidos aquelles =
os doutores porém são dispensados de exa
mes. Res. 23.· 30 Agosto 18M.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: man
dou-se considerar como !ilho cio de S.
Paulo um cidadão brasileiro licenciado em
direito pela universidade de Paris. Dec. 25.·
30 Agosto 18&4 (CoU. TJ'p. Nac.); Av. 30
Selem bro 1834 (Reg. C. J. S. Paulo), e
admillir oulro a fazer exame de direi lo
pateio. Dec. 26.· dito (CoU. cit.)

llomeou-se substitulo ás cadeiras do curso.
Dec. 3, Av. 15 Selemhro 18M. (Reg. C. J.
S. Paulo.)

quando ycomparecer a concurso de ubsLitulo
vago um só canuidaLo já hahililado p6de
ser proposlo independente de novo examE'.
,Av. 15 Setembro 183[~. (Reg. C.J.S.Paulo.)

foeão aulorisados para conferir gráo de doulor
aos lentes cathedraticos e subsLitulos já des
pachados que não tivessem esle titulo. Res.
34,16 SeLembro 1834 (Coll. OU1·. h.); Av.
25 Oulubro 18M. (Rrg. C. J. S. Paulo.)

admissão á malricula, não obslante o lapso
de tempo, depois de approvudo em Lodos
os preparalorios concedeu-se. nes. 25 Se
tembro; Av. 27 Oulubro 18311. (Rl'g. C. J.
S. P(wlC'.)

dispensa para admissüo de esludante de 5.·
anno a exame de geomeLria do 5.· anno c
tomar g..ao, obtendo as approvaçóes neces
sarins. nes. 25 Setcmbro; Av. 20 Outubro
:183-b. (RI'". C. J. S. Paulo.)

seus di'rectores qne forem IcnLes accumularaó
vencimenlos, exercendo simultaneamente
os emprcgos. OIT. 30 SeLembro 183&.

proveu-se a 2.· cadeira do 2.· anno. Dec. 2;
Av. 21 Oulubro 183b. (Reg. C.J. S. Paulo'.)
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CURSOS ~c sciencias juridicas e sociaes: pro
,"iàenc'o •se, sobre falta do professor de
'1 ~,ez pro .do para exames, com o art. 3,
cap. '. a respeito do substituto. Av. 8
Ouluh o i 3'. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-se matrcul no .' anno independente
de certidões de e ames e inglez e historia,
obrigando-se a a resental-as até á matricula
do 2.' anno. Av. 3 Dezembro 183lJ. (Reg.
C. J. S. Paulo.)

ao de Olinda ordenou-se que nos termos de
doutoramento, exames e carta dos doulores
se declarasse a qualidade da approvacão
oblida. Av. 17 Dezembro 18M. .

- nomeação de continuo e correio. 2 Av. 28
JaneirG 18.3.5. (Reg. C. J. S. Paulo.}

ao de S. PauJo declarou-se que a despesa
com a bibliotheca era geral. Ord. 5 Feve
reiro 1835.

ao de Olinda declarou-se ser compalircl a
accumulação dos empregos e ordenados de
director e professor de prep:lratorios. Av.
21 Fevereiro 1835.

ao de Olinda declarou-se pertencer á assem
bléa geral admitlir a aelo estudanle que,
tendo frequentado o anno e sido habilitado,
o não fizera por molestia prolongada. Av.
27 Fevereiro 1835.

- proveo-se a lente de philosophia o s~u subs
tituto. Dec. 20 Março; Av. 10 Abril 1835.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

ao de Olinda ordenou-se que EObrestivessem
em suas funcções de substituto os que o

erão interina e extraordinariamente por
falta de legitimos. Av. 6 Abril 1835.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: ao
de Olinda orohQou-se que nos concursos
para as cadeirll ~?reparalorias,não havendo
professores da llcademia para examinar,
fossem chamadas pessoas habcis de fóra.
Av. 6 Abril 1835.

ao de S. Paulo declarou-se que os professores
e lentes erão menos proprios para examinar
cm primeiras letras e não podião ser coa
gidos quando se nã~ prestassem voluntaria·
mente. Av. 20 MaIO 1835 (CoU. Vw'. Pr.);
Av. 1.' 11 Fevereiro 1845. (Reg. C. J. S.
Paulo.) - Viu. Av. 2.' ii Fevc7'eiTo 1845.

ordenou-se que unnualmente enviassem quadro
das despesas e producto de matriculas. Av.
1 Junho 1835. (Reg. C. J. S. Paulo. )

apPI'Q"Vou-se que seu director chamasse para
reg ci de cadeiras vagas alguns lentes
com ra .ocação igual ao ordenado que
percebe Y. 1 Junho 1835. (Reg. C. J.
S. Partlo.

dispensa de e 'ame (" inglez até antes do acto
do 1.' anno conc(;tl~u-se para matricula.
Av. 5 Junho 1835. CReg. C. J. S. Paulo.)

exi"'io-se lisla das obras exi~t nles na biblio
tbeca e das precisas. Av. 30 Julho 1835.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

á matricula e exame do 4.' anno se mandou
admiltir um estudante de Coimbra, e.an
do-se cm conta frequencia como assisLente,
precedendo exame dos tI'es aunos anLerio
res. Res. 6, Av. 1.4 Agosto 1835 (Rl'g. C. J.
S. Palllo); declarado por Av. 1.5 Setembro
1.835. (Reg. cit.)
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CURSOS de scieucias juridicas e sociaes: ap
provou-se procedimento do director a res
peito de substituição do impedimento de
secretario. Av. 17 Agosto 1835 (Reg. C. J.
S. Paulo); modificado pelo Av. 18 Julho
1837. (Reg. cii.)

CURSOS

servido por pessoa que ao mesmo lcmp
exercesse funccão de lenLe. Dce. .5, Av. 7
Novembro 18Ú> (Reg. C. J. S. Paulo); no
meou-se outro. Dec. 5, Av. 7 Novemhro
1835. (Reg. cit.)

indeferio-se pretençiio de estudante a ser exa
minado do 2. o anno por lentes que não
fossem os da 2. o cadeira do mesmo. Av. 22
Agosto 1835. (RI'g. C. J. S. Paulo.)

regulou-se como se farião os concursos ás
cadeil'as va;;as qunndo houvesse um só oppo
si to!'. fies. 1.3. 0 2/1 Agosto 1835 (CoU.OW".
P1',) ; comtnuoic. em Av. 22 Setembro 1835.
(Reg. C. J. S. Pado.)

dispensa de exame de inglez até á matricula
do 2. o anno. Av. 11 Setembro 1835. (Reg.
C. J. S. Paulo.)

permittio-se n um b~lcharel CTI canon ~~faJtf.r
exame do 5. o nn no e lomar H'/.(l ce ' -cn-{r-e1.
fies. 29. o, 25 Setembro , .. : Outubro
1835. (Reg. C. J. S. Paulo0 r

proveo·se a eadeira de rbe l jl e poeticn no
substituto respectivo. ',.l.. 8, Av. lá Ou
tubro 1 35 " ". C. J t:,. Paulo,)

J

d' '-' '1 7.t ' I 1Ispensarao-se eSl"".1 os pal'a matl'lcn a te
seus estut ant s ]1' ovisol'iamente mandada

. fazer pela cou~resaçüo. nes. 9, Av. 16 Ou
tubro 183ft. (RI'g. C. J. S. Paulo.)

mandou-se at!millir um estudante a fazer aelo
das- matorias que esludára no de S. Paulo.
Res. g. Av. 1ti Outubro 1835. (Rrg. C. J.
S. Pau.lo,)

exonel'ou·se o lente director e estabelece o-se
não conveniencia de que esle logar fosse

CURSOS de scjencías jurídicas c sociaes: re
metteo-se - Collecção enronologica - de
Nauaco á sua biLliolh~ca. Av. 10 Novembro
1835. (Reg. C. J. S.}'tLUlo.)

/
á approvação de congregação se mandou suu

metter o pr"ojecto de reforma dos estatutos.
Av.13 o/embro 1835. (Reg. C. J. S. P(wlo.)

)" /
/

ao dYS. Paulo se fizerão observações sobre
IlLestados de frequeneia quanto á resLrieção

(' e arbit.rio que incumhe aos directores na
prov.a das faltas. Av. 16 Novembro 1835.

nomeação de mais um substituto. Dee. 22 De
zembro 1835. (Reg. C. J. S. Palllo,]

no ue S. Paulo declarou se que o governo es
Lava de accordo de não conceder dispensas
de exames prep'lratorios para matriculas.
Av. 2á Dezembro 1835; Av. 27 Fevereiro
1837.

ao de Olindo, pal'a que o director não désse
atte tado de frequencia nos lentes omissos
e negligentes nos seus de\'eres. Olf. 12 Ja
neil'o 1836.

ao de Olinda declaruu-se que os proCessares
de preparntol'ios poclião ser juizes munici
paes c de (Irphãos quando sil'\'f1o no mesmo
termo: que se oão póde prover separada
mente a cadeira de inglez e francez: que os
estudan les não são obrigados a esperar pejo
lente para ouvir a lição, passado o quarto
que é dado a esle. Av. 26 Fevereiro 1836.
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CURSOS de sciencias juridicas c sociaes: ao
de Olinda aulorisou-se reducção de empre
gados, diminuição de ordenado do porteiro
e s('l'\'enLc, mudanca da bibliolheca. Av. 26
Fel'i!reiro 1 36. .

no de Olinda mandou-se declarar I'nga e em
concurso uma cadeira juridica por ler-se o
lenle retirado \ nâo se recolher, enviando
continuadas certidões de moleslin. Av. 21
Março 1836.

informações annuaes, e como organisadas, se
ordenárão a respeilo da m (alidade dos es
ludanles. Av. 16 Abril 1836. R '(T. C. J. S.
Paulo.)

no de Olinda approvou·se a exigencia do e ame
de inglez, de\endo os ouvintes requerer a
dispensa á assembléa geral. AI'. 10 Maio
1836.

uas maLriculas por onde são urrecadudas.
- Yid. Reg. 30 AIaio 1836, Cl1't. í6, § 1J.
I ali. Pt.)

- mundou-se admillir a aclo I'olunlario por
falta de exame de inglez, geometl'ia e his
toria. Res. 13 Selembro 1836. (Reg. C. J.
S. Palllo.)

ao de S. Puulo declarou-se que JCl'ia ser admit
lido a novo exame um opposilor á cadeira
de lalim. Av. 18 Outubro 1836 (CoU. OU1'.
Pr.)' Av. 17 dilo. (R'!g. C. J. S. Palllo.)

- l!1lão aulorisados para admillir a aelo de qual
quer dos annos os esluclanles que alé esla
dala th'crem frequenlado e provado os an
nos, e se acharem habilitados pela congre
. 0\,50, p3gando as competentes malricula~.

Res. 60, 20 Oulubro 1836.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: ao
de Olinda ordenou-se indagação sobre es
tudante turbulenlo para ser riscado e recru
tado. Av. 29 Outu11'o 1836.

ao de S. Paulo declarou-se que o secretario
era sempre o le.lte mais antigo, e o guarda
livros seu substituto em qualquer impedi
mento. Av.16 Novembro 1836; ao deOlinda.
Av. 2L Abril 1837.-Vid. 01'([.26 Setembro
18lt5.

ao de Olinda declnrou-se que emquanto não
houvesse lei que determinasse qual o pro
cedimenLo elo director nos casos de empale
de volos nas congregações se regulasse pelo
regimento interino da mesma. Av. 12 De
zembl'o 1836.

nomeou-se direclor. Dec. 28 Janeiro 1837.
(Reg. C. J. S. PaC/lo.)

:".,1' e S. Paulo remettêrão-se mappas geogra
- pJli os e recommelldou-se continuação da
tr~ '.0 -lo compendio de historia uni-
"ersa. e l'oelitz. Av. 30 Janeiro 1837.

autol'Í ou-se- ~u dil,e<!t,g.r pal'a nomear quem
fizesso as v\. '<.') de S61sLitllLo de inglez e
franc8z iÍuraL1 te, a fi'" .cia do professor,
abc:lando-se-lhcs uma gralificação corres
pondente ao ex l'cicio cm que se hão de
emprep;ar. Av. 8'J>"v<'reu'0 1837 (Reg. C,
J. S. Paulo); Av. 16 dilo. (Reg. cit.)

declarou-se que o presid n le da pro,incia
podia nomear quem substituisse o olicial
guarda-livros em sen impedimento, inde
pendente de proposta Jo directol'. Av. 14
Feyereiro 1 37. (Reg. C. J. . Paul(/.)

declarou-se não ler logar dispensa do exame
de histo:ia. Av. 27 Ferereiro 1837. (Reg.
C. J, S. PaC/lo.)
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niRSOS de sciencias j'uridicas e sociaes: ao de
Olinda declarou-se que o oflicial guarda
lin'os qunndo servir de secretario póde em
pregar pessoa idonea por elle paga no
expedienle da escripLUl'ação, Av. 29, Maio.
1837.

para sua bibliovheca se remeLtêl'ão mais dous
exemplares da collecção de leis do conse
lueiro Nabuco, Av", 19 Junuo 1837 (Reg. C.
J. S. Palllo); Av. 20 Julho 1838 (Reg. cit.);
Av. 5 AbriI18[~1. (Reg. cit.)

nomeaçiio do, pI'o[essor de lalim, Dec. 3, Av.
12 J~lho 1837. (Reg. C. J, S, Paulo,)

para o de Olinda ordenou-se que as carlas de
bacharcis e doulol'es fossem yendidas na
lhesol1ral'ia. Av.. 1 Agosto 1837.

Lil'erão arligos policiaes scgundD" os quaes
fossem, e como, punidos os esLudc.n 'que
usassem injnrias, ameaças ou violem ..IS de
qualquel' nalureza conlra v.3ireclor ou
lentes por cnusa de eo OffiCI.b. R.es.<:>, 19
Agosto 1837 (CoU. OU1·. "'-'; Av(, 30 '\3osto
1837. (Reg. C. J. S. Paulo.)

orJenon-se qr \ .'ldmilli sem a acto os estu
dantes que no presente anno, por fnlla de
lentes, não tivessem a frequencia devida,
mostrando-se habiljl~dos, e como: que
fossem admillidos a matricula os estudantes
que, chegando fóra do Lem o, justificarem
o impedimento e não Liv('l'cm quarenta fal
tas: e admilli,'ão· e á matricula e acto \"olnn·
larios, e como. Res. 43, 19 Ag-osto 1837
(CoU. OlLr. Pr.); Av. 30 Agosto 1837. (Reg.
G. J. S. Paulo.)

forão mandndos ad'millir a acto c3tudantes
voluntarios que se não havião matriculado
por falta de exame de inglez e historia e
geographia. Res. 136, i3 Outubro 1837.

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: ao
de S. Paulo declarou -se que as votações
dos lentes nos actos não podião ser feitas
por cartas, sim por escrulinio secreto. Av.
30 Dezembro 1837. (Reg. C. J. S. Paulo.).

mandou·se imprimi!' tl cusla da fazenoa o com
pendio de historia de Poelitz, traduzido por
seu professor. Av. 13 Janeiro 1838. (Reg.
C..J. S. Paulo.)

no de Olinda decJarou-se qne o acto da forma·
lura se não podia considerar completo sem
que o candidato tivesse dado graças ao pre·
sidente e lentes, &c. Av. 13. 0 15 Janeiro
1838 (Cott. T)lp. Nac.); Av. 15, 23 Dezem·
bro 1843 (Reg. C. J. S. Paulo); Av. 18 Ja
neiro i8M. (Reg. cit.)

ao de S. Paulo declarou-se que quando o im
peoimento do director não exceder a tres
dias, seja snbstituido pelo lenle mais antigo;
no caso contrario, ou havendo inconve
niente, nomeal·o-ha o presidenle da pro
"incia. Av. 49, fá Março 1838. (Coil. T)'p.
Nac.) - Vid. Av. 27 Março 1836. (Reg. C.
J .. S. Paulo)

nomeação de bibJiothecario. Dec. 20 Mnrç
1838. (Reg. C. J. S. Paulo.)

aos pl'ofessorcs inlerinos de [rancez e il)glez
elevou-se a grati.IJcaçüo 11 400:tj) róis. Av.
24.. Março 18;38. (Reg. C. J. S. Palllo.)

appro\'Qu-se chamar o professor dê historia
para reger a cadeil'u de latim \'aga, com a
;J;ratíCicação de400.tb l'éi . Av.:U Maio 18:38.
(Reg. C. J. S. Paleio.)

gratificação de lIOO:jj) réis conceoeu·se ao pro
fessorinterino exlraordinario. Av. 25Jun o
1838. (Reg. C. J. S. Paulo.)

38
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CCRSOS de sciencias juridicas e sociaes: aos
lentes cathedraticos concedeu- se gralifi
cação de 800:tj) l'éis, e aos substitutos de
hOOiiJ:; réis; a do direelor elevou-se a 1. :200./1':l
réis, não podendo :Jccumular si fôr lenle :
havendo falta de substiluto a congregação
nomeará quem reja a cadeira, que lerá,
além dos vencimenlos da sua cadeira, a
gralificação mensal rle 50:t/J réis. Res. 1.lJ. o

27 Junho 1.838 (Coll. TYfJ. Nac.); Av. 5 Julho
1838. (Reg. C. J. S. Paulo.)

forão admiLlidos a aelo do 1.0 anno esludantes
voluntarios por faha de exame de inglez e
historia, obl'igados a apresentar certidão
dos mesmos até malricula do 3. o anno. TIes.
13 Outubro 1838. (Reg. C. J. S. Paulo.)

a seus professores e subslitutos das aulas me·
nores se concedêrão gralificações, e a seus
continuos e mai.s empregados, regulando-se
os ordenados dos bibliolhecal'ios pela Res.
19 Outubro 1832. Lei 60,20 Outubro 1838,
art. 2, § lO (CoU. Typ. Nac.); d'islribuido
pelo Av. 9 Dezembro 1830. (Heg. C. J. S.
Paulo. )

carlas de seus bachareis ou doutores passárão
a pagar novos direitos, e quaes. Lei 60, 20
Oulubro 1838; Tab. § 14; Lei 243, 30
Novembro 1.841; Tab. §§ 7, 8.

declarou·se-Ihes que 05 feriados das quin las
feiras erão sómenle rela livos ao exercicio
das aulas, podendo por tanlo nesses dias
ter logar as demais que aclualmen te se in·
terrompem. Av. 114, 27 Outubro 1838.

bécas a sens lenles catbedraticos e subslitutos.
- Vid. Bécas.

- bacharel em letras pela universidade de Paris
mandou-se matricular no 1. D anno, inde
pendente de exames de preparatorios. Av.
27 Novembro 1838. (Reg. C. J. S. Paulo.)

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: pro
posta de tres substitutos feita pela congre·
gn~ão não foí approvada por nüo haver lido
logar a votação de merecimenlo enll'e 02.'
e 3. 0 concurrente. Av. 2 Janeiro 1839. (fleg.
C. J. S. Paulo.)

ao de Olinda dec1arou o governo que nas ngas
das cadeiras de estudos preparalo"ios os
lentes subslitutos não passão a eITeclivos
sem que preceda concurso. Av. 130,7 Ja·
neiro 1839; communicado ao de S. Paulo
por Av. 9 Janeir'o 1839. (!leg. C. J. S.
Paulo. )

ao de Olinda declarou-se que o lente cathe
dl'aLico ou subslituto que aecumulllr cadeira
não vence gratilicação da accumulada, quan
do fôr chamado para o jury, nem depois
de concluídos os exames da cadeira aCCll
mulada. Av. 13J, S Janeiro 1839.

dI( larou-se que os lentes ecc1esiaslicos usaráõ
de habilos lalares nos aclos em que os se
culares usno de béca. Av. 27 Marco 1839.
(lleg. G.J.S.Paulo.) .

dispensa de hisloria e geographia até á malri
cula do 3. U anno concedeu-se a um estudante.
Av. 13 Abril 1839. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-se que um estudante reprovado .em
philosophia, conclui dos os tres mezes de fre
quencia da aula, fosse admillido a exame,
para poder matricular-se denlro do devido
lempo no 1. o auno, cuja aula frequentava
como ouvinte. Av. 15 Ma.io 1839. (Reg. C.
J. S. Paulo.)

remelterão-se para a bibliotheca obras rece
bidas de Paris. Av. 20 Junho 1839 (Reg.
C. J. S. Paulo); e de Londres. Av. 3 Setem
bro 1839 e Av. 15Fevereiro 1840. (Reg. cit.)



CURSOS

( 299 )

CURSOS

CURSOS de sciencias jurídicas e socíaes: man
dou-se admittir a ado do 3.· anno um
estudante, mostrando não tê-lo podido fazer
em tempo por motivo de molestia. Av. 21
Junho 1839. (Reg. C. J. S. Paulo.)

foi aliviado da pena de perder dous aonos um
estudanle vindo de Olinda (onde fôra pela
congregação coodemnado) para COO linuar
seus esludos em S. Paulo. Av. 28 Setembro
1~3\). (Reg. C. J. S. Paulo.)

nOI'l1eacão de dons substituLos. Dcc. 25, Av.
29 Outubro 1839. (Reg. C. J. S. Paulo.)

declarou-se qual o vencimento dos cltrecLores
que forcm depulados pl'ovinciaes c optarem
o ordenado daquelle emprego: qual o do
lenle que suppril' o impedimento do direc
lar: e de quando se devem conlar os ven
cimentos dos directorcs deputados geraes
ou proviociaes, quando se acabem as sessões.
Av. 177, 30 Outubro 1839.

mandou-se admiUir nm cantlillalo ao concurso
da cadeira de francez e inglez. Av. :2.9 Ja
neiro 18110. (Reg. C. J. S. j>lllllo.)

declarou-sc exequível em lodos os minislcrios
a Circo 10 Novembro 1837, pl'ollibindo no
meação de emp,'egados geTaes para logares
provinciaes, sem pedirem demissüo c1aquel
les empl'egos. Av. 27 Julho 1840. (Reg. C.
J. S. Paulo.)

para o de S. Paulo autorisou-se compra de
estantcs. Av. 10 Mat'ço 18110 (Con·. OU: 78);
Av.9 Março 184.0. (Rl'g. C. J. S. Palllo.)

no de S. Paulo mandou· se vender ror 2.'fj) rs.
cada exemplar do Com pendia de Historia,
traduzido pelo respectivo profe Sal'. Av. 1.
Abril 1.840. (Con'. Olf. 97.)

CURSOS de scíencias jurídicas e sociaes : para
o de S. Paulo nomeou-se mais um bedel,
para fazer as vezes de out1'O que se achava
doente, e com que vencimentos. Av. 30
Março 18hO (Reg. C. J. S. Paulo); Av. 1.
Abril 1840. (Con'.OIf. 96.)

ao de Olinda ordenou-se que quando houvess
falta de lentes para os exames, chamasse
os licenciados que estivessem na cidade em
que existisse a academia. Av. 5 Agoslo 1840.
(CorT. Olf. 48.)

ao de Olinda declarou-se que actualmenle
só p6de ler lagar o exame para grào d
doutor com sete lentes pelo menos. Av. õ
Agosto 1.840. lCOI'1·. Of{. 48.)

ao de Olinda declarou-se que quando come
çado o exame de dou loramento com maiol'
numero de lentes, llcced1 haver ó seis
para a votação, se sip;a o mesmo. Av. 12
Agosto 184.0. (COTT. OIT. 68.)

comrnuDicoll-se que ao professor de inglez,
ha muilo ausente sem licenço, se ordenóra
quc ,e l'ecolhesse á sua cadcira, ou d ·lla
de 'istisse, pa l'a poder ser posta cm con
curso. Ar. 20 Agosto 18!l0 (Reg. C. J. .
Pau/o); ordenou -se que o scu profeSSai'
de inglez e rl'ancez se recolhesse em cerlo
prasu suu pena de cou 'idernr- e vaga a
cadeira. Av. 21 Agosto 18110 (Carl'. Olr. 58);
10 Selembr'O dito (COIT. cil. 67); 13 Jan .il'r)

18ll'l. (COl'l'. cito 15.)

ao de S. PauTo d efnrou-s-c qlle os lenl.s n~w

devião faHar aos lrabalhos da academia rOl

serem joizes de paz. del'cndo aliás charrH\I'
cm taes circunlslancias os juizes upplenle,.
AI'. lá D z U11)\'o 18áO (Col'r. Olr 3-); Av.
11 dilO. (Reg. C. J.. S. Paulo.)

ao de S. Paulo declarou-se ser conlra ia a'l~

eslalulos fIlie osc~ll1danl~s abonas'cm fui ~

30.
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mensalmente e não no fim do 3nno leclivo.
Av. 19 Dezembro 1840. (C01T. Off. 7.)

CURSOS de sciencias jurídicas e sociaes; or
denou-se ao seu director que propuzesse,
ouvindo a congregação, alterações necessa
rias nos estalutos. Av. 22 Dezembro 1840
(Reg. C. J. S. Paulo); declarado por Av. 18
Outubro 1842 (Reg. cil.); execu tado por
Av. 20 Março 1843. (Reg. cit.)

a seus dil'ectol'es se concedeu o tratamento de
senhoria, si por outro titulo o não tiverem
maior. Dec. 88, 18 Julho 18!J'l (CoU. Typ,
Nac.); communicadopor Av. 30 Agosto 184.1.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

communicou-se o acolhimento benigno de
S. M. aos sentimentos manifeslados pela de
pntação da congregação no acto da coroação
e sagração. Av. 27 Julho 1841. (Reg. C. J,
S. Paulo.)

proveu-se o emprego de officia] f1;ual'da-livros.
Av. 4. Setembl'o 'l8lt1. (Reg. C. .l. S. Paulo.)

no de Oliocla concederão-se ao proressor de
latim dez mezes de Jicenca, sendo seis com
vencimento por inteiro ~ qnatro com dous
terços. Av. 19 Novembro 184L. (.lorn.30ll.)

_ declarou-se que havendo-se ~el'to individuo
offerecido para reger gratuItamente a ca
deira de historia, não podia ter logar espon
lanea concessão de gratificação, mas que
se aUenderia qualquer represon.taç~~ que
nesle sentido fizesse o mesmo lOdlVlduo.
Av. 20 Dezembro 1841 (Reg. C. J. S. Paulo).
Concedeu-se a gratificação de 700:t/> 1'5. e~

quanto reger ioterinamentll. :1~' 5 Abnl
1842. (Reg. cit.) Nomeação defiOlhva ~o pro
fessor. Av. 19 Abril 18lt2. (Reg. Clt.)

CURSOS de sciencias jurídicas e sociaes: ao de
S. Paulo demissão do seu director etrec
tivo. Dec. 4. Fevereiro 18lt2. (Reg. C. J. S.
Paulo. )

ao de S. Paulo remeLlerão-se livros pedidos
para os exames preparatorios. Av. 3 Março
1842. (Reg. C. J. S. Panlo.)

e"igio-se lista dos lentes substitutos com de
claração de suas antiguidades. Av. 19 Abril
1842. (Reg. C. J. S. Paulo.)

demissão pedida por seu director interino
declarou-se que opportunamente seria to
mada em consideração. Av. h Maio 1842.
(Reg. C. J, S. Panlo.)

ao de S. Paulo declarou-se que seu professor
de la I im, para ser provido, devin provar ser
cidadão brasileiro e juntar folha corrida.
Av. 20 Maio 1842 (Jom. 147), com data de
19. (Reg. C. .l. S. Paulo.) Nomeação do dito
pI'oressor. Dec. 23 Junho 1842. (Reg. C.
.T. S. Paulo.)

seus bibliotbccarios devem ser bachareis 011

doutores da faculdade. Dec. 9 Julho 1842.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

ao de S. Paulo solverão-se duvidas ~obre paga
mentos de vencimentos a lentes que exce
derem licenca ou estiverem ausenles sem
ella. Av. 10i, 29 Agosto 1862.

ao de S. Paulo declarou -se que seus lentes,
quando impedidos por licença ou. doença,
percebem gralificação por se conSiderarem
como vencimentos ordinurios. Av. 8 Outu
bro 18112 (J01'll. 300); Av. 7 Oulubro 18h~.

(Rrg. C. J. S. Paulo.)

_ declarou-se o Av. 22 Dezembro 18áO que ao
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dil'eclor competia o direito de convocar
exl1'aordinariamente a congregação todas as
vezes que jlllgue necessario, na occurrencia
de casos <:'xlraordinarios, sem que possa
prJa mesma congregação Sel' di pensado ou
coarclado; que quando ror mandado ouvir
<l congregação, devel-o-hafazet' pelo meio re
gulat', subjeitando a materia á dlscussão e
"alação della para se apresõnlar o delihe
rado pela maioria. Av. 18 Oulubro 18l~2.

(Rrg. C. J. S. Palllo.)

CURSOS de sciencias juridicas e SOC13CS: ao
de Olinda declarou-se que o esludante ex
cluido do curso por virtude do art. 5, cap. 7
dos estalntos, não podia ser processado con
forme aRes. 19 Agosto 1837; AI'. 16 De
zembro 1842. (.Tom. 12 de 1813.)

a um bedel do de Olinda se mandou abonar
as gratificações eSlabelecidas pelos estatu
los e lei 20 Outubro 1838, pelo set'viço feilo
no impedimento do porteiro, compelindo a
este ~Ó o ordenado. Ord. 1lI Marco 18l~3.
(.Tom. 85.) .

mandou-se fazer acto estudanle do 3.· anno
que o não fizera em tempo, e malricular no
4.· sendo naquelle approvado. Av. 1 Maio
1843. (Reg. C. J. S. Paulo.)

reprovou-se delíberação da congregação a res
peito da fixaçào de dias para defesa de theses
de um doutorando como contl'aria aos es
talutos, cap. 3, art. 1; cap. 5, art. 1; cap.
9, art. 9, e,cap.17, art.l. Av. 2l Junho
1843. (Reg. C. .T. S. Paulo.)

norneon-se híLliothecario. Dec. 6, Av.11Julho
1843. (Reg. C. J. S. Paulo.)

nellõ não fazem exames de prepal'atorios os
bachareis em lelras pelo collegio Pedro II,
conforme aRes. 29ô, 30 Setemhro 1863.
Av. 10 Outubro 1843. (Rrg. C. J. S. Paulo.)

CURSOS de sciencias jurídicas e sociaes: suas
matriculas forão elevadas ao dobro. Lei
317, 21 Outubro 1843, art. 16.

a gra tificação de secrelario é privativa do len te
mais anligo. Av. 2& Novembro 18!l3. (Reg.
C. J. S. Paulo.)

ao ele S. Paulo declarou-se que ns licenças
concedidas aos lentes pela congregnção se
devem entender reslriclamenle para que os
licenciados possào deixar de exercer as
funccões academicas. Av. L· 5 Janeiro 1844,
susle'Iltado peJo Av. 21 Março dito. (Jom. 80.)

dispen a de exame de inglez até o fim do anno
leclivo concedeu-se para matricula no 1. 0

anoo. Av. 27 Janeiro 18411. (Reg. C. J. S.
Paulo. )

mandou-se que fossem matriculados no 1..
anno, sem exames, os bachareis do collegio
Pedl'o II que, por não estarem promptas a'
cartas, apresental'em cerlidão aulhentica,
e como passada, de haverem lOlUado o grão.
Av. 17 Fevereiro IBM (Reg. C. J. S. Paulo);
pro rogado por tres mezes. Av. 28 Junho
1844. (Reg. cit.)

director inlerinQ nomeou-se. demillido OUil'O,
Av. 22 Fevereiro 18LJl~. (/leg. C. J. S. Paulo.)

ordenou-se a seu direclor que não admittisse
na sua repartição, sem sello, documen to'
a elle subjeitos. Av. 23 Fevereiro 1844,
(Rpg. C. J. S. Paulo.)

dispensa de ex ama de historia e geograplJia
até matricula do 2.· anno concedeu-se a um
esludan le parJ. matriculat'-se no 1.· anno.
Av. 12 ~lul'ço 1Sú4 (Reg. C. J. S. Paulo);
outro ido AL J2 dito (R:>g. cit.); a outro
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por Av. 1.5 Março 1844 (Reg. cit.); oulro
por Av. 20 Março 1844 (Reg. cit.); outro
por Av. 30 Março 18h4. (Reg. cit.)

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: orde
nou-se que se procedesse com a maior cir
cumspecção, não se veri6cando sem previa
approvação do governo imperial, matriculas
de estudantes reprovados em Olinda, e de
lá vindos com guia. Av. 13 Março 184lJ.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

declarou-se que os lenles substilulo nf!o alter
navão com os cathedl'alicos na presidencia
dos aelos, e porque. Av. 21 Maio 18M.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

os lentes devem enlrar logo para as aulas ao
dar da hora, e dividir o Lempo eXI licando
por meia, e tomando lição na oulra meia
hora.Av.5Juuh0184h. (Reg. C.J.S,PulIlo.)

ordenou-se a seu direcloe que em cada 11m
omcio so comprebr.nde·se um ()bj,~clo, r.
15 Junho 18M. (Reg. C. J. S, Palllo.)

negou-se uma sala de seu esLaIJe1ecimenlo
pedida para sessões ua asseml>lca provincial
por ser o edillcio proprio geral. Av. 21
Agoslo 18M. (Reg. C. J. S. Paulo.)

ao de Olinda declarol1-sc que seu professor de
preparalorios jubilado e nomeado direcloe
podia accumulae os respeclivos vencimenLos
e aposentadoeia. Ord. 24 Agoslo 184h (J01·1I.
237); Av. 31 AgosLo .18h7 (Caz. Off. 103,
2.· l'tJl.); igualmenLe se decidia a respeito
do bispo resigLlaLario nOUleado direclor paea
conservar a con~rua e ven i01enlos. Ord.
2i 8eLe01oro 18hll. (J01'H. _6ô.)

recommendou-se a pralica de allençf O e civi
lidade en Ire os lco leso Av. 10 ~et~mbro

1 há. (Reg. C. J. S. Paulo.)

CURSOS de sciencias juridicas e sociaes: de
clarou-se que de\'Ía ser admiUido a acto do
3.· anno, pagas as malTicnlas, um estudanle
que não pudéra por moles lia fazeI-o, apezar
de habilitado pela congregação, lendo-se
por válido o aono que fl'equentára, não
obstante não haver requerido, fazer ado
immedialamente depois das ferias, deixando
correr tres annos. Av. 2 Oulubro 18M.
(Reg. C.l's. Paulo.)

declal'árão-se quaes os dias feriados de festi
vidade nacional e grande gala, conforme
Dec. 4J2,1l1 Junho 18ú5; 345, 30 Mal'ço
18há, revogando a Circo 31 Outubro 1843;
Av. 3 Oulubro 18M. (Reg. C. J. S. Paulo.)

nomeadlO de bibliothecario. Dec. 7, Av. 1/l
Oul~bro 1844. (neg. C. J. S. Paulo.)

- para continuos servindo debedeis do deOlinda
furão nomeados um major e capitão refOl'
mados. Ord. 7 Novembro 1844. (Jom. 311.)

para o de S. Paulo ordeoou-se que a thesou
raria pagasse as gratificações de 50;fb rs. ao~

substilutos exlraordinal'ios chamados pelo
direcLor para sllppl'ir impedimento dos pro
fessores de rbelorica e geomelria, conti
nuando esta providencia cmquanto oulra se
não dér. Ord. 11 Novembro 1844(JoI'H. 312);
Av.4 dilo. (Reg. C. J. S. Paulo.)

declarou-se que os professot'es de prepara lo
rios não erão obrigados a examinar nas
materias que não fossem das suas cadeiras.
Av. 13 Dezembro t8lih. (R(~g. C. J. S. Paulo.)

decfarou-se que se devião preslar aos exames
de pl'imeil'as letras nos respectivos concur·
50S para pl'ovimenlo de cadeiras publicas,
qU:lOdo não hajão professores publicos de
primeiros lelras flue scjiio chamados. Av.
1.· 11 Fe\"ereiro 1 'M> (Reg. C. J. S. Pa[tlo);
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declarou-se que o Av. 13 Dewmbro só se
referia ao curso juridico, mas que para os
concurso pf'ranle o presidenLe da provincia
de\ irto preslar-se os len tes e professores q.ue
o direclor nomeas e. Av. 2. o 11 Feyerelro
181,5. (lll'g. C. J. S. Palllo.)

CURSOS de sciencias juridicas e socíaes: a um
lente calhedraLico de Olinda se mandou
entregar os vencimentos de 11m anno, sob
finnça, para serem descontnrlos duranle o
exercício. Ord. 1á Junho 1845. (Jorn. 181.)

para casa ele esLalJelecimenLo do de Olinda se
concederão fundos. Lei 369, 18 Setembro
18L15, art. 2, § 15.

ao de Olinda declarou-se que a gratificação de
secretario no seu impedimento de molestia
ou licença a eJle pertencia, e não ao official
guarda-livros, seu substituto. Ord. 26 Se
tembro 1845 (Jom. 283); OIT. 17 Dezembro
1845 (Jom.8 de 1846).-Vid. Ol'lt. 31 De
zemb1'O 1845.

lIO dc Olinda se mnnclou que fosse pago de
vencimentos o oflicial da secretaria, do tempo
que servio como interino e eifeclivo, obl'i
gando-se a apresentar no praso de tres mezes
o titulo de sua eITectiva nomeacão. Ord.10
Novembro 18li5. (J01'11. 322.) .

1)0 de Olinda declarou-se que o officiaI guarda
livros em caso nenhum deveria perceber a
graLificação de secretal'io quando exer~"'i'\.1

o Ioga I', por ser a isso obrigado peI lei.
Urdo 31 Dezembro 18á5. (.Tom. 16. 1~46.)
rido Res. 12 Maio 1847.

declarou-se que as dispensas de exames de
hi ·toria bavião caducado para os que se não
utili árão delIo. Av. 5 Fcvereil'o 1845. (Reg.
e. J. S. Paulo. )

CURSOS de sciencias juridicas c sociac : de
clarou-se que não devia er dcmiLLido pro
fes 01' ue preparatorios que se achava re
gendo inlerinamente cadeira com o con
sentimento e approvação da secretaria de
e tado, mas approvon·sc a demissão por
abandonat' a aula, sendo-lhe cassada a
licença peJo presidente da provinda. Av. 5
~larço 18á5. (Rrg. C. J. S. Paulo.)

lente subslituLo delIe, eleilo deputado ii as
sC'mbléa provincial do Rio ele Janeiro adia
da, foi mandado considerai' 1 gitimomente
impedido aLe reunião da a 'semblúa e sua
teflllinaç50. A\'. 2L Auril1845. (Reg. C.J,
S. Paulo.)

nas "(Itações (le ('01lCnl'50 par'a cadeiras dere
a congregação altcoul'r sómenle âs facul
dades inLellccttlnes e capacidade liLLeraria
dos concorren tes, licaudo todas as outras
considCl'ações á prnnencia e pontleração do
;.rovrrno. Av. 26 AI.> ril 18LJ 5 (Reg. C. J. S.
Palito); AI'. 2 Junho 1845. (R"g. cit.)

communicOll- e decisão ao de Olinda, que ao
presidente competia nomear quem inleri
namente servisse de oflicial da sccretal'Ía
durante a falta do g;uarc!a.lil'l'os, servindo
ele secretario por al~scncja deste, e não fi
congr'egaçüo nomeai' o lente presente mais
antigo. Av. 19 Maio 18LJ5. (Rrg. C. .1. S.
Pallto: )

r"

cXlglrao-se informações elo estado, naLnrali
dade. idade, en'iços, &c.• de seus len les
e empregados. Av. 7 Julho 1845. (Reg. C.
.1, S. Palllo.)

approvou-se ordem para que os professol'es el .
preparatorios comparecessem ás horas mar
cadas pelos e tatuLo , ainda que não tiver..
sem ouvintes; servindo a falta de compare.
cimento do esLudantes nas Suas aulas para
que os examinadores possão formar juizo a
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respeiLo do \'erdadeiro merecimen to dos mes
mos estudantes nas occasiões dos exames.
Av. 15 Julho 184.5. (Reg. C. J. S. Paulo.)

CURSOS'

então por doente. Av. 10 Abril 18á6 (Reg.•
C. J. S. Paulo); outro por AI'. 28 Abril 1846.
(Reg. cit.)

€URSOS de sciencias juridicas e sociaes: no
rneacão de conLinuo. Av. 16 Julho 184.5.
(Reg: C. J. S. Paulo.)

mandou-se abonar quantia para pagamento de
collecção de tratados por MarLens, comprada
pelo direclor. Av. 21 Julho 184.5. (Reg. C.
J. S. Paulo.)

declal'ou-se que os profess0res exlraordinarios
de prepal'alorios serião pagos das respectivas
gralificações conforme o Av. á Novembro
184.4, requerendo-o a secI'elal,ia do imperio
e pagando-lhe os emolumentos devidos. Av.
23 Outubro 184.5. (Reg. C. J. S. Palllo.)

declarou-se que o profes'or exlraorc1inari"o de
francez ou inglez só linba gralificaç[lo de
400:tj) rs., sem lhe ser applicavel o Av. 4.
Novembro 184ú; AI'. 28 Novembro 18~15.

(Reg. C..,. 8. Paulo,)

ordenou-se que nos officio' se declarasse o cm
prego da autoridade que os enria.se, o das
a que fossem enviaJos, e a qualificação
serviço publico. - Av. 9 DczemlJl'o 18ú5.
(Reg. C. J. S. Palllo.

no de S. Paulo declarou-se que os profe5,':,ores
dns aulas menores não el tio obrigados a
residencia duramle as f rias. AI', 1. ° 5 J a
neiro 18la6.

dispensa de exame de inglcz até matricula do
:l.o anno concedeu-se. Av•. á ~Inrço 1.8!16.
(Reg. C. J. S. Paulo.)

admissão a aclo, apezar de estar f6ra do lempo,
concedeu-se a estudante q~e o não fizel'a

CURSOS de sciencias jUl'idicas e sociaes: de
clarou-se ([ue erão inadmissiveis os exames
de rhetorica e historia feilos na academia
de medici na da côrte, porque não erào
autorisados pelos seus estalutos. Av. 11
Abl·iI18la6. (Reg.. C. J. S: Paulo.)

communicou-se nomeação do professor dr:
inglez e f'rnncez. Av. 18 Maio 18[16. (Reg, C.
J. S. Paulo.)

neguu-se ao professor de ioglez e fl'ancez accll
mular a substituição de pbilosophia. AI'. 15
J unhu 18M. (Reg. C. J, S. Paulo,)

os professores de prcparatol'ios e seus snbsti-·
lnLos liverão alJ~mento de vencimentos:
para conclnsão do edificio do de Olinda
houve consignação. Lei 396, 2 Selembro
18-!l6, al't. 2., § 15..

mapra da distancia geographica da côrte as
cidades da provincia do Rio de Janeiro rc
mell.en-so-lhe. Av. 29 Oulubro 1Sá6 (Reg ..
C. J. S. Paulo); e diversas obras. OIT, do
hibliolhecario da côrte, 12.Dezembr o 1846..
(Reg. cit.)

liHos remeltidos pela sociedade dos anliqua-
'" I'ios do node á bibliotheca enviárão-se-lhe.

Av.. 23 Janeiro 184.7. (Reg. C. J. S. Palllo.)

ao de S. Paulo ordenou-se que as cartas dos·
bachareis do collegio Pedro II que se ma
triculassem no curso lhes devem ser resti
tnídas, ficando archivada uma copia. A\' ..
;l5 Fevereiro 1847. (G.az. Off. :1.49, L° vol.)
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.censos uc scicncias juridicas c sociaes: ao de
S. Paulo: lente suL titulo nomeado pre
siclenLe de prOl'incia percebe o vencimento
clLé il vespera da posse dn pl'csidencia. Ord. 1
l\1<trço 18~~7. (Gaz. O/r 7, 2. 0 rol.)

declarou-sc-lhes qne (15 clJiciaes rruardá-lirros
servindo de secrelarios pcrcebiãn a respec
tiva graLiJicação, qner o impedimento dos
secreLarios fosse por Iiccnça, moles Li a, all
scocia ou ouko qualquer, porque era cnn
cfdida a aquella pelo exercício e cU'eclivo
trabalho. Res. de Cons. 12 Maio communi
cada em Av. 5 Junuo 1847. (Gaz. OfT. 35,
~.o vol.); Av. 10 clito. (Gaz. cito 38.)'

ao director de Olinda recommendou-se po
zesse em pratica quanlo coubesse em Sllas
attribuicães afim de remediar a falta de
lenles para os trabalhos academicos. Av.
31 Julho 1847. (Gaz. O/f. 80,2. 0 vot.)

recommendou-se ao de Olinda a observancia
dos estaLutos na abertura das aulas prepa
ratorias e comeco de seus exames. Av. 4
Agosto 1847. (Gaz.OfT. 80, 2. 0 vol.)

ordenou-se que nos seus exames fossem Pri
meiramente chamados os filhos das suas
aulas preparatorias, tendo preferencia os
que estiverem mais proximos a mat~icu

lar-se, depois os dos llceos e aulas publIcas,
e finalmente os de nulas parliculares. Av. 24
Agosto 1847 (Gaz. Olf. 99, 2. ° t·ol.); Av. 23
Agosto 1847. (Reg. C. J. S. Paato.)

_ mandou-se admiltir a acto estudante do 5. o r.P"D0

que entregárn dissertação ultima ant da
congregação de habilitaçao por de~ycontro
com o lente. Av. 5 Novembro 1 Q-/. (Reg.
C. J. S. Pauto.)

declarou-se compativ~l. -e ;rcicio de conego
e professor de pr' (1" "tonos, e em confor- I

mldade ordenoú-se ao director quemarcasse'I
II

hOl'a que lornas e compnLivel o exerclc:o
dcsla com o ~ 'r ico <lo choro. AI'. N0-

vl'll1bro 1t>47 (Rei. C. .I. . Palllo); 1'. 1.3
Novembro 1847. (Reg. cit.)

CLRSOS de scicncias juridicas e .ocines: sru.
empregados, com ICl'e e lcmporario in
comUlodo ele saudo não ncce silflo <Ihonar
com altcstado de medico as sllas ralLas,
basL'llIdo a sua pala \'I'a; si.m porém, logo
que excedào a poucos dias. Av.l0 OV'I1J

Lro 1847. ([{e cr • C. .T. S. Palito.)

no de Olinda mandou- c l'cinL grar um con
tinuo servindo {le h .del, 010 conselftlcncia
cia dClI1isSllO de lIlro. A\'. 7 Dez 'uJill'018r,7.
(Ga::. O/r 184, 2. 0 vol.)

declarou-se que os estudantes que nflO tirarem
ponLo nos prasos marcndo' 110 art. 5, copo 6
dos esLaLutos, c os que d s rtarem com os
pontos podem fazer acto anl s das ferias,
uma vez que a congregaçflO os admitla, o
porque, e como. Av. 16 Dezemhrr- 1847.
(Gaz. OfT.193, 2. 0 vol.)

de S. Pnulo: declarou-se ao provincial de S.
Francisco da côrL qt.e podia venrJ .1', inde·
pendenLe de l.çl' ~<' do governo, o tcrreno
conliguo ao. / .... eoto de S. Ponlo em que
se.acha r 50 juridico, uma vez que, na
fórmr- ei, emprogasse o produclo em
apo} ;,. Av.18 Janei)'o 1848. (Coz. OfT. 15,
3.. 0

' vol.)

/

sobre abonação de gr'alificação, conrorme A\',
4 Novembro 1844, ao individuo que exLraor
dinariamente rcgêra a cadeira de hisLoria
no impedimento do professor licenciado.
Av. 27 Janeiro 1848. (Reg. C. J. . Paulo.)

- declarou-se o Av. 29 Agosto 184:. sobre n io
negavel competencia do direcLor para co
nhecer e julgar das faILas de todos os em-

39
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pl'egados, e como. Av. 21 Março 1.848. (Gaz.
On: 67, 3.° vol.)

CURSOS de sciencias juridicas c sociaes: ad
millio- e um e&tudante a frequentar como
ouvinte o primeiro anno. Av. 30 Março 1848
(Gaz. Off. 75, 3.° vol.); a ouLI'o conceden-se
matricula no mesmo anno, ficando sem
effeilo se dentro de tres mezes não apresen
tasse guia de Olinda. Ar. 1 Abril 1848. (Gu::;.
OfT. 76,3.° vol.)

mandou-se admittir a exame de latim um es
tudante, e, depois de approvad0, frequentar
como ouvinte o 1.0 anno. Av. h Abril 18lJ8
(Gaz. OfT. 78, 3. °vol.); e tambem ao exame
de historia e geographia, e, sendo appro
\'ado, á matricula no dito anno. Av. 5 Maio
1848. (Gaz. cit.103.)

foi mandado admillir um estudante a exame
de historia para matricular-se no 1.° anno.
Av. 6 Maio 18h8. (Gaz. Off.10LJ, 3. o 1}ol.)

autorisGlu-se o director de S. Paulo a chamar,
em ca'o de urgencia e cm quanlo esta dnrar,
pessoa de sua conftança qne coadjuve o se
crctnrio. Av. 1Q l\laio 18h8 (Gaz. OfT. 107,
3.° vol.); com a dia.ia de 1 "·rs. Av. 5 Se
lembro 18h8. (Carl'. llerc., Slll'pl., 258.)

- foi, e como, approvad'o para senil' fiO curso de
Olinda o compendio de Economia Polilica
feito por um seu1ente. Res. h94, 15 Junho
18[18. (Con'. Mcl'c. 234.)

no collegio das nrlC5 de Olinda sapprimio-sc
o 10"31' de continuo. Av. 1 Agoslo 1848.o
(Con·. Me.,.c. 210.)

para conclusão do edificio. do de Olinda cou
si"nárão-se fuodos. LeI 514, 28 Outubro
18ÚS, art. 2, § 19. (Dec.7939.) f

CCRSOS de sciencias juridicas e sociaes: paga
menlo de ordenados de cadeiras aecumu
lauas, ordenou-se que til'e~sem logar inde
pendcule de ordens cspecines, quando cou
hessem na totalidade do credito annualmenLe
concedido. Av. 13 No\'emblo 1848. (Dim·.
7947); Av. 22 dito. (DiCl1'.7953.)

no de Olinda o lH'ofessor de geomelria nomeado
inspector da Lhesoul'aria provincial man
dou-se cODsidel'ar legitimamente impedido.
Av.9 Fevereiro 1849. (Diar.8017.)

declarou-se que o ponlo para exame não se
deve lirar antes das oito bOl'as da manhãa.
Av. 6 Junho 18h9. (Dim·.8129.)

ao de S. Paulo declarou· se que o continuo qu
servio ele ofllcial gUBl'da-livros por haver
esle dado parle de doente, só vencia a quinta
parte do ordenado deste, conforme o Dec.
li59, 27 Julho 18M, e Av. 5 Junho 18lL7 e
12 Agosto 1848. Av. 20Juoho 1849. (Diar.
8136. )

communicou-se ao de S. Paulo a demissão de
seu bibliothecario. Av. 22 Junho 18h9.
(Dim·.8137.)

N. B. Além das disposições referidas derão-se
varias providencias que nada im porta omit
IiI' nos Av. 17 Outubro} 4, 15 Novembro
1.828; 14.. 21, 28 J aoeiro; 27 Março; 7
Abril; 27 Agosto; 5 Setembro; 23,26 Ou
lubro; 14 Novembro 1829; 22,28 Janeiro;
11,19,28 Junho; 8Julho; 26, 31 Agosto;
20, 2h Setembro; 9, 13 Novembro; 3, 1. 7
Dezembro 1830; 11 Janeiro; 21 Maio; 4,
2--.ue 7,8. 27 Junho; f Julho; 16,27 Se
tembro; 26 Outubro; 7, 26 Novembro; 6
Dezembro 1831; 18 Janeiro; 22, 23 Feve
reiro; 2,: 1'tlarço;3, 2 de 1.5 Abril; 5, 1.4
Maio; 29 Ab "Isto; 3, 26 Novembro 1832;
31 Jaoeiro; 27 ~ ....oslo; 5, 15, 23 Outubro
1833; 22 Jaoeirô, J)ec. 1.7, Av. 24, 2.&
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Março; Dec. 20 Ahril ; Av. 9,2 de 14 Maio;
2lJ J ulbo; 1á Agosto; 2, 3, 9 Setemhro;
20, 2 de 29 Outubro 1834; 24 Abl'il; 12,
20,22 Junho; 8 Julho; Dec., Av. 20 Agosto;
2 Av. de 11 , 15 Novembro 1835; 11. Feve
reiro; 8 Abril; 14, Dec. 24 Junho; Av. 11
Agoslo 183(j; 18, 29, 30, 31 Março; 6,22
Abril; 31 Maio; 26 Julho; 11 Outubro; 1.6,
29 10vem bro; 23 Dezembro 1.837; 3 de 31
Janeiro; 26 Fevereiro; Dec. 19, Av. 23
Março; 14, 31 Maio; 28 Junho; 31 Julho;
á Outubro; 5 Novembro 1.838; 3 Janeiro;
23 Março; 8 Abril; 28 Maio; 8 Julho; 9
Agosto; 4, 2 de 13 Setembro; 15,17 Ou
tubro 1839; 14 Janeiro; 10', 20, 22, 27
Fevereil'o; 7 Maio; 6 J unuo; 27, 29 Agoslo;
5Dezemhro1840;12, 13Janeiro; 30Março;
2 de 17 Abril; 4, 18,24 Maio; 5, 6 Agosto;
10, 19 Novembro 18M; 5 Janeiro; 26, 28
Fevereiro; 29 Março; 2 de 11, 23, 28 A.bt'il;
7,17 Junho; 31 Agosto; 3,16 Novembro
1842; 17 Fevereiro; 13 Março; Dec. 6, Av.
11,21, 26 Julho; 9 Setembro; 17 Outubro
1843; 10 Janeiro; 13 Março; 20, 23 Maio;
20 Junho; 10 Julho; 19 Agoslo; 3, 10 Setem
bro 18M; 4 Janeiro; 19 Fevereiro; 28 Março;
7 Maio; 10 Junho; 18 Julho; 3, lJ, 19 De
zembro 1845; 9 Abril; 5, 26 Maio; 1 Julho;
5 Outubro 1846; 2, 19 Janeiro; 12, 18, 20,
24 Fevereiro; 1, 15, 2 de 30 Março; 20, 21
Abril; 21 Maio; 16 Junh ;' 4., ~1 Agosto;
10 Setembro; 26 Novembro; á Dezembro
18á7; Av. ~3 Março 1848 (Gaz. Olf. 69,
3. 0 t·oi.)

CUSTAS das execucõcs dos devedores .LJ,scaes e
dos devedores' destes, como se receber ião
nos corres das jUTl las de fazenda em deposito,
para se enlregarem na mesma especie aos
officiaes do juizo da fazenda; e corno as
haverião eles. Provo 11 Outubro 1808 (Coll.
Nob.); 1.':2 Dezembro 1 OS (CoU. cit.); mo
dilicada, e como, pela Iles. 23 Agosto 1825
(Coll. cit.)-Vid. Dec. 18 Agosto 1831, art. 7.

nunca ne~'las ].>Óde ser condemnado o procu
rador lIscal. Port, 3 Novembro 1818. (Cott.
Detg.) .

11

CUSTAS: não pagão os militares de 1.' linha
pelos processos crimes do ell foro, nem
os portes dos processos pelos COl'r ias, mas
pag:míõ os da~.· linha. Res. j 6 J unbo 1 21.
(Rrpel't. Cemh. lIfat. verbo Castas.)

computadas á rasa não podem os labelliães e
escriviics receber sem sei' conladas pelo
contador do juizo; as da sentenças e carLas
que passão pela ellaocelJaria, no lransi to
são examinadas e rOlistas pelo rel'edor, e
como, e com elr,~il(l, &c., dos prol slos de
letl'as nllO s~o suujeitas á contagem porque
o salnri o do comi nho, in lilDn(;ão, cel'l idão
está prescriplo lHl lei. - Vicl. Prol'. 5 Ja
nei7'0 1822. (Colt. Nab.)

pa~a o deDuncinnle parliculnr de abuso de
liberdade de imprpn:a quando se (1 clara
não ler logar a accn açiio. Proj. ~ Ontllbro
1823, art. 31, mandado execular pelo Dee.
22l 1ovembr01823eltes.11S tembr01.8:...G;
e o aecusador parlicular qnando o réo fór
absohido. Proj. cil., lil't. ll1, á;~; e o réo
qnando condemnnclo. Proj. eil., art. 42;
paga o juiz de direilo, quanrlo a senlença
do jury rôr reformada por [alta de al~um

requisilo ou 1)01' ler applicado n pella C01'

responden le. PI'oj. cit., a rl. l15. - Vid. Lei
20 Setemb7'o 1830, art. 7ll.

pagão lodos os que, decahindo de acção crime
em qualquer instancia, nelJas forem con
demnados, excepto o promolor pOl' fluem
as pagal'á a municipalidade: quando se
decidir que houve abuso no faelo, mas que
o accusado não é cl'iminoso, pagal-as-ha o
accusador. Lei 20 Selembro 18:30, art. 7[1;
Cod. Proc. ad. 307.

de que trala a Lei 18 SeLembl'o 1828, 3rl. 15,
no supremo tribunal são contadas, e como,
pelo nego de 25 \goslo 1750, na parle
relaliva aos escl'il'ães e official maior do
desembargo do paço, pelo secreLnrio Jo
lribunal, e se cobraráó execulivameote

89.
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quando a parte se recuse a pagaI-as. Lei
20 Dezembro 1830, arts. 40, 42.

CUSTAS: mandou· se pelo sol1icitaciol' da justiça
promover o preparo de autos e extracção
de sentenças de um réo, pagando-se todas
as custas pelo cofre da relação, com re
gresso para o lbesouro nacional, porque o
mesmo réo tudo havia pagar pela mesma
execucão. - Vicio Av. 2. 0 22 Junho 1831.
(Colt.· Nab.)

declarou-se como se cobrarião executivamente
as devidas ao supremo IriJHlOal de justiça,
conforme os arts. 39, 41 Lei 18 Sdem bro
1828; ell2 Lei:20 Dezembro 1830. Av. 2."
5 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

deposito das que se haverião de fazer na exe
cução ordenada por juizes coull'a a Ord.
Liv. 3, til. 80, § 20; torna-os incursos no
nrt. 180 do Cad. Crim. Av. 2 Julho 1832.

paga o juiz que se nflO reconhecer suspeilo.
devendo-o, dando coU! o seu proceder mo
lil'o para ser jul"ado oullo o processo. Cod.
Proc. art. 71; e bem assim o desembargador
ue relação cm idenlicas circumstilllcias. Reg.
;) Janeiro 183.3, ad. 69.

se obriga tambem a pagar, e como, o fiador
crime. Cod. Pt·ec. arls. 103, 100; Lei 261,
3 Dezembro 18l~l, art. 39; Reg. 120, 31
Janeiro 1842, arls. 302, 30J.

fiança a ellas dava, e em q'ue caso, o réo
condemnado pela junla de paz para não ir
para a cadêa. - Vicio Cad. Proc., aTt. 2'26.

fiança a ellas nos feitos civeis forão abolidas,.
ficando o autor vencido obrigado a pagaI-as·
da cadea quando o não faça vinle e quatro.
horas depois de requerido por elJns. Disp.
PI'OV. > art. 10.

CUSTAS: paga o aggravante no aulo do processo
quando se não julgar digno de provimento.
Reg. 3 Janeiro 1833, art:43.

dos processos in lenlados pelas eamaras e em
que elJas decahirem, devem ser pagas pelas
rendas dos conselhos e nflo pelos 6 por
cento que a lei dá aos procaraclol'es, e de
clarou-se que os juizes de paz erão com
petenles para o sen julgamento•. Av. 15·
Fevereiro 1834•.

dos olliciaes do iuizo e arrecadação de uens lle
del'unlos e ausentes.-Vid. Bens de defuntos.
-011'. 2í Fevereiro 183ú; Dec. Reg. 160,
9 Maio 1842, ads. 8,26; Ord. 7. 0 25 Ja
neiro 18ft3, § 2., &c.;. Av. 48. 0 16 Julho
1844; Av. 109, 5 Novembro 1844. &c.;
Av. 5ú, 10 Junho 18ft6; Av. 11ft, 2lJ. Ou
tubro 1846.

declarou-se não serem· dev·idas· a um juiz de
direito pelo inventario dos bens do~ Bene
didinos da Bahia. por ser ex-officlO. Av.
22 Se lembro 183ft.

declarou-se não devorem pagar os colleclores
da fazenda· nacional, em conformidade da
Ord. liv. 1, lit. 24, § 28, e Lei. 3,. til. 67,
§ 3; Circo 2ft Outubro 18M..

- duvidas que se suscitarem sobre s~u pagalI:enlo
por separação de processos cnmes deCide o
j.uiz de direilo. Av. 13 Novembro 1834.

nag vencem os escrivães quando processão as
al'aliacões dos empregos de justiça e fazenda
e dos beneficios ecclesiasticos, na f6rma dos
Decs. 26 ,Janeiro 1832. e 10 Abril 18M,
vista a Orel. liv. 1, lit. 2ft, §§ 28 e 30; Av.
lt. Se lembro 1835

meias não tinhão os promolol'es c juízes de
direito n0S processos delivramento de presos
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pobres porque não estão comprehendidos
no art. 307 Cod. Proc. Av. 9 Setembro 1835.
- Vid. Av. 2 A b1'il 1836, § 21.

CUSTAS

ganisado pera.ote o jury. Av. 20 Novembro
1837. .

COSTAS: declarou-se deverem pagar, e como,
os passadores de lelras de da.nativos para a
guerra no Rio Grande do Sul, que, não
procurando exonerar-se, dessem causa aos
proce3sos pa ra cobranç.as. Deli:. 6 o-utubro
1835, art. 5.

nas causas erimes: a falta de seu pagamenlo
nEto obrift<l á prisão, e porque. Av. 23 No
vembro 1835.

não são isentos de pagar os delinquentes que,
segundo o art. 56 Cod. Cl'im.,' obtiverem
perdEto ou minoraç.ão de pena. Av. 3 De
zembro 1835.

com o pretexto de falta de seu pagamento no
feito principal ou lraslado· não podem os
escrivães reter os feitos ou uemorar a sua
expedição, porque assim se deduz da Ord.
liv. i, til. 2á, §§ ál, li2; Reg. 3 Janeiro
1833, art. ú9; Dee. 20 Dezembro 1830,
<lrt . 23 a 25; Av. 1.5 Fevel'cil'O 1837., § 1.
- Vid. Lci26I, 3 De~embl'o18ú I, arl. 9 ,&.c•.,
íl1 fret.

devem os j'lIil.es nellas eonucrnnar os vençidos
nos processos efazeJ-as pagar uas diligencias \
ns partes que as requererem. AI'. 8· Março •
1837.

declarou-se' que os e crlvaes vencem as dos
processos em que o promotor decahir, por
ser expresso o ad. 307 Cad. Proc., não
porém metade elas de devassas ex-offieio do
juizo ordinario, porque já não póde ter 100'ar
á vi'la da Ord. liv. 1, til. 79, § 18; liL Sá,
§ 30; e que nada percebem das rnsn das
aclas lançadas no competenle livro do jury;
sim porém das dos termos do proccsso 01'-

CUSTAS de certidões de verba de dizima da .han
ceHaria não pagava o escrivão desta, mas
as partes. Av. 28 Novembro 1837.

deu-se ínteHigeneía ao art. 10 da Disp. Provo
a respeilo da exlincção da fiança a elIas em
feilo civel, e da prisão na falta de pagamento,
e a que pessoas se-4!stendia tal obrigação.
Av. 127, 10 Dezembro '1838.

pagão as· muni'cipaliuacIes nos processos cri
mes em ~ue tem lagar a denuncia, vista a
generalidade do art. 307 do Cod. Proc.:
pagão os pronunciados porque são decahidos
em 1." instancia. Av. 189, üJaneil'o 1840;
Av. 240, 17 Julho 18áO.

das feilos da fazenóa nacional' são pagas pelo
contado, havendo-se das partes aquellas l[Ue
deverem pagar. Circo 271, 12 Dezembro
1.S110.

e salarius a que derem lagar as diligencias das
avaliações elos propl'ios nacionaes são regu
lad, s pelo respectivo Reg-. , não se compre
hend ndo vencimento algum ao juiz e pro
cllrndol' fiscal. Or.d. 3.0 Ago~to 18M. (J01'11.
226. ),

se deduzem da qllanlia da fiança, e como,
quando o reo, condemoado por selltpnl;a
irrevo?,a\'el, fugir aoles de ser preso. Lei
í!61, 3 Dezembro 18M, art. 44; H.eg. 120,
3-1 Janeil'o 18112, arls. 315,316.

paga o fiador do réo que rôr condemnado c
não fuoir, mas não liver meios pal'a s a
indemnisação. Lei 261, 3 Dezembro 18ál,
art. {15 ; Reg. :120, 31 Janeiro 1842, art. 317.
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ceSTAS: sua falta de pagamento não poderá
retardar a expedição dos autos e traslados:
ellas poderão sel' cobradas execulivamente.
Lei 261. 3 Dezembro 18li1. art. 98; Reg.
120, 31. Janeiro 1842, arls. á67, 468;
Reg. 14.3, 15 Março 18h2, art. 1I1.

si o réo rÓI' tão pobre qne as não possa pagar
perceberá o escrivão metade do cofre da
municipalidade, guardado pela outra o seu
direilo contra o réo. Lei 261, 3 Dezembro
1841, art. 99; Reg. 120, 31 Janeiro 184.2,
11rts. 469, 4.83.

~ das decisões so1>l'e erros de suas contas dá-se
aggravo de peLição e instrumento. Reg. 14.3,
15 Março 184.2, art. 15, § 10; art. 16.

do retardamento pagão os que interpuzercm
aggravos de despachos e senlenças não es
pecificadas que as admillão. Reg. 14.3, 15
Março 18~2, ar!. 26.

judiciaes das penhoras executivas. ~or div!d.a
de decima urbana na côrte. - VId. DeCl1na
lll·bana. -·Dec. Ueg. 152, 16 Abril 18h2, art.
21, § 2.

como taes se considerão os portes de aulos de
réos notoriamente pobres, para serem co
brados a final, c como. Dcc. 314..12 Julho
1843, art. 3.

ordenou-se que se adiantassem as despesas
que polo juizo dos feitos se houverem de
fazer f61'a das capitaes, e bem assim as das
avaliaçOes de hens penhorados, &c. Ord. 44,
17 Julho 184[1.

uccla1'ou-se a que rubrica se devem levar, e
tambem as commissões nos processos da
fazendanacional. Av. OOulubro1843. (Jom.
282.)

CUSTAS de especie alguma não é a fazenda. na~

cional obrigada a pagar aos omciaes do
juiz dos feilos da fazenda. Av. 76, 14. Ou
tubro 1843.

como Laes se mandou, nas causas em que
a fazenda nacional rôr parte, lançar por
emenLa os parLes de correio pal'a a final se
cobrarem, sendo a mesma fazenda vence
dora. Circ.i0.o 31 Janeiro 18áá.

da arrecada cão dos bens do evento. - Vid.
Bens de de/tmtos, etc. -Av.l~ Março 18áL~, &c.

- de processos de execuções da fazenda feiLas
por sollicilador della se mandárão, e por
que, abonar. Ord. 21 Selembro 184.4.. (l01'l1.

266.)

ainda que sejão superiores 110 principal não
obslão a que se executem senlenças de juizes
de paz, uma vez que julguem dentro da sua
alçada. Av. 94., 14. Oulubro 1844.

de protesLo de letra forão recusadas pagar-se,
por ser esta endossada pelo requerente e
não haveI' sido intimado o prole lo à lhe
souraria. Ol'd. 30 Janeiro 184.5. (Suppl. ao
/01'11. 51.)

de preparo e seguimento de appellações feitas
ex-oflieio por parle da fazenda nacional não
tem os escrivães do juizo dos feitos direito a
coL.'ar. Av. 4.7, 28 Abril 1845.

- pagão os desapropriados por ulilidade pu
blica geral e municipal da côrte si recu
sarem indemnisações que não exced50 as
oITertas; si iguaes, serão pagas pelo tbesouro
ou municipalidade; si superiores serão divi·
lHdas: serão sempre condemnados neJ1as os
que não declararem si acceitão ou não a
indemnisação. Res. 3õ3, 12 Julho 1845 I

art. 28.
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CUSTAS das lelras da fazenda nacional ajuizadas
como se dcvem cobrar com outras despesas
mais. Ord. 125, 20 Novembro 18lt5.

declarou-se como se deverá proceder a respeito
da commissão recebida pelos empregados do
juizo dos feitos, quando as partes sejão ven
cedaras, e tenha de, se resLitui1' a quanLia
en Ll'ada para o cofre; e sobre pao-amenta
de dizimo. Ord. 1lt4, 29 Dezernb~o 18lt5.

de ex:cl1ção cedida pelo exequen~e adjl1dica
lano de bens de raiz, &c., sob1'e quem as
pagaria, solveu-se duvida, e como. Av. 21
Março 18l18. (GaJ:. 0([. 66, 3.° vol.)

nas demandas em que decaLir a fazenda pu
blica fica esla subjeila a pagar ti parle ven
cedora, excepLo as dos aUicios do juizo que
em tal caso na ercebet'aõ. Lei 51h, 28
Outubro 1848, arl. 50 (Diaj.'. 7939); expli
cado por Av. 2 Março 1849. (DiaT.80lt3.)

não derem os fuocclooarios publicas levar
pelas diligencias e serviço a bem da fazenda
publica, sob pena de responsabilidade, sem
excepção de empregado algum, ainda que o
mais privilegiado. 2 Av. 30 Oulubro 18á8
(Dia7'. 79lt2); Av. 7 Novembro 18l18. (Diar.
79M.)

negou-se auLorisação pedida para se pagarem
por conla da fazenda publica, nas suas
execuções, as cusLas e saJarios aos escrivães
c efficiacs, de jusLiça. Av. 14 Abril 1849.
(Dia7'.807h.)

- Vid. Assigllatm'as, Emolumentos, Salm·ios.

CUSTODIA: neHa é posto o bebado durante a
bebedice. Lei 15 OuLubro 1827, art. 5, § 4;
Reg. 120 , 31 Janeiro 1842, art. 65, § 1.

CUSTODIA: dos minislros e conselheiros de
estado em que casos lerá lagar. Lei 15
Outubro 1827, art. 19.

conservados neHa são os achados em flagrante
delicto ou indiciados em crimes punidos
com a morle, prisão perpetua, galés, anles
de culpa formada recolhidos á cadêa. Lei
30 AgosLo 1828, art. 3. Subslituido pelo
Cad. Proc., art. 133.

- a ella era recolhido o responsavel por aLuso
de impl'ensa em que o jUL'Y declarasse haver
lagar accusação. Lei 20 Setembro 1830,
art. 23; Cad. Pl'oc. ad. 252; sua sollura.
Lei cit., al'ts. 3h, 36; Cad. cit., arts. 271,
273; Reg. 120, 31 J aueiro 1842, ad. 385.

os pl'ocessos dos que nena eslivel'em lem pre
ferencia para julgamenlo. Lei 20 Setembl'o
1830. art. 39. SubstiLuido pelo Cad. Proc.
arl. 317.

- não se considera pena. Cod. Crim., art. 37.

os que nella estiverem e lentarem fugir não
são por isso punidos. - Vid. Cad. C7·im.,
m't.125.

aqueIle que sob sua custodia lendo alguma
mulher, a seduzir ou sollicilar, como é
punido. Cad. Crim., art. 151.

nella podem ser relidos os cabeças de ajunta
menlo illicilo. Cad. Crim.; art. 290.

- ncIla se mandárão reter na côrte, com Jiaria
paga pelo lhesouro, individuas pl'onunciados
na Bahia e removidos por moLivos de policia.
Av. h.o 27 Maio 1831 (CoU. Nab.) Av. 2.°
25 Junho 1831. (CoU. cit.)
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CLSTODlÀ: nella s[\o poslas pelo administrador
do consulado e recebedoria :15 peSSO:lS que
denlro do estabelecimenlo fizerem disLnr
Lios, moLin , allercacães, desouedien
cia, &c., QU os empregados das ditas re
partições achados cm flagrante delicto,
malvel's:mdo contra a fazenda publica ou
as parles. e como. Reg. 26 nlarço 1833,
arls. 37, 38 (CDU. Ol!?'. PT.) Reg. 30 Maio
1.836, arls. 68. 69, 70 (Coil. Planclter).
IdenLica disposição existe n:lS alfandegas.
Reg. 22 Junho 1836, arts. 85, 86. (CDU.
cit.)

quando neJla podem e devem os consules do
i!!lperio reter on requerer que se conser
vem subdilos brasileiros chegados em em
barcações nacionaes a paiz estrangeiro.-
Vicl. ConSltles.-Regul. 14 Abril 1834, art.
h1; Reg. 520, 11. Junho 1847, art. 133.

- declarou-se que o art. 317 do Cod. Proc. devia
ser geral e indistinctamenle observado a
respeito de todos e quaesquer processos
que estejão em termos de ser decididos pelo
jury, e por isso não devem ser exceptuados
os recursos. Av. 29 Novembro 1834.

CUSTODIA: como dererião emiar-sc inc1iyic1n()~

sob t:ll titulo parn LI C:lsn de correc\:lo da
côrle declaron-se. Av. 10 Julho 18:),-.

- e deposito de pessoas c cousas. obíeclo~ dt
busca judici:lria, quando Lerão loga-r. Hl'z.
120,31 Janeiro 1842, arl. 110.· .

os recolhidos a ella devem nas prisões Ler Jog:1I'
separado dos pronnncindos. e como. Reg.
120, 31 Janeiro 18l,2, art. 1M).

que emolumentos cobrão JeHa os carcereiros.
Reg. 120, 31 Janeiro 18lJ2, art. 153.

- do réo não póde ter lagar na sua propria caSa.
Av. 12. 0 3 Abril 1843

CYNABRIO descoberto no ribeirão do Tripolly,
em Villa Rica, mandou-se examinar. Av.
25 Outubro 1810.
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