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D

DAMIO

DADI VA: suborno por ella verificado quando
tem lagar, e como é, punido. _Cód. Crirn.
arts. 133., 134..

DADOS: 24 Julho 18H (apenas cito no· Repel·t.
Canh. MaU. Suppl. verbo Dados.)

DAMAS camaristas da princeza do Brasil e da
imperatriz, e de palacio. - Vid. CasaReal.
Dec. 29 Dezembro 1809; Dec. 1.. 0 19 Ou- .
tubro .1825; Peco 1545, 23 Dezembro 18!l7.

DAMNIFICAÇÃO.~Vid. DálllH10~

DAM II HOS: a respeilo delles e dos que tl'atem .
gado solto sem paslor, onde possa causal'
prejuizo.• prlil",idenciãa as camaras munici
paes. Lei 1 Ou,tubco. 1828, ad. 66,.§ 5.

DAMNO acontecido ás fazendas .ca.rregadas sobre
a coberta sem licença escripta do carregador
é a carga do capitão. Reg. confirmo por Res.
30 Agosto 1820, ;lrl. .19. (FerI', BOl' cres,
Reg. Avm·.) .

- acontecid.o ás fazendas recolhidas na alfandega.
-Vid. Alfandegas.-Res. 5 Abrili8.21, &c.

recebido pelos cOl'Sarj·os do Brasil em com
bnles com os na:\'ios de guerra, transportes

11

DAMNü

ou fortalezas inimigas. não é indemnisavel.
Alv. 30 Dezembro 1822, cap. 1, art. 12.

DAMNO cansado pelo delic10 de imprensa quando
é indemnisavel. - Vid. 1ndemnisação.
Proj. 2 Outubro 1823. arts. 14, 15. 39,
execútauo peloDe'c. 22 Novembro 1.823, &c.;
Lei 20 Setembro 1830, art. 8'4; Cad. do
Pr'ec. art. 200. .

feilo nos quarteis; praças eoutros lagares pelas
lropas de guarnição devem ser pagos á custa
dos que os pl'aticárào. - Vid. Provo 2a iV0

vembl'o 1826., .

causado com a guerra da· independencia como
se mandou indemnisar. - Vid. 1ns(1'. 31
M moço 1827, e as a que estão annexas, 3. Se
tembro 1827. (eou. Nab.)

provado:ao eslado'ou qualquer particular, com·
meHido por ministro c secretario de estado.
como é punivcl. Lei 15 Outubro 1827, art.
3., § 'l; 6, S 3.

feito por escravos, familiares ou auimaes do
mesticas devem,· e co-mo', os juizes de par.
obstar. Lei 15 Outubro 1827. ad. 5, § 14 ;
Lei n. o 261, 3 Dezembro 1841, art. 91.

irreparavel, augrpcntabJo o ,mal' do ,crime,
ag~rava-o. Cad. Crim. á,rt. 17, .Ü.

4()
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DARDO

DAMNO causado com o delicto, ou quasi delicto,
como se satisfaz. - Vici. Indemnisação.
Cad. Crim. arts. 1.1, 21 a 32, 265; Av. 7
Maio 1849. (Dim'. 8097.)

commetlida em conslrucções, demarcações,
monumentos e bens publico.s, como é pu
nido. Cod. Crim: art. 178.

commettido em cousa alheia, como é punido;
Cod. Crim. arts. 266, 267.

quem estiver praticando deve ser preso pelas
rondas de municipaes permanentes (na
côrte). losh'. 29 Novembro 1831, art. 3.

causado pelo deliclo é, e como, avaliado para
obter-se fianca. Cad. Proc. art. 109; Lei
261, 3 Deze~bro 1841, art. 69, § !J; Reg.
120, 31 Janeiro 1.8!J2, arts. 307, 438, S 5.

feilo pelo inimigo no tem110 da guerra -no Rio
Grande do Sul justificou. a exoneração do
pagamento de letras on quaesquer obriga
ções de donali.vos feitos para despesas da
mesma guerra, e como. Res. 17. o 17 Se
"lembro, execulada .por Dec. 6 OuLubro 1835.

commettido pelo réo afiançado conh'a o quei
xoso, denunciante, presidente do jury ou
flromotor, quebra a fiança. Lei 261, 3 De·
zembro 18!J1, art. 42, § 2; Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 311, § 2.

il'reparavel determina a suspensão da execuçâo
das resoluções do conselho de estado. Reg.
124, 5 Fevereiro 1842, art. 50.

provindo da desapropriação por utilidade pu
lJlica geral ou municipal da côrte, como é
nuendido nas indemnisações. Res. 353, 12
•1olho 18M, arl. 26.

DAMNO proveniente de arrendamenlo o con
cessão de terrenos di"mantinos, por com
prp.hender terrenos de cultura ou bemfei
torias, como é indemnisado ao proprietario.
Res. 37!J, 24 Setembro 1.8!.l5, art. 8.

causados pelos navios enlt'e si nos porlos:
questões sobre elles como são decididas.
Res. 358, 14 Agosto 18!J5, art.!J, execu
tada por Dec. Reg. 447, 19 Maio 1.846, art.
6, S§ 5,94 a 110.

os tabelliã-es do registe geral das hypolhecas
são responsaveis pelo que causarem ás
partes, além das penas pelos crimes em
que incorrerem. Dec. !J82, 14 Nm'embro
1846~ art. 29.

causado pelas barcas -vigias da alfandega
quando atirarem com bala ás embarcações
que não obedecerem sendo chamadas á
falia ou tentarem deter e visitar: porelle não
é responsavel o commanélante da barca nem
outra pessoa de bordo. Dec. Reg. 506, 6
Março 1.847, art. 8; pelo darono causado
responderáõ, e como, as embarcações que
falsamente se arvorarem em-barcas vigias
da alfandega-, art. 11.-

nas mercadorias existentes nas alfandegas
quando, e como, delermina o seu consumo.
- Vid. Alfandegas. --Dec. Reg. 589, 27 Fe
vereiro 1849, (Dia?" 8038.)

- MS subditos e inleresses do fisco no imperio
pelas embarcações estrangeiras como se
verificaráõ para terem estas livre sahida.
Vid. Circo 9 Mm'ço 1849. (Dicl1'. 8058.)

DARDOS: forão expressamenle declarados con
trabando de guerra no rf,rat. com Grãa-Bre
tanha 17 Agoslo :1.827, art. 15, e com a
Dinamarca 2-6 Outubro 1.828, art. 10•
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DECHIA

DAT."S e scsmarias «uaes se reputárüo devolutas
em Minas para se concederem 30S colonos
do Rio Doce. - Vid. COlOllO.f.-Cart. Reg. 27
Outubro 1:809.

de mineração ordenou-se que se não conce
dessem nas tel'1'as dos lndios Croalos. Av.
27 Selembro 1814.

de mineraç.ão em Minas Geraes: sua medição
e concessão mandou-se, e porque, suspen
der. Ay. 30. Março 1817..

- de terras aos casaes dellhéos no Espirilo Santo.
- Vid. Colonos. ~Dec. 1. o ReJ..19 Maio 1818.

de terras na comarca dos Ilhe-os, na Bahia,
entre os rios Jequetinhonha e Pardo se
mandarão, e como, conceder, sem as for
malidades das sesmarias. Dec.13.Novemhro
1.818. (Colt. Nab.)

a expressão da hora, quer· na minula quer na
apolice de seguro, deve ter logar;. e a sua
omi.ssão dar.logar a prova externa ao con
tracto., sem embargo. da particularidade e
solemnidadc da celebraçao dos seguros se
~undo o Reg. 30 Agosto i820. (Borges, Dicc.
Jur., verbo Data.)

da época da independencia do BI'asil deve
ser mencionada nos diplomas. Dec•..l0 De.
zembro 1822.

devem todos, e quaesquer magistrados, ainda
os fiscaes, pôr em seus despachos. Provo 25
Fevereiro 1823; Alv•.4 Junho 1823., S 2.

devem 0S' eSCflvaes p,Ôi' nas certidõe!l-' que
tiverem de sellar-se, e igualmente os em
IJregados do-sello. Po.rt,10, Provo 23. Julho
1823. (Colt .. Nab.)

11

DATAS de len'as para edificação na poroaçã.n
uo Cubalào, cm S. Paulo, se mandarão, e
como, conceder. Lei 24. 0 12 Agosto 1833,
art. 3.

-·1.4 Janeiro 18;)7 (apcnas cito no Beper/. Cuuh.
Alato Sllppl., verbo Data.)

hora, mez, anno, dia e logal' em que forem
feitos, devem por extenso ler os actos prati
cados pelos consules do imperio em paizes
eslrangeiros. Dec. Reg..520, 11 Junho 1.847;
arls. 211,212.

do regislo de bypotheca marca, e como, a
época dos eITeitos legaes della. Dcc. 48'2,
1.lJ Novembro 1846, arls. 3, 11, 13 a 15,
17,.23.,

conforme a Orei: liv. 2, tit. 34 e Reg..das Minas
se permilliu a mediação e demarcação de
uma para mineração cm Santa Catharina
e S. Pedro do Sul. Ol'd..21.SctE.'mbro 1848.
(COIT. Alerc. 262. 2. O)

DEÃO: suas honras e vesles- de conegos honora
rios. - Vid. Bispo. -Res. 3.· 25 Junho 1825;
sua nomeação.-Vid. Ap,'eselltação.-Res. G
Oulubro 1825, &c.

DEBATES: n6 ·senado funccionando como tri
bunal de justiça•.Lei 15 OUlubro 1827, arls.
38,39,54.

- no jl,lry.-Vid. Jú,-ados.;

DEtJANOS forão mandados ele~er na universi
dade de Coimbra para as faculdades natu
raes. Av. 8 Abril1.8H. (Repcl't. F. TIt. verbo
Decanos, n.01.2.)

DECIMA de heranças-- e legados. - Vid. Taxa de
lega.dos.

4Q.·
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DEcaiA'

DECIMA mbana no Brasil creou-se, e como,
exceptuada a Sanla Casa da Misericordia.
Alv. 27 Junho 1808, ampliado pelo Alv. 3
Junho 1809.-Vid. Al". 3 Dezembl'o 181.0.

DECIMA

Decima, n.' 89; Repel't. Cunl,. Mat. Sup,pl.
verbo Decima); Av. :13 Fevereiro 18U. (Re
pe/·t. F. TIt. cit.)

seus supel'intendentes na côrte erão os dous
juizes do crime creados com graduação de
2. a entrancia. Alv. 27 Junho 1809.

duvidas solverão-se a respeito dos §§ 1., 4, 11,
16,17, 18 do Alv. 27 Junho 1808, Av. 22
Agosto 1808. (CoU. Nab.,

- mandou-se cobrar sem premio para os cobra
dores: e que as remessas do dinheiro se
fizessem nas especies de moedas cobradas,
declarando-se nas guias. Provo 12 Setembro
1.809. (B. Ca1'1leil'o, Ext1". 2.')

declarou-se o pras'o em'que deveria ter prin
cipio, conforme os Alvs. 3 Junho 1809 e 27
Junho 1808. Res. 6 Outubro 1809. (CoU.
Nab.)

sua arrecadacão na villa de S. Prancisco Xa
,ier do Sui da ilha de Santa Calharina com
meileu-se á provedoria da fazenda respectiva.
Pro,. 2 Julho 181.0. (CDU. IVab.)

suhre a fórma da distribuição do 3 por cento
de que traLa o S 16 Alv. 27 Junho 1808
soheo-se duvida. Provo 27 Agoslo 18iO
(Call. Nab.) - Vid. Res. 1. a 9 Abl'il 1827.

- extinguirão-se os deputados da classe do povo
I; fiscal da junta, e instaurou-se methodo
de cobrança. Alv. 3 Dezembro 1810. - Vid.
Lei 27 Agosto 1.830.

não pngavão os officiaes de marinha não refor
mados ou estivessem embarcados ou não.
.:\ Y. 22 Dezembro 1810 (Rf'pel't. F. TIt. verbo

DECIMA urbana: ordenou-se que não se co
brasse dos edificios que se construissem
na Cidade Nova na côrte. Dec. 26 Abril
1811.

- dobrada ordenou-se que pagasse o corpo do
commereio pelo seu maneio. Porl 31 Julho
1811, § 2 (.CoU. Delg.); não os lnglezes,
Francezes, Hol1andezes e Hespanhóes. Porto
2 Julho 1812, § 5. (CDU. cit.)

- dedl1cção de seus premios pertencia mais pro
priamente ao Erario que ao conselho da
fazenda. Provo 1.' 29 Maio 1812. (B. Cm'
7wil'O, Extr. 2.)

dec~arou-se á cam ara de Villa Rica que as
camaras não erão isentas de a pagar dos
seus respectivos f6ros. e como. Res. 1. a 9
Março 18111. (CoU. Nab.)

- mandou-se liLteralmenLe execular os S§ 14,
15 Alv 2'7-.Jonho 180S a respeito dos livros
de lancamen to e receita. Res. 2.' 9 Marco
18U ; .Circo 3 Fevereiro 1823, e Porto 1.3
Setembro 1825. (CDU. Nab.)

- maneira uniforme de sua escripluração e co
brança ordenou-se, e como, que se con
feccionasse. Dec. 15 Se Lembro 1818. (CoU.
Nab.)

- praso de um anno para apresentação de suas
certidões se concedeu aos bachareis e de
sembargadores promovidos. Dec. 1.. 22 Ou
tubro 1818 (CDU. Nab.) ; foi o governo auto
risada para conceder, e como e a quaes ,
seis mezes de espera. Res. 1:1 Selembro 1826.
-Vid. bOI>. 2. a 2 Abl,il1827•
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DECIMA

DEcmA urbana: sua cobranca na capitania das
Alagôas. Provo 27 Se.f:e~bro 1819. (CoU.
Nab.)

- negou-se isençno deHa pedida pelos moradores
da villa da Campanha da Princeza em Minas.
Res. 25 Outubro 1820 (Coil. Nab.); con
cedeu-se aos habitanles da Bahia, e como~

no tempo da guerra. Res. 3.' 11 Oulubro
1825. (Colt. cit.)

commeUeu-se a arrecadacão de sua divida a
um desembargador, fic~ndo isento de qual
quer oulro serviço. Porto 3.' H. Janeiro 1823
('CoU. Nab.); para melhor execu'Ção. Porl.
2h dito. e<4~a 1. Fevereiro, e h.· 2 Junho,
e 3.· 8 Agosto, e 18 Novembro 1823 tCoU.
cit.); renovada tal commissão pelo Dec. 2.-0
18 Setemb-ro 182:6 (Coil. cit.); que emolu
mentos se·determinârão ao nomeado. Res.
5.' 29 Novembro 1827, e Av. 26 Fevereiro
1828. (Colt. cit.)

- ·a .respeito de fallecido thesoureiro alcançado
cujos herdeiros erão demandados em virtude
de scquestt'o feito pelo superintendente, de
clarou-se que este era o primeiro respon
.savel ao lhesouro pelo alcance, e não o lhe
-soureiro, tendo direito salvo contra esLe ou
seus herdeiros:Prov. 1. a 1.5 Maio 1823 (Colt.
Nab.) - Vid. Res. 2.· 9 Dezembro 1823.
(Calt. cit.)

a um ex-superintendente que peuia encontrar
Llpolices do emprestimo antirro no que de
"esse da decima em virtude d~ extorsão que
lue fizera 'o respectivo escrivão, inddi
rio-se, mandando-se proceder. c como,
conlra o dito escrivão. PorL h. a 1.5 Julbo
1823 (Coil. Nab.) ; o contrario pela Res. 2."
9 IJ'ezemhro 1823. (Colt. cit.)

- indefirio prele}}{(ão de pagamento a indiviJuo
que se oITerecêra a servil' graluitamente o
logar de escrivão da decima, e de cujo ser
viço nenhum proveito resultâra. Res. 3. a

18 Pererei.ro 182h. (Coil. Nab.)

DECIMA urbana: relações da numeração antig
e moderna das casas remettia-se n-os su
perintenden teso ·Pori. 2.' 1.6 J u-nho i,82lJ.
(CoU. Nab.)

- -certidãe della mandou-se.passnr a um desem
bargador., assignando lermo e .fiança, e res
.pondendo pelos seus bens a qualquer falta.
Provo 2.' 2 Abril 1827 (Colt. Nab.) - Vid.
Porto 2 Jllnho 1827.

- '05 3 por cenle do § lu A-lv. 27 J unha 1808
na-côrle mandárão-se distl'ibuil' igualmente
'pelo snperintendente, escrivão 'e depu Lado
nobre. Res. La 9 Abt'i11827. (Colt. Nab.)

pro'Videncias se ordenár-ã'o para obrigat' a apre
sentar suas certidões os b~lchareis deHas
dispensados temporariamente. Porto 2 Junho
1827 (Colt. Nab.) Av. h.· 30 Junuo 1.828
,(Cdl. cit.)-Vid. Res. 23 A,goslo 182 ..

seus recebeJores, emquanto serv'ião, não erão
chamados ao serviço da segunda linha. Res.
2.' 5 Julho 1827 (Coil. Nab.) - Vid. Ci1·c. 1.4
.Ab1,il1831,

sobre cobranca da divida alrazada derão-se
providencia·s. Av. 6 Fevereiro c OIT. 1
Março 1828. (Ind. Alb. verb. Decima.)

n escripturaçã'Ü dos seus lançamentos, incum
bindo toda ao escrivão, n50 deve ser pago
pelos 2 por cento dados ao supel'iatendenLe.
nes. 2." 29 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

_ negou-se aos thesoureiros da côrte o 1 por
cento pedido a titulo de ajuda de custo para
quebras por ser contrario ao Alv. 27 Junho
1808. Res. 11. Junho 1828. (CoU. Nab.)

ordenou-se que se procedesse Da imposiçãG
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das taxas e sua cobranca, conforme os Alvs.
27 Junho 1808,3 Junho 1.809 e 3 Dezembro
1810. Porto 1." 3 Julho 18.28. (CoU. Nab.)

DECTMA urbana: foi o govel'no autorisado para
prorogar, e como, o prazo aos magistrados
que não tivessem dentro dos seis mezes
apresentado certidão de decima. R.es. 1.'
23 Agosto 1828. (CoU. Nab.)

- abolidas suas superinlendencias, regulou. se sen
lançamento e arrecadação, e como. Lei 27
Agosto 1.830; em execução do art. h.o se
mandárão Fecolher ao thesouro os livros de·
lançamento das extinclas superintendencias
do Rio de Janeiro. Av.. 2. o 6 Novembro 1830
(CoU. Nab.) , para execução da Lei cito Reg.
7 Oulubro 1831.-Vicio Lei 15 Novemh1'o
1831, art. 51, § 5..

seus col1ectores forão dispensados do serviço
da segunda linha. Circo :1ll Abril 1831.
(CoU. Nab.)

sua div.ida alrazad~ approvou-se que fosse no
Rio Grande do Sul cobrada pelo respeclivo
coIleclOl', e como. Provo 1." 23 Agosto 1:831:
(CoU.1Yab.)

forão della isenlas· as villas e povoações que
não tivessem mais de cem casas dentro do
arruamenlo. Lei 1.5 Novembro 1.831 , art.
51, §' 5; e os predios urbanos dos hos
pitaes de caridade, § 6. - Vid. Lei 5-8, 8
Oatllb,:o 1833., art. 31, etc.

declarou-se no, presidente de G'oy.az como de
veria proceder, dando-se injustiça ou lesão
na demarcação dos logares feita pela ca
mara para lançamento do imposto. Provo
1.6 Novembro 1831.. (CoU. Nab.)

- dei10U' de perlencer areceila geral. Lei 58,

8 Oulubro 1833, aL'ls. 31, 35; menos no
municIpio da cidade do Rio de Janeiro. Lei
h.O. 3 OUlubro 1834, art. 36; onde é arre
cadada pela recebedoI'ia de muaicipio. Reg.
6 Dezembro 1834; adclit. pelo Reg. 22 Ja
neiro 1836. (Jo1'n~20 ou Typ. Nac,)

DEf:IMA urbana na corte ucclalou-se como seria
cobrada dos predres alugados conforme o
§ 11 Alv. 27 Junho 1808 e 6 Lei 27. Agosto
1830. Ord. 20 Março 1835.

declarou-se não pagarem o paço episcopal' e
o aljube na côrle., Ord., 111, Abril 1835.

declarou-se á thesouraria do ~i'aranhão que,
sendo provincial, lhe não era applicavel a
Ord. 16 Outubro 1.835. Porto 17 Maio 1.836.

- na côrle deve-se cobrar exactamente d'a quantia
do aluguer; quando haja conluio procederáõ
os colleclores pOI~ falsidade. Porto 15 No
v.embl~o 1.836.

na corle ordenou-se que seus lançadores fossem
nomeados por pal't~ da fazenda paroa ava
liação do USUfI'ucto de que se tivesse Ele
deduzir laxa. Av. O/r. 1..9 Maio 1.837..

dos pI'edios do patrimonio, vencida até 183'2',
foi dispensado de pagar o hospital dos La
zaros .da cidade dt} Rio de Janeiro. Lei 60,
20 Ou lubre 18-38, art. 22.

foi o governo autorisado a melhorar seu lan
çamento e arr.ecadação. Lei 243, 30 No
vembro 1.841, art. 1.7; para cuja execução,
Dec. Reg. 152, 16 Abril 1842 ; alterado pelo
Doc. 409, 4 Junho 1845.

- pngâo os predios da fabrica da Sé Calhedral
da côrte. Ord. 25. o 26 Março 1842.
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DECIMA

D'ECLMA urbana: deduz-se, e como, dos pre
dios deixados em usufructo. Dec. Reg. 156,
28 Abril 1842 , art. 12, S 1, 2, 3.

DECIMA.

'Comprehendida na excepção do Dec. 23
Outubro 1.832 e art. 3 Reg. 1.6 Abril 1842;
Av. 1.8 Agosto 1.8h5. (JiJ7'n.230.)

- prorogou-se a autorisação concedida pela Lei
243, 3{) Novembro 1841, art. 1.7; Lei 317,
21. Outubro 18ft3, art. 29, -cassada pela
Res.. 346, 2h Maio 1845.

pagão na côrte as barracas da Praça do Mer
cado que não são proprios nacionaes. Av.
25 Outubro f842. (/(J'rn. 303.)

na .côrte: ordenou-se qne pela imprensa se
publicassem os nomes dos proprietarios de
,casas, cujos alugueis forem penhorados nas
mãos dos inquilinos para pagamento do
impos~o. Av. 6 Junho 1.8h5. (J01'11. 1.81.)

- de.clarou-se á camara municipal da cidade do
Rio Grande do Sul que a necessidade Oli

não de sua in~ervencão na nomeacão dos
respectivos collector~s devia ser d'ecidida
pela assembléa provincial por seI' geral este
imposto só no municipio da côrte. Av. 4
Novembro 18ft6. (Gaz. Of!. 61, 1. o t'ol.)

foi o governo aulorisado para reformar seu
regulamento na côrte. Lei 51ft, 28 Oulubro
1848, art. 46. (D~·ar. 7939.)

DECIMA addici~lOal pagão -as corporações de mão
morta dos seus predios, quando não [orem
isentas. Dec. 7 Novembro 1.831 (Apont.
Cons. May. pago 48.) Res. 23 Outubro
1.832, art. 2, S2; art. 3; continuou a per·
lencer á receita geral. Lei 58, 8 Oulubro
1833, art. 3i, S 9; Lei 40, 3 Outubro
1834, art. 36; na côrte passon a ser arre
cadada pela recebedoria. Reg. 6 Dezembro
183ft.

- ()l'denou-se não fosse cobrada da Casa pia,
collegio de S. Joaquim na Bahia, por estar

DEClMA addicional pagão todos os predios ela
mitra da côrte, excepto o paço episcopal
e aljube. Ord. 14 Abril 1.835.

nas provincias da Bahia, Maranhão -e Pernam
buco é arrecadada pelas recebedorias; na'
mais pelas alfandegas, e onde as não houver
pelas mesas de rendas. Reg. 30 Maio 1.836,
art. 76, SS 1., 77 .a 79. (CoU. PLLl1Ich.)

- forão isentos de pagar os conventos e recolhi
mentos das religiosas da Bahia e S. Paulo.
Lei 60, 20 Outubro Hl38, art. 21.

se não cobra dos pl'edios da Santa Casa da
Misericordia conforme oAlv. 27 Junho 1808.
S1.; 3 Junho 1809 e Res. 23 Outubro 1832.
art,1., § 2; OIT. 22 Setembro 1.841. (Jorn.
2á3.)

pagão os predios da fabrica da Sé Cathedral
da ci)rle. Ord. 25. o 26 Março 1.8á2.

é arrecadada em lodo o imperio segundo o
Reg. 1.52, 16 Abl'il1.8lt2, art. 1.9. - VicL
'Reg. [109, 4 J ttnllO 1845.

para arrecadar-5e nada imporla que seJao
mais on menos ricas as cOl'porações, nem é
necessario averiguar-se a legitimidade do
titulo de propriedade. Av. fi Junho 1842
(Jorn. 164.)

- não pagão os predios das eamaras municipa-es,
porque não são corporações de mão-m().rta~

Circo h. o 1.5 Janeiro 18M.
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DECIMA de uma leguu além da demarcação nas
cidades do Rio de Janeirfl a NicLheroy craou
se. Res. 23 Oulubro 1832; pDSSOU a ser
receita provincial. Lei 58,8 Outubro 1833,
arts. 31, 36; menos no municipio do Rio de
Janeiro. Lei !lO, 3 Outubro 1834, art. 3.6;
onde é arrecadada pela recebedoria. Reg.
(). Dez,embro 18M·.

rerificação de sua medição além dos limites
da cidade como se fará. Ord. 21 ..° 24 Ja
~eiro 1838.

melhorou-se sua arrecadação, pelo Reg. 152',
16 Abril 1842, art. 19. - Vid. Reg. 409,
fi Junho 1,8li 5.

DECISOES do governo. ..,-Vid. Avisos•.

DECLARAÇÃ,.(): de gueua. -Vid. G.lLel'1'a.

toda. a falsa allegação da parl-e do segurado
ou occullação de circumstancias que· influi
rião na opinião a respeito do risco annulla
o cootl'acto de seguro. Reg. confirmo pela
Res. 30 Agosto 1820, arJ:. 15. (F. Borges,
l'nlt. de AVQl'.)

tle valo podem os mem?r?s dos lribul;lae~ fazer
quando são d-e opI.mão coot!,ana, a .dos
yogacs e pOl~ isso asslgnão ven€ldos. LeI 20
Outubro 1823.. (RepeTi... Cttllft. ildat, verb..
Declm'aJ', )

ela constituição das provincias unidas do Rio
da Prata. - Vid. 6onstitrúçáo. -Deelar. 26
Mato 1830.

de voLo potlião os jurados fazer assignando-se
'vencidos, não porém suspeitos. Av. 3 Ja
neiro 183á; não é porém hoje pel'mitlida.
Lei 261, 3 Dezembro 18á1, art. 65; Reg.
1'20,31 Janei\'o 1.842, art. 384.

DECLARAÇÃO de libel1o. - Vid. libelto.

DECOUAÇÃO publica autorisa desappropriação
por utilidade publica. Lei 9 Setembro 1826.
art. 2, &c.; ampliada pela Res. :153, 12
Julho 1845..

sobre as conslrucções que fizerem o deróro e
ornamento das povoações pl'overa.D, e como,
as camarns municipaes. Lei 1. On~ubro 1828,
aft. 66, § 1.

desh'uição de objectos a ella destinados, como
é punivel. Cod. Crim. nrt. 1.78.

DECRETOS: declarou-se desnecessaria dispensa
de lapso de tempo por não haver lei ou
ordem que estabeleça praso certo para a
execucão dos decretos que se dirigirem aos
triblln'aes e se execulão no reinado do sobe
rano que os mandou lavrar. Res. 24 Maio
1815 (CoU. Nab.)-Vid. Res. 21 JaneiTo 1823
- (CoU. cit.)

sobre embargos oppostos a um qne c~1l.cedêra

juizo privativo para cobrança da diZima da
cbancellaria. Res. 24Maio 18'20. (CoU. Nab.)

os ol'denados, pensões, gratificaçDes, pro
pinas e outras despesas por ell~s estabele
cidas se mandárão conservar. Lei da Consto
Porto 12 Mm'ço 1821 por L.ei 20 Oulubro
1.823, art. 2.

- perlencentes ás repaX:Lições da just!ça e reino
erão promulgadDs pejas respecltvas s~cre

tarias de estado novamente eslabelecldas.
Lei Const. Portug. 18 Agosto 1821, §§ 4, ti:
em vigol' pela Lei 20 Outubro 1823, al't. 2.

elas côrtes geraes da nação porlugueza se ma n
dárão execulal' 00 BI'a iI logo que chegassem
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de Lishoa. e reimpressos ~e remellessem
<lOS lril>lInnes. Av. 28 Agoslo 1821 (CoU.
Nnb.); r1erogndo, declarnndo-se necessario
0- cnmpra-sc - ele S. A. o principe re
genle, depois de discnlida em conselho a
Stln applicnçflO. Por I. 4 Maio 1822. (CoU. cit.)

nECRETOS: qoc os t'csolllçócs ele consultn o
arriO, dec!nroll-,e, por occasião da exe
cncHo na Lei 12 ~larco 1821. Res. 1l Maio
1~22. (CoU. Nab.) .

da assemblea como srríüo sanccionados e pro
mulgados. Lei 20 OuLnbro 1.823, arls. 1,
2, !l; as da :1ssemLléa COlHtilllinLe se man
dárão promulgar sem dependencia de sanc
ç1io, art. 3. - Vici. Consl. al·ls. 62, 66, 67,
101, S 3.-Reg. InLecrno 2<i .Junho 1827
para a assemLléa gel'al arts. 52 a 92; para
a camnra dos deputados nrLs. 116 a 191.
(Dil1L. Conl./1ab.)

promulgados pelos reis de PorLogal e pelos
quaes o Brasil se governou até o dia 25
Abril 1821., e os promulgados dahi em
dianLe pelo principe regenLe do Brasil e
pelo imperador do Brnsil se mand~rão

ohsenar como leis do imperio, e bem nssim
os decrelos das côrles portngnezas consLnn
les de nma labella. Lei 20 Outubro 1823.

despesas ?xlrao~dina~iag determinadas pela
secrotana elo uJ;Jpeno pnra serem satisfeilas
no ~besouro .devião ser autorisadas por de
creto assignado pe1:l imperial mão e não por
parlarias. Porto 3.' 24 Janeiro 18:2[j. (CoU.
Nab.)

cxpetle o podt'r execnlivo adequados á boa
execnção dns lei,g. Consto art. 102, S12.

dos concilias necessilão, e como, beneplaciLo
pnra execuçüo. Consto art 1.02, S14.

II

DECRETOS de nccusncão de ministros e conse
lheiros de cstad~ expedidos pelo senado
como seri'io escripLos, assignados, remct
Lidos e inlimados, e gnaes os seus efIeilos.
Lei 15 Outubro 1.827, arls. 1.5 a 17, 25.

- de convocação da assembléa geral quem obstar,
e como, qne se execuLem, como será pn·
nido. Cad. Crim. art 91.

da nssembléa geral c.on;1O seriào sanccionac1os
ou não? e promnlgados no govel'no da re·
gencin elll mennrielade do Sr. D. Pedro II.
l,ei 1á.Junho 18;31 , arts. 11 a 15.

dn reparliçf,o da jus liça que se honvessem de
imprimir na Lypographin oflcional orde
nou-se que se liras em 2,000. Av. 1.· 15
Outubro 1831. (Coll. Nnb.)

dn assemhléa geral legislaLiva Iransilão na
chancellaria do imperio com as mesmas
solemnidades que ns cartas de lei. Dec. 23
Junho 1833; ordenou-se que no transilo
fossem numeradas. Dec. dn mesma dala.

dns assemhléas legislntivas prnvinciaes. - Vid.
Assembléas pl·orinciaes.-Lei 16..· 12 Ago lo
1834, nrls. 1.3 a 19.

do governo sobre administração da provincia
são cumpridos e mand:tdos cumprir pelos
presidenles, para o que lhes serão direcla
menLe remellidos. Lei 38. 3 OllLubro 1834.
art. 5, S 9.

de perdão ou minornção. de pena se não exc
cntào sem preceder o Julgamento ue-con
forme-, segundo a Ord. Lei 5, til. 122,
S§ 5, 6; Av. 22 Julho 1835.

da assembléa gcrallcgislaLiva e do poder exe

41
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cutivo como devem ser eolligidos, nume
rados, impressos e distribuidos em collec
ções. - Vid. Actos. - Reg. L° 1 Janeir'o
1838; Lei 369, 18 Setembro 18l15, art. 35;
Ord. 27.° 12 Março 1846.

DECRETOS para boa execllçfro das leis são ctln
sultados pelo conselllo de eslado. Lei 2MI- ,
23 Novembro 1841, art.. 7, § 6; Reg. 12á,
5Fevereiro 184.2, arts. 11,23; por decrelos
são expedidas as resoluções imperiaes toma
das sobre parecer da secção ou consulta do
conselho de estado, art. 20; por decreLos
llodem ser decididos, sendo ou não ouvido
o conselho, os recursos das decisões dos
ministl'os deestado em materia contenciosa,
art. 46; a resolução imperial poderá ser,
c como, embargada e em que prazo e
objecto e para que eifcito, arts. 47 a 50;
como execuLão, art. 51.

que baixarem á conladoria geral e contadorias
de marinha, como serão regislados. Dec.
nego 4lJ-8, 19 Maio 18ltG, arL. 7, § 15.

expedido's pelo rninislerio da marinha, &c., se
mandárão remeller por copia á lypograJlhia
nacional para se publicarem na Gazeta Olfi
Gial. Av. 82, 1l1- Agosto, 18l16.

Je reforma de cerLos 0f'fici'aes CJIil'C niio declara
rem expressamente os postos cm que devem
ser reformados, como se cxccularúõ deter
lninou·se, enlendendo o Dec. 16 Maio 1821.
Provo 26 OuLubro 1846. ((,'az. 0/[. 5&, 1.0
/pol. )

DEF1~ITO pbysico para enll'ar 110 serviço é a
faIla de idade e estatura. Porl. 7 Maio 1823
e 12 Agosto 1824 (Rl'pcrt. Cllnh. iliato verbo
Defeito) ; nflO porém a falLa de denles, um
dedo na mão direita ou o olho esq,ucl,do.
P01't. 7 Janeiro 1824. (Repcrt.cit.)

de lesLemunhas.-' ido Dec. 17 Ab7:il 1824,
S,S 3, 5.,

DEFEITO official dOll seus subordinados não ue
vem os empregados puhlicos lolel'ar, dissi
mular ou encobrir, e sob que penas. Coel.
Crim. art. 129, ~ lJ.

que possüo expôr no> odio ou desprazo publico:
sua imputação constitue, como e quando,
cl'ime de injuria. Cod. CI'~m. art 236, § 2.

pLysico ou moral justifica aposonladoria, e
como, de em pI'egados de fazenda. Lei Ir
Olltubl'O 1831, art. 6, S9, 80, 95.

DEFESA no caso de hostilidades foi l11Ulllametlle
accol'elado que se pl'eslarião, e como, Por
Lugal e a Gl'lla-Brelanba. Tl'at.19 Fevereiro
1810, ads. 1, 2.

aulo de injuril1' annul'lou-se, porque enlre'
oulras razões se não havia assignado aos
réos Lempo ra7.0ado para defesa, o que é
conLrario fi razão e direito. Provo 5 Maio
1810. (CoU. Nab.)

de embarcação da armada. - 'id. Arm'ada.
Alv. 30 Oulubro 1819 (CoU. 0(11'. Pt'.) 3i
Outubro 1825. (Rlpe7't. Cunho Mat. Sllppl.
verb. Defendc?'.)

das provincias é a primeiFa obrigação do~

commandanles militares, e para isso devem
ser auxiliados pelos presidenLes. Dec. 1
Agoslo 1822. (CDU. Our. Pr.) Port. 10Junh(»
1824. (Ucpe1:t. Clmlt. AIato verbo Defende7',
U. ° 2.)

- dceIarocl'-se nãe haver lei que prohibisse admil
til' nos prúcessos summarios crimes a accu
saçàe ou defesa de um mesmo crime em
pL'ocessos separados. - Vid. P()7't. 1."2 J lln!tQ;
1823. (C()ll. J\rab.)
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DEFESA nns causas crimes: providencias para
sua garanLia derão se. Dec. 1.7 Abril 1.824 ,
S 1., &:c.

do esLado autorisa a desapl'opriação por ne
cessidade publica. Lei 9 Setembro 1826,
ar!. 1., &:c.

da nac50: os minislros e secreLarios de estado
que' por Lraição atLentnrem conLra ella
como :lerão punidos. Lei 15 OUlubro 1827,
art. 1., S 1., n. ° 3; seus defensores que
direiLos e deveres tem, aft. 23, 27, 29 a
32,34 a 38, lt1, 54.

não se deve anlicipar nos crimes sem haver
accusação legal. Av. 13 e 15 Setembro 1828.
(Repe1·t. Clmh. Mat. verbo Defesa, n.O 2.)

- 'crime perante o supremo Lribunal de justiça
nos casos que lhe confere a constiLuição
como será produzida. Lei 18 Setembro 1828,
arts. 25 a :29.

de réo preso ou afiançado como terá logar em
feito civel para que róI' ci tado. Lei 11 Se
tembl'o 1830, nrt. 2; não com parecendo
FlOmea-se-Ihe curador, ad. 3.

em crime de abuso de pensamento como era
produzida perante os jurados, e resnmida
pelo jniz de direilo. Lei 20 Setembro 1830,
arts. 28, 32, applicados a Lodos os crimes,
e como, peranle o jury. Cad. Proc. arls.
260, 263, 269; Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842,
art. 358.

da propria pessoa 011 de seus direitos justifica
o crime commetlido, concorrendo cerlas
circumstancias. Cod. Crim. art. 14, S 2;
e da famiJia do delinquenLe, S 3; e a da
pessoa de um terceiro, S4; em que casos
é unicamenLe cireuIl1sLancia atlenuanLe,
art. 18, S 3.

- a impotencia de defender-se com probabili
dade de repellir a o[ensa agl5rava a punição
do o[ensor. Coei. Crim. art. 1.6, S6.

11

DEFESA: o que tendo meios deBa entregar ler
ritorio ou objeclos do imperio ao inimigo
interno ou externo, como é punidu., Cad.
Crim. art. 7ô.

de suas cousas tolhida a alguem quando se
considera violencia á pessoa, constituindo o
crime de roubo, e como é punivel. coa.
Crim. art. 270.

de crime perante as exlincLas junLas policiae~

como era 11roduzida. Dec. 9 Julho 1831.
art. 7.

não se admille por escripto nos conselho' de
guerra. lb'. 8 Fevereiro 1832. (nf'P'·I-t.
Cllnh. iIlat. reri>. Defesa, n.O :2.)

propria aulorisa o executor de prisão, ou o
qne o anxiliar, a usar de nrmas conLra o
resislente com ellas, e justifica () ferimenlo
ou morLe em Lal conjunclllra. Cod. Proc.
arls. 182, 18;t

crime nos casos que cabião na alçada dos
juizes de paz (e que passltrüo aos chefes de
policia, delegados, subdelegados e juize
Illunicipaesj, como é produzida. Coei. Proc.
ar!. 209.

declarou-se que á visLa dos arls. 254 e 256
combinados, era licito ao jury conceder
maiores ou menores prasos para sna apre
senlação. Av.7 Janeiro 1.83ll.

das fronteiras do nio Grande do Sul provi
denciou-se, e como. 2 Av. 8 Março 1834.

officiosa em demandas CI veis on accusacües
crimes de stlbditos brasileiros cm paiz
estrangeiro podem, e como, os consules do
impCl'io prestar. Dec. nego 14 Abril 1S311 ,
art. 77; Dec. Reg. 520, 1J Junho 1847,
arl. 170.

41.
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DEFESA crime por procurador declarou-se não
ser admitlida pelo Cod. Proc. Av. 12
Agoslo 1835, S 5.~Vid. Audiellcias.-Lei
22 Selembro 1828, art. 2, S3, &c.

crime: aos arls. 263,264 do Cod. Proc. deu-se
explicação em Av. 25 Agosto 1835, S 3.

de réo no jury não póde o promotor publico
fazer á vista dos arLs. 37, 73, 74., 238,
241, 279, 329, 335 Cod. Proc., salvo sendo
daquelles a quem não podeda accusar e a
quem seja obri~ado a defender. Av. 21 No
yembro 1835, S1; quando rêr necessario
dar-se a algum réo pócle sel' constrangid o
algum advogado do auditoria, sob pena de
desobediencia conforme os arts. 2U3, 204
Cod. Pl'oc., cit. Av., S6.

no crime dc contrabando quando, e como,
será produzida.-Vid. COlltmbllndos.-fieg.
120,31 Janeiro1.8li2, art. 390 a 393.

esclarecimentos se derüo sobre niio ser per
millida sua ratificação pela Lei 2ôl , 3 De
zembro 1.841, art. 25, ~ 3; quando o con
trario dispunlla o ad. 2:24 Cod. Proc.; Av.
E4, 29 Julho 1842,

pouem os padres e parochos fazer no jmy e
mais juizos civeis c crimilHlI:'s em virtude da
ampla disposiçüo do Cod. Proc. art. 322.
Av. 16 Junho 1847. (Gu::. OU: 1I1, 2,° vol.)

DEFICIT. - Vid.Apolice3.--LeiHNovcmbr.o 1827,
ar!. 5: Lei 15 Novembro 11327, arl. 2'1. &c,;
Lei 51li, 28 Oulu1.)l'u -18!18, ad. 48 (Dia,..
7939); orçamento. Lei 4 Ontubro 1831,
art. 1.3, S 2, 17, S6, 18, S ;;; despesas.
Av. 3.° 26,13.· 27 Outubro 1831; COIll

missão. Dec. 20 Setembro 1.825, &c.; cre
diLo. Ord. Inst. 190, 4 Janeiro 1840.

DEFLORAÇÃO: como e em que círcums[ancias é
punida, e quando não. Cod. Crim. art. 219
a 221, 225.

DEFORMIDADE resuhan te de ferimen lo ou oíl'eDsa
physica como as caraclerisa para punição.
Cod. Crim. arts. 20ft, 272,

DEFUNTOS e ausentes: seus Lens e dinheiros
quem, e como, alTecada, administra e en_O
trega; habilitações de herdeiros seus como
se processão. -Vil!. Bens de defuntos.

- julgou-se que um purocho pel'desse os cmo
lument(ls de sufl'ragios que fizera pela aIUla
de um fal1ecido que as não encoInUlendára
em testamento, por se pruvar não ser estyJo
lia freguezia. ACCOl'J. 20 J anciro 1808. (E.
Ca7'luiro, Exlr. 1.°)

cODsignatarios. - Vid. Bens consignados. -Dec.
27 Agosto 1808, &c.

mouelo das certidões de doenças que deyião
em Lisboa passar os medicos e cirurgiões

. assisLenles, e das do enterramento que pas
savão as cabeças de saude, deu-se. Mod. 25
Ouhlbl'o 1813 (B. Cm'nei7'o, acldit. 1.0) Porto
9 Agosto 1814. (Coll. Deig.)

na cÔl'le ordenou-se que se nilo enlel'rassem
sem que os conductores apresentassem
certidões de facultativos. Ay. 10 Julho 1833.

mandou-se na côrte e em CaLo Frio observai'
o Lil. lJ8, n. ° 828 da consli luiçflo de arce
Lispado da Bahia a l'espeito dos dobres de
sinos para signaes. Av. 26 Abril, H Se
lembro 1834.

officiaes cujas familias fiquem em necessidade,
conforme o Av. 14 Fevereil'o 1837 , são en
~errados pelo qual·teI-general, a quem se
participará o fallecimento. Ord. do dia 1.7
Fevereiro 1837 (Jom. 30); Av. 19 Setem
bro 1844. ("om. 257.)
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DEFUNTOS: sua exhumacão, enterramento em
cemiterios. - Vid. CemileTios.

encaixo lados • vindos do estrangeiro. com cer
tidão dos consules brasileiros. nem por isso
devem deixar de ser examinados. abrindo
se. e como. os caixões na alfandega. - Vid.
Av. H Setembro 1868. (Col·r. 1llC'I'C., SlIppl.
258.)

DECPlADAÇAO, na conformidade do costume do
reino. anles da execucão ua sentenca em
quc fossem condemnad'os, se mandou'exigir
do~ ecclesia~licos n-gulares ou seculares
efll"olvidos na r ·bellião de Pernambuco em
18l7. C:lrt. Reg. 1.' 6 Agosto 1817 (CoU.
IV ab.)-, id. Dec. 2 A bl·il 1810 (CoU. cit.)

ue hauras e postos não póde ser imposla aos
offit:iaes do exercito e armada sem preceder
senlença de cOllselllO de guerra. Consto
3rt. iL19.

da ordem da Rosa e do u~o da insil?;nia decla
rou o goveruo que nno podia impôr-se, nem
pOI' decrelo elo poder execulivo. nem por
meio admini~lralivo, nem por julgado do
podeI- ilHliciario, a um réo conUt m nado a
dez aonos de prisllo com lrabalho, que
u~ava da iusignia referida. AL 9 Fevereiro
184.8. (Caz. OfT. 3tl, 3.° volo)

DEGRADADOS. - Viu. Degradof/io.

r

DEGREDADOS.-Vid. De{y·cdo.

DEGREDO: ampliou-se O Dec. 27 Junho 1795
ordenando-se que as mulheres criminosa~

podessem ser degredadas para o Ulll'amar,
e indi~linctamente para Africa e Brasil, jll'e
ftlridos os logal'es menos povoados. Av. 29
Dezmnbro 1809. (Per', Sz. Dicc. JU'J'. verb.
Degredo.)

DEGREDO perpetuo para logar d'Africa, de
onde não voltaria sob pena de morte, se
impâz a officiaI deserlor. homem malfei
tor.-Vid. Dcc. 2 Ab,·il1810. (CoU. Nab.)

commutação se ordenou fosse feila a diversos
condemnados, e como. Carl. Reg. 19
Junho 1811 e 31 Janeiro 1815, anoexas á
Provo 25 Junho 1818. (CoU. Nab.)

d~sliIlO, e qnal, se deu a réos condemnaclos
a degredo para diversos lagares emquaoto
não seguião seu deslino. Av. 16, 2 de 25
Oulubro 1816, e Av. 24 Março 1819 anne
-xos á Podo L" 8 Março 182ft. (CoU. Nab.)

colonos em degreuo. e [orçado, não podiflO •
ainda qne lemporariatnente, saLir dos la
gares marcados pelas sentenças; sim porém
suas mulheres se não fossem tambem con
tlemnadas. Provo 2."17 Janeiro 1820, (CoU.
Nab.)

commulaçüo para diverso Iogar com obrigação
de aS:icotar praça concedeu-se; ordenou-se
que se não consullassem cOIllUlutações pam
MalLo-Grosso e Goyaz. Dec. 8 Fevereiro
18~ú. (CoU. iVab.)

a rco perdoado consenlia-se que solto lralasse
dos despachos neces -arios para vcr·jficaçào
do perdão. sendo obrig:tdo a recolhel'-se
lodas as noules á cadêa. _~v. 26 Maio 1821.
(Coll. 1\'ab.)

commulacão Ilelle se concedeo a l'éos COIl·

dCilinados ii modc. Dcc. 26 Novem1Jl'o 1~22.

dc-slino que se deveria uar aus condeUloauos
a clle relllellidos de Portugal indicou-se ao
inlendenLe da policia no Riu de Janeil'o.
Porto 20 Oulubro 1823. (Coll. Nab.)
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DEGREDO: a sentença condemnaloria a eHe,
emquanto durarem seus e!feitos, suspende
o exercicio elos direitos politicos ao cidadão
brasileiro. Consto art. 8, § '2; Cod. Crim.
arL. 53; Av. H Agosto 18lJ8. (Con·. lIIerc.
Sappl. 2lt8.)

a respeito dos condemnados w mandou ohser
vaI' a Ord. Liv. 5, tiL. 142, § ii a 14, para
se não demorar sua prisão tendo concluido
o prazo da sentença. PorL. 23 Agosto 182lJ.
(CoU. Nab.)

. _ certidão de conduzirem réos a elles condem
nados, ou de não as haver para o Ioga r do
destino, se exigio que no despacho de sahida
apresentassem os mestres de embarcações
nacionaes que fossem para portos das pro
vincias do imp~rio. PorL 3. a 25 Maio 1825.
(CaU. Nab.)

réo que delle fugíra e pedira se houvesse por
cumprido, foi mandado processar pelo novo
crime pela relação que o condemnara. Prol'.
6 Junho 1825. (CoU. Nab.)

relação mensal dos condemnados que não
houvessem partido para seus destinos, e
por que motivo, ordellou-se fosse remei tida
á secl'etaria da justiça. Av. 29 Janeiro 1827
(CoU. Nab.)-Vid. Av. 8 Ja1lei1'O 1830.
(CoU. cit.)

_ revistas em que 0S réos condemnad08 forem
recorrentes suspendem a execução da sen
tenca. Lei 18 Setembro 1828, art. 7; Reg.
19. ~ 4. SetembI'o 1838, art. 2.

llObre €erteza de juizes para julgamento de réos
que quebrassem o degredo deo-se solução.
Av. 13 Janeiro 1830. - Vid. Av. 15 Feve
reiro i837.

DEGREDO: que obrigações importa ao réo que
a eHe fôr condemnndo. Cod. Crim. art. 51;
os réos que o quebrnrem como serflO pu
nidos, ciL. Cod. art. 54.

as provisões de sua commlltação pagavão nOTOS
c velhos direitos. - Vid. Novos e velhos dh'ci
tos. - Reg. 25 Janeiro 1832, Tab. &.c.

por seis mezes: os crimes a que estiver im
posta pena não maior cabia na alçada dos
juizes de paz. Cod. Peoc. art. 12, § 7; hOj.8
na dos chefes de policia e delegados, Sll iJ·
delegados e juizes municipaes. Lei 261, 3
Dezembro 18111, art. 4, S1.; 5, 6, 17, § 2;
Reg. 120, 31 Janeiro 18lJ2, arts. 58, § 6;
62, § 1; 63, § i; 64.

por "inte annos exclue fiança. Cod. Proc. art.
101; Lei 261, 3 Dezembro 1841, ad. 38;
Reg. 1'20, 31 Janeiro i8lt2, art. 301, § 1.

- cada dia delle como se avalia para arbitra
mento da fiança. Cad. Prac. art. 109, § 1;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 307.

para estabelecimento de colonias de indivi
duos a elle condemnados pal'a Goyaz, Malta
Grosso e Maranhão appro"ou lagar-S. João
das duas barras-, e providenciou-se a re8.
peito de commutaçóes para elle. Av. 14
Outubro, 25 Novembl'o 1834; identicas
peovidencias se ordenárão a respeito do
S. Paulo em Garapoava. Av. 25 Novembro
1.834.

ao art. 12, § 7, Cod. Prac. deo-se explicação.
Circo 16 ~lal'ço 1836; Av. 73,12 Maio 1838.

as embarcações arribadas, ou por escala carre
gadas de degradados para outros porlos não
necessitão ma,nifesLos, nem outras formali
dades de que podem ser dispensadas, e
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como. Reg. 22 Junho i83Ô, art. :1 05.
(CoU. Pl.)

DEGREDO ~ decla~'ol:l-se por quem devem ser
sentenciauos os réos que fugirem delle.
AI', 1.5 Fevel'(úro 1837, § 2.

réos a eUe conelem nados não são admillidos
nos paquetes de vapôr, - Vid. Companhias.
-Dec. 31 Mal'ç0 1&37, art. 7, &c.

declarou-se que o's POI'Ll'lgo('zes vi·ndos tle Por
tngal pal'a o .llrasil, condemnauos a degredo,
dt ixúüo de ler lal caraeLer com a declaração
da indepelldeucia e gosa ráõ por isso da fa·
culdaue locomoLiva, conforme a Coosl., arl.
1.70, § 6; Av. 90,1.2. Agosto 1838.

por seis me'ZCs = os réos a eIles cond'emn,a??s
nào selluo vagabundos f;lU sem dOllllCl1lO
lil'rão-se ~ollos. Lei 261, 3 Dezembro 18úi,
ad. 37; neg, 120, 31 J aoeiro 18lr2, avLs.
1\-)9, 300.

- ,po-r scís Hlezes = seu íu·J'gamento ~onrorme o
Cod. Prol!. ad. 12, ~ 7, pel'leoce á policia
judicinria. neg, 120. 31 Janei·ro 1841, arl.
3-, § h; de louos os jlllg;:dos- definilivamenle
devem os subdelegados ,. c cel que prazos,
emiar ao delegado mappa, e eomo organi
sado. Reg. cito ado 173,

coma se cumprirá sna sentença, Reg. 1.20,
31 Janeil'!} 1842, a.rt. 417.

os ofliciaes lllil'itares c'OlTuellTllado"S a pál"ão' PUI'

mais de dons aonos ou por menos, send6
acompanhada de' degredo',. são pril'ados de
soldo confol'me 6' AlI'. 23 ALril1790. Dec.
Reg. 263 riO Jaue-ir0' i~43, ad.12.

DELACÃO.- Vid. DClwncia.
~ .

DELEGAÇÜES da nação são os poderes politicas
no imperio. Consto art. 12.

- da Sanla Sé nas apresentações de beneficias.
- Vid. Apresentação. -Res. 9 1 OVemb1'6
1824; Res. 4 Dezembro 1827.

de' jl1risdicç1iO não podem os juizes fazer.
-Vid. lw'isdicçâo.-Av. 99,13 Setembro
183.8.

de parochos. - Vid. Pal'ocltos. -Av, 6 Março
1848. (Caz. Off. 60, 3. • vot.)

DELEGADOS uo physíco-mór do reino que obri·
gações e direitos linhão, e como regulados.
Alv. 22 Janeiro 1810; não pagavão parle
das cartas oIli'ciaes qne lhes dirigisse o
pupico-mór. Prol'. 13 Abril 1.8ih (CoU.
Nab.); abolidos vela lei 30 Ago~to 1828.

DELEGADOS do intendente geraI da policia nas
pl'o\oincias: para coadjuvai-os creárão-se
COLlJ!TJÍ,ssarios ue polici,a de dish'idos, COIl

fOI'me a disposição do Av. 28 Maio 1810.
PorL. 4 Novembl'o 1825 (CoU. OU?'. PI'.);
para cuja execuçüo. Provido 31 Outubro,
Inst. Li 'ovemuro 1825 annexas li Port. 2."
da mesma ullima dala. (CoU. Nab.)

DEL.EGfWGS dos fllj'~es d'e pnz nos d'Í'll'iclos rc'
peclilos se uuLorisou que fos em nomeados,
e com que aLlriuuiyões, Lei 6 Junho 1831,
arls. G, 10; J)ec,. 9 Julho 1831;. laboleLa na
pel·rla de slla resiJ eDcia e distineli vo no "es
tua rio conceuêl'üo,st'. Dec. 14 Junho 1831;
suuslill"iliào os i;rn[>edrmenLos dos juizes ue
IJaz.. Av, 2.° 17 Jl:.dho IBM (CoU.. Nab.);
efficiaes de segunda linha nomeados pUl'a
o cargo erüo escusas do serviço, A1'. Ó. •

30 J 1I1lro 1. 831 (Catt. cit.); cOlllmeLLêrüo
se-lhes providen cias a l'espei Lo de "auios ().
turbulentos na côrte, EJit. 1 Ago lo 1831,
(CoU. cit,) Ar. 9. • 17 Outubro 1831 (t' a.
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cit.) ; rnzião yisi la ás cmbarcaçúcs suspeil as
de trafico de escl'avOs. - Víd. Africanos.
nec. 12 Abri11832, ar!. 2, &c. ; erão isen
t(IS fle tndo o geryiço da gnar la nacional.
A\'. 17 lo"embl'o 18;;2; [orüo supprimidos.
Cod. Proc. arL. 19.

JIELEGADOS do chefe de policia no mUDlclplO
dH côrlc:e em cada província crdlrflo-se e
regulou-se a fÓl'l11a de sua nomeaçüo. Lei
261, :3 Dezembro 18M, arts. 1, 2 I exe
cutado pelo Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
arls. 6a8, 25,26,28,30,54,57, á89,
491 a MM.

soas allribuicúes. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
Clrts. ú, (j; 7, § 2; g, executado pelo Reg.
120,31 ,Janeiro 18ft2, art. 1, S4; 17,20,
27,42, á4, M, 47, 50,58, § 14; 62,63,
S 2; 66, S 3; 197, Sá; 198, § 5; 212,
2113, 2ú4, 2li().

suspeições e recusações a elles po tas SHO
julgadas pelos juizes de direito. Lei 261,
3 Dezembro 18li1, art. 25, §§ 2; 97; Rf'g.
1.20, 31 Janeiro 18112, art. 200, § 3; 247
a 25ft.

erros pOT elles commellidos na formaçúes de
culpa e processos crimes, sanüe, e ~omo,

os juizes de direilo nas correições. LeI 26\,
3 De7.CJubl'o 18!l.1., ad. 26, §§ 1 , 2; Rrg.
120, 31 Janeiro 18ú2. arls. 10ft a 206.

si dão regularmente andiencia indagão.os juizes
de direito em correicão. Lei 261, 3 De7.ern
bro 18á J, art. 26, §'4; Reg. 120, 31 Janeiro
18h2, art. 210.

_ fazem, e como, o alistamento dos jurados,
Lei 261, 3 Dezembro 18á1, arts. 28 a 30;
Reg. 120, 31 Janeiro 18h2, arts. 225 a 227,
231, 235.

DELEGA.DOS do chefe de policia: dão senlença
de pronuncia, c como e qnando. remellem
nas aos juizes municipaes para suslentação.
Lei 26l, 3 Dezcmbro 18l11, ar!. 4.9; Reg.
120, 31 .Janeiro 1842, arls. 288, 289·,
acldil. por Dec. 276, 2!l. Mnrço 18ú3, art. Ô.

suas senlenças de pronuncia, sendo snslcn
tar1Cls, obrigão a nccnsaçiio peranle o jur)'.
Lei 201, 3 ])e7.0ml,ro 18!J1, art. 5ú; Re!!.
120. :li Jnneiro 1862, art. 211, §§ (j,
287, 2Ç);'.

de suas senlençns f1nnes cabe appellação para
o juiz de direilo. Lei 26J, {\ Dezemhro 1841,
art. 78, § 1; Reg. 120, 31 ,T:meiro 1842 i

arl. 200, S15; 450. § 1.

snas obrigações ~obre passa portes. Reg. 120,
31. Janeiro 18á2, arts. 77,78,82; sobre
titulos ,de regidencia, arts. 9á, 96; sobrQ
termos 'de bem viver e segurança, arts. 111
a 113; Isobre prisf,o de c\tlpados e buscas,
arts. Hh, 115, 120; soLre julgamento do
contravenções de pogturas e crimes com
prebendicI'os no art. 58, § 6 (Cad. p.roc. art.
12, § 7), art. 128; sobre ajuntamentos illi·
cilos e sociedades secretas, arts. 129, 130;
sobl'e inspecção de Ihealros e espccLacul03
publieos, arls. 131,132,135 a 137, 141 ;
~obre inspecção de prisões e sua economia,
arls. 144 a 170; sobre estatistica criminal,
al'ls.171 n 173, 175, 178, 18á; sua cor
respondencia com ns drmais auloridades
policiaes, nrt5. 185 a 188, 191; como farão
as audieuci(l~, arts. 193 a 196; sobre for
maçflu de corpos de delicto, arls. 256 a 260;
no caso ele nllegação de prescripção, arLs.
278, 283, 28ft; sobre CODcessões de fiança,
art. 297; sobre preparos da accusação no
jury, accosação e sen lença, art. 319; re
cursos cle1Jes para qnem se in terpõe, arts.
438, 440, §§ 2, ft47; seus emolumentos
e salarios, arls. 465, á67; organisão pro
cesso por clesobediencia de que tratfto os
arts. 203, 20á Cod. Prac., art. 486; parli
cipflO. e corno, os obstaeulos, lacunas (}
duvidas encontradas na Lei 3 Dezembro
1841, e seu regulamento, art. 495.
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DELEGADOS do chefe de policia: providencias
provisorias se derão para execução do Reg.
3l Janeiro 18fl2, para nomeação de dele·
gados, fixação de disLrictos, apuração de
jurados e instrucções que necessilassem
para cumprir sellS deveres. Reg. 122, 2
Fevereiro i8112, arts. 3,4,7,8,10 a
i3, 35.

dous se creárão no municipio da côrte, e fixá·
rão-se-lbes dislricto~. Dec. 13G, 28 Feve
reiro 18fl2.

suas funcções na confecção das listas rle vo
tantes. Dec. InsLr. 157, fl Maio 18h2, :lrt. 5;
substituido pela Lei 387, 19 Agosto 1846,
ad.31. AI'. 19.°, 20 Fevereiro 18f17, § 111;
Av. 82, 23 Abril i8fl7. § 8; Av. 84, 27
Abril 18h7, § 7.

suas obrigações acerca da arrecadação dos
hens dos defuntos e ausentes. - Vicl. Bens
de clefimlos. -Dec. nc~. 160, 9 ~.Iaio 1842,
nrLs. 13,14; Dec. Reg. 622,27 Junho 18l15,
art. á.

- esclareceo-se a quem pertencia o conheci
mento das appellações interpostas das sen
tenças crimes definitivas por elIes profe
ridas. Av. 84, 29 Julho 1842.

-, procllssão, e como, ameiaes da guarda na
cional que deixarem fugil' presos que lhes
tiverem sido entregnes, c porque. Av. 17.·
h Abril 1843. '

- nãcnão isentos deserjllrados. Av. 5Mai01S43.
(Jom. 130.)

são juramentados e empossados pelos presi
dentes de provincia, mas apresentão seus
titulos ás camaras municipaes. Av. 29.· 14
Junho 1843. - Vid. Av. 18 Novemb,'o 1846.

11

DELEGADOS do chefe de policia: as execuções
criminaes que perante elIes correrem per
tencem aos escrivães do jury. Av. 320, 21
Junho 1843.

- cumulativamente com os juiz.es municipaes e
chefe de policia tem jurisdicção para conhe
cer dos processos de formação de culpa ou
jnlgamento de crimes policiaes, quando se
derem de suspeitos os snbdelegados e todos
os seus snppleutes. Av. 46, 28 Julho 18l,3.

não devem deixar de incluir nasÍistas parciaes
dos jurados os cidadãos que, possuindo
aliás as qualificações geracs, deverem toda·
via ser excluidos por haverem incorrido em
pronuncia ou condemnação por certos cri
mes, ele. Av. 52, 28 Julho 1843.

declarou-se que da indevida inscripção feita
pela junta na lista dos jurados tamhem ha
recurso para o presidente da provincia. Av.
14 Agosto 1843. (101'11. 235.)

não podem leyar emolumentos pelos titulos
que passarem aos inspectores de quarteirão.
Av. 50, 23 Agosto 1843.

de suas suspeições só nas cansas crimes co
nhecem os juil.es de direito, devenào-se 00

civel observar a Ord. liv. 3. tit. 21, § S;;
Av. 93,14 Novembro i8ha.

são instruidos nos seus deveres pelos juizes
de direito. Av. 14 Novembro 1843. (.forn.
3iO.)

podem ser suspensos pelo governo e presi
dentes de provincia. Circo 0. ° 29 .Janeiro
1Mb.

Ji2
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DELEGADOS do chefe de policia: não podem
cumulaLivamente ser os juizes de direito.
Av. 2ll Fevereiro 1844. (Jorl1. 56.)

~ os autos que perante elles correm são subjeitos
a sello.-Vid. Sello.-Dec. Reg. 355, 26
Abril1.8!llJ, art. 19.

fixou-se in telligencia do art. M. Reg. 3i Janeiro
18!l2 relalivamente á exLensão da allribui
ção que lhes compete de derniUir inspecto
res de quarteirão. Av. 44, 10 Julho 1864;
Av. H.o 10 Fevereiro 1846.

declarou-se que o art. 78 da Lei 3 Dezembro
18fl1. e 450, § 1, Reg. 31 Janeil'o 1842, se
referem ás sentenças definitivns por elles
proferidas nos cnsos em que lhes compete
o julgamento final, isto é, as sentenças de
condemnaçào e absolrição dos crimes de
contrabando e dnquelles que anteriormente
erão conhecidos e j ulgadüs pelos juizes de
paz. Av. 57, 30 Julho 18M.

não devem consentir e 'moleres para a Terra
Santa sem que apresentem carta patenle
do commissal'io geral. Circo 10 e Av. 17 De
zembro 1864. (Jorn. 3H.)

ellv~ão áscstações fiscaes, de quinze em quinze
dJas, relações nominaes, e como organisa
das, dos escravos que entral'cm ou sahirem
para no Lar-se na malricula para laxa.
Vid. ESCl'm:os. -Dee. 411, lJ Junho .J 845,
art. 6.

sã~ c?mpetentes, e quando, para receber
Justificação de força maior que oi.>rjO'asse a
arribada. - Vicl. Arribada. -·Instr. e~ Orei.
U9, 25 Outubro 1845, §§ 4, 5,6,7.

são, e em que circumsLancias, compelentes
para verificaçào da conslrucção de embar
cação em estaleiro nacional. Ord. 59, 25
Junho 18!l6, art. 1, § 2.

DELEGADOS do chefe de policia: podem lam
bem prestar jUTamellto e tomar posse pe·
rante o chefe de policin, quando o serviço
publico exija. e haja demora na reunião
da camara municipal. Av. 18 t'\o.ernbre
1846. (Gaz.OIf. 70.1..° t'ol.)

veriúcão o ea'eclivo em prego das pessoas li·
vres apresenladas em relação das fabricas
privilegiatlas de tecidos de algodão. Dec.
l\eg. 694, 13 Janeiro 1867, art. l~.

supplentes de juiz municipal, mas nüo em
exercicio desle ca rgo, suhmeLLeo suâs pro
IlllncÍns asusLenLnção dosjuizes municipaes.
Av. 9 Março 1847. (Gaz. Olf. 1.60, 1.0 vol.)

sobl'e violencias de um em eleições na pro
víncia de Pernambuco. Av. 63, 29 Março
18l~7, § ún.; Av. 7 Dezembro 1848. (Dia?'.
7966.)

seus livros, conforme o arl. 21 Reg. 26 Abril
18lt4, pagão sello. Av. 13 Maio 18lt8. (Gaz.
Off. ii7, 3.° vol.)

- não podem cumulalivamenle ser os colleclores
e administradores de mesas de rendas. Av.
10 Janeiro 1849. (Dia1'.7995.)

elevem ter na porLa da sua residencia labo]eLa
com armas imperiaes, e podem nos aclos
de officio usar de uma faxa, e como. Dec.
58!l, 19 Fevereiro 1849. (Dim'.8026.)

quando, e como, recebem l)asso dos juizes de
direito ou municipaes, ou presidente da
provincia. Av. 1'1 Abril1.8lI9. (Diar.8071..)

nâo podem accumulal' os cargos de vereaderes
das camaras municipaes. Av. 1 Junho :1.849.
(Diar. 8128.)
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DELEGADOS do inspector dos lerrenos diaman
linos. Res. 374, 24 Setembro 1.845, art.
11, &c.

DELIBERAÇÃO. - Vid. pj'cmeclitação.

DELICTOS. - Vid. C,'imes.

DELINQUENTES. - Vid. Réos.

DEMAGOGOS eanarchislas se mandarão devassar.
Porto 11. Novembro 1822.

DEMANDAS. - Vid. Causas.

DEMARCAÇÃO e medição de sesmarias. - Vid.
Sesmm'ias.

dos aforamenlos da fazenda de Santa Cruz.
Vid. Fazendas.

- de ceaeara perlencente á fabrica da polvora
da Lagôa de Freitas na côrle.-Vid. Fa
b7'icas.

- e medição de terrenos parliculares. - Vid.
Medição.

- e medição de campos e malas para cl'iaçào e
pastagem de gados, e para assen lo, logra
clouro e patrimonio de camaras, - Vid. Ca
17Wl'as lI1wlicipaes.

- de terrenos de marinhas. - Vid. li!arin!tas.

quem deslruir, como é punido. - Vid. Dam12o.

lI·

DEMISSÃO de offieiaes, 25 Novembro 1812 {ape
nas cito no Repel't. Cunho !J1ato Suppt. verbo
Demittir, n. ° li.}

de milicianos: 5 Julho 1815 (cit. apenas no
Repel't. Cunho JItlato Sl/ppl. verbo Demiltir,
n.O 3.)

os officiaes de segunda e terceira linha que
por falta de confirmação de patentes tinhão
baixa e fica vão em soldados podião subir
novamente aos postos: igualmente os offi·
ciaes inferiores rebaixados. - Vid, AI. 5
Julho 1.815, 9 Dezembro 1823, 1. Fevel'cil'o
1826, <3 Mm'ço,1. Dezemúl'o 1835,-(Repcrt.
Cunh. Mat., verbo Demittil', n.O li,)

não pode o governo dar a official algum contra
sua vontade, pl'ivando·o da sua patente do
posto, sem sentença do conselho de guerrn.
Consto art. 1lt9; exceptuados os estrangeiros
depois de concluído o tempo do seu enga
jamenlo. Lei 24 ovembro 1830, art. 10;
Lei 25 dilo, art. 4.

do serviço oa\'a1 se mandou uar aos officiacs
de sallde, fazenda, apito e nautica, arlifices,
mal'inheiros e capeUães, cujas nomeações
não fossem conformes ás leis ou ao seu es
pirito. Lei 2õ'Novembro 1830, art. (3.

ou licença foi o governo autorisado a conceder
aos cabos de esquadt'a, anspeçadas, arli
fices, cornelas, trombetas e soldados que
excedessem o numero iodispensavcl nos cor
pos do exercito. Lei 30 Agosto 1831, art. 5.

ou aposentadoria foi o lhesouro autorisado
para dar li empregados de fazenda que reco
nhecesse terem defeito physico ou moral
para conlinuarem a servir. Lei!J Outubro
1831, art. 6, § 9.

deo o primeiro regente do impcrio em meno-

42.
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DENUNCIA.

ridadc do Sr. D. Pedl'o II. 0fI'., Manif" 2
Av. e Circo 19 Setembro 1837.

DEMISSÃO: o direito de acceila-Ias s6 compele
ás autoridades que podem nomear ou ap
provar propostas para empregos. Ord. 181,
21 Novembro 1839.

ou suppressão de emprego não é a fazenda
publica obrigada a indemnisar. Ord. 9 Ou
tubro 1843. (Jorno 282.)

- negou-se a um magistrado que a pedira porque,
sendo em um periodico accusado de crimes
em razão de oflieio e levando o réo a juizo,
decahil'a, sendo o mesmo réo absolvido por
haver provado o que expendêra. Av. 23 Ja
neiro 1844. (Jom.28.)

- não é competente para dar a autoridade a
quem não compele nomear. Av. 1.23, 29
Outubro 1846.

DEMORA de presas, navios de guerra ou corsarios
dos beUigeranles, Grãa-Bretanha e Estados
UniJos da America nos portos do reino de
Porlugal e Algarves ordenou-se que se limi
tasse ao tempo necessario para evitar perigo
ou conseguir soccorros innocentes, casos
em que o direito das gentes faz indispen
savel a hospitalidade. Porto 18 Agosto 1812.
(CoU. Delg.)·

DENTES: sua falta não é impedimento physico
para o serviço militar. Port. 7 Janeiro 1.824.
(Repart. Cunho Mat. verbo Dente.)

DE~TISTAS nãQ são obrigndos a ,'erificar di
ploma nas escolas de medicina, á vista do
art. 14 Lei 3 Outubro 1832: Av. 29 Maio
1847. (Gaz. Olf. 29, 2.· vol.)

DENUNCIA importante de extravio ou coplra
bando de tapinhoam e páo-brasil, verifi
cando-se, traz ao homem li\'re o premw
da lei, e ao escravo a liberdade. Ord. 9 Abril
1809. (CoU. Nab.)

de sisas no Brasil como, e pemnle qucm, so
dá. - Vid. Sisas. -Alv. 3 Junho 1809. S9.

dos que delinquem contra a lei do cllo e
decima das heranças e legados. - Vid. Taxa
de he1'a11c:as, etc. -Alv. 17 Junho 1809, S1lI.

em segredo se recebia contra os recrutas es
condidos. Alv. 15 Dezembro 1809, S 19.
(Cott. Delg.)

por ella procedia o juiz delegado do physieo
mór do reino contra os culpados no regi
mento. Alv. 22 Janeiro 1810, S18.-Vid.
Lei 30 Agosto 1828.

sobre falsificação das caixas de assuear como
se tomava e processava....,...Vid. Assucar.
Alv. 27 Fevereiro 1810.

dada por inimigo notorio, e por menor de 25
annos, como pessoa do povo, por caso que
lhe não tocava, e sem autoridade de seu
pai e assislencia de curador, necessario
ainda em caso proprio, era nuUa. Provo 28
Selembro 181h. (Colt. Nab.)

- de extravio de pá0-brasil era dada no juizo dos
feitos da corôa e fazenda. - Vid. Páo-brasil.
Provo 2." 17 Abril 1815.

de exlravio de diamante». - Vid. Diamantes.
Res. 1."19 Agosto 1817. (Colt. Nab.)
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DENUNCiA

DE 'uNelA de bens vagos per:lOle lJtlC JUIZO se
dovia dar. Res. 1.. 2 SelemlH'o 1817. (Ind.
A lb. verbo DI!1lllnci(l.) Porto 16 Outubro
1818. (CoU. Delg.)

DENUNCIA

- Vid. Ouro.-Lei 27 Setembro 1827, art. 3;
Res. 27 Setembro 1828.

do labaco o subiio. Podo 29 Dezembro 1817.
(lnd. A lh. , verbo Dellllllci(l.) Edit. 2 Jaoeiro
1818. (CoU. Delg.)

(J1Jjeclo della para qllalquel' pessoa, e €le que
rella pura o ioleres'ado, ucúriío sendo os
casos souI'e que se davão as exlinclas devas
sas v,eraes. Lei ConsL Porlug. 12 Novemhro
1821, ad. 3, executado pela Lei 20 Ou
lubro 1823, arL 2.

da abusos de liberdade de imprensa em que
casos competia ao promolor ou a qualquer
do povo. Proj. 2 Oulubro 1823, art. 24,
executado pelo Dec. 22 Novembro 1823.
Res. 1.1 Setembro 1826.-Vid. Lei 20 Se
temb7'o 1830, Q7·t. 21, etc. -; quem a dava
em que casos pagava as custas, arls. 41 e 43.

de sociedades secretas. - Vid. Sociedades secre
tas. - Lei 20 Outubro 1823, arL 10.

de suborno em eleições. - Vid. Eleições. 
Instr. 26 Março 1824, cap. 2. S4; Dec.
157, 4 Maio 1842, art. 28; Lei 387, 19
Agoslo 18áG, art. 111.

de contrabandos compete a qualquer do povo.
-Vid. Contrabandos. -Res. 2." 25 Junho
1825.

sobre sua fnha no processo contra um presi
dente do Pará. Provo 30 Junho 1827 (Cott.
Nab.)-Vid. Reg. 120,31 Janeiro 1842,
art. 263.

de exlravio de ouro: nos casos della procedia
° juiz dos contrabandos e exlravios á visita.

DENUNCIA dos minislros e conselheiros de es~

lado por crimes de responsabilidade. Lei
15 Outubro 1827, arts. 8 a 54.

- crime de liberdade de imprensa era, e como
e para que fim. entregue ao primeiro con
selho dos jurados, ouvido o denunciallt .
Lei 20 Setembro 1830, art. 21; quando
produzia ou não e1Tcito, arls. 22, 23; como
era proposta a julgamento. art. 32; qualquer
cidadão podia representar ao promotor para
promoveI-a, arls. 50, 51; sua pelição como
sel'ia organisada, al'l. 52; quando não cra
necessaria para proceder-se, nrt. 53; qunntlo
prescrevia, art. 66; quem a désse quando
era condcmnado nas cnslas, art. 74. -Vil!.
Cad. Proc., infi-a.

- de fnctos criminosos ou projectos de perpelra
ção de crimes devião os gnardas municipaes
dar. Dec. H Junho 1831, ado 13.

contra advoCTados arguidos de irregularidades
comprehendirlas no ar!. 166, Cod. Crim.,
mandou-se promover officialmenle. Al'.1.·
i Agosto 1831. (CfJU. Nab.)

devem as camaras dar eonlt-a os juizes preva
ricadores, não porém suspender sem ser
pelos mpios legues as suas sentença. Av. 6. o

11 Novembro 1831. (CDU. Nab.)

em que crimes pertence ao promolor. Cad.
Prac., art.37, S i; Reg. 120, 3l Janeiro
1842, arts. 22l e 222.

em que crimes compele ao promolor publico
e a qualquer do povo. Cad. Proc. art. 71,;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, llrts. 222, 262.
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DENUNCIA

DENUNCIA de, e contra que pessoas, se não
admille. Corl. Froc. arts. 75. 76; R g.
120, 31 Jaoeir01862, arl. 262.

são compctl:lnles para rcceber os juizes de
paz. Cod. Froc. art. 77; os cheres de policia.
Lei 261, 3 Dezembro 18lil, al·t. 4, § 1; Reg.
120,31 Janeiro 1842, arts. 58,59,198,
262; os delcl?;ados e subdelegados. Lei 261,
3 Dezembl'O 18li1, art. 6; Reg. 120, 31 Ja
neiro 18á2, firt. 62, § 3; 63, § li; 212,
§§ 2; 262; os juizes municipaes. Lci ciL
art. 17, § 2; Reg. 120, cito art. 6á, 211,
§ 11,262; e o supremo tribunal de jusliça,
relações, e cada uma das camaras legisla
tivas, goyerno, presiden tes, assembléas
provinciaes e juizes de direito nos crimes
cujo conhecimento lhes compele pela cons
lituição. Cad. Proc. art. 77, § 2; arls. 151,
153; Reg. 3 Janeiro 1833, art. 9, § 1; art.
10, &c., 71, &c.; Lei 16. 0 12 Agosto 183á,
art. 11, § 7; Lei 38,3 Ouluhro 183l~, art. 5,
§ 8; Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 25,
§ 1; Reg. 120,31 Janeiro 18á2, art. 396, &c.

DENUNCIA

Cod. Proc. arts. 150. 154; perante quem,
arts. 151, 153; Lei 16. 0 12 Agosto 183á.
art. 11, § 7; Lei 38, 3 Outubro 1834, ad. 5,
~ 8; Lei 261, 3 Dezembro 184 L art. 25,
S1; Reg. 120, 31Janeil'018li2, ad. 396,&c.;
e com que formalidades. Cod. cito art. 152;
como se processa. Cod. ciL ans. 159, 160.

de conlraveoçflO ele posluras e crimes cujo co
nhecimento pertencia aos juizes ele paz,
como se processa. Cad. Proc. art. 205, &c.;
Reg. 120, 31 Janeiro 18[12, art. 128.

seu auLor quando era chamado para ratificaI-a
perante o jury no primeiro conselho. Cod.
Proc. arts. 245, 251; extineto o primeiro
conselho são preenchidas estas ratificações
pelos juizes de direito, e como. Lei 261,
~ Dezembro 18á!, art. 25 § 3; Reg. 120,
31 Janeiro 18li2, ads. 205, 200, § 2; e
juizes municipaes. Lei cit. art. 50; Reg. cil.
arls. 290, 291.-Vid. Av.13l11aío 1845.

deve ser assignac1a relo que a dél', e, não sa
bendo ou não podendo escrever, por uma
testemunha de credito. Cod. Froc. art. 78;
Reg. 120,31 Janeiro 18li2, art. 262.-Vid.
a1'ts. 291, 500.

que requisitos deve ter, Cod. Proc. art. 79;
Reg. 120, 31 Janeiro 18li2, ar~. 262.

_ quem dér é, e como, pergunlado pelo juiz.
Cod. Prac. art. 80.

quando, ou não se julga procedenle. Cad.
Proc. arts. 14l~, 145, alterados pela Lei 261,
3 Dezembro 1841, art. HO; Reg. 120, 31
Janeiro 18li2, arts. 285,286.

de crime de responsabilidade de empregados
publicos qualquer póde dar perante a auto
ridade competente, e dentro de que prazo.

- como póde qualquer cidadão dar ao promolor
para elle ofliciar nos casos em que o deva
fazer. Cod. Proe. ar:t. 279.

quem a dér nos crimes de ahuso de liberdade
de imprcnsa quando é condemnado nas
cuslas. Cud. Proe. arl. 307.

- péele qualquer do povo, on o promotor pu
blico, dat, emquanLo o crime não prescrever,
si o réo nào live.r sido descoberto nem pe
ranle os juizes nem peranle o jury. Co~.

Pr'oc. art. 329; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 270.

darü o promotor nos crimes de responsabili
dade de emp.regados publicos quando não
honreI' parte. Cod. Proc. art. 335.

declarou-se quando seria necessario o compa
reeimento, ou não, de quem a désse con-
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DENUNCIA.

~rmeosar~. 72,23,78.80,163,208.209
Cod. Proc. Av. 2 Janeiro 1834.-Vid. Lei
261, 3 Dczcmb1'o 18li1. a1't. 92, infra..

DENUNCIA

jUI'alllento l)l'eslado perante o juiz antes da
formação da culpa. Av. 9 Abril 1836.-Vid.
Reg. 120. 31 Janeiro 1862. al't. GOO.

DENUNCIA: aos al'ls. 37, S1., 7h. S 2. Cod.
Prac. Av. 5 Junho 1836.

sobre competencia dos juizes de pnz para co
nhecerem da que fosse dada conlra juiz
municipal, conforme és arls. 77. 325 Cod.
Froc. Av. 16 Junho 1836.

nos casos em .que a lei impóe OLl permille ao
promolor dai-a. incumue-llw lambem pro
lIlover a accusação, conforme os arls. 73.
37, 7á, 270,329,335 Cod. Froc. AI'. 10
Julho 1834; Reg. 120, 31 Janeiro 18Lt2,
art. 222.

so1>I'e compelencia do promolor para. COll

forme os arls. í lJ, § 2, 335, daI· a dos delictos
de responsabilidade de empl'egados publi
coso Av. 31 Julho 1834; sem dependencia
de recorrer ao gorerno. Av. 22 Março 1836.

explicação deo-se ao ad. 206 Cod. Proc. a
respeilo da nlçada cl'ime uos juizes de paz,
combinado com o arl. 12, § 7, e Lei 26
Oulubro 1831. arl. ;), e 6 J unllo 1831, art. 5.
Av.iS Oulubru 1836.

de crime não cOllllJellido no seu c1isll·iclo não
podia o juiz de paz receher, salvo si o reo
ahi residisse. Circo 10 Marco 1836.- Vicl.
Dcc. 6 Abríl1836. .

de libel'dade de imprensa deve ser I'eceuida no
logar em que o impresso se houver dislri
buido. na forma do art. 160, § 3. Cod.
Proc. - Vid. Dec. 14 iIIarço 1836.

declarou-se que a assignalura deUa exigida
no art. 78 Cod. Proc., fica satisfeita com o

DE U CIA de exlravios Das alfandegas. - Vid.
Alfandegas. - Reg. 22 ,Tunho 1836, arl.
28~, &:c.• e Avs.relalivos.

de criminosos: sobre seu processo deo-se rc
gulamenlo com o Dec. 18 Março 1837, 1'e"o
gado por Dec. 24 Setembro 1837.

dr. desobediencia incumbe ao promotor. con
. forme os arts. 37, § 1; 7á. § 4 Cod. Proc.,
e 128 Cad. Crim. Av. 25 Abril 1837.

uec1arou-se ser conforme o arl. 160. S 3,
257 Cod. Proc., o meio competente para
aceusar juiz de direito que dirigira ao pre
sidenle officio descomedido, o não o dos
arls. 203, 20lJ, e porque. Av. 7. 0 11 Janeiro
1838.

de crime~ de responsabi'lidade ou quaesCJuel'
outros. posto que especificados no arl. 37
Cod. Froc., não p6de o promolor dar,
quando fôr elJe o o/fendido, ainda que não
lenha a inlenção de o [azel' como parle.
Av. 15. 0 16 Janciro 1838.

declarou-se que endo COlll clTeito improce
dente uma queixa dada porprornolol' contl'U
juiz de paz flue não dél'a andamento a de
nuncia por eUe apresenlada sobre prevari
cações do juiz municipal (lei ILOC. mal pro
cedêra o dilo juiz de paz nflo mandand0
ouvil' o denunciado, conformo o art. 159
Cod. Peoc. Av. 235. ti Julho 1840.

póde sel' [ei La por p rocurndol' l~receueJldo

licença do juiz (luando o aulol' liver impe
dimenlo para comparecer. Lei 261, 3 De
zembro 1841, art. 92.
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DEPENDENCIA

DENUNCIA: em que casos serve como parte do
corpo de delicto. - Vid. Corpo ele delicto.
Reg. 120, 31 Janeiro '1842, arls. 257, 264.

de contr:lbando não sendo in flagranti como
é processada perante o juiz municipal. Lei
261, 3 Dezembro 18!J1, ad. 17, § 1; Reg.
120,31 Janeiro 1842, art. 386, &c.

dada pelo promotor é clesnecessario que seja
jurada. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 500.

por occasião de executar-se a Lei 3 Dezembro
18M. deo-so devido destino ás de contra
bandos e ouh'as. Dec.122, 2 Fevereiro 1842,
arls. 20 a 26.

a respeito dos eITeilos de li ma scn teuc;a que
julgára improcedente denuncia dada contra
individuos suspensos por ol'llem do governo,
declarou-se dever a suspensão subsistir em
quanlo não passasse em julgado aqueIJa
sentença depois da decisão da appeBação
ex-offieio. Av. 76, 11 Julho 1842.

- de crime em que se achem envolvidos parentes
do juiz, embora se nlio declarem nella seus
nomes, não de\'e o mesmo acceitar, e antes
declarar-se suspeito: e recusa ndo-se a accei
tal' suspeição que lhe seja posta, dellc deve
o promotor dar denuncia como incurso em
prevaricação, conforme o art. 163 Cod.
Crim. Av. 30 Setembro 1843. (Jom. 280.)

explicação se deo ao art. 50, Lei 2()1 , 3 De
zembro 18lti, e 290 e 291 Reg. 120, 31 Ja
neiro 1842 sobre apresentação de testemu
nhas ou documentos anles da pronuncia
sustenlada. Av. 13 Maio 1845. (Jom.128.)

sobre mineração dos terrenos diaman tiROS
como será processada. Dec. Reg. 465, 17
Agosto 18h6, art. 5B.

DENUNCIA dos faltas ou illegalidadcs dns jutlta~

de qualificação pnra ellas reilns, como terá
_ logal'. - Vid. Elcições. -Lei 387, 19 Agogto

1847, arLs. 22 a 2á, 35; Dec. 500, J (3

Fevereiro 184.7; Av. 35, 8 Março 18á7,
S§ 2, 3; Av. 8:i, 26 Abl'il1.847. §§ 15,
1U, 20,22, 25; Av. 85, 5 Maio iSLJ7; Ar.
9 Março 18ú9 (Dia1'. 8040); '2. Av. dito
(Dim'. 8057); Av. 13 Abril dilo (Dim·.
S073).

de embarcações apresadas com AfriclInos illi
citamente importados parajulgnmento como
será instruir1a.- Vid. Afi'icrltlos. -Av. 88,
29 Maio 1847.

intelligencia dca-se sobre arts. 150, 15[1, 157
Coei. Proc. sobre acceilações em que prazo
da c1eouncia de cl'íme de responsabilidade.
Av. 10 Maio 1849. (Dia?" 8102.)

DENUNCIAÇOES canonicas para celebração de
casamonto lH'allcão, e como, os parochos
conforme o concilio tridentino e constituiçãO
do arcehispado da BallÍa sem necessidade
de licença dos bispos ou de seus delegados..
-Vid. Casamento.-Res. 3 Novembro 1827;
declal'ando que não privava os parochos dos
respecti\'os emolumentos. Res. 2.8 ,Julho
1828.

DEOS.-Vid. Deus.

DEPA RTAMENTOS de fronteiras: seus comman
dantes. - Vid. Commalldantes de departa
1/lC1ltos.

DEPENDENCIA: inventarios a titulo della não
podem os juizes fazer porque a Cart. Reg.
13Maio 1534 está revogada pelas de 5Junho
1595. 11 Janeiro 16L3 e 24 Janeiro 1M3
c A55. 17 Junho 1651, e não tem vigor, e
porque. PI'OV. 2.' 6 Fevereiro 18:17 (CoU.
Naú.)- Vid. Provo 21 NOt'cmb1'o 1823.
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DEPOSITO

DEPOIMENTO de testemunhas. - Vid. Testemu
n/tas.

DEPORTAÇÃO.-Vid. POI't. 6 Novembro 1822 an
nexa ao Av. 2.° ,14 Julho 1828 (Coll. Nab.)
P01't. 1..' 5 Jane!l'o 1824 (Coll. cit.) Consto
al't. 179, §§ 6, M, 35 (Cott. Ow'. Pl·.) Porto
a Setembro 1825. (Cott. Nab.)

DEPOSITAJ:lIOS q~e não apresenlão os objectos
deposItauos sao presos alé que o facão con·
forme ,as Ords. liv. !.l, til. li9, § 1;' lil. 76,
§ 5, lit. 78 ~ § 1; Provo 9 Maio 1814 (Cott.
N..ab.); ~ prIsào em taes casos é pena civel
nao cOgItada nas bases da conslituição e
por isso subsistente. Res. 7 Agosto 1821.
(Coll. Nab.)

que prestavão suas contas nas contadorias e
contos ordenou-se que, conforme o Alv. 2
Junho 1774, as dessem no real erario. Res.
12 Agosto 1817. (Cott.Nab.)

rcsponsaveis se considerão os cornmandantes
de corsaríos brasileiros de todos os valores
recebidos a bordo e dos achados nos na
vios apresados. Alv. Reg. 30 Dezembro
:1.822, cap. 4, arts. 3, !.l, 5.

que hOl:1v~rem para si, e como, propriedades
~I;l effellos que tenhão em guarda, ou que
com elles entrem em especulação de lucro
como são punidos. Cad. Crim., art. 147.

quando são criminosos como estellionatarios.
Cod. Crim., art. 264, §§ 1, 265.

- a fazenda publica é apenas depositaria dos
bcns de ausentes que forem arrecadados:
ao depositaria não são admittidas escusas
algumas que obslem á restituição quando
fôr conhecida a legitimidade da pessoa que
a demanda. Provo 3.· 4 Outubro 1831. (Colt.
Nab.)

II

DEPOSITARIO ~e .quantias de dinheiros pcl'lcn
centes ao JUIZO dos OI'phãos emquanlo se
não recolherem ás lhesourarias, devem
ser os tbesoul'eil'os do juizo de preferencia
a parliculares. Ord. 15 Julho 1835.

publico~: :mas conlas S?O revistas pelos juizes
de dll'eIto cm correlção, e tomadas si as
autoridades competenles o não tiverem
feito, Lei 261, 3 Dezembro 18á1, art. 119;
Reg. U3, 15 Março 18!.l2, arls. 3, 36.

publicos e payticulares na côrle pagão, e
como, a declma urbana dos predios depo
silados.- Vid. Decima urbana.-Dec. Reg.
152, 16 Abril 1842, ad. 12, S6.

ou cobradores da fazenda: sobre se110 da
quitações que se lhes passarem. -- Vid.
Sello.-Ord. 141, 22 Dezembro 1.8á5, S6.
(Jorno 8 de18~ 6. )

em tal qualidade vencem os curadores de
herança.s 2 e 1 por cenlo pela guarda dos
bens, conforme forem corruptíveis ou não.
Dcc. 561, 1.8 Novembro 1.848, art. 2. (Dim'.
7958,)

- publicos só tem logar nomearem·se nas cidades
e villas em crue forem necessarios e {:om
que vantagens, e sob fiança, e para que
objectos, observancia á Lei 17 Julho 17í8.
2 Av. 6 Março 1.8á9 (Diar. 8036); Ch'c. dilo.
(Diar.8062.)

DEPOSITO: de artigos bellicos.-Vid. A,.ma::ells.

- de maruja. - Vid. Marinhei,'os.

- publico: seu premio s6mente no Rio deJaneiro
e Bahia é uma contribuição ou antes um
emolumento que pagão as partes pela guarda.

43
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DEPOSITO

de dinheiro, tilulos de credi lo, peças do
ouro, prata, diamantes depositados por
ordem judicial; sua quola é de 2 por ceno
do valor das cousas deposiladas, pagos ao
tempo da enlrega dellas e conforme os Alv.
21 Maio 1751, cap. 5, S1; 25 Agosto 177LJ,
S16.-Vid. Banco. -Estalo 8, juntos ao Alv.
12 Oulubro 1808, art. 7, S3 (Col/. Om'. Pr.)
Reg. do marquez de Lavradio para o depo
silo do Rio de Janeiro (Apont. do Cons.
Alay.,pag. 51.)-Vid.Ballco.-Alv. 27Março
1811; Res. 8. a 4 Dezembro 1827; Res. 2.'
28 Janeiro 1828; Lei 23 Selembro 1829,
arts. !J, 9, &.e.; Av. 6 Maio 1830; Lei 8
Junho 1831, art. 5; que commelleo taes
depositos á caixa da amorLisação, consti
luindo seu premio dolação da mesma caixa.
- Vid. Dec. 25 Abril 18.32, in{ra.

DEPOSITO de preciosidades da cOI'ôa pOl'ltlguela
e de particulares se mandOll fazer a bordo
de uma fragata cm I'azfto da approximação
do inimigo. Porto 14 Outubro 1810. (CDU.
Debg.)

de fazeudas e mercadorias creou-se na ilha de
S. Miguel: seu regimento, direitos de sahida,
isenção de al'l'esto, embargo, scquesll'o ou
represalia. Alv. 26 OulIJbl'0 1810.

em que se rccelles5em fazendas nacionaes e
estL'ang.eiras foi estabelecido em Góa, e como.
Alr. li Fevereiro 1811; seu premio, S 9.

l'lãe c a casa da atfarlciega', e por isso se' devem
pl'ohibir nella os embargos. - Vid. Res. 28
8etemb,'o :1811. iII [li!. (CDU. Nab ..)

de mercadorías nas alfândegas que i'mposto
paga. - Vid. Alfandegas i A til. 26 A-Jaio
181.2. S to; Armazenagem.. '

de recrula8~ Reg. 7 Agosto :1820 (Repett. Cunho
Mat. verbo Deposito, n. 05); foi creado no
Rio dQ Janeiro por Dac. Instr. ~2 Fevereiro

1823; o na provincia Cisplatina. Dec. 9 Ja
neiro 1826: deo-se-Ihe regulamento. lnslr.
9 Janeiro 1826 (CDU. Nab.)-Vid. Ore. J 3
Olttub7'o 1837.

DEPOSITO: admiltem-so encontros de diyidas·
p~r creditos contra o thesouro publico ha
Vidos por trespasses ou cessões de credores
ao mesmo thesouro por titulo de depositos
que neHe lenhiío enlrado. Lei Coost. Porlug.
25 MarçJ 1821, s§ 1,3, execulada por Lei
20 Oulubro 1823, art. 2.

por lerem natureza delIe se mandárão eNtregar
a um executado por donativos que se reCll
sara cumprir, quanlias que lhe havião sido
penhoradas, restiluiveis em rnzão d·e h:lTer:
cessado a condição que as defcria lornap
exigiyeis. Res. 1. a 27 Setembro 1821. (Golt.
Nab.)

de emolumentos de secretario de gover.no em'
poder de escrivão da junta de fàzenda.
Vid. Res. 211unho 182!l. (Coil, Nab.)

- fiança segura com clausula depositaria se não
admitlio por illegal para que fosse cum
prido a favor do senado do Rio ue Janeiro
precatario de levantamento d'o cofre de
quantias devidas por alcance de fallecido
cujos herdeiros se achavão ausentes. Res. 9.'
2 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

mandado enlregar por autoridade de jusliça
não póde ser relido por falta de pagamento
das despesas fcitas, pois não é comprehen
elido na Ord. liv. 4, tit. 54, S 1. Alv. fI
Março 1825. (CDU. Nab ..).

de recrula~: vencimentos de seu commandante.
quaes sejão. Dee. 25 Março 1825; Obs.. {) ;
Dee. 28 dito; Obs. 7.

- publico: a clle se recolhe. e como. a indem
nisa<;.ão de desapropriação que o proprie-
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tartO recusar receber. Lei g Setembro i826,
arts. á. 6; Res. 353. 12 Julho 18!J5, arts.
3. 31.

DEPOSITO publico: declarou-se que aos lhe
soureiros e recebedores das alfandegas não
é applic:n'el o Alv. 21 Maio 1751. cap. 5;
p:u'[l que, a tilulo de deposito do I~roducto

das fazendas vendidas por vÍ;r:lude do Alv.
18 Novembro 1803, possão levar 2 pOI'
cento. Res. 13 Novembro 1827.

embarcação da armada, - Vid. Armada. -Av.
~ .• 8 Janeiro 1828.

tiFado sem autorisação legal de poder de leI"
ceiro em que se ache por convenção ou de
terminação judicial. quando constilue crime,
e como punivel. Cod. Crim" art. 259.

publico: regulou-se a administração de seu
cofro. Dec. 25 Abril 1832. (CoU.Typ.Nac.);
de sua eaixa se mandou para a de amorli
sação, e como, remover quanlia, e para que
fim. Lei 2á Oulubro 1832. art. 96; Lei 62,
10 Outubro 1.833, art. 3; Lei 106, 11 Ou
tubro 1837, art. 19; Res. 58. 12 Oulnbl'O
1.838, art. 4. - Vid. Lei 62, cito 01't. â, in{ra.

de quantia de. fiança crime se faz no cofre da
camara municipal, e como. Cod. Prac.,
arl5. 105, 1.06; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 304.

os remanescentes dos depositas e caixas pu
blicas que são as sornmas recolhidas ao
LLesouro. demoradas n'aquellas por não
terem sido levantadas POI' seus donos nos
lempos dCl'idos, formão um arligo de ren
da : ilern assim os deposilas que se fazem
lia lhesouraria geral e nas provinciaes, ou
~If'andegas,mesas do consulado e mais re
parlições fiscaes em caução e fiança de
direitos e inleresses ela f:l7.tlnda nacional,
iQh o nome ue - dep(ljitO$ dil:l'1'sos.

11

DEPOSITO: nas mesas de consulado como 86

escriplura a receita e despesa de seus di
nheiros. - Vid. Mesas. - Reg. 26 Março
1833, art. 23, S15 (CoU. Ouro Pr.); Reg.
30 Maio 1.836, art. 39, SS 2. 3 (CoU.
Ploncher) , explicado pela Orel. 6'9, 5
Junho 1845; 106, § 9.

(banco de) que se projectou creal' na corle
foi encarregado dos depositos publicos e
parliculares de dinheiro ouro, prata, joias
e papeis de credito, sendo gratuito o de
dinheil'o, e dos mais levando :1 por cento.
Vicl. Banco, - Lei 59. o 8 Outuhro 1833,
:lrts. 29, 30, .3:;.

publico do Rio de Janeiro: sen cofre foi remo.
vido da cnixa da amOl'lisação para o lhe
sO\Jro nacional. Lei 62, iO Outubro 1833.
art. 4, execulada pelo Dee. 9 Dczemhro
1834, declarado por Dec. 8 Janeiro 1835.
- Vid. Lei 369, 18 Setembro 18á5, art. 33.

- de generos apprehcndidos é o publico na côrle.
Porl. 6 Fevereiro 1834, declarada por Ord.
28 Abril e 6 Agosto 1835.

publico: seus premios no municipio do Rio
deJaneirosão arrecadados pela recebedoria.
Reg. 6 Dezembl'o 183/1, art. 1. S 34; orde
nou-se conlinuação de cobrança de premio.
Ord. 331, 3 Novembro 1841.

publico no lhesouro nacional: seu escrivã<J,
conforme os Alvs. 21 Maio 1751,25 Agosto
1774, percebe emolumenlos de braçn"'em.
Ord. ·11 Maio 1835. o

nas alfandegn6 para despacho de reexporlação,
baldeaçiio e franquia. como terá logar, &:c.
- Vir!. Alfandego$.-Reg. 22 Junho 1836,
art. 240, &c.; sobl'e premio de deposito.
Ord..6 Novembro 184f4.

do dobro do que o locador do servicos dever
;Hllocatario, com lodas as dcspcSQs' e custas,

43.
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dc"c fazer para ser admillido a defender-se
cm juizo, agueHe que allicinr eslrangeiro
obrigado a oulrem por contraclo, e sob qne
penas. Lei 108, 11 Outubro 1837, 3rt. 13;
sem deposito lambem não ó onvido o loca
tario a qucm o locador pedil' soldaclns,
art. 1U.

DEPOSITO ele qnantia para isenção de recruta
mento como era feilo. - Vicl. Recrutamento.
-Dcc. 13 Olilubro 1837, art. 3.

de recrutas: fixárão-se seis nas provincias d·o
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Mara
nb50, S. Paulo, Sanla Calbarina, regulados
pelas Instr. 22 Fevereiro 1823; Dec. 13 Ou
tubro 1837; em Sanla CaLharina o serviço
nelle prestado considerou-se de campanha.
Av. 28 Agosto 1841. (J01'n. 225.)

militar de San los : mandou-se cessar a grati
ficação de 30.:ti> 1's. que Linha seu comman
cianle como de commando de corpo, e só
dar-lhe a de exercicio. Av. 17 Dezembro
18IJ1. (Jorn. 328.)

da armada: quando a sen bordo adoecerem os
presos reruellidos pelo minisll'o da guerra,
ellvi;lO-~C para .o hospiLal de. marinha. Av.
25 Abril 18IJ2. (J01'n.1.24.)

_ publicos: aos juizes a cujo cargo estivessem os
cofres dos seus disLI'icLos, e bem assim os
juizes de orphãos sobre bens de ausentes e
defuntos, ordenou-se que dessem, e em que
prasos, balanços annuaes aos mesmos de
posiLos, e para que fim. - Vi~. Bens de de
funtos.-Dec. Reg. 160, 9 MaIO 1842, arls.
39, 40; Circo 7 Novembro 1844; Av. 27
Maio 1.846, &c.

de bens do evenLo é feilo no deposito geral, e
corno se entregaráõ os bens depositados.
Dec. Reg, 160, 9 Maio 1842, ad. 45, § 3, a48.

DEPOSITO (banco de) no Rio de Janeiro. - Vid.
Bunco.-Bec. Esta!. 187,23 Junho 18t17,
arls. 2, 4.7, § 1, 2; 48, 40, &c., ela Bahia.
-Vid. Verb, cit.-Dec. Eslal. [138,13 I 0

vembl'o 1845, arts. 1, 14, S8.

de recl'l1las: as requisições do seus comman
dantes são fornecidas pelo arsenal tle guerra
áordem do commandanle de armas. Av.1.·
2 Janeiro 1843.

- se não deve fazer nas mãos de pnrlicula1'e~

conforme os Alv. 13 Janeiro, 4 M.aio 1757,
sim no publico, para onde devem ser remo
vidos os que em poder daquelles se acharem.
2 Av. 20 Dezemlm) 1843. (Jom. 3IJIJ.)

- ardenau-se que as quanlias das rendas pu
blicas elD deposiLo por não virem acompa
nhadas de guias com as declarnções neces
sarias, e as que de fuLuro se apresentassem
em taes circuIDstancias enLrassem logo na
caixa geral sob o titulo-receita não classi·
ficada-, e para que {jns ulLeriores. Circo
7 Novembro 1844. (Jom. 31L)

geral das aguardentes na côrte é o trapicho
da Ordem, e f6ra della em outros lagares.
- Vid. Agcla1'Clentes. - Dec. Reg. 115, 12
Junho 18lJ5, arts. 25, 30, 31.

publico: caixas delIe foi o gover'no aH lorisado.
para estabelecer nas lbesourarias de todas
3S provincias, e ;.lrrecadar nellas o mesmo
premio de deposilo "que se arrecada no Rio
de Janeiro e Babia. Lei 369, 18 Setembro·
i8IJ5, art. 33, execulada pela Ord. 131, i
Dezembl'o 1845, altera:do pelo Dec. !l98, 22
Janeiro 1847.

- publico: declarou-se que os depositas judicilles
de moeda, joias, &c., s6 devião ser feitos
nos seus cofres no lbesouno. Av, 6. o 15 J a
neiro 1846; igualmente ahi dev~m ser feitos
os das multas de que trata o art. 458. Reg.
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120,31 Janeiro 18li·2; Av. 15 Jaoeil'o 1:846
{Jom. 31); confirmados com a declaração
de não compreh.enderem as multas do art.
56 Cou. Crim., nem osdepositos de objecto
meramente adminisLtaliv.o. Ocd. 211· 10
Março 1846..

DEPOSITO publico: decllll'otl-se como devem
proceder as lhesourarias a respeito dos co
fres de deposilos publicos neHas creados
conforme o Reg. 1 Dezembr.o 18k5. Ord.
53, 5 Junho 18lt6; copia dos inventarios
dos cornes e balanços de r.eceita e despesa,
e desde que época e como· organisados, se
exigirão das lhesourarias. Circo 5 Janeiro
1,847. (Gaz Olf. 111, 1.0 vol.)

- e qual, e como, fàzem os licilan les em ter
renos dinmanlinos. - Vid. TC1Tcnos diaman
tinos.-Dec. Reg. 465, 17 AgGsto 1846, arls.
11.27, § 3, 5..

de recrutas da côrte: para eHe se mandárã:o
passar as praças que ainda podessem servir
da exlincla companhia de fachineiros. Av.
29 De:t;cmbro 1846.. (Gaz. O(f. 104, 1.. vol.)

de genel'os de estiva e fazendas seccas durante
o atravancamento da alfandega na côrte
como se mandou fazcr..-Vid. Alfandegas.
-A.v. 5,Janeil'o1847. (Gaz•. OIf. 111, 1.·vol.)

decJanou-se á recebedoria que· o.deposito vo
luntariam.ente feito sem or.dem anterior de
qualquer juizo póde ser levantado á vontade
do deposiLanle por despacho do adminis
trador. Av.. 23 Janeiro 184,7. (Gaz.. OIf.125,.
1.. • t'oi-)

- denav.ios.appreheudidos com.Mricanos quando
ter.á 10?;ar, verificando-se o caso do art. 1lJ9
do Cod. Proc. - ViJ . ./l.fricanos.. -Av. 88,.
29 Maio 1847... '

DEPOSITO puhlico; nos seu cofres eSlabeleci
dos nas lhesoul'arias se devcm fazer aquelle
que perLencel'crn aos termos das capilacs
das provincins, conLinuando os dos outros
confOl'me as disposições anterior'es. AI'.
162, 11 Novembro 18lJ7;. Circo 12 FeçCl'ciro
1848. (GJIZ. Olf: 34., 3.· vol.)

- publico;' Jeclarou-sc o modo de deduzir-. c ;t

porcentagem dos depositos publico para os
nespeclilos empregados. Ord. 168, 9 De
zembro 1847..

de recrutas: preços das peças de seu farda
meoto.-Vid. Fa1'Clamclllo.-Dec. Tab. 5á7,
8 Janeil'o 1848. (Gaz. OIf. Sá, 3.· vol. )

de recrutas: cadele declareu-se tel' dil'eito á
gralificação de voluntario desde que deixára
de [requentaI' a escóla militar, perdendo
os vencimenlos de alferes alomno. Av. 3
Agosto 1848. (Con'. Me,.c. 216.)

- de dinheiros e multas dos coneios deve fazer-se,
e como, no thesouro oa côrte. Av. 31 Ja
lleil'O 1849.. (Dim·. 8009.)

de mercadorias apprehendidas quando será
feito nas barcas de vigia. - Vid. Alfandegas.
-Av•. 26 Fevereiro 1849. (Dim'. S038.)

publico: quaes sejão os objectos delle, e onde
e como se devem nomeaI' depositarios pu
blicas. 4.v. e Circo 5 Março 1849 (Diar. S036);
Circo dilo. (Dim·.8062.)

de recrutas; devem seus instructores absLer-se
de castigar com chibatadas, e asperamente,
os I1ecrntas. Ord. do dia 141,21 Maio 1849.
(Di01'.8108.)

- seu livro, e d'e cauções, cujo modelo está
junto ao Reg. 26 Abril 1832, serve para
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eslas sem necessidade de crear-se um e~pe

dai; recommendou-se execução da Ord. 7
Novembro 18M,. Av. 21 Maio 1869. (Diar.
8134.)

DEPOSITO: as quantias a tal tilulo enlradas de
vem ser entregues logo que reclamadas,
qualquer que seja o exercicio , não só por
ser da essencia do deposito. como por
estar já declarada na Ord. 12 Março 18.!15.
Al. 25 Maio 1849. (Dia?'. 8125.)

o thesoureiro da recebedoria encarregado do
seu cofre não tem por isto direilo a qual
quer gratificação. Av. 5 Julho 1849. (Diar.
8í4S.)

aEPRECADAS. - Vid, Prccatoritu,

DEPREDAÇOES ou violencias praticadas no mar
contra Brasileiros ou estrangeiros com quem
o Brasil não esteja em guerra. conslituem
pirataria, e como punivel. Cod. Crim. art.
82, S1; ou Ilice-ve7'sa, art. 83, § 1.

DEPUTADOS á assembléa constiluinle gerallegis
lativa luso-brasiliense mandárão-se eleger,
e como.-Vid. Assembléa geml, elc. -Instr.
19 Junho 1822. &c.; e reunir. Dec. 14
Abril 1823, declarados unicos procurado
res das provincias. Lei 2.' 20 Ou.tuuro 1823.
e prohibidos, e como, de accellar graças e
empregos. Lei 4.- idem.

)Dandou-se a um pagar ordenad'o de juiz da
alfandeo-a e auditor até o dia em que tomou
assento~ por de"er dahi em diante vencer
subsidio. conforme o Dec. 3 Junho 1822.
Provo 26 Julho 1823 (Coll. Nab.) Res. 3.
18 Setembro 1824. (CoU. cil.)

DEPUTADOS á assembléa geral con~tituinte le
gislativa do imperio, conforme o S 6,

eap. 6, In5M'. 3 Jtlnho 1822, s6 não podi'ã()
perceber outros vencimentos que não 08

de deputados quanllo fossem menorell.
nem recusar o cargo. Dec. 17 Fevereiro
1823 (CoU. Ouro Pr.); Provo 14 Junho
1823. (CoU. Nab.)

DEPUTA DOS á a~scmbléa geral consLituinte le
gislaLiva do imperio: 19 Abril 1823, a
Maio 1826 (apenas cito no Repe7't. Cll1lh. !IIat.
Suppl. verbo Dp.putação); 20 Setembro 1832
(Hrpert. cito I Suppl., verb. Deputados).

que se achavão fóra do imperio e regressárão :
mandou-se-lhes pagar a ajuda de custo de
volta para sua provincia. Dec. 15 Outubro
1828. (CoU. Nab.)

DEPUTADOS á assembléa geral legislativa são in
violaveis pelas opiniões que proferirem no
exercicio de suas funcções. Const. art. 26.
Vid. P07't. f.' 2b. Julho 1829 (CoU. Nab.); não
podem, durante a deputação. 6er presos, sal
vo por ordem da respectiva camara, menos
em flagrante delicto de pena capital, art. 27;
sendo pronunciados, o juiz suspende o ulte·
rior procedimento e dá conta á camara, que
decide si o processo deve conlinuar e o
membro ser ou não suspenso. art. 28; podem
ser nomeados ministros ou conselheiros de
eslado. e enlão deixão vago o logar. para
o qual podem ser reeleitos. art. 29; si já
exercião qualquer dos mencionados cargos
quando forão eleitos, accumulão as duas
funcções. art. 30; não podem ser ao mesmo
tempo senadores, art. 31; em quanto durão
as l'uncções de deputados cessa interina
mente o exercicio do emprego. excepto o
de conselheiro e minislro de estado. art. 32,
Instr. 26 Março 1826, cap. 9, S 13; não
vão, no interval10 das sessões, exercer seus
empregos fóra do imperio, quando isso os
impossibilite de se reunirem no tempo da
com'ocação Qa assembléa ordinaria ou ex
lraordinaria, art. 33, sah'o quando em caso
imprevisto fôl' indispensavel a sua sahida,
que será determinada pela ~l1a camara ,
art. 34.
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D'EPUTADOS á assembléa legislaliva : sua camara
é elecriva e lemporaria, art. 35-; suas aUri·
huições privati\-as, arts. 36,38; que ob,jeclos
lem neHa iniciaçflO, art. 37.

fi asscmbléa gctai legíslalira vencem, durante
as seisões. um subsidio pecuniario taxado
no fim da ullima sessão da legislatura ante
cedenle, e se lhes arbilra uma indemnisação
para despesa de ida e ro1.La. Consto art. 39;
dos delidos qne commelterem durante o
pe,'iodo da legislatura, conhece exclusiva
menle o senado, art. 47, S1.

á asscmbléa geral IegíslaÜ ...a : pertence á sua
camara lambem a proposição, opposição,
approvaçiio, sancçflo e promulgação das
leis, e como. Consto arl. 52 a 70,

á assembléa geral legislativa qne individuos
podem se,,, Consto art. 95; Inslr. 26 Ma,'ço
182ú, cap. 6, S2; Lei 387, 19 Agoslo 18h6,
art. 75; Dec. 484., 25 Novembro 1846; Av.
lúS, 26 No\embl'o 1866, § 3; elegiveis em
qualque,' parLe que eslejiio. a.inda que ahi
não sejão naseidos, residentes ou domicilia
rios, Consto art. 96; Lei 387, 19 Agoslo
1847, art. 124. - Vid. Iles. 14 Not'cmb,'o
1846. (Gaz. Off.69,1.°rol.)

á lIssembléa geral IegíslaLím: sua camara cm
que cireumslancias póde ser dissohida.
Consto :lrt. 101, § 5; exig_e na p,-imeil'a
!ess~o de cada legislalura aos mes('res uma
conla (1<> esludo de adianlamenlo dos prín
cipes. art. 111; reconhece á pluraliuade de
volos a impossibiTidade que por c&usa phy
sic:! ou moral tenha o imperanle para go
'ernar, arL.126; a ella & apresentado, e
como organisado annualmenle-, o balanço
geral da recei.la e despesa do lhesünro no
anno anlecedenle, e orçamento das des
pesas e rendas do anno fuluro, ad. 172; Lei
59, 8 Outubro 1833, art. 3,9; nella tem
origem a proposição por escriplo, e como,
põlra reforma da conslituição. Consto art.
174 a 177.

DEPUTADOS á assembléa gerallegislatin comó
são eleilos. - Vid. Eleiçõe$.

lirerào de subsidio seis mil cl'ulados. Ins-lr.
26 Março 1826, cap. 9, S2; Lei 25 Setem
bro 1829, art. 1. (CoU. Om', P".); Lei 53,
7 Oulubro 1833 (CoU. TJ'p, Nac.); Lei lh3.
20 Outubro 1837, art.i; Res. 194, 14 Se
lembro 18U; Res. 471, 12 Setembro 1847.

- á assembIéli geral legislativa podião 8er reelei
tos, não porém eSCU5.u'-se de aeceilar a
nomeação por esla vez em quanlo a llssem
blêa não organisasse a lei regulamentar
para as fuluras eleições. 1nsLt·, 26 Març.
1824, cap. 9, § H.

- ii assernblêa geral legislaliva: a cada um se
mandou abonar, logo que chegassem, II

quantia de 100~ rs. alé que, -aberla a ca
IUara, recebessem seu ,·encimento. Porto 3."

5 Selembro 1825. (CoU, Nab.)

á assembléa Iegisla(iva ~ ordenou-se que as
junlas de fazenda enviassem direclamen te
ao thesouro quanlia para suas mesadas,
ficando a cargo desle o pagamenlo dos das
pro-vincias que não podessem concorrer,
conforme os arls. 2 a ~, cap. 9, Inslr. 2ô
Março 1826, Provo 27Mai01826 (CoU.Nab.);
PJ·ov. 2.' 9 Março 182.7, (CoU. til.)

á 3sselllbléa geral f~gislati\-a quando nas elei·
ções tivessem igual numero de Tolos ordc~

nau-se que decidisse a serle qual deHes de
reria ficar como lal considerado. Av. 2ôAhriJ
1826.

ã asscmblca ge"llllegislaliva: as folhas de or-
denados -e mais despesas de sua camara as
signadas pelo secrelario, rcfativas á presente
sessão, maodoo·se que o lhesouro pugassa.
Dec. 16 Junho 1826. (Catt. Na6-.)
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DEPUTADOS á assembléa geral legislativa: d"e
clarou-se que o servenlunrio lemporario do
lagar de juiz dos cavalleiros duranle a au
sencia do propl'ielario que estava na ca
mal'a dos deputados, só podia perceber a
quinta parle do ordenado, e porque. Res.
2.' 12 Setembro 1826 (CDU. Nab.); item a
respeito de um escrivão de junla de fazen
da. Res. 5. a 7 Dezembro 1827 (CDU. cit.);
item a respeilo do logar de inspector da
intendencia em Minas. Res. 2." 18 Janeiro
1828. (CDU. cit.)

á assembléa gerallegislali\'a: a um desembar
gador da relação de Pernambuco se mandou
pólgar ordenado desde o d"ia do encerra
mento da assembléa até futura reunião, por
não poder regressar á provincia pelas mo
leslias de sua mulher. Provo 25 Novembro
1826. (CDU. Nab.)

á assembléa gerallegisbtiva: mandou-se a um
pelo Pará abonar as ajudas de custo rece
bidas e o terceiro quarlel percebido adian
tado do lagar de secrelario do go\'erno,
pOI'que seu successor só chegára ao Para
muilo depois, e neste illlervallo ainda elle
era o secretario, e porque só quando che
gára á côrte começara a receber a assistencia
determinada na Porto 5 Selembro 1825.
Res. 1. a 6 Abril 1827. (CuU. Nab.)

á assembléa geral legislativa que, havendo
feito o possivel para retirar-se aos seus
destinos, o não havião consegtlido em razão
de transtornos de arribada, se mandárão
abonar de ordenados respectivos, não só
"\01' não haverem recebido subsidio, como
porque não voltárão aos seus destinos para
immedia tamen te partirem para a côrte; e
bem assim indemnisar das despesas de via
gem por calculo approximado até poder-se
executar o art. 39 da Consto Res. 2. a 18
Maio 1827. (CDU. Nab.)

o abuso deimprensa crue se dirigir a infamar
on injuriar cada uma das camaras : e que
não sào responsaveis os que imprimirem ou
de algum modo fizerem circular as opiniões
dos deputados no exercicio de suas funcções.
Res. 13 Setembro 1827, substituido pela Lei
20 Setembro 1830, art. 2, § 10; arts. 12,49;
Cod. Crim. art. 9, § 1, 24h. 245.

DEPUTADOS á assembléa geral legislativa po
dem, e as suas commissões devem, e como
e em que praso, denunciar os delictos dos
ministros e conselheiros de estado. Lei 15
Outubro 1827, arls. 8, 9; como procederá
a camara ulteriormente, arls. 10 a 1g,
55, 56.

á assembléa geral legislaliva: podem indicar
que se exijão illustrações das operações
da caixa de amortisação: sua camara póde
nella instituir com missão de exame, como
e quando. Lei 15 Novembro 1827, art. 72;
Res. á Julho 1828, § 3 (CDU. Nab.); Lei 15
Dezembro 1830, art. 38; a ella deve a junta
da caixa annualmente apresentar balança,
Lei cit. 15 Novembro, art. 73.

á assembléa gerallegislaliva s6 vencem ajuda
de custo no principio e fim das legislaturas
e não das sessões annuaes. Provo 18 Dezem
bro 1827. (CDU. Nab.)

á assembléa gerallegislaliva: declarou-se que
a um arcediago não era devida congrua
durante a sessão, nem tambem competia
ao cabido recebêl-a, e porque. Res. 1.' 22
Fevereiro 1828 (CDU. Nab.); nem ao bispo,
conegos e parochos. Porto 28 Julho 1828
(CDU. cit.); nem ao arcebispo quanto aos
quatro mezes da sessão ordinaria. Av. 6
Agosto 1828 (CDU. Oar.Pr.), declarado por
Av. 1.0 1.1 Agosto 1828 (CDU. Nab.) - Vid.
Lei 25 Setembro 1829.

aassembléa gerallegislati\"a: deelarou-se que I - á assembléa geral legislativa que forem pre-
-() art. 8 Proj. 2 Oulubro 1223 comprehendia sidentes de provincia devem, na melhor
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harm(mia e intelligencia, passar o palacio
do governo aos vice-presidentes para sua
morada. Port. !.J. Julho 1828. (CDU. Nab.)

DEPUTADOS á assembléa geral legislativa: sua
camara não póde fazer determinações ao
governo, sim recommendações. - Vid. pQ1·t.
2." 12 Agosto 1828. (CoU. Nab.)

- á assembléa geral legislativa não podem exercer
o car'go de juiz de facto. Res. 12 Setembro
1828, ado 7; Lei 20 Setembro 1830, art. 16;
Cad. Proc. ad. 23; Insk 13 Dezembro 1832,
art. 21; Lei 261, 3 Dezembro 18á1, ar't. 27;
Reg. 120,31 Janeiro 1842, art. 224, § 3.

á assembléa geral legislativa podem ser os
membros do supremo tribunal de justiça.
Lei 18 Setembro 1828, art. 1.

á assembléa geral legislativa receberáõ das
camaras municipaes das provincias a que
pertencerem as informações que pedirem
e todai as que elias julgarem precisas, ainda
que não pedidas. Lei 1 Outubro 1828,
art. 63.

á assemhléa geral legislativa, durante as ses
sões, não percebem ordenados e venci
mentos de empregos e officios conjuncla·
mente, mas podem optar: vencem ajuda
de cuslo, e como, fixada pelos presidentes
em conselho: o que tudo é applicuvel aos
supplentes. Lei 25 Setembro 1.829.-Vid.
Circo i Outllbro 1832.

á assembléa geral legislativa: ordenou-se á
junla da fazenda da Bahia reposição de
ajuda de custo que déra indevidamente a
deputado do Ceará, ficando· lhe direito salvo
pura acção in debiti cootra quem competir.
nes. 2." 10 Junho 1830. (Colt. Nab.)

á assembléa geral egislativa: á sua camara
remeLte impre 50 , &c., a typographia oa·
cional. Lei 7 Dezembro 1830, art. 5; Ord.
2'15,30 Abril 18ltO, art. 5, § 2, 7; 56, § 3.

II

DEPUTADOS á assembléa gerallegislaliva, ainda
que não viessem á camara, servião nos
conselhos geraes ou de governo. Av. 11
Dezembro 1830.

a assembléa geral legislativa: violencias ou
ameaças contra elJes exercidas para influir
no exercicio do em prego, ou pelo que tive
rem dito ou praticado no mesmo, como SflO

punidas. Cad. Crim. a1'ts. 93, 99; enlrar
tumultuariamente em sua camara e coagir,
e como, seus membros, ou propôr, ou fazer
ou não, alguma lei, &c., ou obrigar a dis
solver-se, ou levantar, prorogar ou adiar
sessão, art. 94, 99.

á assemuJéa geral legislativa das provincias
do norte: declarou-se que para serem pagos
nas tbesourarias do subsidio não necessitão
ordem especial para cada um, dependendo
unicamenle da certidão de frequencia pas
sada pelos secretarias, e procuração, quando
p@r elles não fôr soJliciLado o pagamento,
exceptuados os que o houverem pelo the
souro. Port. 1." 31 Maio; Provo 2.' 6 Oulu
bro 1831 (CDU. Nab.)-Vid. Dec. 2 Março
1833, § 1.

á assembléa geral legislativa: dissoh-er sua
camara não podia a regencia CID menori
dade do Sr. D. Pedro II; membros della não
podião ser os da regencia emqullllto nella
eslivessem. Lei 14 Junho 1831, art. 19, § 1;
art. 22.

á assembléa gerallegislaliva são dispensados
do serviço das guardas naciollaes, si o re
quererem. Lei 18 Agosto 1831, art. 27, § 1;
Res. 25 Outubro 1832, art. 8, § 2.

á assembléa geral legisla tiva: obra. e qual,
se ordenou no seu paço. Av. 3. o 2a Agosto
1831 (CDU. Nab.) Av. Lo 27 dilo. (Colt. cit.)

á assembléa geral legislativa : á sua camara se
p'edirão profidencias, e quaes, sobre paga-

44
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mento de diridas posteriores a 1826, emissão
de bilhetes do (hesouro e compra de cobre
para ,despesas. Av. 2.° 18 Outubro 1831.
(CoU. Nab.)

DEPUTADOS

rante as sessões, devião receber ol'denado
por inteiro o administrador inlerino e o
escrivão, reverlendo á fazenda o ordenado
deste como escriplural'io. Ord. 12 Julho
1833.

DEPUTADOS á assembléa geral legislati,'a de
18:~lt a 1837 se mandarão eleger do 1.. de
Janeiro ao ultimo de Junho de 1833. Res.
16 Junho 1832, conforme as lnslr. 26
Março 182h; Res. 23 Outubro 1832.

á assembléa geral legislaliva que forem em
pregados publicos, vencem ordenados desde
que deixarem os empregos até que tomarem
assento, e do encerramento em dianle ; ces
sando nos quatro mezes de sessão ordinaria,
prorogações e sessões extraordinarias; e os
que no inlervallo não tornarem aoslogares,
50 rerificado o caso do al'L 23 da Consti
tuição; os desembargadores em as supra
dilas circumslancias, além do ordenauo,
tem tambem pl'opinas. Cil'c. 1. Av. 20
Oulubro 1832; OlI. 13 Março 1833.- Vid.
Ci,'C. 5 Novembro 183lt, in{ra.

á assembléa gerallegislaliva : mandou-se-lhes
conferir faculdade especial para reforma da
constiLuição. Lei 12 Outubro 1832, execu
tada por Der. 30 diLo,

a assembléa geral legislativa dons ordenou-se
que désse a provincia do Piauhy. Res. 13
Oulubro 1832; mais dous a do Rio ue Ja
neiro e um a da Bahia. Res. 9.· 13 Julho
1836, substituida pela Lei 387, 19 Agoslo
18á7, arl. 7á; Res.458, 28 Agoslo 18á7.

á assembléa geral legislativa: a llm que era
administrador da mesa de diversas rendas
mandou-se pagar ordenado do emprego
para que não lornára no intel'l'allo das ses
sões. conforme o art. 23 Const., com des
conto da quinla parte que pertencia ao que
o subslituira, por se não achar aquelle no
caso do arl. 7. Lei 11 Oulubro 1827 j Porto
13 Novembro 1832; declarou-se que, du-

ct

DEPUTADOS á assembléa gerallegislaliva: sua
camara recebe queixas e denullcias nos
crimes cujo conhecimento lhe compete pela
constituição. Cod. Proc. art. 77; como pro
cederá sobre pronuncia de seus membros
em crime de re~ponsahilidade. Cod. cito
art. 170.

á assembléa geral legislativa não necessilflt>
apresenlar allestaçüo para receber sens sub
sidios. Dec. 2 Março 1833, § 1; derem
porém mostrar documentalmente que lo
márão assenlo. Ord. 20 Agosto 1833.

á assembléa gerallegislati,'a vencem ajnda ue
cuslo s6 no caso de realmenle virem e vol
larem segtmdo a Lei 25 Setembro 1829,
art. 3. Av. 2; Cin:. 8 Oulubro 1833; appro
vou-se pagamenlo deUa sob fiança. Off. 30
Maio 1836.

á assembléa geral legislativa : duraute as horas
das sessões da sua camara é prohibido o
transito de carros e carr6ças pelas immedia
ções de seu edificio. Av. 7 Junho 1834; e o
alarido de carregadores. Av. 11 dito.

á assembléa gemI legislativa: providencias se
derãu sobre pagamentos illegalmente feitos
a magistrados a litulo de serem deputados,
&:c. Ofr. 27 Agosto 1834; revogado, man
dan~o-se pagar aos desembargadores que
nos lDtervalJos não tiverem ido exercer os
seus logares. Ord. 15 Abril 1835; ampliada
a lodos os empregadas da justiça. Circo 20
Julho 183õ.

á assembléa geral legislativa empreuados da
repartição do imperio e fazenda: oi'denou-se
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que se lhcs não pa~35Sem ordenados dos
interval1os, sem que tivessem exercício, sus
penso o nrt. 3 da Cil'c. 1 Outubro 1832 até
I'csolução da assembléa. Circ.5 Novembro
1834 ; aos da fazenda se mandou pagar ven
cimentos 'dos iutervallos, ainda que não
fossem exercer seus empregos. Circo 16 Ou
tubro 1835; e seus w1.>slitulos só vencem
a quinla pal'le dos ordenados quando os
proprietarios "encerem ordenados, coo
forme as Circo 1 Outubro 1832 e 16 Oulubro
1835. Circo 27 Maio 183G; Porto 25 No
vembro 1836; approvou-se na pf(wincia das
Alagôas pagamento do respeclivo ordenado
aos empregados qlle subsliluissem os que
fossem membros da assembléa legislaliva.
Ofr. 1 Selembro 1836; declarou-se que os
militares, conforme o art. 33 da consti
tuição, não são obrigados a ii' exercei', no
intervallo das sessões, os sells em pregos nas
provincins quando estas sejão as de Goyaz
c Mallo-Grosso, ou além do Cabo de
S. Roque; e que os vencimentos devem ser
pagos até 2 de Maio, e desde o dia imme
dia to ao encerramento. Av. 14. Novembro
1836; ordenou-se que aos empregados da
jusliça se não abonem ordenados do logar
emquanto houver sessão ordinaria ou ex
traordinarin: nem aos que, durante os
intervallos, não forem exercer os logal'es
ou se conservarem na côrte sem ljcenca,
exceptuados os de Malta-Grosso, Goyaz 'ou
além do Cabo de S. Roque pa'ra o norle.
Av., 19 ~ovembro 1836; adoptada pam os
do ImperlO, Av. 23 Novembro 1836. - Vid.
Lei 1lJ3, 20 Olllllb,'o 1837.

DEPUTADOS a assembléa geral legislativa: os
officiaes de secretaria, porteiros c mais offi
ciaes do serviço de sua camara são empre
gados publicos amoviveis, se~undo a ella
parecer. Res. 12. o 13 Julho 1837; seus
e~,rreios. tiverão augmento mensal de 10:t/)
l'elS. Lei 106, 20 Oulubro 1837, art. 20.

á assembJéa gerál legislaliva que forem direc
tores de cursos juric.Jicos recebem vcnci
~e.nlo do emprego desde que cessa {) sub
sldlO, sem que II sen substituto deixe de
per'ceber os que lhe compelirem. Av. 17'8;
30 Oulubro 1839.

II

DEPUTADOS á assembléa gerallegislaliva: suas
ajudas de custo de ida c volta delermi
nou-se que serião fixadas pelos presidenles.
e bem assim aos supplentes; os que resi
direm em uma provincia diversa da por
onde forem eleitos rel~eberáõ a ajuda de
custo 'da sua residencia; os que forem mi
nistros e secreta rios de estado podem accu
mular os sub~idios e ordenados. Lei i4.3,
20 Oulubro 1847, ar Is. 2, 3, 4; pl'Orogllda.
pela Res. 194. 1lJ Selembro 1841, e pela
Res. 4.71, 12 Selembl'o 184í. - Vid. Ord.
96, 10 Agosto 1842.

á a~sernhlea geral legislativ:l que compare
cêrão na sessão em cujo periodo houTe logar
a sagração e coroação do Sr. D. Pedro II
tivel'ão o trtltarnenlo de senhol·ia. Dec. 8&.
18 Julho 1841.

á assemblén geral legislali"tl: os minislros de
estndo não assisliráõ á votação das consultas
do conselho de estado qunndo versarem
sobre dissolução da camara dos deputados.
Reg. 124.. 5 Fevereiro 1842, art. 18.

á assembléa gernl legislalivn: necessidade de
dissolvel'-se sua camara expõz· se a S. M. o I.
Expos. '1 Maio 1842 (J01'll.118); dissol
"eu-se. Dec. da mesma data (Jorn. cit.); e
tambempeloDec. 3Junh01844.. (lol'll.147.)

á nssembléa geral legislativa: da camara dis
solvida desembargador'es e juizes de dirt'ilo
forão abonados de seus orclenados sem
interrupção alguma. Cil'c. 2~ Maio 18hz.
(Jorn.156.)

á assembléa gerallegislalivu: vice-presidenles
de provincia, conforme o Av. 20 Outubro
i834, coolinuão a venceL' ol'denado desde
o dia em' que deixão o emprego alé o em
qUI} tomão assento na camara, e Jo dia
seguinle ao encerramento p.m di<lntl.'. Orrl.
96, 10 Agoslo 184.2.

44.
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DEPUTADOS á assemLléa gel'al legislativa: a
despesa com as suas ajudas de cusLo é ur
gente, ã visla do Dec. 158, 7 Maio 1842. Av.
14 Janeiro 18lJ3. (Jom. 34.)

á assembléa geral legislativa: á sua cam ara
que continencias e honras militares com
pelem. Provo Tab. 8." 15 Fevereiro 18li3,
S 19.

á assembléa gerallegislaliva que residirem na
côrte, ou nella se achavão quando forão
eleilos, não tem ajuda de custo. Av. 25 Fe
vereiro 1843. (Jom.83.)

á assembléa gerallegislaliva juizes do civel :
solveu-se duvida sobre pagamenlo de orde
nado aos juizes municipaes que os subsli
tuissem. Av. 15. 0 3 Abril18l~3.

- á assembléa gerallegislaliva: foi-lhes conce
dida vestimenta especial. Dec. 285, 21 Abril
18li3.

fl assembléa geral legislaliva que forem pro
curadores Ciscaes, quando oplarem o orde
nado, recebem-no por inteiro. Circo 71;
Ord. 73, 9 Outubro 18ú3.

á assembléa gerallegislaLiva qne livel'em rece
bido o s~bsidio de uma sessão por inleÍl'o,
~ada maIs pedem receber pelo emprego que
llverem durante as prorogações, ainda que
o vão exercer; não assim quando receberem
só parle por não assisLirem ao comero ou
serem desligados antes da conclusã~ da
sessão. Circo 26 Abril 18ú4. (Jonl. 116.)

ã asse~bl~a geral legis.1ativa que forem juizes
de direito, que obhverem licenca e deHa
estejão gosando quando haja loga~' abertura
de sessão de que são membros, percebem
o ordenado por todo o tempo da licença.
Ord. 14 Novembro 1844. (Jom.318.)

DEPUTADOS á assembléa geral legislativa: sua
camara , sendo dissolvida, como se proce
derã.-Vid. Eleições,-Lei 387, 19 Agoslo
18li6, a\'ts. 32, liO, 68, 112; a elIa lambem
devem ser apresentadas as decisões dadas
pelo go\'erno e presidenles a respeito da lei
citada, art. 120; a ena remetlem os presi
dentes, e como, rtulhcntica das aclas de
eleitores para verificação da com petencia
ou não da eleição, arts. 121, 123. Av. 10S,
9 Agosto 1847. - Vid. Av. 18 Janeil'o 18l18.
(Gaz. Of{. 17, 3. 0 vol.)

á assemLléa geral legislaliva: á sua camUl'<t
compele declarar, ou não, validos os elei·
tores, procedendo-se no en trelao to com
elJes. - Vid. Av. 15 Setemb,'o 184.7 (Col'i'.
Mel'c. 290), Av. 22 Dezembro 18lt8, § 1,2.
(Diar. 7980.)

a rtssemLléa geral legislativa : sua camara foi
dissolvida mandando- se convocar oulra.
Dec. 19 Fevereiro 18á9 (Dim'. 8021); de
signou-se dia para eleição primaria. Dec.
22 dito. (Diar.8035.)

- á assembléu geral legislativa: dissolução de
sna camara não impede a reunião da junta
de qualific2otão e conselho de recurso, e
suas funcç"p.s. 2 Av. 9 Março 1849 (Dim'.
8057); Av. 21 dito (Diar. 8066.)

- á assembléa gCl'allegislativa dissohida: foi O'

governo autorisado para despender com as
ajudas de custo de volta 41:200.ti) rs. Dec.
594, 17 Março 1849. (Diar.8062.)

á assembléa geral legislativa novamente con
vocados: declarou-se dever servir para sua
eleição a qualificação do corrente anno.
Av. 27 Abril 1849 (Dia?'. S088); Av. e Circo
27; Av. 30 dito. (Dia?.. 8090'.)

ás ass~m?léas provinciaes.- Vid. AssembléM
provmclClc3.
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DEPUTADOS da classe do povo. - Vid. Decima.
-Alv. 3 Dezembro 1810.

.-
ás côrLes de Porlugal. -" id. Côrtes.-Dec. 7

Março 1821, &c.; Proy. 3 Janeiro 1823, &c.;
Porto 3." 1 Selembro 1823.

- do governo de provincia não linhão subslitutos.
,-Vid. GoVe1'1lO.-Port. 10 Maio 1822.

da jun~a do commercio.-Vid. JlInta do Com
mel'CW.

de junla de filzenda. - Vid. JUlltas de fazenda.

de junlas pTol'isorias perante a qual os minis
teos e secre~arios de estado verificão sua res
ponsabilidade se mandarão crear. Dec. 1. ~
5 Junho 1821; nomeárão-se. Dec. 2.~ idem.

DERROTAS. - Vid. Academéa dos guardas l11al'l

n/ws.- Ord. 3 Janeiro 1809.

DESAFIOS: declamu-se aos corpos de estrangei
ros que os dueHos erão prohibidos pelas leis
do imperio, e que serião rigorosamente
castigados lodos os individuas que assim
se batessem. Porl. 1. a 27 Setembro 182h
(CoU. Nab.) - Vid. Cod. C"im, , Part, 3. a

tit. 2, cap. 1, sec. 1, á, e a,'t.14, § 1 a 5,
18; § 1 a 6, 8, arts. 19, 20.

DESAFRONTA de grave injuria ou deshonra que
fosse feita ao delinquenle ou a seus ascen
denles, descendenles J coojuges ou irmãos,
attenúa sua punição. Cad. Crim.~ art. 18,
§ !I.

DESAPROPRIAÇÃO em heneficio da fabrica da
polvora da Lagôa de Freitas. Dec. 13 Junho
1808. (CoU. Nab.) Dec. 2. ~ 22 Setembro 1825
(Cott. cit.) Av. 12 Julho 1826. (Cott. cit.)

DESAPROPRIAÇÃO de chacara do Caslello na
côrte, onde existio o forte de S. J anuario :
questão sobre sua validade e nalureza. Res.
19 Julho 1813 annexa á Port. 6 Julho
1830. (CoU. Nab.)

delerminou-se que só pudesse ter logar me
dianle indemnisação, e como assegurada.
Dec. 21 Maio 1821; em que casos lem logar.
Consto art. 179, § 22, regulada pela Lei
9 Setembro 1826; Res. 353,12 Julho 1845.

de terreno no campo da Acclamação da côrLe
para telheiro do serviço publico. Res. 3.'
2 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

- feita por uma camara para paços deHa: man
dou-se que ella indemnisasse ou enh'egasse
a casa. Porto 22 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

de terrenos do hospicio do Carmo de lLú em
S. Paulo necessarios para rocio da freguezia
e edificações mandou-se, e como, fazer.
Provo 2." 1 Fevereiro 1826. (Coit. Nab.)

- em beneficio do arsenal de marinha da Rabia.
- Vid. Arsellal de marinlia. -Provo 1.' 2l~

Oulubro 1826.

dos barraqueiras da Pt'ainba na côrte. - Vid.
lJanw;alf.-Av. 1.~ 30 Junho 1828.

aulorisou, conforme a Lei 9 Selembro 1820,
para obras que tiverem por objecto nave
gação de rios, aberlura de canaes ou cons
trucção de eslradas, de ponles, calçadas ou
nqueductos. Lei 29 Agosto 1828, art. 17.

- para abertura de eSLradas na provincia Jc
S. Paulo em que caso seria indemnisavel,
e como determinou-se. Res. 10 Julho 1832,
arLs. 2, 3, ampliada ás de Santa Calhal'inu.
Res.i3," 26 Julho 1833.
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DESAPROPRIAÇÃO por utilidade municipal ou
provincial é decretada pelas assembléas
provinciaes. Lei 16." 12 Agosto 1834, art.
1.0, S 3.

a favor da companhia de nayegação do Rio
Doce autorisou-se, e como. Res. 23." 17
Setembro 1835, art. 8, executada por Dee.
9 Agosto 1836, art. 12.

- e como, em beneficio da companhia de es
trada de ferro. na provincia de S. Paulo,
autorisou-se. Res. 64, 29 Outubro 1838.

- lia fórma dos arts. 4 a 7 Lei 9 Setembro 1.826
é processada no juizo dos feiLos da fazenda
nacionaJ. Ord. 6." 12 Janeiro 1842, art. 2,
S 4.

de predio a beneficio das municipalidades é
subjeita a sisa. Av. 28. ° 29 Março 1842.

de saccas de algodão para trincheiras: sobre
sua indemnisação. Av. 22 Maio 1846. (J07'n.
186.)

DESASISADOS. - Vid. Loucos.

DESAUTORAÇÃO. - Vid. Dr.gradafão.

DESCAMINHO de aulos.-Vid. Autos.-Prov. 3."
1.2 Agosto 1816; Provo 1." 26 Abril 1819, &c.;
Dcc. 1.° 17 Agosto 1825; Res.11 Outubro
1827, &c.; Cod. Crim., art. 129, S 8; Res.
20 Dezembro 1830, art. 39; Reg. 143, 15
Março 1842, art. 15, S8, 16.

DESCARGA de presas. - Vicio Presas. -Porto i8
Agoslo 1812.

de mercadorias nas alfandegas. - Vid. Alfan
degas.

DESCENDENTES: sobre se considerarem filhos
os descendentes naluraes para deixarem de
pagar dccima das heranças, ordenou-se
que servisse de regl'a a Ord. Reino no filho
do peào e no legitimado. Res. 2 Julho 1819
(CoU. Nab.)-Vid. Taxa de heTanças.-Instr.
14 Novembro 1833, arl::;. 23, '24; Dec.410,
l.s Junho 18ft5, art. 6; Ord. 30 Setembro
1.846, § ft. (Gaz. Olf. 31, 1..0 vol.)

e ascendenles não podem reciprocamente vo
tar-se para depu lado ou senador. Instr. 26
Março 182ft, cap. 9, § 7; Lei 387, 19 Agosto
18á7, arl. 125.

com ascendenles: os senadores que tiverem
tal parentesco com os ministros e conse
lheiros de estado accusados não podem ser
seus juizes. Lei 15 Outubro 1827, art. 22.

que forem vereadores não podem YOtar em
ne~ocio de seus ascendentes. Lei 1 Outubro
1828, art. 38.

e ascendentes não podem servir no mesmo
jury. Lei 20 Setemhro 1830, art. 47; Cad.
Pr('c" flft. 277 ; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 357.

ha"er no o[ensor semelhante qualidade para
com o offendido é circumstancia aggravante
do deliclo. Cou. Crim. art. 16, S 7.

e ascendentes: ler o delinquenle commcUido
o crime em desaffronta de alguma grave
injuria que lhes fosse feita é circumstancia
atlenuanle da punição. Cad. Crim. art. 18,
§ li.

- e ascendenles não podem reciprocamente
accusar-se de furlo. Cod. Crirn. art. 262.

- e as~endentes: os escravos que matarem,
envenenarem, ferirem ou offenderem os



DESCOBERTAS

( 55i )

DESCONTO

descendentes ou ascendentes de seus se
nhores, como serão punidos. Lei 4.· 10
Junho 1835.

DESCENDENTES de S. A. I.: a eUes passa o
pall'ilDonio conforme a Ord. liv. 4, tit. 100;
Lei 166, 29 Setembro 1840. art. 6.

e descendenles: podem os empregados publi
cos que estiverem cm tal parentesco nas
proprias repal,ti<:ões procurar e I'equerer os
negocios que Ibes forem relativos. Circ, 260,
10 Novembro 1840.

- c ascendentes não pagão no,"os direitos das
habilitações para receber 1Jet'anças de au
sente por trslaUlenlo ou ub intestalo. - Vid.·
No/'os e velhos tli1'CitOS, -Tub. Lei 243, 30
No,.embro 1841, § 42; sim porem das insi·
nuações de doações que reciprocamente se
fizerem, § 43. Ord. 30 Setembro 1846.
§S 3,5. (Gal.Of. 31, l.0 l'ol.)

ou a.scendentes: os bens Je falJecido que
deiXaI' na terra ascendentes ou descendentes
não ~ão arrecadados pelos juizes dos orpbãos.
- Vld. Bens de defuntos. -Dec. nego 422.
27 Junho 1845, art. 1, § 1,2; Av. 12 Ja
neiro 1846, &c.

DESCOBERTAS: 13 Outubro 1808 (apenas cil.
no Repert. Cunho Mat. Suppl. verbo Desco
bt'1"ta.)

novas .e~n Minas Novas e Tocoyo7. . e mandáriio
aUXIlIar. ~v. 26 Abril 1810; na La;;óa Dou
rada em Ml11as Novas. Av. iO Outubra 1810.

nos sertões das provincias de Minas Geraes
e Goyaz para se empreheoderem conce
deu-se faculdade. Port. 21 Agosto 1823.
(CoU. Nab.)

DESCOBERTAS: aos seus inventores se garantiu
a propriedade dellas, ou de suas produc
ções, e assegurou-se privilegio temporario,
ou remuneração. em resarcimento da perda
pela vulgarisação. Const., art. 179, § 25;
para cuja execução. Lei 28 Agosto 1830;
copias das patentes concedidas se guardão
no archivo publico.- Vid . .Al'chit'o publico.
-Reg. 2.° 2 Janeiro 1838, art. 6, § 7.

de quaesquer prodl1cções do reino vegetal,
mineral ou animal, feitas nos districtos de
paz, communicão os juizes denes ao pI'e
sidente da pro\'incia remetlendo-lhe amos
tras. Lei 15 Outubro 1827, art. 5, § i3;
suas nuticias se guardão no archivo publico.
- Vid. Al'chil'O publico. -Reg. 2.° 2 Janeiro
1838, 3rt. 6. § 5.

DESCOBRIDOR. - Vid. Descobe1·laJ.

DESCONTO para o aprehensor de marinheiro
grumele ou pagem deserlor de navio de
guerra se faz, e como, no soldo destes.
Vid. MaI'inhei1'os. -Av. 30 Abril 1808 (CoU.
Nab.); a marinheiros para segurança de
fardamento. - Vid. re1'b. cit. 25 Janeiro
1809,13 Feve1"ci1"o 1827. -Porto 6 Fevelõeiro
1828; Dec. 15 Julho 1833. arls. 8, 9.

de letras que tivesscm pelo menos Ires boas
firmas faria a companhia de seguros in
demoidade. Conds. 5 Fcvereiro 1810, S6.
(CoU. Nab.)

a solJados do exercito só se deve fazer para o
rancho. Av. 3 Março 1.812, § 7. - Vid. Cire.
1.06, 9 Setembro 18á2.

- a officiaes para pagamentos de emolumentos
de patentes nas secretarias dos negocios da
guerra e estrangeiros. - Vid. Secl·elm·iaJ.
Dec. Tab. 29 Agosto 1815; passou, e como,
para a thesouraría geral das tropas. Dec.
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12 Abril 1821 (Coll. OIl7'. Pr,); 11 Fe
vereiro 1822 (Repe1't. Cunho 111ato verbo Des
conto, n. 06.) - Vid. P'O"t. 11 A b1"il1825.
ordenou-se, a respeito dos descontos feilos
nas provincias, remessas de relações de Ires
em tres mezes das sommas descontadas aos
officiaes, conforme o Dec. 29 Agosto 1815.
Porto 9 Setembro 1825 (Coll. Nab.) Circo
{l Março 1830. (Coll. cit.)

DESCONTO em ordenados indevidamente rece
bidos por magistrados, conforme a Lei
Portug. 21ft, que não teve execução no
imperio, ordenou-se, e como, pela quinta
pur;le. Res. 5." 8 Abril 1826. (Coll. Nab.)

no preço de arrematação de contracto se con
cedeu, e como, conforme o S 35, Lei 22
Dezembro 17tH, que alterou o cap. 15ft das
Ord. Faz. e Alv. 26 Março 1582, em caso
de equidade e clemencia. Res, 3." 19 Abril
1826. (Coll.Nab.)

_ indevido: o empregado publico que o exigir,
ou consentir que se exija, commette con
cussão, e como punivel. Cad. Crim., art.
1â5, S 3.

_ se faz nos ordenados de todos os empregados
em casas de adminislração, arrecadação,
fiscalisação e contabilidade que faltarem ao
ponto, e será d~stribuido, pelos outros offi
ciaes das repartIções. Lei 4 Outubro 1831 ,
arts. 101, 10ft; mandou-se que os descontos
se depositassem para dislt'ibuirem-se no fim
do anno financeiro. Circo 22 Dezembro 1836.

_ Das tenças militares quando tem lagar. Res.
131, 13 Outubro 1837.

de letras de cambio e da terra, e de quaesquer
titulos do governo ou particulares, com prazo
fixo faz o banco commercial do Rio de J a
neir~.-Vid. Banco.-Dec. Estat. 187,27

Junho 1842, art. 47, S5, M a 56: da Babia
-Vid. Verbo cit.-Dec. Eslat. 438, 13 No.
vembro 1865, art. 14, §§ 1, 2.

DESCONTO de soldos a praças de pret, para
deixal'em a suas familias, não é permittido,
porque difficulta os que devem ter lagar
quando, doentes, entrão para ohospilal,
ou inulilisão peças de fardamento, equi
pamento ou armamento. Circo 106, 9 Se
tembro 1842.

pela quinta parte se faz aos officiaes do exer
cilo promovidos da quantia dos soldos de
tres mezes recebidos adiantados. Lei 514,
28 Oulubro 18á8, art. 28; Circo 10 No
vembro 1848. (Dim'. 7946.)

de soldos a official para pagamento de 'falor.
de escravo de um particular morto no ser·
viço de uma fortaleza, mandou-se cessa:r
como expressamente prohibido por lei. Av.
30 Novembro 1848. (Dia,,, 7963.)

de um dia de soldo a lodas as praças de fuzi
leiros navaes e imperiaes marinheiros e
officiaes marinheiros e marinheiros, para
despesa do a5)'1o de invalidas, como será
cobrado conforme a Lei 514, 28 Outubro
1868, art. 2ft. Av. 12 Janeiro 1849. (Dia,'.
7995.)

de 5:tb rs. se faz aos desertores do exercito
para pagamento da captura feita dos mes
mos pela policia ou autoridades de pro
"ineia. Av. 22 Maio 1849. (Diar.8129.)

DESCOIDO: quem por elle commeUer falta de
exacção no cumprimento de seus deveres
como empregado publico, é punivel. Cod.
Crim. art. 153 a 165.

DESCULPA de crime commellido. - Vid. Circums
tancias attenuantes.
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DESEMBARGADORES do paço do Brasil. - Vid.
Mesa do desembargo do paço.

da casa da supplicação do Brasil. - Vid. Casa.
da supplicação.

das relações do Brasil. - Vid. Relações.

DESEMBARGO: do paço.-Vid. Mesa do &c.

DESEMBARGOS: contractos, c quaes, se não
podem sobre elles .fazer.-Vid. Compra.
Ord. 18 Julho 1837.

DESENTHRONISAR o Imperador: quem tentar
directamente e por factos, como será pu
nido. C.od. Crim.• arts. 87, 90.

DESERÇÃO de appellação. - Vid. Appellação.
Av. 15 Novembro 1836.

DESERTORES: no seu julgamento pelo conselho
supremo militar se mandou observar a Carl.
Reg. 19 Fevereiro 1807 que revogou a Ord.
!) Abril 1805 quanto á pena da terceira e
simples deserção. Alv. i Abril 1808, § 9.

- do exercito quem prender recebe 8:t/J rs. de
premio. e não estando ainda qualificado
desertor 4:t/J rs.• á custa do mesmo; os da
marinha um mez de soldo. Av. 30 Abril
1808. (CoU.Nab.) Porl. 5 Março, 29 De
zembro 182ft. (Repet·t. CWlh. Mat: vel'b.
Premio.) Prov.i. a18 Março 1823, (CoU. Nab.)

- das tropas do Brasil forão perdoados. Dec. 13
Maio 1808; prorogado aos de primeira e
segunda deserção simples. Dee. 13 Novem
bro 1808. renovado por Dec. 28 Fevereiro
1810.

11

DESERTORES da capitania de S. Paulo que esli
vessem casados e tivessem filhos, ou estives
sem roteando terras. ou trabalhando em
mineração. ordenou-se que não fossem
presos, e só os solteiros sem emprego ul11.
Av. 31 Outubro 1.808.

- forão julgados os inferiores e soldados QU6

se não apresentárão no tempo prefixo em
lleus corpos desorganisados pelos Francezes
em Portugal. 'Dec. 19. 21 Novembro 1808.
(CoU. Delg.)

- 8 Março 1809 (apenas cito no Repet't. CanIl.
Mat. Sllppl. verbo f)cset'lar, n." 32.)

se mandou considerar os Indio que se não
obrigas em a servir por dous ou mais annos
no arsenal de marinha. Av. 19 Maio 1809.
(CDU. Nab.)

_ milicianos em Portugal como erão castigados.
Dec. 12 Junho 1809 (Cott. Delg.); Porto 21
.Julho 1810 (CoU. cit.) ; perdoados por Porl..
6 Março 181.1. (CoU. cit.)

- como serão processados em con elho de guerra.
Dee. 16 Junho 1809 (CoU. Nab.); suspenso
provisoriamente pela Res. 27 dilo. (Cott. cit.)

_ 8 Outubro 1800 (cit. apenas no Repet·l. Cunho
Mat. SlIppl. verbo DescI'im', n." 33,)

de serviço de terra ou mar pertencenles á
Gràa Bretanha ou Porlugal aecol'dou- e re
ciprocameute que não mereeeriiio favor nos
estados contractanles. Trat. 19 Fevereiro
1810, ar!. tá; 17 Agosto 1827, art. 8.

penas e procedimento contra quem os recolhe
e não prende, delerminárão-se em Portugal.
Edil. 6 Junho; Porl. 26 Selembro 1810
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(CoU. Delg.); Pori. 11 Julho, 22 Dezembro
1812 (Coll. cit.) ; Porl. 6 Março 1818 (/nd.
Alb. verbo DeseI·tores); Port.H Jnlho 1818.
(Ind. verbo cil.); exciLou-se a ousel'vancia
da Lei 6 Abril 1765 e Port. cil., &c. j Dec.
19 Janeiro 1820.

DESERTORES servenLes do hospital militar or
denou-se que soO'ressem desconto nos seus
salarios, e como. Ord. 23 Junho 1810.
(CoU. Nab.)

nos parochos em Portugal se mandou que, na
missa conventual, lessem a Lei 6 Setembro
1765 sobre a gravidade e penas da deserção.
Letr. 2 AgosLo 1810 e 7 Setembro 1811.
(B. Carnei7'o, addit. 1. o)

- bagageiros, serventes, soldados, como em
Portugal erão presos e ponidos. Porto 13
Fevereiro 1812, SS 3,4, 6. (CoU. Delg.)

~estabeleceu-se em Portugal o premio de 4:jb800
réis a quem prendesse qualquer de~ertor,

e a fÓI'T"Ja do pagamento. Porto 28 Março
1812. (CoU. Delg.)

os inferiores e soldados que faltão ao quartel,
ou desertão, em lempo de paz, são punidos
cooforme a Ord. 9 Abril 1805, declarada
pela CarL. Reg. 19 Fevereiro 1807 e Av. 25
diLo; 3 Setembro 1812. (Repe7·t. Ctmll. Mat.
verbo Deserlar, n. o i1.)

- müicianos, por occasião de marcha para a
côrte, forão perdoados. Av. 4 MaiQ 1813.

(lrdenou-sc que se publicasse por ediLaes a
ausencia de um ajudante de cirurgia do
exercilo por mais de um anno sem licença,
para ser prezo como desertor por qualquer
autoridade. Av. lO, Edit. 1.5 Março 1813.
(B. Car1leiro, Exlr. 2.)

DESERTORES dos 'corpos do exercito farão per-
doados. Dec. 5 Agosto 1.814. '

: - cadete de um regimento de cavallaria de linha
foi perdoado, mas não restituido 'á mesma
praça. Av. 20 Outubro 1814.

- 20 Dezembro 1814 (cit. apenas no Repert. C/Ull.
Mat. Suppl. verbo Desertm·.)

- officiaes inferiores e soldados do exercito de
Portugal Liverão perdão geral por occasiãe
da publicação do novo regulamento militar.
Dec. 8 Março 1815. (B. Camei7'o, Extt·. 2.~

os soldados, &c., que deserlárão depois da paz
geral de 181lJ, mandárão-se julgar come
desertores em tempo de paz. Av. 25 em
Provo 28 Maio 1815. (Repert. Ctmh. lia!.
verbo Desertm', n. o 35.)

- o Alv. 15' Julho 1763 que ordenára, fosse
julgado e punido, por sentença do conselho
de guerra, aqueHe que induzisse a deserção.
ainda que paisano, ficou su;>penso pelo
Reg. 21 Fe'vereiro 1816, sem que nada se
delermin'asse a respeito da armada. (Repet·t.
Cunho Mat. verbo AC07uelllal', n.· 2.)

officiaes inferiores, anspeçadas, soldados e
tambores do exercito tiverão, e como.
perdão geral de deserção simples. Dec. 8
Março'l816, declarado que comprehendiaas
deserções simples l'eileradas, ainda quando
aggravadas, pela abducção de eO'eitos da
fazenda publica, devendo comludo os réos
apresentar-se com elles, ou salisfa~e-Ios.

Porl. 22 Outubro 1816. ',(D. Ca1'l1ci,'o, addit.
i.o) Dec. !J Junho 1817. (Ind. Alb. verb..
DeSel't07'es, )

- forão mandados jul~ar pela Ord. 9 Abril 1.805.
Alv. 8 Março 1816. (Ind. Alb. verbo DeSfJr
fores), declarado po'r Pori. 13 Janeiro 1817..
(Ind. cit.) ,
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:DESERTORES dos corpos do Rio Grande de S.
Pedro forão. e como. perdoados. Dec. 7
Maio 1.816.

declarou-se que o p~rdão concedido a etles
não se eslende a exlravios da fazenda em
que sejão culpados. Av. 27 Novembro 1816.

os militares que. sendo mandados a alguma
expedição fóra dos reinos de Porlugal e
Algarves. descI'tassem de scus corpos depois
da publicação desta Porlo. ol'denou-se fossem
considerados e punidos como desertores em
tempo de guerra, na fórma do art. 14 de
guerra do Reg. de infanleria. Porlo 5 Agosto
1.817. (D. Cantci1'O, acldit. 2.)

para obstar ás muilas deserções que se pra
ticavão. se derão varias providencias e se
impu~erão penas aos que nào prendessem
ou acolhessem desertores. Porlo L· 5 Agosto
1.817, e Dec. 19 Janeiro 1.819. (Ind. Alh.
verbo Deserção.)

- do exercito forão perdoados. e como. Dec.
HI Agosto 1817, declarado por Av. 26 No
vembro 1818. (Ind. Alb. ~erb. DeslJ1·tores.)

para o inimigo, ou que entregarem o navio
por cobardia ou traição, lem pena de
morte.-Vid. Alv. 30 Outttb,'o 1819.

simples dos corp0s do exercito furão per
doados. Dec. 1.0 26 Março 1821, ampliado
aos da marinha e brigada. Dec. 2.· idem.

que l,ertencerem a um mesmo corpo podem
ser julgados em sessão permanenle do con
selho de guerr.a com os mesmos vogaes,
juntando-se a cada processo a nomeação.
on em um só processo. Rcs. 25 Julho e Off.
28 Agosto 1821 (CaU. f\'ab.); Provo 28
Agosto 1821.

de Minas Geraes forão. e COU10 I perdoados.
Av. 13 Abril 1822.

li

DESERTORES

DESERTORES: providencias se del'ão para obs
tar sua passagem nos registos entre a côrto
e Minas. Porto 12 Julho 1822.

- sobre o abuso de castigo de chiLatadas por
·ordem do governador de provincia em sol.
.dados que, si bavião dado ajuda ou conselho
para deserção. só lhes devia ser imposto

<O correspondente 1'01' sentr,nça do coo·
selho de guerra. na fórma do art. 1.4 dOi

de guerra. Provo 25 Setembro 1822, S6.
(Coll. Nab.)

- de primeira, segunda e terceira c1escrção não
'Complicada dos corpos de linha forão per
-doados. incluidos os que estivessem cum
prindo sentença, ou por sentenciai'. Dee.
1.2 Outubro 1822.

- milicianos erão feitos soldados pagos, conforme
Reg. 1708, cap. 205; Port. 19 Abril 1823 ,
26 Agosto, 15 Selembro 1824.25 Janeiro
i825. (Repert. Cunho ltfato verbo Desertar"
n. e 28.)

- providencias sobre participações que os com~
mandantes de companhia de\'cm dar ao con·
selho de guerra sobre vencimento, ou não.
do fardamento levado pelo desertor: data
da qualificação e deserção: necessidade do
previo conselho de disciplina, e das per
guntas sobre qualidade da aggravaçiio. Porto
28 Abril 1823, § 2 a h. G.

- sobre meios de diminuir sen numero. - Vid.
Av. 7 Agosto 1823. (CaU. Nab.)

officiaes traosfugas do inimigo não podem
servir na tropas brasileiras. P(lrt. 5 Janeiro
1.82lt. (Repert. Cunho A1ato verbo Desertai'"
n.· 26.)

dos corpos do exercilo forão, e com que con
dições, perdoados. Dec. 5 Junho 1824, e
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os que se achassem cumprindo sentenças.
Dec. 15 Junho 1824, ampliados ao corpo de
artilheria de marinha. Dec. 22 Junho 1824.

DESERTORES

Setembro 1825 "(Repel·t. Cunho ll/at. verbo
Dese1'tm', n. o 11, N. B.) ; revogada, inslau
rando-se a Ordeno 9 Abril 1805. Circo 30
Maio, Av. 3 Junho 1.831.

DESERTORES que estiverem em alguns corpos::
devem ser remeltidos áquelles a que per
tencem, conforme Reg. 1708, cap. 213.-"
Vid. P01't. 20 Outubro 182li. (Repe,.t. Clmh.
Alat. verbo Desertal'~ n.· 3.)

- milicianos llcavão qualjficados, quando faltavão
:is suas reuniões, por seis mezes. Porto 22
Novembro 182li. (Repe1't. Cunho !IIat. verbo
Descl'tm', ti.· 27); a respeito de seus offi
ciaes. - Vid. Porto 23 Otltubf'o 1821&, 4 Ja
fleiro 182ó. (Repert. verbo e 11. o cit.)

- providencias se derão pnra prender-se os que,
nas immediações da côrte, se achavão reu
nidos aos escravos fugidos em quilombos.
Porto 24 Dezembro 1824. (CoU. Nab.)

;.... afé sargentos das tropas da guarnição de
S. Pedro do Sul e Cisplatina forão, e como,
perdoados. Decs. 2.· 4.· 19 Maio 1825;
revogados pelo Dec. 1.· 2.· 1.7 Fevereiro
i828.

- soldados e marinheiros de hordo dos navios.
da armada no Rio da Prala forão, e como,
perdoados: Dec. 20 Maio 1825, sem e1feilo
por Dec. 18 Fevereiro 1.828.

apresentados em virlude de predica da missão
da Mãi dos Homens, em Minas, ordenou-se
que apresentassem seus requerimentos a
'S. M. o Imperador para serem benigna
mente deferidos. Porto 2.· 20 Julho 1825.
(CoU. Nab,)

- foi substituido provisoriameQte o castigo de
. sessenta chibatadas nos réos de primeira

deserção, e cem nos de segunda. Porto ~

DESERTORES soldados de destacamentos de na·
vjos de guerra: ordenou-se que se désse
parle classificando si forão as deserções
feitas a bordo, si vindo á terra com licença
ou em servico. Podo 7 Outubro 1.825
(Repert, Cemll.· Mat. verbo Desertar, n.· 14) ;
4 Junho 1833. (Repel't. verbo cito Suppl.
11.· 14.)

- ordenou-se que os commissaries de policia
não admittissem nos seus districLos. Inslr.
4 Novembro 1.825, § 6, annexas á Porto 2.·
1& dilo. (CoU. Nab.)

- providencias, e quaes, se derão a respeito de
casas deitadas a haixo. a titulo de prendê-los
em terras da fazenda da Moriheca em Ita
pemerim. - Vid. Pf'OV. 21 Fevereif'o 1826.
(Cou. Nah.)

- Francezes é B~asileiros dos navios de guerra~'
ou mercantes, accordou-se que não serião
reçiprocamente admiltidos a servir, e antes
entregues á requisição dos consules. Trat.
6 JunbÇ> 1826, art. 9; item os Prussianos.
Trato 9 Abril 1828, art. 4; item os dos
Estados-Unidos da America. Trat. 12 De
zembro 1828, nrt. 31;

- dos corpos do exercito no Rio Grande do Sul.,
ainda achando-se enh'e o inimigo, forão
perdoados, ecomo. Dec..1.I&Novembro 1.826,
declarado por 2 Dec. 1ó Dezembro 1.826.

- regulou-se como, em tempo de paz, serião
punidos os do exercito ou artilheria da ma
rinha. Res. 13 Outubro 1827.

denunci~dos e' reclamados por qualq~er-com
mandnnte militar ao de navio armãdo devem
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ser entregues, independente de ordem su
perior. Porto 1.' 5 Maio 1828. (CoU. Nab.)

DESERTORES

consules do imperio sobre sua caplura; e
ainda que sejão estrangeiros. Reg. 1.4 Abril
18M, arts. 45, 46; Dec. Reg. 52011 Junho
i847, arts. 138, 139.

DESERTORES do exercito de primeira e segunda
deserção farão perdoados, e sob que con
dições. Dec. 9 Fevereiro 1.829, ampliado
ao corpo de artilheria da marinha, Dec.
23 Fevereiro 1829.

_ réos de terceira deserção, conforme aRes.
13 Outubro 1827, são excluidos do serviço
dos corpos, mas abonadqs dos vencimen
tos, conforme a Cart. Reg. 19 Fevereiro
1807. Res. 19 Fevereiro 1829, S3; Av. 23
Janeiro 1.836.

- do exercito forão perdoados, permittindo-se
lhes assentar praça em outros corpos. Dec.
-18 Outubro 1829, ampliado á artilheria da
marinha. Dec. 8 Março 1830.

;".- de ordenanças: 20 Dezembro 1830 (apenas cito
no Repert. Cunho 1I'1at. Suppl. verbo De
sertar, n.· 28.)

:.... militares farão perdoados. Dec. 9 Abril 183:l;
. declarou-se não approveitar aos de terceira

deserção, couforme aRes. 13 Outubro 1827.
Av. 7 Junho, 1 Julho 1831.

- fingidos padres. - Vid. Av. 4.· 4 e 9.· 1.7 N 0

vemb,'o 1831. (CoU. Nab.)

de artilheria de marinha: 4 Junho 1.833.
(Repe"t. Cunho 1lfato Suppl. verbo Desel'la,' ..
11. • 13.)

- da marinha franceza se mandárão entregar.
Av. 23 Agosto 1833. (Con', Off. 52.)

_ dos vasos de guerra, ou mercantes brasileiros
em paiz estrangeiro; como procederàõ 05

DESERTORES: officiaes de patente do exercito e
armada, excepto os reformados desempre
gados, quando se julgão desertores, e como
são punidos. Res. 1. 8 26 Maio 1835.

- sobre elles se excitarão as Cires. 5 Março 1823
e 29 Dezembro 1824. Av. 30 Março 1837.

- dos rebeldes do Rio G,'ande do Sul: como se
lhes mandou pagar o armamento e equipa
mento que trouxessem. Av. 3 Agoslo 1.839.
(Jom. 235.)

- da armada e artilheria da marinha forão
perdoados. Dee. õ Agosto 1.840 (Jom. 213),
ampliado por Dee. 1.4 Novembro 1840.
(Jorn. 307.)

- dos corpos do exercito forão, e como, per~

doados. Dee. 242, 6 Agosto 1840, ampliado
por Dec. 253, 16 Outubro 1840; novo
perdão. Dec. 81,18 Julho 18111, extensivo
a armada e artilheria da marinha. Dce. 94
2 Setembro 1841.

- perdoados não tem direito ao pagamento de
soldo pelo tempo em que estiverão ausentes.
- ido Res. 1.8 Ab,·i11.842. (Jom. 136.)

da armada, os commandanles das suas em
barcaçóes devem, nas parlicipações de de
serções, declarnr sellS nomes, signaes, &e.
Av. 1.9 Maio 18!J2. (J01'n.157.)

da armada: imperiaes marinheiros e artilheria
de marinha farão, e como, perdoados. Dee.
190 1 Julho 1842.
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DESERTORES: são remellidos das provlDclas
para a côrte em navios da armada que
tcnhão força sufficiente para sua guarda.
Av. 26 Julho :184.2. (Jorn. 232.)

de corpos policiaes quando forem assentar
praça de voluntarios nos corpos do exercito
como serão processados. Av. :120 25 Ou
tubro :184.2.

do co·rpo de permanentes da côrte, e com
panhia addida, como são castigados, &c.
Vid. GUaJ'das tnltnicipaes. -Dec. Reg. 30h 2
Junho 1Sâ3, art. 77; Prov.:17 Agosto :1843.
(Jom.265.)

- como se lhes conta a abonacão de fardamento
e etape declarou-se. Av: 5 Agosto 184.3.
(Jorn. 24l1.)

:- não aggravão o crime com o extravio dos
fornecimentos que lhes forem feitos pelas
caixas de fundos de fardamento ao assentar
praça. Circo 52 22 Julho :184.4..

da armada, apprehendidos nas provlDclas,
remetlem-se logo para o navio de guerra
que nf!lIas existir, para sel'em processados.
Circo 12 Novembro 18M. (Jom. 32i.)

- estrangeiros de nação, mas voluntariamente
em serviço mililar do imperio, são punidos
pela legislação do paiz. Av. 15 Fevereil'o
18lt5 (Suppl. ao Jom. 69); Av. 28 Fe\'ereiro
:1845. (Sllppl. ao Jom. 8ft.)

dos corpos do exercito farão, e corno, per
deados. Dec. 23 Fevereiro 184.5 (Jom. 81);
e tambem os da armada e arlilheria da
mal,inba. Dec. da mesma data (Jom. 82);
e tambem os do corpo municipal da côrte
e policiacs das provincias. Dec. 25 Março
~8lt5. (Jorn. 100.)

DESERTORES das provincias mais longinquas:
seu julgamento no conselho supremo mi
litar tem preferencia aos das mais proxi
mas. Av. 28 Março :1845. (Jom. 120.}

_ imperiaes marinheiros como são julgados e
punidos. Dec. Reg. !di A, 5 Junho 184.5.
art. 66.

perdoados não perdem o tempo de serviçG
que tiverem anles das deserções. Provo 6
Novembro 1845 (Gaz. Off. 62,1.° vol.); Res.
22 Fevereiro 184.7. (Gaz. Off. :146, i.ovot.)

d.a ~orpo de armada, imperiaes marinheiros
~ artilheria da marinha fOl'ão perdoados.
Dec. 483 15 Novembro i84.6; e os do exer
cito e guarda nacional destacada. Dec. da
mesma data {Gaz:. Off. 71., 1.0 vol.}; e os do
corpo municipal da côrte e policiaes das
provincias. Dec. da mesma data (Gaz.OIf.
75, i. o vol.); e os do exercito e guarda
nacional destacada. Dec. 7 Setembro :1847
(Gaz. Of{. 110, 2.oval.); e os da armada.
imperiaes marinheiros e arlilheria de ma..
rinha. Dec. da mesma data (Gaz. Off. 122,
2.oval.); e os do corpo municipal da côrte
e policiaes das provincias. Dec.1.!l Setembro
1847 (Gaz.OIf. 120, 2. 0 t'ol.); explicou-se
o Dec. 7 Setembro 1.84.7 que abrange os
réos de primeira desel'ção em lodos os casos,
sendo a l'eslricção -simplcs- sómente para
a segunda. Av. 9 Outubro 184.7. (Gaz.Off.
137,2. 0 vol.)

- não se devem empl'egar düigencias para sua
captura emquanlo ,'.igol'arem os decretos de
indultos. Av. 30 Setembro 184.7. (Gaz.0O:
f29, 2. 0 col.)

da armada: aos seus appl'ehensores se deve
pagar promptamente o que está estipulado
logo que apresentem recibo da entrega dos
mesmos, com a rubrica do encarregado do
quarlel-general, ou inspector do arsenal.
Av. 30 Dezembro 184.7. (Gaz. 01f.2,õ.ovot.)
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DESERTORES aprendizes menores do arsenal de
guerra da côrte: a respeito delles se man
dou observar o regulamento do exercito.
Av. 5 Maio 1848. (Gaz. Olf. 104, 3. 0 vol.)

DESISTENCIA

seca. Reg. approvado pela Res. 30 Agosto
f820, arl. 22. (Ferreira Borges. Trat.
AV07·ias. )

- do exercito perdem direito a vencimento de
fardamento anterior à deserção; os que
voltarem repõem o que houverem levado e
não tiverem vencido. descontando-5e-Ihes
e como. Av. 23 Setembro 18!J8 (Con·. Merc.
264); Circo idem. (COJ'''. cito 265.)

- do exercito e guarda nacional destacada de
primeira e segunda deserção simples forão
perdoados. Dec. 11 Outubro 18118 (C01'Tr
Merc. 298); ampliada á guarda municipal
da côrte e policiaes das p,·ovincias. Dec. 3
Novembro 1848. (Di07'. 7939.)

__ ela armada: seus soldos alrazados se mandárão
applicar ao asylo provisorio dos inv,alidos
da marinha. Lei 514 28 Outubro 1848 ~

art. 24. (Diar. 7039.)

:- de primeira deserção e segunda simples da
armada, imperiaes marinheiros e fuzileiros
navaes farão perdoados. Dec. 2 Nov~mbro

1848. (Dim·. 7945.)

- do corpo de imperiaes marinheiros que tiverem
nova posição: que peças de fardamento se
lhes abonaráõ. Av. 25 Janeiro 1849. (Diar.
8005.)

que forem enviados ao quartel general da
côrte presos pela policia ou autoridades,
soffl'em o desconto, e como, de 5:t/> rs.
pela sua captura: Av. 22 Maio :1.849. (Dial'.
8129.)

DESFALQUE: não se pagaráõ avarias de cousas
. liquidas, sendo causadas por defeitos das

vasilhas, vicio proprio ou qualidade intrin-

DESFonço: é permillido pela lei do reino.
Vid. Provo 20 Julho 1816. (Catt. Nab.)

DESHONRA feita a :lIguem, ou a seus ascendentes,
descendentes, conjuges ou irmãos, allenua
o delicto commetlido em desaffronta. Cod.
Crim. art. 18, S 4.

- o infanticidio pela propria mãi commeltido
para occullar deshonra, é punivel. Cod.
Crim. art. 198.

DESHUMANIDADE: todos os aclos deHa oppostos
ao direito natural e das gentes excluem o
aggressor corsario brasileiro das graças ofl'e
recidas, e subjeilão o delinquente a casligo,

. segundo a gravidade e circu~nstancias do
caso. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822. cap. 3,
art. 8.

DESIGNIO de commetter crime. - Vid. Premedi
tafão.

DESISTENCIA de presa póde ser, e como. feila
pelo apresador; quando, e como. se deve
lavrar por termo. Dec. 21 Fevereiro 182ft,
§ 5.

_ pedida de arrendamento feilo de chacara
sequestrada pela fazenda publica, como
foi deferida. Res. 1.' :17 Agosto 1824.
(Cott. Nab.)

da revista para o supremo tribunal de jusliça.
_ Vid. Revista. - Dec. 20 Setembro 1833,
arts. 6 a n.
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DESOBEDIENCIA.

DESISTE lCIA de demanda, depois de contes
tada, paga 2 por cento em substiluição da
dizima. - "id. Challceilm'ia (Dizima. )-Dec.
31 Agosto 1836, art. 1, S2; arts. 2. 3.
4, &c.

- de officio de escrivão da relação de Pernam
buco, accei~ou-se. Dec. 29 Agosto 1846.
(Gaz. Df{. 1, 1. o vol.)

DESNAT 'RAtISAÇÃO podia ser infligida aos
que se ansentavão do reino sem licença de
el-rei. Port. 1.0 Outubro 1.8ti (CoU. Delg.)
- Vid. Consto m't. 179, S6.

DESOBEDIENCIA ás leis ou ás autoridades cons
tituídas, provocada pela imprensa, como
é punida. Proj. 2 Outubro 1823, art. 9.
mandado executar pelo Dec.22 Novembro
1823, e Res. 11 Setembro 1826, substituido
pela Lei 20 Setembro 1830, art.2, S 3;
3, S2, e Cod. Crim. art. 9. SS 3, 119,
128,292.

- á admoestação do juiz de paz: para separar-se
o ajunlamento em que houver perigo de
desordem, que procedimento autorisa. Lei
15 Outubro 1827, art. 5, S 3; Cad. Crim.
arts. 290, 292.

- feita ao juiz de paz, como será processada.
Lei 15 Oulubro 1827, art. 9.

- como é unido o empregado que não respon
sabílisar sens subalternos uesobcdientes.
Cod. Crim. art. 156.

_ do cidadão maior de dezoilo e menor de cin
coenm anDOS a coadjuvar execução de ordem
legilima de habeas-corpus, como é punida.
Cod. enm. art. 188. - Vid. Cod. Proc.
an. 3h6.

DESOBEDIENCIA. á intimação feita para rondas
da guarda nacional deve ser punida con
forme o art. 128 Cod. Crim., servindo a
intimação por escriplo, e sua certidão.
para formação do processo. Av. 27 Agosto
1831.

- commeltida por officiaes de fazenda, com.o
começão os respectivos chefes a processar.
Lei 4 Outubro 1831, art. 107; Reg. 26
Marco 1833, art. 20- Vid. Av. 17 JanhIJ
1848 (Gaz. Df{. i39, vol. 3.°); ou pores
tranhos nas mesas de diversas rendas, cit.
Reg., art. 37.

- do eleitor que não comparecer para conselho
de qualificação da guarda nacional, não e
punida confOl'me o art. i28 Cod. Crim, e
como processada. Av. 17 Novembro i831.

- -aos mandados da justiça deve, pelas autOt'i
odades, ser logo processada, independente
<le participação ao governo. Av. i Março
1832.

commettem I e por elIa são processados, OS
que, sendo chamados para prisão de delin
quentes e para tesLemunhar qualquer facto
<le sua competencia, não acquiescerem ao
chamamento dos officiaes de justiça. Cod.
Proe. art. 22.

prender e punir os que, na sessão· do jury, a
commelterem, pertence aos juize~ de direito.
Cod. Proc. art. 46. § 4; Reg. 1.20 31 Ja
neiro 18!l2, art. 200, S7.

_ nos casos deHa não podem os juizes ser dados
de suspeilos. Cad. Proc. art. 66; Reg. 120
3i Janeiro 18á2, art. 248.

- commelte, e por ella é processado, o que,
sendo chamado para reforçar a fiança, não
comparecel'. Cod. Proc. art. 110; Reg. 12()
M.Janeiro 1842. arls. 307,310, S f.
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DESPACHANTE

DESOBI~DIENCIA ~s 311lOJ'idades, em flagrante
como é processada. Cod. Proc. arls. 203,
20fJ; Reg. 120,31 Janeiro 1842, arte h86.

- commellida por teslemunhas qne não com
parecerem ás notificações dos juizes. não
aomille recurso se não de vindicação da
injuria e responsahilidade dos mesmos jui
les. Cod. Proc. a1'ls. 95, 212, S2 J 231.

- commellem, e por ella são punidos, os
oflieiaes que, poslados ii porta da sala de
conferencia secreta do jury, consentirem
que sáia algum jurado, ou que algum entre
e communique com os mesmos jurados.
Cod. Proc. art. 333.

commeLtida pelo detenlor, ou carcereiro, que
não cumprir ordem de habeas-corplls , como
é processada. Cod. Proc. arte 3!iS. ô49;
Reg. 3 Janeiro 1833, arts. 39, 40.

- c:ommeLtem , e por elIa respondem conrorme
()s arts. 203, 20& Cod. Proc. 05 cirurgiões
e quaesquer outros peritos que, sendo cha
mados para corpos de delicto, não compa
recerem. Av. 23 Junho 1835.-Vid. Reg.
120, 3i Janeiro i842, al't. 2õ9.

- pejos subditos aos superiores, e aos ins
peclores de quarteirão, officiaes de justiça
e patrulhas, quem processava sempre. de
clarou-lic. Dec: 18 Março 1.837, arts. 9:1 i2,
rcvogado por Dec. 2ll Setembro 1837.

declarou-se que :l disposição do art. 203 Cod.
Proc, se deve entender conoexa com a do
art. 204. e só respeila ao procedimento
que se ha de ter com os delinquentes apa
nhados em llagrante. Av. 7.° 11 Janeiro
:1838.

- por ella se procede, e como, contra os s3Cris
tães das igrejas relativamente aos dobres
dos sinos. Avs. 21 Julho 1838. (Jorn. :166.)

J1

DESOBEDIENCIA commeLLem, e por eIla são
processados, os que se negarem, sem mo
tivo, a acceitar o cargo de delegado e sub
delegado. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
al't. fJ93.

- aos lançadores da decima mbana como será,
e por quem, processada, - 'lido Decima.-.
Dcc. Reg. 152,16 Abril 1842 • art. 27.

- nelta deve o juiz, que liver motivo, declarar-se
suspeito, nno porém ser dado. Av. 30 Se
tembro 1843. (Jant. 280.)

- sendo, sob lal pena, noli.ficadas teslemunhas
e não comparecendo, como se pl'Ocede. Av.
13 Dezembro 1843. ((Jm'n. 33[•. )

- como lendo-a commeUido são pl'ocessados os
arhitradores de multa, e quaes, que não
derem seu Inudo. Reg. 595, 18 Março 18h9,
art. 8. (Diar. 8058.)

- commette. e por isso é processado, o presi
dente de eleições que desobedecer as ordens
do presidente da província. Av. 14 Maio
1849. (Diar. 81l:16.)

DESOBRIGA. - Vid. Confissão, Conhecel/fas.

DESORDEM quem excitar ou provocar, e como
em sessão de tribunal de justiça, ou au
diencia de qualquer juiz, como é punido.
Cod. Crim. arls. 98, 99.

tumullo, motim ou assl1ada, não especificados
no Cad. Crim. como serão punidos. Lei 26
Outubro i831, al'L. 7.

DESPACHANTE que se encarregasse das diligen
cias necessarias para despacho de embar-

Ali
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<:ações que sahissem da côrle e dos passa
geiros que nellas se transportassem creou-se
e proveo. e com que emolumontos. Dee. 7
Junho 1.809. (Gatt. Naú.)

DESPACHANTES das alfandegas e mesas de con
sulado. - Vid. as competentes palavms.

DESPACHO maritimo: sua mesa. - Vid. Mesa de
c/espacho 7na,·itimo.

- de enlrada de merendorias. - Vid. Alfandegas.

de sahida de mercadorias. - Vid. Mesas de
cOlIslllado.

de genel'os para embarcações da armada na
cional. - Vid. A,'mada.

de generos para embarcações de guerra es
trangeiras. - Vid. Emúa7'cações de guerra es
trangeims.

~ livre nas alfandegas e co~·snlados. - Vid. as
1'cspcctivas palavl'Os.

- por esliça nas alfandegas. - Vid. Alfandegas.

- lança-los no alto das pelições só compete aos
tribunaes regios. Provo 3 Fevel'eit,o 1821..
(Gatt. Naú.)

de quaesquet' autoridades que erão assignados
com rubricas passârão a sê-lo com os appcl
lidos, Lei da Con!>t. Portug., 29 Muio 1821.
mandada execular pela Lei 20 Outubro 1.823,
arl,2.

do principe regente. em sua auscncia. como
foi feito. - Vid. Conselho de estado) Conselho
de ministros.

DESPACHO de qnaesqller JUlZCS e magistrados.
e ainda fiseaes. de"em set' datados. Res.
2'1 Janeiro 1.823; Alv. 4. Junho 1.823, § '.t.

de generos subjeitos a dizimos. - Vid. os re~

pectivos gene1'Os.

quem violentar. ou ameaçar, juiz ou jurado
para constrangê-los a proferir despacho
como é punido. CoJ. Crim. art. 97.

- de gcneros a que não eSlão impostos direitos.
. - Vid. Mesas de diversas 1'cndas.

DESPEDIDA de ministros lliplomalicos quando ca·
raclerisa rompimenlo, - Vid. ChamamentD.

D.ESPEJO: deUe se não dá vista suspensiva se nã.o
para al1egar hemfeiLorias feitas por expresso
consentimento do senh0rio. pro\'adas in
cOlltínenti. Ass. 341 • 23 Julho 1811. (Coil.
Ass.)

- violento ordenado a respeito de terras que-se
dizião baldios. sem ser o despejado ouvido
·e convencido compelentemente, guardada
a fórma de direito expresso na Ord. Lei 1.
til. 66. § 11.. reprovou-se. Provo i.' 27
,Fe"ereiro 1.8'13 (Goll. Nab.) - Vid. tambCI1~

Provo 12 NOllembro 1821. (Gatt. cit.)

del~rminado por sentença deve executar-se.
sem embargo de qua/quel' recurso e de}
Assenlo 23,)ulho 1811., que, ainda que com

. prehcnsivo de aposentadol'ia para serem os
. ': . que lÍ\'esseln vista suspcnsi va, só lIavia

logar na fórma declarada quanto á Ord.
liv. !J. til. 23, § 1. Ass. 353, 8 Junho 1816.
(Gatt. Ass,)

se não intima a ministro diplomatico de nação
~mip;n em actual exel'cicio. - Vid. Av. 11
ftf m'ço 1826. annexo (/0 Av. 27 Julho 1829.
(Colt. Nab:)
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DESPEJO de immundicias prohibio-se fazer nas
praças e Jogares publicos pOl' causa da
lioopeza; e sob que penas aos infractores.
Edil. 26 Março; Olf. 17 Setembro 1828.
(Ind. Alb. verbo Dcspejos.) - Vide 'Aguas
imm/lndas.

- não podem intentar os donos dos predios
urbanos subjeitos á decima na côrte sem
que mostrem, no começo da acção, co
nhecimento de talão pelo qual conste estar
paga a decima vencida. - Vid. Decimá uTbana
e addicional. -Dec. Reg. 152, 16 Abri11l:s42,
art. 14.

- de Indios aMeados quando, e como, se exe
cutará seu mandado.- Vid. Aldeamento.
Dec. Reg. h26, 2h Julho 1845, arte 2,
SlO, H.

DESPENSA: 24 Maio 1813 (apenas cito no Repe'i't.
C~nh. 111ato Suppl. verbo Despensa.) - Vide
Dispensa.

DE5PENSEIRO. - Vide Dispenseit·o.

DESPESAS com academia ela marinha. - Vide
Acadeniia dos guardas maTinhas. -Av. 28
Maio 1808.

no arsenal de maril1ha.-Vid. At'senal de mari
n/ta.-Ord.6 Fevereiro 1.809; 11 do mesmo.
(RepeTt. Cemh. Mat. Suppl. vel'b. Despesa.)

- 7 Novembro 1810 (apenas cito no Repert. Cunho
ftlat. Suppl. verbo Despesa, n. O 4.)

declarou-se á junta da fazenda do Maranhão
que o augmenlo de despesas em regra ape
nas devia ter logar em virlude de ordens
regias, não sendo das eventuaes para que
se achava autorisada pela lei da sua creação,
sob pena de ser o El'ario indemnisado pela

li

fazenda dos vogaes que as suscitassem ou
assenlissem. Provo 2. 3 13 Abri11812. (CoU.
Nab.)

DESPESAS da real fazenda: declarou-se que o
conhecimento de objectos relativos a ellas
pertencia mais propriamenle ao Erario que
ao conselho da fazenda. Provo 1. a 29 Maio
1812. (B: CanteÍ1'o> E3Jt,·. 2.)

- declarou-se ao governador de uma capitania
que podia despender, sem ordem doErario,
em concertos, até a quantia de Rs. AOO:tf>
cada anno, como era permilLide aos tribu
naes da côrte; nas diligencias do serviço
que forem mgenles até 200,J']) rs. emquanto
não houver sessões da junta da fazenda, e,
havendo-a, póde esta manda·la continuar
até 400:t/J rs., e para tudo que exceder
deverá preceder ordem do Erario. Av. 1.0
Setembro 1.817. - Vid. P,·ov. 26 J emito 1.818,
infra.

- qa capitania de Malto-Grosso: a ellas se del'ão
providencias, e quaes. Provo 3 Abril 1818
(CoU. Nab.); e á de Pernambuco. Prov.26
Outubro 1822 (CoU. Nab.); e á do Espirito
Santo. Provo 3. a 12 Dezembro 1.822 (CoU.
cit.); e á Cisplatina. Porto 20 Oulubro 1.824
(CoU. cit.); do Ceará. Provo 2. a 10 Março
1826 (CoU. cit.); Malto-Grosso. Provo 2.·
20 Dezembro 1826 (CoU. cit.); S. Paulo,
Santa Catharina, Goyaz e Malto-Grosso. Av.
3. o 26, 1.3. 0 27 Outubro 1831. (CoU. cit.)

á junta da fazenda da Bahia ordenou-se que
só fizesse as estabelecidas pOl' ordens regias,
e mais nenhumas sem preceder ordem do
Erario, sob pena de responsabilidade aos
vogaes que neBas consen lirem. Provo 26
Junho 1.818 (Coll. Nab.); ilem para as ilhas
dos Açores recommendando execução do
Dec. 12 Junho 1.779. Cal't, Reg. lo Agosto
1819. (CoU. Nab.)

que se 'não achassem estabelecidas por lei,
ou decreto, forão exLinctas: ordenou-se
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restricção nas despesas publicas, fazendo
observar em tudo uma ri~orosa economia.
Lei da Consto POl'tug., 12 Março 1821, mano
dada executar pela Lei 20 Oulubro 1823,
art. 2.

DESPESAS militares ordinarias se mandál'ão fa
zer Das provincias sem preceder ordem
posiliva do tbesouro, por Porto 22 Maio
1~22. Porto 31.Janeil'0 1.829 (Repert. Cunho
.Mat. veru. De.'pesa, 11.° 3) ; mas ol'denou-se
se 050 fizessem sem dependencia de ordem
da repartição da guerl'a. cooforme o Dec.
1779. Provo 29 Janeiro 1830. (Repert. t'eró.
11.° cit.)

~- de guel'l'a urgentes: subscripção ,,01untaria
d05 povos do imperio se mandou, eeomo,
promover. Provo Circo 2 Janeiro 1823.
(Colt.1Vab.)

os govemadores das provincias não de",em
arrogal'-se jurisdicção para determinarem
despesas extraordinarias; devendo. 'quando
necessarias. representar ao thesuul'o para
ordeoa-Ias. e quando Ol'gentes. exigi-las
da junta da fazenda. por oflicio, e nunca
por porlaria, para que ella assinta. Porto
2á Março 'l823 (Colt. Nab.); Porl. 2á Março
1.824. (CoU. cit.)

- com a remessa para Portn~alda lropa lusitana,
apresada em Pernambuco, ordenárão-se,
e como. Parlo L" 5 Setembro 1823. (Colt.
Nab.)

dos conselhos: suas contas quem revê. - Vid.
Camaras 1nulIicipaes. -Lei 20 Oulubro 1823,
art. 24, S1.1, &c.

- ordinarias (Jos conselhos de presidentes de
provincias: para oecorrer a ellas tinhão os
respectivos coo 'elhos a oitava parte das so
bras das rendas das respectivas provincias.
Lei 20 Outubro :1823, art. 25.

DESPESAS extraordinnrias. ordenadas pela se
cretaria de eslado, para serem pagas DO

lhesouro, devem ser autorisadas por decreto
assignado pelo Imperador, e não por por
tarias como até agora. Porto Circ., 2~

Janeiro 182ft.

- orçamento individual de todas, tanto ordina.
rias como extraordinarias, se exigio dRS
provincias, e como organisado. Provo 31
Janeiro 1824. (Colt. Nub.)-Vid. P?·ov. at
Maio 1824, in{ra.

publicas são annualmente autorisadas pela
~ssembléa ger:\l iegislaliva. Const. art. 1.5,
S 10; sua npplicação aos varios ramos da
publica administração incumbe ao poder
execulivo. Consto 3rt. 102, § i3; para as
do estado ninguem é isento de contribuir
em proporção dos seus haveres. Consto art.
179, S15.

- e receita: seu balanço, e como ol'ganisado,
acompanhado de observações para dimi
nuição da despesa, exigio-se das juntas de
fazenda para ser presente á assembléa legis
lativa. Provo 31 Maio 182ft. (CoU. Nab.)
Vid. Lei 8 Olttub?'o 1.828, m·t. 8, &c., in{ra.

- fcitas com o deposito não autorisão o depo
sitario a reler a cOllsa depositada até ser
indemnisaflo, devendo em tal caso usar dos
meios ordinarios. Alv. 5 Março 1825. (CoU.
Nab.)

da viagem do Sr. D. Pedro 1a S. Pedro do Sul:
quantia para ella se m:JOdou entregar ao
thesoureiro ela casa imperial. Dec. 13 No
vembro 1826. (CoU. Nab.)

não alltorisadas por lei: os ministros c secl'e
tarios de estado que ordenarem, on con
correl'em de qllalquel' mono para que se
fação, ou conlra a fórma estabelecida, como
serão puniveis. Lei 15 Outubro 1827, art.
6, S1.
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DESPESAS gemes do imperio: as provineias coo
correraõ para ellas com as sobras de suas
rendas, depois de deduzidas as despesas
proviociaes. Lei Orço :1 h Novembro 1827,
art. 4; as cxt,raordinarias que se precisa
rem em cada uma das provincias só poderaõ
ser feitas conforme a Lei 20 Oulubro 1823.
Lei supra cil. , art. 8. _. Vid. Lei h Outub,'o
1831, m't. h8, &c., infra.

;... e receita: seu balanço, no anno findo, como
se coofeccioOlll'<l para ser presente ti ca
mara dos deputados, e quando, conforme o
orc1('nado na Const., ad. 1.72. Lei 8 Outubro
1828, arts. 8 a 1. 2, execu Lada por Dee.
]nstr. 23 J:lOeiro 1829, allel'aclas pela Lei
1.5 Dezembro 1830, art. 39; Lei 4 Outubro
1831, art. 9, §§ 2,1.4,15,18,115; Lei
15 Novembro 1831, al'lo 53; Lei 24 Outubro
1832, art. 99; Lei 58, 8 Oulubro 1833,
art. 48; Lei 40, 3 Outubro 1834, art. 42,
modificada pela Lei 98, 31 Outubro 1835,
art. 13, e pela Lei 106. i1. Ou lubro 1837,
arls. 14, 15.

~ as repartições que as tiverem a seu cargo
prestão, e como, suas contas ao thesouro.
Lei Orço 8 Outubro 1828, art. 13, execu·
tada por Dec. ]ostr. 23 Janeiro 1829; Lei
!l5 Dezemhro 1830, ad. 36; Lei 15 No
vembro 1831, arl. 53; Lei 24 Outubro 1832,
al't. 99; Lei 58, 8 Outubro 1833, art. 48;
Lei lJO, 3 Outubro 1834, ad. {!2.

!- aulorisadas para commercio com' os Indios
em villas de S. Paulo.-Vid.ludios.-Res.
7 Dezembro 1830.

c receita geral do imperio e das provincias:
seus orçamenlos aonllaes corno são feilos,
&e. - Vid. 01·çamcntos.

-.:. dos co~selbos gcrues de provincias: seus ba-
. lanços c. orçamento como seriào feilos e

apresentados. Lei 15 Dezem~ro 1830, art.
43; Lei 15 Novembro 1831 • art. 53. - Vid.
Lei 2h O(lt(l~1:p ~832, a"t.. 36, ~c., infra.

DESPESAS as SOlDmas deslinadas a certo ramos
das despesas publicas não podem er appli
eadas a outras. Lei 15 Dezembro 1830.
art. 39. Porl. 20 Dezembro 1830. (Col/.
Nab.) Circo 22 ,Tnoeiro 1831. (CoU. cit.) Av.
6.· 22 Julho 1831. (CoU. cit.) Av. t.· 23
Selembro 1831 (CoU. cit.) Lei 15 Novemhro
183e art 53. - Vid. Áv. 6.· 24 Outubro
18M, &c., infra.

- au,tot'isanas pela lei do orçamento expressa
mente, para se fazei'cm, nüo depenclem de
ordem do lhesouro. PI'OV. Circo 15 Junho
1831. - Vid. Pagadol'ias. - Dcc. Reg. 10
.Uril 1832, ad. 27.

das camaras municípae': suas coulas. - Vid.
Camaras 7Itllllicipaes - allIlO.

com apprehensão de eSCl'avos fugidos e assal
lada de quilombos. - Vid. Camaras munici
paes.-Av. 23 Julho 1.831.

- e receita publica: ao lribunl\l do tbesouro
incumbe a suprema direcção e fiscalisaçãl},
e como. Lei 4 Oulubro 1831, art. 6, S 2;
:ll'ts. 25, 27, § i; 30, 3'l, § 2 :I 36, 87;
item fixar os condições e lerminar a alTe
matação de seus contractos, ar\'. 6, S 5;
12. S 5; a1'ts. 23, 56, - Vid. Alv. 28 Jw7l1O
1808, tit. 7, § 13-; despesas gorlles do
imper'io quaes sejão. Lei cit, art. 33; Lei
24 Outubro 1832, Ol't. 1; Lei 58, S Outubl'o
18;;3, art. 1; Lei 40,3 Outubro 183lt, arts.
~O • 42; ii excepção das despesas determi
nadas por lei. nenhuma ouLl'U farão 1IS lhc
sourariÇls, salvo as urgentes, e como. Lei
4 Oulubro cit., ad. á8; Ol'd. 26 Julho 1833;
Cir·~. 27 Juouo 1839 (J01'l/. 1h2); Dee. 15 ,
7 Maio 1842 (Cott. TJ'p. /YdC,); OI'd.l1 No
vembro 18ú2 (J01'll. 3U); Ord. 23 Dezem
bro 18ú2 (Jom. 20, 1843); conlracto dellas
:Das provincias são, e como, arrematado.
Lei cit., art. 56; halanços da receita e de •
pesa das províncias como são confeccionados
oe enviados ao lhesooro. Lei cil. al'ls. 57 a 59.
- Vid. Lei 58, 8 Outuho ~833, art. 36, &c.
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DESPJ~SAS

DESPESAS providencias se pedirão à camara dos
deputados para pagamento de dividas pos
teriores a 1826 e compra de cobre indis
pensavel para v:lrias despesas. Av. 2.° 18
Outubro 1831. (CoU. Nab.) Av. 3.° 26,13.°
27 dito (CoU. cit.)

- á camara dos deputados se pedio autorisação
para que o governo podesse appJicar as
sobras de artigos de despesa da marinha
em outros da mesma repartição. Av. 6.·
24 Outubro i831 (CoU. Nab.); sobras se
mandárão applicar, e como, com o trem
e hospital mililar de Pernambuco. Lei 31
Outubro 1831; e ás despesas do anno finan·
ceiro no Espirito Santo. Lei da mesma dala;
sobras do subsidio de deputados e sena
dores permitlio-se que tives8em applicação
a quaesqner outras despesas, e em que casos
e como. Lei 15 Novembro 1831, arte 'i, § 8;
Lei 24. Outubro 1832, art. h, S 8; bem
assim as que houvesse nas repartições da
marinha e guerra. Lei cit., art. 23; genera
lisada a disposição de applicação das sobras
a artigos diversos pela Lei 26 Outubro 1832,
art. 35; e como nas provincias. Lei cit.,
arts. 72, 73; Lei 58, 8 Outubro 1833, arls.
h3, M, A5; Lei 40, 3 Outubro 1834, arte h2
(CDU. Our. P1·.) t 9 Fevereiro i835 (cit. no
Repe'I"t. Cunho Mato Suppl. verbo Despesas,
n.°4) ; quantias votadas para melhoramentos
de porlos ordenou-se que não fossem appli
cadas a outras despesas. Lei 98, 31 Outubl'O
1835, art. 5, S 26.

que não podessem ser feitas no respectivo anno
financeiro; podião ter logar Jogo ,que o
permillissem as circnmstancias dos cofres
das provincias. Ord. 21 Julho :1.832.- Vid.
Áv. 19 Novemb,'o :1.835, infra.

- provinciaes: quaes sejão, e como fixadas. Lei
24 Outubro :1832. arts. 36, 86, 87, 89;
Lei 68,8 Outubro 1833, arts. 9,37, &c.
- Vid. Lei 16." 12 Agosto 183h, infra.

- C receita sernes continuarão a ser fixa(}as pela
i15sembJéa geral sobre o orçamento do mi-

nislro da fazencJa. Lei 24. Outubro 18'2.
art. 81; Lei 58. 8 Outubro 18~3, art. 33;
Lei 40, 3 Outubro 18M, art. 62.

DESPESAS proviocilles: as pl'Ovincias, cujas ren
das applicadas não bastarem serão soccor
ridas pelo cofre da receita genll, e como.
Lei 24 Outubro 1832, art. 82; quando as
rendas pro\'inciaes não chegarem, como se
deveria providenciar. Lei 26 Outubro cil ~

art. 90; Lei 58. 8 Outubro 1833, arts. M,
!ll; Lei 40, 3 Oulubrl) 1834. art. 33; man
dou-se, e como. suppril' o deficit em aJ~

mas provincias. Lei 70, 22 Outubro 1836,
art. 23.

providenciou-se sobre a melhor organisação
dos balanços, &c., das thesourarias das
províncias. Ord. 2 Maio 1833.

- geraes ou provinciaes: classificação das des
pesas antigas se mandou, e como, fazer de
conformidade com esta divisão. Ord. Gir~
26 Setembro1833.

- municipaes e provinciaes: sobl'e ellas e im':
postos necessarios para satisfaze-las legislão
as assembléas provinciaes, e como, e sua
fiscaJisação. Lei 16. a 12 Agosto 1834., arl
lO, Só; 6,11, S 3; LeilJO, 3 Outubro
1834, arte 34.

da côrte e municipie da cidade do Rio de Ja
neiro são geraes. Lei 40, 3 Outubro i834,
art. 31.

provinciaes ordenadas llela Lei 8' Outubro
1833, deduzidas as que, pela Lei da reforma
da Constiluição, passárão a geraes, cooli
nuárão a ser feitas denlro do anno de 35 -36
pela maneira ordenada emquanto não alte
rada pelas asst'mbléas provinciaes. Lei 40.
Ô Outubro 1834, art. 30.
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DESPESAS: contas annu~es dellas como devem
ser ol'ganisadas. Lei !lO, 3 Outubro 18M,
<lrt. lrl.

DESPESA

para pagamento dos cradol·es. Ord. 289,
2 Março 1841.

1-

'-decretadas nas leis de orçamento cessão, quando
se não fizerem denh'o do respectivo anno.
Av. 19 Novembro 1835; confirmado, decla
rando-se que as quotas passão como s:>ldos
para o anno seguinte. Av. 21 dito; Ofr. 9
Seteml)1'o 1837. - Vid. O,'d. 97, 1.2 Agosto
1842, in!i'a.

- militares no Rio Grande do Sul: para sua .fis
colisação del'ão-se providencias, e quaes.
Âv. e ln li'. 27 Selembro 1837.

- declarou-se o que se deve considerar como
sobras pam ter a applicação ordenada pela
Lei O Outubro 1835. Ord. 80> 28 Junho
1838.

- ordenon-se que do principio do anno finan.
ceiro seguinte em dianle a contabilidade
110 thesouro, thesourarias e mais repar-

• --lições de recebiment{) e, despesa, fosse
estabelecida POI' exercicio, e não por anno
como até agora. Dec. 41., 20 Fevel'eira
18t.0; pal'a execução. Ord. 225, 20 Junbo
:l8ltO; Orei. 226, 30 dilo; Circo 70, 17

- Junho 1842, entendida p la 01'C1. 19 De
zembro J8lJ2 (.]0/'/1, 6. 18[j3); Ord. c2 Circo
21 dilo (Jom. 21, 1M3); para mel bOI' exe
cução, Joslr. em OrJ 92. 13 Novembro
1843; alLerauo o Ret;. 20 Junho 18ltO por
Ord. 147, 3 Dewmbro 1846.

- até fim de Junho de 183~ ficnrão todas n cal''''O
' da ndminislrHção geral.-" ido 0'/'(1. 23!J ,°4

Julho 18áO.

- de ~xCl'cicio3 findos, feitas nas colleclorias,
,~e\'em admiltil'-se no exercicio corrente,
quando verllicado o pagame~lo até 30 de
Dezembro: como se devem eXf;edir ordens

DESPESAS elas provincias: declul'ou-se como
seria feito o sl1pprimento ordenado pelo
art. 36 Lei 30 Novembro 1841. Circo 15
Janeiro i8lt2. (Iorn. 25.)

geraes: deu-se regulamento pal'a a expedição
das ordens do thesol1ro publico fixando taes
despesas em caJa provincia. e a modo
por que devão sei' sUP'Pridas nlr;umas lhe
sourarias. Dee. nego 178, 30 Maio 1Slt2.

- do ministerio da guel'ra cm cedas pl'o'·incias,
e quaes: contas della monsaes documen
tadas se exigil'i.io. Ord, 10 Junho 1842 (JOI"/I.
170); derão-se modelos para sua c1assifi
caç,ão e escriptllração. Av. 79 e 80,19 Julho
1842..

declarou-se que as ordens para supprimentos,
gratificações e ouh'as despesas não fundadas
cm lei, tel'minão com a exel'ci.cio a que
dizem respeito. Ord. 97, 12 Agoslo 18!12
(CoU. Typ. Nac.) Ord. 15 Novembro 18l~2.

(lorn. 336.)

- declarou-se que [ouas as ordens especiaes sobre
~Hlgmento ou diminuição de receita ou des·
pesa relativa a ql1ulquel' exercicio, e devem
enlender como por integranles da ordem
geral de despesa pertencenle ao exercicio •
expedida conforme o nec. 177, 30 Maio.
Circo 1.6 Setembro t8lJ2. (107'11. 200,)

de expedienle de pl'oces os da fazenda: pnra
ellas se não devem razer aJianlamenlos;
as certidões devem ser foroecidas ~ralllita

mente pelas l'epal'Lições publica. 0\'(1. 1:32,
21 Dezembl'o 18h2, adclit. pela Ord. 114.
17 Julho 18lt3.-Vid, Ord, 9 OLtlllÚl'O 18lJ3,
infra.

com o suslento do presos pobres contiouão
a cargo dos cofres provinciaes. Ord. õ Ja·
neil'o 1843, (Sttl'l'l. ao 10m. 31.)
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DESPESAS declarou-se :'Is thesoural'ias que quan
do remcLLessem as l'eJaçôes de que lrata a
Ord. 17 Junho 18h2, demonstrassem lam
bem qual o saldo existenle no encerJ'amen~o

do exercicio, e em que especies; e se reslão
credi Los das rubricas de despesa a que
pertenção os scniços em divida, ou se
forão excedidos, e por que. e em virtude
de que ordem. Circo õ Janeiro 1843. (SI/ppl.
ao JOI'rI. 31.)

com ajuda de custo a deputados se não podem
considerar urgentes. Ord. 1lI Janeiro 1843.
(Jom. 34.)

doclarou-se (lue os arls. 3, 4, Ord. 9 Selembro
1842, se referem a cada uma das rubricas
de despesa dos diffel'enles minislerios, e não
ao credito tolal de cada um, porque então
poderião os inspeclores de thesourarias
passar lIS sobras de umas em que homesse
excesso para as em que faltasse, o que só
é facultado ao governo; e que o art. 4 refe
rido previne a hypothese figurada quando
a consignação não falta para a despesa or
denada. Ord. 28 Janeiro 1843 (Jorn. 51);
Av. 29 Julho 18h3 (Jm'n. 220) ; Av. 17 Se
tembro 184h. (Jom.257.)

ordenou-se cumprimento das Ords. 17 Junho
18h2 e 5 Janeil'o 18113. suspendendo-se
pagamento de despesas de exerci cios findos.
c porque; e exigirão-se informações a res
peito. Ord. e Circo 20 Fevereiro 1843 (JOl'n.
83); excitada por Ol'd. 35,6 Julho 1843.
Ord. 65, 22 Julho 1863.

da guel'ra no Rio Grande do Sul: sobrc
al1gmento de consignação pedido, demons
tração de despesa fulura, exame e cessação
de p:l~amenlo de despesas indevidas, in
c.lemnisação do cofres, fiscalisação nas re·
parlições, remessa mensal da classific:ll;ão
de despesa ordenada Das Circs. 10 Agosto,
21 Dezembro 1M2. Ord. 21 Fevereiro 1843.
(Jorn.83.)

DESPESAS excilou-se a execução do art. 4. Dee.
178, 30 Maio 1842, para que as thesou
rarias reclamem em tempo obre a insuf
ficiencia do crediLo. Circo '2.7 Abril :1843.
(Jom. 121.)

da gncrra: a diversas thesourarias remetleu-se
modelo para suas contas, conforme o Av.
16 Maio, que devem ser enviadas á res
pectiva sccretaria. Circ. 6 Junho 1843.
(Jom. 166.)

ordenou-se que se não empreguem em paga_O
mento de exercicios findos as rendas do cor
rente, e, quando nesle se empregar alguma
parle dos saldos findos, sejão indemnisados
logo que o estado das rendas o pel'lnitta.
conforme o Dec. 20 Fevereiro 1840. art. 18.
Ord. 62,17 Julho 1843.

de exercicios findos não se pagão sem auto
risação. conforme o Dec. 20 Fevereiro 1840,
art. 12. Ord. 45, 22 Julho 1843.

de custas e commissões de processos da (a-'
zenda nacional se mandárão, conforme Ord.
16 Julho 1836. abonar a um procurador
fiscal, levando á respectiva rubrica do orça
mento e incluindo-se em relação ao lbe
souro as que pertencessem a exercicios
findos. Ol'd. 9 Outubro 1843. (Jom. 282.)

supprimcntos ás provincias se ordenál'ão no
anno financeiro de 43-M .• devendo redu
úr-se li metade no de lih-á5 e cessar
lotalmente nos subsequenLes. Lei 317. 21
Outubro 1843, art. 7, S31; art. 49.

- militares: ordenou-se que nos sellS pagamenl~s

se não admiLLissem certidões de ,ida pas·
sadas pelas proprias partes. mas sim pelos
parochos ou subdelegados. Ord. 21 Outubro
1843. (Jol'n. 300.)
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DESPESAS

DESPESAS dos processos em que a fazenda na
cional fôr recorrenl~ : smls contas, revistas
pelo procurador da fazenda nacional, re
metle mensalmente o supremo tl'ibunal de
justiça ao thesouro para serem satisfeitas.
Ord. !6 Fevereiro 1844. (10m. 69.)

- fJue lenhão rubricas proprias nas leis de orça
mento, mas para as guaes os ministerios
não hojão distribuido credito, e por isso
forem ordenadas pelos presidentes sob sua
responsabilidade. devem ser levadas á res
pecliva rubrica e não á de cventuaes, e por
que: a quaes pertencem as de commissões
destinadas á exploração e demarcação de
limites. Ord. 29 Fevereiro !844. (Jorn.65.)

.- seu excesso não devem os presidentes auto
risar senão quando se dér algum dos casos
do Dec. 7 Maio 1842. Av. !7 Setembro
!844. (Jonl. 257.)

!!- judiciaes, e salal'io mensal rasoavel, se mandou
pagar a individuo que servira de sollicitador
da fazenda nacional e que promovêra exe
cuções della. - Vid. 01'd. 2! Setembro 1844.
(Jorn. 266.)

~ militares: ás thesourarias compete, nas pro
vincias em que não ha pagadorias, remelter
os balancetes mensacs das ditas despesas.
Circo 21 e 27 Setembro 1844. (Jorn. 2G8.)

- militares que ficarem por pagar alé o encerra
mento do exercicio a que perlencerem, não
podem ser pagas sen~o por novo credito.
e por isso subsiste o Av. 2 Março 1841 para
se abonarem nas lhesourarias as despesas
feitas pelas collectorias, levando-as ao exer··
cicio correnle sob o titulo - exercicios fin
dos.-Ord. 25 Selembro 18&7. (Jorn, 267.)

miudas, cejo adiantamento pelo procurador
dos feitos da fazenda se faça indispensavel
para andamenlo dos processos da fazenda.
aulorisárão-se. Av. 90, 5 Outubro 1844,
S 4.

li

DESPESAS: sobre pagamentos feitos por collec
tores, conforme a parle primeira da Ord.
2 Março 1841; abonação de despesas feitas
com o recrutamenlo de annos antel'iores
e com as forças legacs em Minas no anno
de 18ll2, não obstante não se ler aberto
antecipadamente o respeclivo credito; pon
tualidade no recolhimento dos saldos 8

prestação de contas. Ord. 2& Outubro
18M. (Jorn. 296.)

- decretadas por leis anteriores ou posteriores
á de orçamenLo n.O 317, 21 Outubro 1843,
mandaua continuar em vigor POI' seis mezes,
se con iderarão como parte deHa. Res. 346.
24 Maio 1845.

- da marinha; sua contabilidade como se re
gulou. - Vid. Contadorias. -Lei 350, 17
Junho 1845, &c.

~ de alugueis de casa, &c., honorarios de advo
gados, quando não são a cargo dos curadores
de heranças. - Vid. Bens de defuntos. -Av.
54, 10 Junho 1846.

do malerial a horda dos navios da armada:
mandou-se executar mappa de classificação
dellas.- Vid. A,'mada.-Av. 76, 31 Julho
1846.

- conforme as InsLr. 13 Novembro 1843, arts.
1, 2, e Dec. 20 Fevereiro 1840, art. 8, a
conladoria de guerra deve encerrar o sel.l
exercicio em 31 de Dezembro, &c., e.
conforme o art. !6, enviar o balanço ao
\besouro. Ord. 31 Julho 18h6. (Jom. 226.)

- milHar: a empregado da lhesoul'al'Ía de Minas.
que tinha a seu cargo a escripturação do seu
balancete e labellas, se mandou abonar
gralificação, e qual. Av. 18 Agosto 1846.
(Goz. OfT. !, 1. o vol.)
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DESPOJOS

DESPESAS geraes são as feitas com carluxame
distribuido a gual'oas naci(loaes e policiaes
para uescargas quando formarem em grande
parada. Âv. 17 Novembro 1846. (Gaz.
Olf. 69, 1.0 vol.)

os supprimentos dos cofres geraes aos provin
ciaes devem ser PO\' autorisação dos pl'esi
dentes, apl'esentados especwcadamente e
cm fórma legal, com as circumstancias que
os fizerão indispeosaveis. Av. 21 Dezembro
18116. (Gaz. Off.102, l,°t'ol.)

feitas com a captnra e entrega de crimi.noso,
subdito france?, ou brasileiro, que deva ser
punido pela respecliva llflÇão, são a cargo
do govemo reclamanle. - Vid. Circo 4 Fe
vel'eÍ1'o 1847; Nota 23 Dezembro 1846; lVota
e Av. 2õ JaneÍ1'o 1847 (Gaz. Olf. 148",
1..° vol.).

- de madeiras de construcção, como serão es
cripluradas. Av. 60, 24 Março 1847.

- e){traordinarias, ordenadas pelos presidentes
sob sua responsabiliuade nos casos não
autorisados, não demalldão para cumprit'-se
o pt'ocedimento do art. 2 Dec. 7 Maio 1842.
Ord.17 Junho 1848. (Gaz. OfT. 1.39,3: vol.)

- feitas sem auLorisação legitima não é ao Lhe·
sou1'0 , ou thesourarias, pel'millido abonar.
Ord. 23 Junho 18lJ.8. (Gaz. Off. 1á2, 3.° vol.)

extraordinarias, conforme o Dec. 7 Maio 18á2,
devem os presidentes immedialamente com
municar conforme o arL 3. ° cilo Dec. Circo
27 Junho 1.8l~8. (GazOff. iá3, 3.° vol.)

- a bordo dos navios da armada ordenon-se
fossem feitas segundo o Alv. 7 Janeiro 1797
e com a maior economia. Av, 13 Outubro
1848. (Can', i"lC1"c. 285.)

DESPESAS do exerelCIO de á7-!J8-lt9 tiverão
cl'edi lo para pagar-se. Res. 512, 14 Outu
bro 1841:; (COIT. Me1"e. 287); igualmente os
dos exercicios findos lif(uidados desde 1829
até 1.8 Setembro 18h8. Res. 513, idem.
(Con·. eit.)

- da guerra: as dividas de dons gratuitos para
eHa no Rio Grande do Sul considerál'ão-se
exlinctas. Lei 514,28 Outubro 1848, art, M.
(Dim·. 7939.)

- o governo não poderá applicar as consi~ações
de umas a oulras vet'bas, nem a servico não
desi!!;nado. Lei 514, 28 OuLubro '1848.
art. 52 (Dim·. 7939); Av. 10 Janeiro 1.849.
(Dim', 7995.)

- não decretadas por lei, qu:mdo as quotas no
tados nào baslarem, como serão, em casa
de urgencia, determinadas. Lei 514, 28
Outubro 1848, arl. 53. (Dim·.7939.)

-- do minislerio da guerra como serão proces
sadas e pagas nas pagadorias militares.
Dec. Instr. 268, 24 Dezembro 18lt8, art. !l.
(Diar.7984.)

além da votada com o JUIZO dos feitos da fa
'Zonda anlorisâl'ão-se. Dec. 585, 1,9 Feve
reiro 1Sl!9. (D iar. 8027.)

com a acquisição de menores para o corpo
de impel'iaes marinheiros ulllorisárão-se..
Circo 1.1 Maio 1.849. (Dia!" 8107.)

além da votada para o mlOlslerio da guet'ra
uutorisárão-se. Dec. 612 A. 31 Maio 1849.
(Dia?" 812õ.)

DESPOJOS tomauos aos lmmtgos da corôa por
tugueza, e quaes e como, pelas tropas da
pl'ovincia de S. PauJo, lhes forão conca-
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didos. Alv. 29 A~osto 1808, S10, ampliado
ali) batalhão n.· 11 de caçadores de primeira
linha. Dec. 14 Julho 1828. S4; e a lodos
os corpos de primeira linha. Dec. da mesma
data, S 5.

DESPREZO publico: a imputação a alguem feita
de vicios, ou defeitos, que possão a elle
expôr, constillre crime de injuria. Cod.
Crim. art. 236, S 2.

DESPRONUNCIA por sentença passada em jul
gado, PQr que meios se podia reformar.
Provo 22 Ou tubro 1822. (CoU. Nab.)-Vid.
Pl'onlmcia.

DESTACAMENTOS: ordenou-se que fosse ouvido
seu inspector na nomeação de seus com
mandantes e nos propriamente diamantinos
o respeclivo intendente. Av. 14 Maio 1808.

- 28 Setembro 1809 e 28 Janeiro 1811 (apenas
ât. no Repe1't. C/mlt. Mat. Suppl. verbo Des
tacamento, n.·S 3, 6); 16 Julho 1.833. (Repe1't.
loco cito n.· 4.)

- dos districtos diamantinos: vencimentos e
cavalgaduras de seu inspector. Av. 28 Ja
neiro 1813.

- de forças terrestres: os commandantes de
corpos de uma provincia destacados em
oulra, e os dos destncamenlos dos mesmos
corpos são obrigados a dar parte de todas
as novidndes acontecidas aos seus respectivos
cbefes ou generaes. Porto 23 Setembro 182li;
Port. 7 Dezembro dito. (Rf.pe1't. Cunlt. J'JII ato
verbo Destacamento.)

de umas provincias que se achão em outra
differente ficão debaixo das ordens dos
generaes daquellas em que servem. - Vid.
Porto 7 Dezembm i82lJ. (Repel't. Cunll. Mat.
verbo Destacamento, n.· 3.)

II

DESTACA~'1E TOS embarcados: seus soldados
devem fazer a limpesa dos seus alojamen
tos, empregar-se nas fainas geraes de içar
e alar os cabos. e ser adexLrados nos exer·
cícios de fU1ilaria e arlillleria. Porl. 5 No
vembl'o 1.825. (Repe?'t. CUJlh. L11ato verbo
Destacamento ~ n.· 6.)

- da guarda nacional.~Vid. GU(l1'clas !1aciol1aes.

sobre os que devel'ião guarnecer os presidios
que seria ulil estabelecer para segurança
da na\'egação do AI'aguage em Goyaz. Av.
29, 31 Janeiro 1849 (Dim.. 8007); Av. 31
dito. (Diw·. 8008.)

DESTERRO alé seis mezes para fóra da comarca
não exige fiança para que o réo se livre
501to. Consto art. 179, S 9; Cad. Froc.
art. 100; excepto si os réos forem vaga
bundos ou sQm domicilio. Lei 261, 3 De-.
zembro 1841.. 3rt. 37; Reg. 120, 31 Janeiro
i842, arts. 299, 300.

- em sua. applicação que obrigações impõem ao
reo neHe cOlldemnado. Cod. Crim. arl. 52;
como se executará. Reg. 1.20, 31. Janeiro
1842, arts. 418, 41.9.

- priva os réos do exercicio dos direitos politicos
durante os efIeitos da condemnnçào. Cod.
Crim. art. 53.

- os condeumados CJue enlrarem no logar de
onde houverem sido desterrados antes de
ati -feita a pena. coroo são punidos. Cad.

Crim. art. 5!1; Reg. 120, 31 Janeiro 18!J2,
art. 419.

para f6m do imperio em que casos ha lagar.
Cod. Crim. art. 141.

- crimes, cujas penas não excedessem a seis
mezes de deslerro, conheciflO. os. juizes de

47.
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paz. Cod. Proc. art. 1.2, S7; hoje 05 chefes
de policia, juizes municipaes, delegados e
subdelegados. Lei 261. 3 Dezembro 1841..
art. 4. S 1; 5,6; 17, S2; Reg. 120,31
Janeiro 1842, art. 58, S 6; 59 J 61, 62,
S1; 63, Sli 64, 173.

DESTERRO: cada dia delle, para arbitrar-se
liança. será avaliado de cinco a doze tos
tões. Cod. Proc. art. 109, S :1; Reg. 120,
31 Janeiro 1842, art. 307.

deu-se intelligencia a respeilo da alçada fixada
no Cod. Proc. 3rt. 12, § 7, combinado com
o art. 206 e Lei 6 Junho 1831, art. 5, e 26
Outubro 1831, art. 3, e art. 228 Cod. Proc.
Av. 18 Outubro 1834.

declarou-se sobre a alçada do Cad. Proa.
art. 1.2, S 7, que só linha as excepções dos
arls. 324 e 325. Av. 16 Março 1836.

p- declarou-se que os crimes de que trata o art.
12, S 7, não erão da competencia policial
para pertencerem aos antigos juizes muni·
cipaes pelo art. 35. S3, do cilado codigo.
Av. 73, 1. 2 Maio 1838. - Vid. Reg. 120. 31
Janei7'o 1842, m't. 3, S lJ.

DESTRICTO. - Vid. Districto.

DESTRUIÇÃO de monumenlos, edificios, bens
publicos ou quaesquer outros oujectos des·
tinados á utilidade, decoracão ou recreio
publico, como é punivel: Cod. Crim•
.art. 178.

- de membro, ou orgão, dotado de movimento
distincto, ou de uma funcção especifica que
se possão perder sem a vida, como carac
terisa o ferimento para punição do delin
quente. Cod. Crim. art. 202; Cod. Proc.
art. 37, S 1; Reg. 120, 31 Janciro 1842,
.arts. 221, 222.

DESTRUIÇÃO de cousa alheia, como é punida.
Cod. Crim. arts. 266, 267.

DETALHE: 25 Junho 1808, 20 Setembro 18M.
(apenaJ cito no Repert. Cunho Mat. SuppL.
verbo Detalhe.)

DETENÇÃO: suas casas. - Vid. Casas de detenção.

de cerlos individuos nacionaes e estrangeiros.
accnsados como suspeitos á ordem publica.
mandou-se, no Rio de Janeiro, cessar. Av.
22 Setembro 1811, anl1exo á Podo 1.' 5 Ja
neiro 1824. (CoU. Nab.)

e como, dos navios suspeitos de empregar-se
no commercio illicilo de escravos, foi accor
,dada enlre a Grãa-Bretanha e Portugal
'Conv. 28 Julho 1817, arts. 5, 6; Instr. n.02,
annexas; Reg. annexo, arts. 1, á, 5. 8, 13;
sobre indemnisação pedida por diversos
,individuos e companhias de navios delidos
·e aprisionados pelos cruzeil'os. - Vid. Bes.
22 Setembro 1817. (CoU. Nab.)

de certos individuos, empregados publicos.
ordenada para subtrahi-los ás machinações
populares, mnndou-se cessar. Dec. 16 Março
1821, annexo á Pari. 1.' 5 Janeiro 1824.
(Coll. Nob,)

de effeitos do inimigo pelos corsa rios bl'asi
leiros não anlorisa estes a dispôr delles por
maneira alguma sem que sobre os mesmos
haja senlença que legitime fi presa. Dcc.
Reg. 30 Dezembro 1822, C3p. 2, art,17.

e deportação de deputados á assembléa cons
tituinte dissolvida: indeferio-se pedido do
{-toverno da Bahia pal'a sua cessação.-Vid.
POI·t. 1." 5 Jallei7'o 1824. (Cott. Nab.)

de embarcações portuguezas peln esquadra
brasileira no tempo da gucl'!'a da indepen-
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dencia, julgada improcedente: seu valor a
respeito das apresadas até 12 Janeiro 1824
mandou-se, e porque, pag;ar aos apresa
dores. Porto 23 Janeiro 1824. (CoU. Nab.)

llETENÇÁO violenta de embarcações brasileiras
por outras hespanhólas no porlo de Ajudá :'
contra ella, como contraria ao direito das
gentes, reclamou-se, e bem a:;sim para
indemnisação dos damnos e prejuizos. Por i.
3." 28 Fevereiro 1825. (CoU. Nab.)

de cargas francezas a bordo dos respectivos
navios em Montevidéo permiLlio-se, e por
que. Prov.1.· 29 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

e aprisionamento de certos cascos e carrega
mentos, na guerra da independencia, jul
gou - se procedente, declarando - se porém
liJue, quanto á parte da carga do navio Leo
nidas, que era de propriedade inimiga, fosse
avaliada e entregue aos captores, ficando
subjeita ao pagamento do freIe por inteiro
e a ser restituida aos proprietarios, quando
as nações neutras obtivessem ig;ual resti
tuição a respeito da nação brasileira. Dec.
21 Maio 1828. (CoU. Nab.)

- e confisco accordou-se com os Eslados-Unidos
que sofTreria a propriedade neutra achada
a bordo de navio inimigo, salvo em que
caso. Trato 12 Dezembro 1828. al'L 15; e
QS contrabandos de guerra, 3rt. 18.

- de embarcações americanas dos Estados-Unidos
na guerra da independencia do Brasil: in
demnisações liquidadas mandál'ão-se pagar,
e como. Dec.10 Setembro 1829. (CoU. Nab.)

~ feita por corsarios brasilcil'os que entrem em
porIas estrangeiros, como será julgada por
commissão em que tamuem tenha parte o
consul do imperio. Dec. Reg. 14 Abl'i11834,
arts. 55,56.-Vid. Dec. Reg. 520, H Junli()'
1847, arts.1bO, 15J.

DETERIORAÇÃO de objecto spgurado COffi{) Se
avalia. - Vid. Avarias. -Reg. approv. pela
Res. 30 Agosto 1820, art. 10, &c.; Reg. de
SeK. da mesma data, art. 22. (F. BOl'ges,
Dicc. Jm'., verbo Detel·ioração.)

seffrida por embarcações brasileiras e dos
Estados-Unidos, nos portos de ambos, como
serão providenciadas accordou-se. - Vid.
Alfandegas. -Trat. 2.°19 Fevereiro 18JO,
art. 29, &c.

da cousa indemnisa-se, e como, quando esta
deva restituir-se em satisfação. Cod. Crim.
art. 23.

DETHRONISAR.- Vid. Dcselltronisar.

DEUS: doutrinas dirigidas a destruir a verdade
fundamental de sua existencia, como são
punidas. Lei 20 Selembro 1830, art. 2,
S5; 4, 5; Cad. Crim. art. 278.

DEVASSA sempre aberta havia em Minas·Geraes
contra os transgressores das providencias
sobre a permutação do ouro da faisqueira.
Reg. 8 Novembro 1808, S 6, 13.

de correição do Brazil: nellas se perguntava
pelo juiz e officiaes das sesmarias si cum·
prião seu dever. Alv. 25 Janeiro 1809, S9.

lia que trala aRes. 18 Fevereiro 1809 será
(lf'iginal quando o criminoso militar não
tiver ccmplice paisllno , e o traslado quando
tenha paisano. Si ainda se não achar tirada,
proceder-se· ha a elIa, sem o que se não
começa o conselho. Res. 18 Fevel'eiro 1809.
(Repert. Cttnh. iJJat. vero. Devassa, n.O 8.)

tira-se, e encorpora-se ao processo, nos casos
crimes dos mililares em que ellas tem lo~ar.

excepto em tempo de marcha. Prov, 4 Maio
1809; Porto Circo 28 Abril 1823.
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DEVASSA de correição no BI'azil: nellas se per
guntava pelas contravenções ao pagamento
das sisas. Alv. 3 Junho 1809, S 9.

tirava-se em correição conlra os que no Brazil
não ohservavão o Alv. do se110 dos papeis
e heranças. Alv. 17 Junho 1809. S12.

annua1 tirava o juiz commíssario delegado do
physico-mór sohre medicos e boticarios.
Alv. 22 Janeiro 1810, § 15, 17.

dos erros de officio dos officiaes da alfandega
pertencia aos juizes de fÓI'a pelo § 3, Lei
27 Junho 1795; e das prevaricações, erros
e abusos do escrivão da junta da fazenda e
da alfande~a e inspecção, e dos officiaes
desta ao chanceller da relação, e como.
Res. 20 Maio 1812. (Coll. Nab.)

- que produzira a pronuncia de um desembar
gador da casa da supplicação. ao qual se
concedêra homenagem. imporlou a sus
pensão do dito desembargador emquanto
se não moslrasse livre de crime. ou satis
fizesse as penas em que fosse condemnado.
Dec. 2.· 19 Novemhro 1812. (Cott. Nab.)

- sobre deliclo aconlecido em navio nacional,
cuja equipagem. amolinando-se, matára o
meslre e o lançára ao mar, apezar das nul
lidades de numero illegal de teslemunhas,
existir em traslado e haver duvida sobre a
competcllcia de jurisdicção por ter sido o
crime perpetrado no alto Ular, ordenou-se
que servisse para proceder-se, suppridas
todas as nullidades. Dec. 1. o 12 Fevereiro
1813. (Cott. Nab.)

conforme ella, e mais papeis, devia o desem
hargador promotor da justiça formar libello
accllsatorio nos autos de residenc'ia de ba
charel sindicado. Dec. 5 Maio 1814. (Coll.
Nab.)

DEVASSA de crimes de morte havendo-se desellll
caminhado os originaes em que' algumas
testemunhas não vinhão assignaclas pelo
juiz que havia CaIleciclo, e não llavendo
senão o lraslado que, por direi lo , é inca
llaz de produzir prova legal por não serem
os defeitos suppriveis, ordenou-se que.
apezar de ludo, pelo traslado se julgassem
os réos. Dec. 27 Junho 181ft. (CoU. Nab.)

- e sutDmarios se não podião negar ao ouvid.o~

em correição para exame, conforme a Ord.
liv. 1, til. 58. Prov; 1.' 23 J lllho 1816
(CoU. Nab.)

nunas pela manifesla parcialidade, suspeição e
prevenção dos juizes, se mandou ficassem
sem "igar, procedendo-se á lirada de novas
sobre os mesmos objectos na villa de Gua
ratingllelá. Provo 13 Oulubro 1814. (CoU.
Nab.)

ue correição por ouvidor da comarca: provi
_ dcncias sobre procedimenlo do capitão

general para obsta-la. Provo 28 Novembr
i81l1. (Cott. Nab.)

dos réos culpados em cártes de pão-bram.
perlencia ao juiz da corôa e fazenda, e não
ao ouvidor do crime. Provo 17 Abril :1.815..
(CoU. Nab.)

de processo militar que não rÓI' de deserções
deve ficai' por copia nos archivos dos COI'

pos nas capilanias, sendo, e como, feita e
concertada, e por quem, a dita copia. Prov.
5 Setembro 1815.

- sobre a sublevação de Pernambuco ordenou-se
lambem na côrle, e como. Dec. 2. 0 21 Abril.
7 Maio 1817, e Av. 28 Janeiro 1818 (CoU.
Nab.); mandou-se cessar, e como. Dec. õ
Fevereiro 1818.

- determinou-se ·que, perdendo-se algum pro
cesso de conselho de guerra que se-houvesse
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remeLlido ao supremo consclho de ju liça
miliLar, se mandasse fOI'mar, nos casos que
nfto sejão de deserção, pelas copias orde
nadas na PI'OV. 5 Setembro 1.815, e nas
deserções pelos regisLos dos COI'pOS, con
roorme o AlI'. 1ft Abril 1780. Provo 22 Abril
1820.

VASSA que déra logar á pronuncia e ordem
de prisão dos réos pela relação de Pernam
buco, declarou-se ao governador e capilão
general ele Pernambuco que não podia sei'
por elle suslada, mas só nos termos legaes.
Pro\'. 2.· 15 Maio 1820. (CDU. Nab.)

os sediciosos e amotinadores que Gradarão,
na praça do commercio do Rio de Janeiro,
querer ser só regidos pela conslilUição de
l.Iespanha emqllanLo não chegasse a que em
Porlugal se eslava fazendo, ordenou- e, e
como. Dec. 2.° 22 Abril 1821. (CoU. Nab.)

- geraes são oppressivas aos povos e contrarias
aos sãos principios de juri.spI'udencia cri mi
DaI. Lei da Consto Portug. 1.2 Novembro
!821; Preamb. em vigor pela Lei 20 Outu
bro 1823, art. 2; as incom'bidas a certos
julgadores CID determinados tempos e sobre
delictos incedos fMão extiucLas. Lei cil.,
S1. Esta determinação abrange as devassas
~craes dos juizos eccle iaslicos a respeilo
tlos seculares, e mesmo dos ecc1esiaslicos
nos cl'imes civis, § 2; 05 casos de elel'assa
geral llcárão sendo de quel'éla para os in
teressados, e ele denuncia para qualquer

(! "pessoa, tj i>.

ordenada em S. Paulo pG.los faelos de 23 de
Maio de 1822 mandou-se ficar sem eU·eito.

_ Dee. 23Selembro 1822 (CoU, Olll'. Pr,); Oce.
Porto La 16 Julho 1823. (CoU. Naú.)

- no Rio de Janeiro sobre individuas indigitados
como conspiradores e aoarchistas orde
nou-so, c cerno. Port. 2 • Edit. 4, Parlo 6,

9 Novemhro 1822; Porto 25 Julho 1823,
annexas ao Av. 2.° 1lI Julho 182'. (CoU.
Nab.)

DEVASSA sobre a facção descoberta em 30 de
Outubro de 1822, e agentes e emissarios
dos demagogos, se mandou lirar pelos
governos e camaras das provincias. Porto
11 Novembro 1.822 (CoU. Ollr. P1·.); Porto
19 Abril 1823 , annexa ao Av. 2.° 1.4. Julho
i828. (CoU. Nab.)

tira-se, sendo nccessario, dos commandanLe
dos ('orsa1'los qnando chegôo a qualquer
porlo, para ~abCl' si elles cxced 'l'ão 05 po
deres que a lci lhes dá, cnnl'orme o Alv.
91\1. io 1797, S 9. Alv. nego ~~o Dezembro
1822, cap. Õ, nrl. 10. - Vid. Reg. 520, :11
Junho 1847, a1'ts. 150,1.51.

dt>s escrivães e officiaes de jusliça tirava cad3
seis meles o juiz da chanccllaria, prece
dendo ediLaes. Alv. 4 Junho 1823.

especial se tirava contra as sociedades secretas
e seus membros si a sua doutrina olfen
desse a religião, a moral ou a ordem social.
Lei 20 Outubro 1.823, art. 10.

se mandou til'ar, sem limitação de tempo e
te temun1tas, sobre os [acLos sr<1icíosos do
10, ii e 12 dc Novembro de 1 23 e conlra
os periodicos Ta1lloyo e SelllLlItlla da Liber.
dade, e oult'os c cliptos incendiarias. Dce.
24 l'\o\'emuro 1823 (CoU. Om·. Pr.); PorLo
i3, 29 D zembro 1823, annexas ao Av. 1..
2 Ontubro 1829 (CoU. Nllb.); Port. 1.~ 3
Ahril182li (CoU. cit.)- Vid. Cm'ta Imperial,
ó Outuúro 1824, ele., LI/fi'a.

- pl'oces ada no Pará peJos oxlraordinarios acon
tecimentos de 14. e 16 de Outubro de 1823
mandou-se propôl' e julgar na casa da
supplicação do Uio de Janeiro. Dce. 21
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J;meiro :1824; supprirão-se nullidades. Dec.
27 Fevereiro 1824, cassado por Dec. 16
Março 182h.

DEVASSA se ordenou na ctlrle sobre varias pro
clamações, pasquins e papeis tendentes a
perturbar a ordem publica. Dec. 8 Março
1824.

- os. criminosos neHa pronunciados não podem
ser eleitores nem votal' na eleição dp. depu
tados, senadores e membros dos conselhos
geraes. Consto art. 94, S3; Instr. 26 Março
1824, cap. 2, S 6, n.· 3.-Vid. Lei 16.·
12 Agosto 1834~ al·t. 1; Dec. Instr. 157,
4 Maio 18!l2, arfo 3; Lei 261, 3 Dezembro
1841, art. 94; Reg. 120, 31 lanei1'O 1842,
art. 293; Lei 387, 19 Agosto 184.6, art. 53,
§ 3. - Vida Av. 28 Agosto 18h8, § 1. (Corr.
Merc. 281.)

- seu aulo mandou-se que fosse encorporado
no processo que se formasse para o livra
mento de qualquer réo pronunciado. Dec.
17 Abril 182á , § 1.

- e diligencias relativas aos processos de réos
presos ordenou-se, na côrte, que se fizesse
com brevidade, como ordena o Alv. 5 Março
1790, § 1. Porlo 3. a 22 Setembro 182h.

- da rebellião que rebentára em Pernambuco
ordenou-se, e como. Cart. Imp. 5 Outubro
18211 (CoU. Nctb.); mandou-se julgar, e
como, no Rio de Janeiro. Dec. i.· 25 Fe
yereiro 1825. (CoU. Nab.)

- cartas particulares de cidadãos envolvidos n611a
se mandárão, e como, juntar aos autlls
depois de reconhecidas. Porto 9 Outo.l>l'o
1824, annexa ao Av. 2.· 28 Julho 1828
(Coll. Nab.); mandou-se desfazer o appen
samento si fosse injuridico, cito Av. 2. 8 28
Julho 1828. (CoU. cit.)

DEVASSA sem limitação de tempo e testemu
nhas, com dispensa de lapso, se mandoll
tirar na Bahia sobre o assassinio do gover
nador das armas. Dec. 2!l Dezembro f824:~
(Coll. Nab.)

- a empregado escrivão de armazens nacionaes
que, em virtude della, fôra suspenso, se
concedeu reintegração no exercicio do em
prego e pagamento de ordenados que lbe
havião sido suspensos, deduzida porém a
quinta parte para o serventuario. Res. 1."'
28 Maio 1825. (CoU. Nab.)

- ordenou-se na côrte sobre um pequeno papd
e proclamação incendiaria. Porto f. 8 4Junbe
1.825. (CoU. Nab.)

- segunda ordenou-se no Maranhão pelos acon
tecimentos anarchicos que havião tido logal'~

sendo .nenhuma a primeira por não ser
precedida de ordem de S. M. o Imperador;
estranhando-se execução de amnistia illegi
timamenle dada pelo primeiro almirante.
Porto 3.' 9 Agosto 1825 (CoU. Nab.); sua
nullidade deve ser declarada por senten~
do poder judiciario. Av. 2.· 14 Julho :1.828.
(CoU. cit.)

- sobre o inspector das fazendas de Nazareth..
emPiauhy, ordenada pela junta da fazend~

mandou- se, e como, proseguir pelo lra'l
lado. Res. 4." i Julho 1826. (CoU. Nab.)

- de residencia dos magistrados declarou-s
estarem comprehendidas na Lei 12 No
vembro1821.-Res.11Setembrof826, S1.

- é uma das partes do processo criminal. Prov.
30 Junho 1.827. (CoU. Nab.)

- consumindo-se seus autos originaes de crimes
que, provados, mereção pena de morte.
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são os réos julgados pelos traslados; e, não
existindo esLes, a relação respecLiva manda
proceder a segunda. - Res. 11 Outubro
i827.

DEVASSA ordenada nas Alagôas pelo ouvidor
da comarca: sobre seu destino providen
ciou-se. Av. 20 Outubro 1827.

- contra os juizes de Itaguahy e Nova-Friburgo
se mandou tirar nas proprias villas pelo
ouvidor. Res. 21 Janeiro; Olf. 28 Agosto
1.828. (Ind. Alb. verbo Devassas.)

- da sublevação dos presos que tl'abalhavão no
dique foi tirada pelo audiLor da marinha
e remeLlida 'ao correll:edor do crime. Av.
1.5 Setembro 1828. (Repel't. Cunho lJ:lat.
verbo Devassa~ n.· 9.)

- do crime de lesa-magestade é comprehenc1ida
na Ord. liv. 5, tit. 6, § 8, 11, e liv. 1., lit.
65; e sobre eIle se podia devassar inde
pendente de deereto particular, conforme a
eH. Ord. e porque. Av. 1.· 1 Julho 1830.
(CoU. Nab.)

- sobre o criminoso facto de haver-se, na villa
de Goyana, queimado a constituição do
imperio com molim e insultos aos' Brazi
leiros mandou-se progredir, e como. Porto
3 Agosto 1830. (CoU. Nab.)

determinou-se que não poderião os ministros
do supremo tribunal de justiça, sorteados
1)ara pronuncia, mandar proceder quando
não fosse caso deHa, ou quando fôr segunda,
posto que a primeira seja nulIa. Res. 20
Dezembro 1830, art. 30.

- sobre a morte do DI" João Baptista Badar6.
remelleu-se ao supremo tribunal de justiça.
Porto 23 Dezembro 1.830. (CoU. Nab.)

11

DEVASSA: providenciou-se sobre procedimen to
contra capitão de cavallaria de segunda li
nha, estacionado em Oltlro lagar, e que
estava pronunciado cm uma devassa. Av.
24. Dezembro 1830. (Colt. Nab.)

-. sobre os aconlecimentos da noile de 28 de
Setembro de 1831 no thealro da côrle.
Relat. 28, Av. 1.· 29, Av. 30 Setembro.
Olf. :1, Av. 2.· 6 Outubro :1831. (Coll. Nab.)

como hoje se proceda na formação da culpa.
- Vid. Culpa.

DEVEDORES: declarou-se o Alv. 6 Julho 1807 a
respeito dos privilegias concedidos para
não serem executados e arremalados os
engenhos de assucar e lavouras de cannas.
-Vid. ASSUCQ1·.-Alv. 21 Janeiro 1809, &c.

"

- ã fazenda publica que se quizo sse estabelecer
na vilIa de S. João das duas Barras obti
verão moratoria. Provo 2. _ 18 Abril :1811.
(Cott. Nab.)

- que pedirem vista para vir com embargos
fondados no compromisso feito pelos cre
dores em seu favor, devem segurar o juizo.
Ass. 34.3, 23 Julho 1811. (CoU. Ass.)

- compromissarios: suas concordatas com o se
devem celebrar para que fiquem obrigados
os dissidentes. - Vid. Res. !.J Ab"il 181.8.
(Catt.1Vab.)

- compromissarios : declarou-se quando o banco
do Brazil, como credor, poderia acceder.
ou julgar-se dever acceder ás concordalas,
e com que prh'ilegio. Dec. 29 Oulubro 1818.

- á fazenda: na Parahyba do Norle mandou-se
acceiLar-lhes. em pagamento de suas divi
das, pesos hespanhóes, e em que valor.
Provo 2,- :13 Selembro 1819. (CoU. Nab.)

48
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DEVEDORES ao thesoUl'o nacional, e tambem
credores. como podem compensar seus
debitos. - Yid. C,'edol'es. - Lei Consto
Portug. 25 Março 1.821, &c.

- á fazenda. inculpavelmenle impossibilitados
de pagar suas dividas, forão admittidos a
fazê-lo, e como. em prestações ou letras
sem vencimento de juro. Lei Consto Portug.
9 Junho 1.821, em vigor pela Lei 200utu
hro 1.823, art. 2.

á fazenda por alcance no contracto de forne·
cimento para as companhias da guarda de
policia: como taes se mandou proceder
contra os respectivos commandantes. Porto
24 Julho 1822. (CoU. Nab.)

á fazenda por alcance- como thesoureiro pa
gador da tropa em S. Paulo: exonerou-se
de responsabilidade o presidente e mem
hros da junta da fazenda que lhe-uão tomára
contas nos tempos necessarios por estar dis
pensado de fiança pelo thesouro o mesmo
empregado. Res. !I." 9 Outubro 1822. (CoU.
Nab.)

de quantidade de polvora á fabrica da côrte
forão admittidos a compensação com salitre
que havião vendido á mesma fahrica. Res.
1.. a 1.4 Novembro 1.822. (CoU. Nab.)

á fazenda se admittirão a compen5ar, com
creditos que tiohão da fazenda, s6 as dividas
directas, não as indirectas por traspasses
ou cessões. Res. L" H Dezembro :1822.
(CDU. Nab.)

- por alcance do cofre de decima: declarou-se
que o primeiro responsavel ao thesouro era
o superintendente. devendo todavia deixar
se-lhe direito salvo para haver as ditas
quantias do thesoureiro ou seus herdeiros.
Provo 1." 15 Maio i8f3. (CDU. Nab.)

DEVEDORES: sobre requer-imento do fiel do
tbesoureiro-mór que, para sanar licito al
cance. pedira emprestada certa quantia
que não linha meios de solver e que. em
razão de cincoenta e tres annos de bons
serviços e oitenta de idade, implorava apo-'
sentadoria. - Vid. Res. :1.. 2l! Julho 1823.
(CDU. Nab.)

por alcance do cofre de decima: a um ex-su~

perintendente admitlio-se pagar alcance oc
casionado pelo eserivão respectivo com apo·
lices que deste recebêra. salvo o direito de
indemnisacão. e como, entre el1es. Res. 2."
9 Dezemb~o 1.823. (CDU. Nab.)

dQ thesouro que devessem entrar por mez 01'·

·denou-se que, no fim de cada um. destes
se apresentassem ao ministro da fazenda
relações. Porto 2." 5 Janeiro 18M. (CDU.
Nab.)

- ao thesouro: a uma credora de pensões ven
cidas admittio-se encontrar divida ao the-
souro com ella. Res. 3." 26 Abril i82~

(CoU. Nab.)

- á fazenda: foi um contractor de dizimos alcao·
çado admittido a pagar em prestações, ven·
cidas todas na falta de pagamento da pri.
meira. Res. 3." H Setembro 1.824. (CDU.
Nab.)

- ao senado da camara da côrte por alcance das
rendas do mesmo arrematadas: negou-se
lhe pagamento pelos bens da herança dos
ausentes suceessores do devedor fallecido.
por simples precatoria, e por que motivo.
- Vid. Bens de defuntos. -Provo 22 Junho;
Res. 9." 2 Dezembro :1.82l!.

- arrematantes de contracto de dizimos: a um.
que não mostrava boa fe negou-se accei~

tação de creditos de dividas provenientel
do contracto, em pagamento e prestaçõ~
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annuaes, concedendo - se -lhe uni camente
praso de seis mezes para venda de alguns
:bens sequestrados. Res. 1.· 26 Fevereiro
1826. (CDU. Nab.)

DEVEDORES: approvou-se não procedimento
de sequestro contra um administrador de
correio, de cujo alcance não foi possivel
descobrir a causa, acceitando-se offerta
pelo mesmo feita de pagar o alcance em
prestações. Res. 6.' 1.9 Abril 1.825. (CDU.
Nab,)

- de almoxarife alcançado em dinheiro para
compra de farinhas no Maranhão que, por
descuido, não bavião sido escripturadas,
concedeu-se aos herdeiros encontrar na di
vida os alqueires de farinha não escriptu
rados. Res. 2. a ~6 Maio 1825. (CDU. Nab-.)

- arrematante de contracto foi, e como, dis
pensado de pagai' resto do preço do con
tracto, em razão da resistencia dos collec
lados ao pagamento, e de incendio na sua
casa, e conforme o S35, Lei 22 Dezembro
! 761, passando seus direitos á fazenda pu
hlica, entregando o dito arrematante cer
tidão do que recebeu e os creditos a elle
passados, e com que obrigação. Res. 3. a

7 Junho 1825. (CDU. Nab.)

arrematante do imposto de botequins e taber
nas do Rio de J aneil'o allegando, e não
provando, prejlúzos, posto que realmente
se conhecesse que o rendimento do con
tracto havia diminuido, foi indeferido na
pretenção de pagar alcance em prestações.
Res. 2.' 28 Julho 1825. (CDU. Nab.)

de compra de diamantes oruenou-se que apre
sentassem no thesoOl'o seus titulos de cre
dito á fazenda para se fazer abono ao lhe
souro, visto não serem pagas as letras por
elles passadas ao erario. Porto 3." 30 Agosto
1825. (Call. Nab.)

II

DEVEDORES de contracto de dizimos do Rio
Grande do Sul forão admil1idos a encontrar
no seu deLito á fazenda metade da divida
de que erão credores, proveniente de gadclS
vendidos para fornecimento da tropa da
provincia, e pagar o res10 em prestações.
Res. 13 Outubro 1825. (CDU. Nab.)

de dizimos da provlllclU de Piauhy forão
admiUidos a pagar em prestações o seu
debito, e porque. Res. 2." 30 Janeiro 1826.
(CDU. Nab.)

de comedorias adiantadas recebidas POI' secro
tario da esquadra do Rio da Prata exone
rado e nomeado contador da junta de fa
zenda, e ordenados adianlados por este
u!limo emprego; mandou-se descontar seu
debito pela quinta parte do que vencesse.
Provo 10 l"evereiro 1826. (CDU. Nab.l

- funccionarios de ordenados indevidamente
recebidos em virtude da Lei 214 das côrtes
portuguezas forão mandados obrigar a re
posições, procedendo-se contra elles como
devedores da fazenda publica. Res. 5. a 8
Abril, Provo 9 Maio 1826. (Catt. Nab.)

- de arrematação de contractos de dizimos diver
sos na Bahia obtiverão remissão de paga
mento e arbitramenlo de consignações para
solução do que devessem, conforme oS 35
Lei 22 Dezembro 1761, em razão da guerra
civil e estrangeil'a sobrevindas. ·Res. 3. a 1.9
Abril 1826. (CaU. Nab.)

socios .fiadores e arrematantes do diúmo no
Ceará não obliverão remissão pedida, mas
arbitramento de consignação para pagarem
em prestações seu debito, e porque. Provo
26 Agosto 1826. (CDU. N ab~)

- à fazenda: concedeu-se encontro a um de
quantia que a junla expedicionaria do Piauhy
e Ceará descobdra enterrada em quintal de

AS.
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um devedor daquelle que o era á fazenda.
Provo La 28 Agosto 1826. (Colt. Nab.)

DEVEDORES: sobre pagamento devido pela fa
zenda publica aos proprietarios da Cazenda
da Lagôa de Freitas. na côrte. a titulo de
arrendamento, e da propriedade encorpo
rada aos .proprios que se dizia vinculo. 
Vid. Res. 3. a 9 Novembro 1826. (Cott. Nab.)

particulares. em Minas Geraes, perante que
justiças podiãO ser ajuizados por acção nova.
Provo 1." h Dezembro 1.&26. (Colt. Nab.)

- sobre pagamento devido pela junta da fazenda
da Bahia á conservatoria das Matias dos
Ilhéos providenciou-se, ordenando-se, e
como, seu effeiLo. Provo 2. a 19 Dezembro
1826. (Coll. Nab.)

arrematante do engenho Massangano, na Pa
rahyba do Norte. não obteve pagamento
do preço em prestações por não ter feito,
nos devidos Lempos, os modicos pagamenLos
a que estava obrigado á fazenda publica.
Provo La 8 Janeiro 1827. (Colt. Nab.)

á fazenda publica, em Pernambuco, atrazados
em pagamento de seus conLrélcLos. man
dá rão-se execu Lar. e como. sob responsa
bilidélue dos magistrados encarregados das
diligencias. Res. 2." 30 Janeiro 1.827. (Colt.
Nab.)

- thesoureiros da bulla da cruzada.-Vid. Btdla.

impos1>ibililados de satisfazer seus debitos á
fazenda publica no Ceélrá, farão admittidos.
e como. aos benellcios do Alv. respectivo.
Provo 1 Março 1827. (Colt. Nab.)

- promotor de ausentes declarou-se não poder
ser individuo devedor aos seus cofres, de-

vendo ser suspenso emquanto não realisasse
o pagamento; não se devendo tolerar simi~

lhantes emprestimos nem ser nomeados
empregados de ausenLes individuos indivi
dados para com os COrl'eS dos mesmos. Res.
1. a i8 Maio 1827. (Colt. Nab.)

DEVEDORES arrematantes do contracto dos di
zimos do gado no Rio Grande do Norte
farão admiLlidos a pagar debito em pres~

çóes. em attenção aos estragos da secca e
revolução. Res. 3. a 30 Julho 1827. (Cott.
Nab.)

de preços dos contractos das rendas publicas
regulou-se o modo por que farião os respec~

tivos pagamentos. Lei 13 Novembro 1827.

de 'direitos de alfandegas pedindo encontro
com os indevidamente pagos. mandou-s8
que recorreSSl'ID â assembléa geral legisla
tiva. Res. 6.- 4 Dezembro 1.827. (Colt. NubJ

- arrematantes de contractos de dizimos do
miunças em Pernambuco, admiltidos.a
pagar resto de seu debito em prestaçõea.
ordenou-se que o fossem pelo methodo
()\'denado na Lei 13 Novembro 1827. Provo
1.a 4 Janeiro 1828. (Colt. Nab.)

- á fazenda publica: sobre pretenção de encon
trar no pagamento da divida o preço de
escravos recehidos por lord Cochrane no
Maranhão para serviço da marinha. e ()$

seus salarios desde o tempo da entrega.
Vid. Res. 21 Janeiro 1828. (Colt. Nab.)

- á fazenda: requerendo encontrar divida de
soldos de oflieial de milicias que não havia
apresentado apostilla para declaração de
vencimentos. foi indeferido. Rtls. i.· ~6

Janeiro 1828. (Colt. Nab.)

- arrematantes de diversos contractos de AlagQu
forão admittidos a pagar o resto dop~
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da 3rrematação em prestações, na fórma
da Lei 13 Novemuro 1827, reduzindo-se a
letras, atlenlo serem inculpavelmente im
possibilitados. Res. 12 Fevereiro 1828.
(CoU. Nab.)

DEVEDORES arrematantes de contractos nulIos
de alfandegas como se mandárão debilar
por quanlias recebidas, e executar para pa
gamenlo, encontrando-se-lhes unicamente,
e como, dividas cuja utilidade para o con
tracto fosse conhecida. Provo 1.· 31 Janeiro
1829. (Cott. lVab.)

- de ordenados indevidamente recebidos na junta
de S. Paulo ordenou-se que, sendo impos
sibililados para a reposição, se eITecluasse
esla pelos membros da dita junta. Res. 23
Fevereiro i829. (CoU. Nab.)

de direitos de registo em Minas Geraes como
afiançarião o pagamento das letras, e onde,
e sob que penas em falLa de cumprimento.
Dec. 26 Março 1829. (CoU. Nab.)

r- á fazenda puhlica por direitos da alfandega:
sobre ltIVantamento pedido de sequestro e
adjudicação de predios á fazenda por falta
de lançador, em razão de divida fiscal de um
individuo por bilhetes que deixára de pagar,
motivado pela falsa declaração que este
fizera de não ler outros bens senão os da
quelle, e ler o lhesouro cobrado cumula
tivamente uma quantia de que um terceiro
(Hador deste pela mesr·na razão). era cl'edor,
de bilhetes que em logar do mesmo pa
gára, perseguindo-o assim o supplicante,
com privilegio da fazenda, por divida não
fiscal, &e. - Vid. Res. 22 Janeiro 1.830.
(CoU. Nab.)

da fazenda, membros de junta qne havião
encoll1mendado typographia, mandou-se
que iudenmisassem a fazenda pela quinta·
parle dos seus ol'denados, licando-Ihes per
tencendo a mesma typograpl.lla quando
sati!lfeita a fazenda do seu preço. Res. õ.·
1.0 Junho 183Q. (CoU. Nah.)

DEVEDORES: a um almoxarife de armazem de
Porto-Alegre, suspenso e mandado prestar
sevéras contas por alcance, declarou-se que
não devia ser rcintegraào no logar sem se
satisfazerem as diligencias orclenadas. Res.
U Dezembro 1830. (CoU. Nab.)

empregados publicas que se constituirem de
vedores de officiaes, ou empregados seus
subalLernos, ou que os derem por seus
fiadores, ou contrahirem com elIes alguma
()utra ourigação pecuniaria, como são pu
nidos. Cod. Crim. :\rt. 1119.

os officiaes de\'edores á fazenda por prejuizos
causados á nação em consequencia de des
caminhos, estragos e outros objectos de
responsabilidade criminal não podem ser
promovidos, 26 Julho 1831. (Repel't. Canh.
Mat. verbo Devedor, 11.° 1.)

á fuzenda nacional: regulou-se a fórma da co
brança de seus debitas. Dec. 18 Agosto 1831.

á fazenda nacional que forem remissos devem
os procuradores fiscaes compellir, e como,
a pagamento, conforme a Lei 22 Dezembro
1761., til. 3. Alv. 28 Junho 1.808, tit. 3,
S 2, 3, !J; Leis 25 Março 1821, 13 No
vembro 1827; Lei 4 Outubro 1831, art. 20,
S2,77.

de impostos da decima collectados ordenou-se
que fossem demandados execulivamente na
forma do Dec. 1.8 Agoslo 1831. - "id. De
cima Ll?,bana. - Dec. 7 Outubro 1831, art. 1.7.

- sobre providencias ordenadas a respeito de
sequeslro por di, idas á fazenda nacional
feito no Pará a mo parLicular.- Vid. Res.
8 OUtUlJ1'O 1.831. (CaU. Nab.)

ã fazenda nacional: derão-se sobre os prazos
dos pagamentos de suas dividas, conforme
o art. !J, Dec. i8 Agoslo 1831. Instr. 18
Outubro 1831.
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DE.VEDORES de heranças devem os collectores
procurar descobrir por meio de averigua
ções e diligencias necessarias. - Vid. Taxa
de Iterallças.-Reg. 1ft Janeiro 1832, art. 27.

DEVEDORES

mento a prasos no caso de não haver lan
çador a dinheiro á vista; e que jámais se
admillão a lançar os herdeiros dos devedo
res fiscaes fallecidos. Ord. 69, 2 Maio 1838.

- de dizima de chancellaria onde pagárão seus
debitos.-Vid. Chancellaria {dizima.)-Reg.
14 Fevereiro 1832, art. 1, &c.

que, depois de tomarem dinheiro a diversas
pessoas, se retiravão clandestinamente da
côrte: declarou-se que a respeita dos que
sahião do imperio exislião providencias,
não porém dos que viajão no interior, por
que o Cod. Proc. os isentou de passaportes.
Av. 1. Dezembro 1834.

- não foi approvada a faculdade concedida a um
de dar letras a favor da fazenda em paga
mento do que devia de donativos e terças
partes por arrematação e serventia de offi
cios. Ord. 17 Junho 1835.

- â fazenda: declarou-se que não erão admissi
veis letras para pagamento, conforme a Lei
1.3 Novembro 1.827, senão para as dividas
posteriores a 1827. OIT. 2 Março 1.836.

fi fazenda nacional que, estando nas circums
tancias do beneficio da Lei 13 Novembro
1827, o não reclamão, são executados. Porl.
10 Setembro 1836.

fi fazenda que faltarem ao pagamento da pri
meira letra, conforme o art. 3, Lei 13
Novembro 1827, são logo accionados pelo
valor de todas. Pari. 1.7 Oulubro, Porlo 21.

ovembro 1836; Ord. á Novembro 1837 ;
Ord. 129, 1.7 Dezembro 1838.

- á fazenda nacional: determinou-se que na
arrematação das execuções dos bens de
devedores finados só se admiUisse paga-

DEVEDORES do banco commercial da côrte
podem ser directamente demandados pela
direcção. Dec. Estat. 187, 23 Junho 1842..
art. 76; e os do da Bahia. Dec. Estat. 438..
13 Novembro 1845, art. 77.

fiscaes: não podem as thesourarias conceder
lhes espera para pagamento. Ord. 4 Julbo
1842 (J01'11. 202); Ord. 31 Dezembro 1845
(Jom. 16, 1846) ; Ord. 144, 26 NovembrQl
1846.

as cartas precatorias para execuções dos mes
mos, que direitos pagão. Ord. 1.6 Maio 1843..
(Jont. 1.á4.)

- fiscae~ e fiadores a quem se concederem pres
taçoes para pagamento de suas dividas:
como com elles se deva proceder decla....
rou-se. Ord.1@.a 22 Fevereiro 1844. .J

de orp~ão.s: contra elles procedem os juizes
de dIreito, e como. Av. 27 Março 1844
(JOnt. 90.)

- originarios á fazenda nacional: a respeito de
um declarou-se que, não sendo admissivel
conceder-lhe espaço para prestações, devia
ser executado e, depois de abonado o pro
duelo dos bens, poderião ser admitlidos os
fiadores apagar. o resto em prestações; e
que_ o proc~ss~ clvel e a fiança não dispen
savao o enmlOal e de responsabilidade.
Ord. 31 Julho 184ft. (Jom. 206.)

- Jiscaes executados: declarou-se que as the
sourarias podem receber deHes as quantias
a que estão obrigados, e como. OfI'. 71, 2G
Agosto 1844.
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EVEDORES á fazenda: sobl'e lomada de conlas
a um ex-almoxarife que pedia pagamento
de generos que lhe não havião sido lan·
çados, mandou-se, e como, proceder, não
enconlrando o valor dos generos que falta
rem com o dos que crescerem, e porque, &c.
Ord. 23 Novembro 18M. (10m. 323.)

fiscaes: a um concedeu-se pagar em presta
ções, mas negou-se passar as letras sem
abonação de pessoas idoneas. Ord. 27 No
vembro 1844. (Jorn. 328.)

lhesoureiros alcançados: declarou-se (lue a
exoneração do fiador tem logar em qual
quer tempo, si se não liver obrigado a servir
por todo o tempo do fiado, mas é obrigado
aos alcances que até enlão se verificarem.
Ord. 17 Março 1845. (Sllppl. ao Jom. 109.)

thesoureiro de ordenados do Maranhão obri·
gado a indemnisar o cofre, das notas falsas
achadas, declarou-se que as razões apre
sentadas servirião para isenta-lo de culpa
e fundamentar direito de indemnisar-se pelo
thesoureiro da thesouraria, não para con
siderar-se quite com a fazenda, devendo
submelter-se o negocio á decisão judiciaria.
2 Ord. 23 Maio 18lt5. (Jorn. 161.)

- thesoureiro de consulado por depositos des
encaminhados devem indemnisar por seus
bens, ou de seus fiadores, á fazenda pu
blica, como no caso de oulro qualquer
alcance, e porque. Ord. 59,5 Junho 18á5.

- fiscaes: declarou-se não se deverem com
missão de quantias enlradas nos cofres pro
vindo de execuções cujãs devedores alcanção
pa!1;ar em prestações. Ord. 75, 11 Julho
1845.

á fazenda nacional: regulou-se o modo de
proceder na cobrança das letras saccadas
a favor da fazenda, e seus respectivos juros.
Ord. 126, 20 Nm'embro 1845.

DEVEDORES á fazenda nacional, emquanto não
apresentarem' concessão do lhesouro para
pagarem suas dividas em prestações. não
devem parar por molivo algum as execu
ções. Ord. 137, 18 Dezembro 1845.

á fazenda, por não haverem enlrado na the
souraria com as quantias porqne esta saccou
a sen favor leh'as sobre o lbesouro, são
responsaveis a effectua-Ias. Av. H Março
1846. (Jom. 1.00. )

de salarios de Africanos livres, em qualquer
parte que se achem, são demandados ~o

juizo dos feitos da fazenda da côrte. - VId.
Africallos.-Av.17Março1846. (Jm'n.103.)

á fazenda. por contas correntes não pagão
juros, assim como a fazenda os não paga
aos seus credores originarios. Av. h Abril
1846. (Jom. 137.)

fiscaes: sobre o modo de entrar nos cofres o
dinheiro dos executados, e sobre os livros
em que se f~z carga aos procuradores fiscaes
das contas de devedorell que se mandão
execular. Ord. 33, H Abril 1846.

á fazenda: irregular execução contra um,
promovida com avaliação lesiva de fazendas
penhoradas. e illegal adjudicação á fazenda
com abatimento da terça parle, mandou-se
inlentar nullidade e rescisão, e como. Ord.
6 Junho 1846. (Jorn.211..)

á fazenda: declarou-se quo as Circs, 24 Ou
tubro e 31 Dezembro 1845 Mão inhibirão de
se usar dos meios judiciaes conlra os deve
dores que não quizel'em pagar amigavel
mente as suas dividas. Ord. 58, 23 Junho
1846.

- .fiscaes por alcance: pnsao ordenada pelo
juizo dos feitos da Bahia. - Vid. Av. 10 Julho
1846. (Jorn. 222.)
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DEVEDORES como, e com que formalidades e
effeitos, devem registI'ai' as hypothecas que
de seus bens fizeI'em aos seus credores. 
Vide lJypothecas. - Dec. 482, fla Novem
bro 1846,

- exactores da fazenda não cabrão commissão
das quantias em que ficarem alcançados, e
que só entrarem para os cofres por via de
execução. Ord. 90, 5 Junho 1847.

- fiscaes: quando as quantias forem arrecadadas
por meio de prestações, requeridas e con
cedidas depois de feitas as penh~ras 00

sequestros. tem os empregados do juizo dos
feitos metade das commissões. Circo 169,
9 Dezembro 1847.

- à fazenda. quando demandados forpm no
juizo dos feitos da fazenda de uma provincia
e as s.entenças se executarem em outra,
divide-se a porcentagem correspondente ás
sommas apuradas em conformidade. Circo
28 Janeiro 1848. (Gaz. OIf. 23, 3.°vol.)

~- ãfazenda nacional não p6de o governo perdoar
exonerando-os. Av. 17 Maio 1848. (Gaz.
OfT.117, 3.° vot.)

- á fazenda como thesoureiros, co1lectores, &c.,
por alcance, são suLjeitos a pagar juro
annual de 9 por cento em todo o tempo da
indevida detençno. Lei 514. ~8 Outubro
1848, arte 43 (Dia1'. 7939), explicado por
Av. 28 Ahril 18lt9 (Dia)'. 8094); Av. 23
Julho 18[~9. (Dia,.. 81ô1,)

- pal,ticulares: seus titulos de divida apresen
tados em juizo criminal para processo de
stellionalo não precisão de sello; sim porém
quando ajuizados civilmente. Av. 1.0 Março
18lt9. (Dim'. 8062,)

DEVERES: falta de exacção no seu cumprimento
quando se verifica, e como é punido o em-

pregado que a commetle. Cod. Crim.• arts.
1õ3 a 1ô5.

DIAMANTES: o intendente de sua extraccão em
Minas era ouvido para nomeação do; com
mandantes de destacamentlls dos districtos
diamantinos. Av. 14 Maio 1808.

no erario se estabeleceu a directoria e admi
nistração da extracção diamantina, e como.
Dec. 2.° 5 Setembro 1808. (CoU. Nab.)

- minorou-se o casLigo dos escravos achados
com instrumentos de mineração na demar
cação diamanlina. Alv. 20 Setembro 1808.

ordenou-se suspensão de serviços na extracção
diamantina de Abaethé. apezar da achada
de um diamante de um cruzado e um vintem
de peso. Av. 20, 28 Setembro 1808.

- seu contracto foi reconhecido como direito
exclusivo da corôa portugueza no Trat. com
Inglaterra de 19 Fevereiro 1810, art. S.
CODV. da mesma data, art. 6.

- sobre restituição ao seu intendente e fiscal
das quintas partes de seus ordenados, des
contadas durante suspensão. e dadas a ser
ventuarios. - Vid. Dec. 1.° 27 Março 1810.
(CoU. Nab.)

- fabrica de sua lapidação na côrte do Rio de
Janeiro creOll-se. Dec. e lnstr. 8 Junho
1812, annexas ao Dec. 24 Novembro 1815
(Cott. Nab.); ao seu adminislrador, escrivão
e escripturarios elevárão-se as ajudas de
custo. Dec. cito 24 Novembro 1815. (Cott.
cit.)

providencias se derão para melhorar n extrac
ção diamanlina do Tejuco. Dec. e luslr. 14
Setembro 1816. (CoU. Nab.)
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DIAMANTES: os registos e tahelecidos para
obvial' seu extl'avio, nunca o poc1c,'ão eoo
seguir. - Vid. Res. 1.. 19 Agosto 1817.
(CoU. Nab,)

- providencias pal'a remessa de sesscnta contos
em cada semestl'c á cxtraccão diamanLina do
Tejuco, applical'cis ao seu·expedienLe. Prol'.
10 Abril 1818 ; Provs. 9 Julho, 15 Setembro
1819, annexus:1 Prol'. 29 Maio 1824 (Cott.
Nab.); Provo 27 Agosto 1819. (CoU. cit.)

- na casa dos cofres do Tcjuco se mandou e-La
helecer a caixa filinl ào banco elo Brasil
p:lI'a commcl'cio du ouro em po. Cart. Reg.
2 Selembro 1818 (Colt. OCi1·. Pr.); Provo 3
dite;. (CoU. Nab.)

- mandou-se enlrar com elles no cofre do bnnco
do Brasil pa ra amortisação da divida com
elJe contrahida; dando-se diversas outras
providencia'. Dec. 23 nlarço 1821.

~ approvou-se suspensão de execução da Provo
26 Novembro 1819, que ordenàra maior
ajuda de cuslo á extracção diamantina do
Tejuco. Av. '24. Junho 1821.

6- extrahiJos de l:\\'1'as parLiculares se mandárão
compe. r com o produclo dos corre - as
rendas pertencentes a S, nl. a rainha de
PorLlIgul, além d, consignação annual de
cenlo e vinte contos feita à junla da cxtrac
ÇflO diamanlina. PI'OV. 2h t'o"el1)bro 1822.
(CoU. Nab.)

- hrulos. na importan~iade 6,280 quilates, &c., :j
se mandill'üo, e como, vender a um parti- "
culor ft visla, rtpplicado o seu ]1l'Odllclo, .I
ileduzida a com missão , á amorlisacão da
divida do Llíesollro ao hanco exlil1'cto do
Brasil. - "id. Banco. -P rt. 5 Junuo 1823.
(CoU. Nab.)

II

DIAMA "TES: se manJúrão, o como, pela junla
do exLineto booco vender na EUfopa, onde
mais vantajoso prt'ço o[efecesscm, os que
se ac1Javão m Portugal. - 'id. Banco. 
Porl. L a 30 Julho 11)23, -c.

- e oub'as pedras preciosas: sua pesquisa e
invesligo,fío consen io-se a cerLos individuos
no dislricto de Mop,y, como em oulros
quaesquer lagares, ucando olHigados a dar
immcdiala conta das descobert.ls ao ~o

verno. PorL. 26 Janeil'O 182LJ. tCoU. Nab.)

- providenciou-se, e como, pal'a que a junta
da fazenda coadjuv:lsse a junta da e Iracção
diamantina, em raziío de não )otlcr o lhe
souro occoner com as consignações allnUaS
que llJe el'ÜO devidas. Prov.2 Maio 182lJ .
.(CoU. Vab,)

que tíves5em pouco valor no commercio por
menos limpido 011 j'oIl.HIS, recolhidos no
thesouro, ordenou-se que t'ossem remetticlos
para o museo da côrte. Port. 1. a 11 No
vembro 1824.. (Cott. Nab.)

vendidos a um particular cujas leh'as a favol'
do erario de Li'boa não Lavião sido salis
feitas em consequencia da revolução de
Porlug:,1I: ordenou-se aos compradores que
aj)re.elllassem titlllo do seu credito á fazenda
pal'il <Juonar-s8 ao Ll1e~ollro melade da iUl
pu!'tnncia d s mesmos diamalltes, e como.
POI'L 3." !:lO Agu to 1 25. (CoU, Nab.)

sua [obrica dc lapidação na cOl'le mandou-se
!!lIarclur com vigilDl1cia, principalmenle do
Doil , Porl. 2." 18 Ou uiJro 1 25. (CoU.
J\iab. )

em gU(JOlidade de 4,000 quilales se mandou,
pela direcloria g I':!l da adlÍlinistraçfio dia
muntina da côrL , e lreg, r ú junta do
bal1co;e como (' para que fim. - 'ido Ba/lco.
-Dec. 2'1 Oulubro 8:!6. (CoU. Nab.)

49
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DIHUNTES

DIAMANTES no valor de 3:8~O~ rs. se mandá
rào entregar á secretaria dos negocias es
trangeiros para ofI'erla ao plenipotenciario
de S. M. Britannica por ler ajustado e fir
mado a convcncão so1>re abolicão do trafico
da escravatur;, de 23 N(lv~mbro 1826.
Dec. 11:1 Maio 1827. (Coll. Nctb. )

sua junla de adminislração na cidade de
Cuyabá, provincia de Malta-Grosso, foi
exlincla, passando suas fllncçóes para a
junta da fazenda. Lei 2ft Oulubro 1.827.

- seu escrivão do Tejuco, criminoso e perdoado.
declaron-se não ter direito ás qtún las partes
do ordenado do lempo em que estivera
suspense. Res. 1.' 21 Abril 1828. (CoU.
Nab.)

- regulou-se a fórma das buscas por seu extraYlo
e conlrabando. Res. 27 Setembro 1828.

DIAMANTES: sna lntendcncia foi abolida. Lei
2hUulubro 1832, art. 23; e autorisadoo
governo para reformar a adminislração
diamantina, ficando supprimido o emprego
e ordenado do fiscal dos diamanles, al't.
2!J; dando-se deslino aos respectivos em
prrgados das reparlições extinclas, art. 25.

- foi extincta a junla de adminislração do Te.
jnco, providenciando-se sobre nova admi
nistração, e como regulada, creando a renda
exLraordinaria formada do preço da arre
malacão das lerras diamantinas reconhe
cidas' como laes. Res. 25 Oulubro 1H~2;
Dec. 5 Agoslo 18:~3; ampliada á provincia
de S. Paulo. Res. 3 L Maio 1833. - Vid. Res.
374., 2ft Setemb1'o 18M), etc., infm.

sua renda ficou pertencendo á receita geral
do imperio. Lei 58, 8 Outubro 1833, art.
31, § 18.

- declarou-se não ter por lei a viuva de um
escripturario guarda-livros da jnnb da ex·
tracção do Tejuco direilo á metade do or
denado que vencia seu marido. Res. i.·
22 Setembro 1830. (Coll. Nab.)

declarou-se não ter por lei direito á aposen
tadoria um escripturario da conladoria da
administração niamantina d.o Tcjuco. Res.
lt Selembro 1831. (Col/. Nab.)

trastes da sua fabrica de lapidação se man
dárão remover para os armazens de róra
da ollicina lypographica na côrte. Porto 3
Outubro 1831. (Cott. Nab.)

em quanlidade de 5,727 quilates remeUidos
pelo governo para Londres se mandou deixar
passar livres de direitos. A.,. 9.· 19 NOTem·
bro 1831. (CoU. N'lb.)

- approvou-se expediente para execução dos
arls. 1, " Res. 25 Outubro 1832, ficand.
as mais suspensas até resoluçãO da assem
hléa geral legislaliva. Urdo 19 Novembro
18:\3; exigirão-se informações circumstau
ciadas a respeito da possibilidade da exe
cução da citada resolução. Av. 3 Fevereira
1837.

- declarou-se ao presidente de Minas que o
governo nunca leve em \'isla permittir a
ilslrangeiros a exploração de terrenos dia
mantinos. -olr. 30 Agosto 1837.

05 terrenos diamantinos e minas de diamantes
pel'lencem á nação, e por isso não podem
sele explorados por parliculares sem aulori
sação da assembléa geral legislativa. Av. 6&.
23 Março 1838.

sua remessa continuou a ra7.er-se para o the·
louro como até a~ora. Ord. 7 Dezembro
t842. (/orn.2 de 184.3.)
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DIARIO

DIAMANTES: foi o ~overno autorisado pora
arrendar, e como. os terrenos diamanti
nos. Res. 374, 24 Selembro 1845; para
cuja execução. Dec. Reg. 465, 17 Agosto
1846, mandado obserl'ar, e como. Av.
lnstr. 112, 21 Outubro 1846. - Vid. Dcc.
543, 5 Dc::emb7'o 18l17, infra.

- ao presidente de Minas ordenou-se que nas
estações publicas não fossem abertas caixas
com a colleccão de amostras de minas de
diamantes e o'utras, bem como das rochas
em que jazem e mineraes que as acom
panhão, orrerecidos ao Instituto Hislorico
e Geogrnphico Brasileiro; remeLlendo-se
porém á casa da moeda da côrte para exame.
Av. 13 ~laio 18h6. (SlIppl. ao J01"l1. 175.)

- que se exporlarem para róra do imperio pa
~araõ 1/2 por cento, sendo a avaliação feita
segundo os regulamentos do govel'no. Lei
396, 2 Setembro 1846, art. 13; para cuja
execução. Dec. 492, 2 Janeiro 1847; ne
nhum outro imposlo pagão na exportação.
Av. /14. 16 Março 1847; Av. 8 Janeiro 1841:~.
(Gaz. Olf. 10, 3.· vot.)

:- autorisou-se o inspector gel'al da administração
diamantina a nomear interinamente quem
substituisse o impedimento do engenheiro
e secretario. Av. 23 Janeiro 1847. (Gaz.
Off. 125, 1. o vot,)

recommendou-se cumprimento da Lei e Reg.
a respeito dos lerrenos diamantinos reser
vados, devendo, conforme o art. 9 da lei,
obstar-se que os exploradores sem titulo
continuem a mineração, prohibida fóra dos
casos expressos. Av. 16 Março 18h7. (Ga:z,:
Olf. 168, 1.· vot.)

:
- a correspondencia do inspector geral dos te~.

renos diamantinos deve ser com a thesott
raria. Ord. 46, 17 Marco 1847. '• I

II

DIAMANTES: ao inspector gerlll dos terrenos
diamanlinos de Minas mandou-se que re
cebesse vencimentos de de a posse, deuu
zindo-se o recebido como fnnoidol' aposen
tado da extincla intenc1encia do Serro. que
cessa por não poder accumular. Av. 26
Setembro 1847. (Gaz. Off. 152, 2.· t·oi.)

- declarou-se que para a impo ição das penas
do Reg. 465,17 Agoslo 1.846. se deve formar
unicamente um processo adminislralivo.
julgado pelo inspeclor geral, e sendo pro
motor o procl1l'ador fiscal da adminisll'ação,
e como. Ord. 131. 30 Setembro 1847.

- foi alterado o Dec. Reg. 4G5 , 17 Agosto 1846,
pelo Dec. 543, Ó Dezembro 1847.

- o destacamento do dislt'icto diamanlino cm
Minas deve ser de tropa de linha, mas nào
excedente ao numero designado no Reg.
17 Agosto 1847. Av. 15 Dezembro 1847.
(Gaz. Of{. 191, 2.· vot.)

- o preço IDInlmO de cada braça quadl'ada de
lerreno diamantino. arrendado conforme
aRes. 374.24 Setembro 1845, foi reduzido
a 51's. annuaes, podendo o arrendamento,
si convier, ser feito por qualquer praso
menor de quatro annos. Lei 514, 28 Ou
tubro 1.848, art. 35, (Dim'. 7939,)

DIARIO (livro) pelo menos devem ter os nego
ciantes, escripturado pela ol'dem cl1l'onolo
gicn. sem inversão della e sem interrupção,
claro ou verba alguma posta nas margens.
e no qual se achem lançados os assentos
de Iodas as fazendas que comprarem e as
despesas de sua pessoa e ca a. Alv. 29 Julho
f809, § 3.

- da assembléa geral conslituinte legislativa do
imperio (periodico) foi isento de porte nos
correios. Provo H .Tunbo 1823 (Colt. Nab.);
Porto 1.2 dilo (CoU, 0111". PI'.); despesa de

AI),
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soa impre'sno, &c. Põrt. 29 Agoslo 1823
(CDU. l\'ab.); Provo 1." Ú Outubro 1823.
(CDU. cit.)

DIARIO do GOíerno (periodico) ordenou-se que
se não publicasse mais. Porlo 1." 19 Maio
1.82h. (Colt. Nab.) ; sobre reclamação feita
pelo consuI era ncez a respeilo de um artigo
publicado neste periodico e que o dito
consul dizia insultante aos Francezes resi·
deoles na cÔrLe. - Vid. Nota 19 illaio 182h.
(CoU. cit.)

- Fluminense (periodico): sobre [órma de cessão
de seus rendimentos a [aval' dos officiaes
da secrelaria do., negocias esLrnngeiros.
Podo 18 Oulubro 1824. (CoU. Nab.)

naulico: 21 ,Taneiro 1825. (Repert. Cunho Mq.t.
verbo Diario, n. ° 1.)

- das camaras legislativas (periodico): fixou-se
abatimento do preço da venda. POI·t. 20
Junho 1826 (CoU. Nab.); supprimio-se sua
impressãe. Lei 15 Novembro 1831, art. 1,
S 7.

- .dos conselhos geraes, camaras legislativas, &c.,
devem as camuras muoicipaes assiguar, e
porque. Lei 1 OuLubro 1820, art. 61.-Vid.
Ali. 13 Fevel·ei,·o 1829. 1 Agosto 1.837 (CoU.
OU". P'·.)i 13.° 28 Julho i 3.· ;3 Agosto 1831.
(CoU. Nab.)

do Rio deJaneirofoi contracLado pelo governo
para publicar os actos officiaes. Circo 9
No\'embro 1848. (Dim·. 7945.)

DIAS Santos e Domingos: OIT. 1.4. Maio 1808, 18
Junho 1811. (Repel't. Cunh. l'rlat. verbo Dia,
n.· 2.)

- 16 Julho foi declarado fp.riado nas intenden
cias de l'dinas. Av. 9 hneiro 1813.

DIAS: 2ô [\-faio foi declarado de grande gaJa na
côrte em razão do ajust de casamento
do Sr. D. Pedro, principe real, com a Sra.
archiduqueza de AlIstria, e como festejado.
Dec. 23 Maio 1817. (B. Cal'lleíl'o, addit. 2.°)
Dec. 2.° 'J9 Agosto 1817. (Cott. Nab.)

19, 20, 21 Dezembro, em razão do casa
mento de S. M. C. Fernando VII com a
princeza D. Maria Izabel, ordenou-se que
fossem, e como, festejados. Dec. 17 De
zembro 1817. (CoU. Nab.)

- de intel'vallo concedido para ex.ecuções de
pena ultima, 3mpliárão-se ordenando-se
que estas só Livessem logar dous dias depois
da ultima decisão dos embargos para haver
'tempo de consulLar o duembargo do paço.
Dec. 30 Julho 1.818. (CoU. Nab.)

- 2h Agoslo e 15 Setembro farão declarados de
granue gala na côrle, e tambem feriados.
Av. 17 Agosto j 820, annexo á Repres. 9
Janeiro 1824 (Cott. Nab.); convidoü a ca
mara da côrle a festejar o primeiro, e como.
Edit. 22 Agosto 1821 (CoU. Nab.); e o se~

gundo por Edit. 5 Setembro 1821. (CoU. cito}

- do parto aa princeza real do reino unido,
como se ordenou que fosse festejado. Dec.
15 Dezembro 1820 (CoU. Nab.); e de outro.
Dec. 26 Fevereiro 1822. lCott. cit.)

- feriado ordenou-se que não obstasse ao jul
gamento da devassa por occasião dos acon
tecimentos polilicos da praça do commercio
da côrte. Dee. 2. ° 22 Abri11821. (CoU. Nab.)

- feriados do Espirita Santo interrompem .a
conclusflo de arrematação das capatazias.
Res. 2.' 3 Julho 1821. (CoU. Nab.)

do dia 12 Outubro de 1822 Se mandou
conlllr .0 anniversario que se deve designar
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!lOS diplomas publicados em nome do Im
peranle, e por e11e rnhricados ou assigna
dos, dt'rois da independencia do BI'azil e
soa constituição em impCt'io. Dec. 10 De
zembro 1822.

DUS do nascimen to, nomes das pessoas da fu
milia real, excepto os de S8. MM. pais de
S. M. o Imperador, deixárão de ser de
grande gala, e Dxou-se cm consequencia
quaes o serião: (o 1, 22 Janeiro; 26 feve
reiro; 31 Março; 4,25 Abril; 13 Maio;
5 Junho; 12,19 Outubro; 1.5 Novembro;
J, 8, 26 Dezembro; de pequena gala: ti
Janeiro; 7. 11, 30 ~lnrço; 29 Maio; G
Junho; 15 Ago lo; 14, H> Selembro; 5
Novembro; 25, 31 Dezembro.) Dec. Tah.
21 Dezembl'o 1822. - Vid. Porto 30 Janeiro
182á, in{nl.

de fest.1 nacionnl forão declarados o 12 de
Outubro e 7 de Setembro. Res. 29 Outubro
11323, e porque motivos. Port. to Novembl'O
1823 (Coll. Nab.); quanto ao primeiro,
Parlo 1." 3 Janeiro 1824 (CoU. cit.) - Vid.
Lei 9 Setembro 1826, infra.

P- 16 Dezembro, de feslivirlade estabelecido pelo
Av. 15 Julho 1816, foi.supprimido. Port.
1. a 3 Janeiro 182lJ. (CoU. Nab.)

.... 26 Fevereiro deixou de Sel' de gt'ande gala e
feriado. ParI. 30 Janeiro 1824. - Vid. At,.
9 L1laio 1826, infra.

- àa festividade de Corpo de Dcos: maudou-se
proceder cll'eclivamente conlra os corumen
dadores e cavalleiros da ordem de Curislo
que deixárão de comparecer á mesma fesli
vidade. Porto 14 Se lembro 1824 (CoU. Nab.);
Res. 2. a 8 Janeiro 1825. (Coll. cit.)

...,- DO 12 Outubro davão-se tres salvas de cenlo

. e um tiros cada uma, e havia grande
parada de todas as tropa,s; em algum dos

outros dia lixos, Oll vuriaveis, du\"50-sc ll'es
salvas de vinte e um liros; em oulros, lam
bem sllbj"itos ii variedade, dá-se uma sal"3
de viole e 11m liros, e, finalmente, (Om
outros embandeirão-se flS fortalezas e em
barcações de guena. Parlo 1 Outubro 1824
(Repel't. Cunho ,'fato verbo Dias, n.· 5.)
Vid. Ci"c. 5g, 14 Maio 1842, infra.

DIAS: approvou-se á relação de Pernambuco a
execução que déra ao Dec. 20 Dezembro
1820 que abolia as ferias grandes em be
neficio dos lilil?:antes. Porto 2.' 29 J aneira
1.825. (CoU. Nab.)

natalício de S. M. A L como se festejou na.
Ilha G.·aode e Paraty. Porto 5 Março 1825.
(CoU. Nab.)

de regedor punha nas relações o chanceller
e não o pl'e~itlenle da provincia. 4 Provo
15 Junho 1825.

de grande e pequena gala em que se devem
dar salvas de artilheria e embandeirar as
fortalezas delerminárão-se. Porto 25 Agosto
1.825 (Rppe,·t. Cunho Mat. verbo Dia, n.· 5.J
- Vid. Cil·c. 53, i4 Maio 18U, infra.

- ta Maio ordenou-se que fosse de grande gal3
na côrte. Av. 9 Maio 1826.- Vid. Lei se
guinte.

de grande gala na asscmblé3 geral é o da.
reuniào das duas camaras pura o aclo 50

lemne do reconhecimenlo do successor do
imperio. Lei 26 Ap;osto 1826, art. 9. - Vid.
A". 2.· 1. Julho 1830, inrra.

de festividade nacional em todo o imperio:
9 Janeiro, 25 Março, 3 Maio. 7 Setembro,
12 Outubro, e como rcstejados. Lei 9 Sir
tembro 1326. - Vid. Olf. seGuinte.
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DIAS de festa nacional; designa-los é aLLribuição
do poder lcgislalivo. OtI. 2 Agosto 1.828.
(Ind. Alb. vcrb. Dias.)- Vit!. Av. :15. 0 22
J «lho 1831, infra.

depois da che~ada de S. M. a I. como se mano
dárão festejar na côl'le. Av. 80ulubr01829.
(CoU. Nab.)

- li Abril, nalalicio da Sl'a. D. Maria II, foi
solemnisado com bpija-miio no dia 5. Av.
1. o 31 Março 1830 (CoU. Nab.); outro com
uma serenala. Off. 31 Março 1831. (Coa.
cito )

- iO e 31 Julho se declarúrão ae grande gala
por serem os do nome e nascimento de
S. M. a Imperalriz. Av. 2. 0 1 Julho 1830
(CoU. Nab.)-Vid. Av. 15. 0 22 Julho 1831,
inf1·a.

'- Santos, Domingos ou de festa nacional: na
vespera deHes não deve ter execução pena
de morle. Cod. Crim., art. 39.

'- de ~rande gala e fel'iado declarou-se o 7 de
Abril, pedindo· se providencia á camara
aos deputados a respeilo do 12 de Oulubro,
fixado festividade nacional pela Lei 9 Se
"lembro 1826. Av. 15.0 22 Julho 1831 (CoU.
Nab.); de feslividade. - Vid. Res. segainte-;
de gala.-Vici. Av. 31 Outub/'o 18[13, infl'tl.

de festividade nacional, na Bahia, foi decla
rado o 2 de J ullJo. Res. 12 Agosto 183:1.
Vid. Res. seguinte.

- de festividade nacional, em lodo o imperio,
forão declarados os 7 de Abril, 2 de Dezem- .
hro, supprimido o 12 de Outubro. Res.
250utuproi831.-Vid. Res.14ô, 26Agosto
1840, in{ra.

DIAS: quiota-fei 'a : declarou-se não ser feria
ludas as vezes que na semana occnrrer
oulro feriado.- Vid. Aulas (cô/'te do Rio
Janei?'o.) - Av. 1. Outubro 1.832.

Santos e Domingos: nelles se podem f~

prisões. Cod. Proc. art. 184; Reg. 1.20~

Janeiro 1842, art. 11.5.

San los são incluidos na sessão do jury. Caa.
Proc. art. 323; não os Domingos. Av. 2G
Oulubro 1tl33, § 1.-Vid. sob,'e este tId.
At'. 12 Setemho, 25 NOt'embl'o 1834; lOS"
16 Oulubl'o 1838, § 3.

feriados não da o Cod. Proc. ao juizes de paL
Av. 1. Abril 1833 (CoU. 01t1'. P1·.); o con
tl'ario em decisão o supremo tribunal de
jnsliça, 1. Julho 1.83!J. (C01'r. Olf. 28 Janeú.."
1835.)

- de apparecer, como se processão nas relações.
Reg. 3 Janeiro 1833, art. 59; Av. 15 N()-o
~embro 1836.

feriados nos cursos jurídicos quaes sejão. 
Cursos j 111'idicos.

- de gala e fostividade nacional: nelles deve
côrte compnrecer independente de aviso..
Circo 2 Abril 1836.

- San los e feriados não obslão á administl'aoCã
da jusliça criminal. Av. 13 Abril 1836••

de fesla nacional foí declarado o 23 de Julho.
Res. 146, 26 Agoslo 1840.

_ San los de guarda, Domingos ou grande gala
são feriados na secrelaria da marinha. Dee.
Reg. 114 1 4 Janeiro 1842, art. "~; Dee..
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DIAS DIAS

Rog. 351. 20 Abril 18!!ü, ad. 17; da jus-
iça. Dec. Reg. li8 B, 30 Maio 18á 2, 3rt.

11; Dec. nego 3lJ7, 19 Al.>ril18~ll, art. to;
do imperio. Dec. Reg. 346, 30 Março 18ll[~,

arl. 25.

J)üS feslivos em que as fortalezas devem con
.servar içada a bandeira nacional e salvar, e
como, fIxárão-se, e ~ão: 9 Janeiro; 11,25
Março; !lo 7 Abril; 3 Maio; 23 Julho; 2
Agosto; 7 Selembro; 19 Outubro; 1, 2, 8
De7.embro. Circo Tab. 53, lá Maio 1842.
- Vid, P1'OV. 71, 20 Julho 11:146, infra.

- Santos, de guarda, Domingos, Quinla e Sexta
feira Santa, feslividnde nacional e grande
gnla são os unicos fcriados concedidos ás
secreta rias de eSlado e repartições admi
nistrativas. Dec. H2, 12 Março 18[.2.
Vill. Av. 5 Abl'il 1843, infra.

- 24 Selembro de 18M, do fallecimenlo de
S. M. I. o Sr. D. Pedro I, foi mandado com·
memorar com honras funeores militares.
Dec. 226. 24 Setembro 18lJ2; Av. 17 Ou
tubro 18lJG. (Gaz. Off. 47, 1.· vot.)

:- feriados, fIxados pelo Dec. 142. 12 Março
18lJ2. decl:Jrou- se serem applicaveis ás the
sourarias. Av. 5 Abl'i1 184;j (Jorn. 10lJ); e
ils repul'tiçõe5 subjeitas ao ponlo. Av. 20
Setemhro 184ft (J01'll. 266); conlinuou o
!'eferido Dce. a ler vigor nas provincias, não
()bstanle o Dec. 365. 30 M:Jrço 18114, s6
relativo á corte. Av. 2 Novembro 1844.
Vont.311.)

- de grande gala na côrte. além dos de festivi
dade nncional, são unicamente: i Ja
neiro; 6 Fever('il'o; 11. 14 Mal'ço; i8.
23 Julho; h Setemuro; 15.19 Outubro;
26 Dezembro e primeira oitava da Paschoa.
Av. Tab. 31 Outubro i8/.3 (Jorn. 316); alle
rado ficando unicamente: i Janeiro; 11.
1-lI Março; 4 Setembro.; i5, 19 Outubro.
Dcc. 345, :;0 Março 184&; o dia 19 de Julh.o

passou a ser de pequena ~ala. Av. 11 .Julho
~8114. (.fom. 194.)-Vid, Dec. 522; 4 Julho
1847.

DIAS feriados. para os negocias forense • ol'gani
sárão-se em labella fundamentada. e são:
Janeiro 1 a 6, 9: Feverei('o. Quarta-feira
de cinza e dons dias anlecedentes; Março
11. 14. 25; Abril semana santa, 7, semana
da Pascboa; Maio 3; semana do Espirito
Santo; Julho 23; Setemoro 4.7, tá. 24.
Outubro 15, 1g; Novemuro 2; Dezembro
2, j 3, desde dia de S. Thomé até o ultimo
do mez e anno. Av. H Dezembro 18411.
(CDU. Sllppl.)

Ceriados quaes são. e como. nas admini.tra·
çóes do correio. - Vid. Carl'eios. -Dec. Reg.
399, 21 Dezembro 18M, arts. 77 a 85; Av.
Instr. 15 Dezembl'o Hl47.

- 23 de Fevereiro foi declarado de grande gala
em substituição do 11 Março. Dec. 414, 14
Junho 1845. (Jot·n.162.)

- festivos em que devem ter logar salvas ia
principal fortaleza e navios da armada: Ja·
neiro 1; Fevereiro 23; Março 11, 14-. 25;
Abl'i! 4.7: Maio 3,18; Junho 23. 31;
Agosto 2; Setembro 3. 4. 7; Outubro i5.
19: Dezembro 1,2,8; Saboado de AlIeluia;
Corpo de Deos; Padroeira da c:lpital do
imperio e das provincias. Provo Tao. 71;
20 Julho 1846; no dia 29 Julho mandou-se
praticar o mesmo que no do natalício do
principe imperial. Av.t7 Junho 1847. (Gaz.
Olf. 39. 2.· vol.)

de grande Rala foi declarado o 29 de Julho
em suostiluição ao 23 de Fevereiro. Dec.
622, 4 Julbo 1847.

uteis da reunião uo conselho municipal de
recurso, como se devem contar. - Vid. COft

srlho municipal de recurso. - Av. lO Maio
i 848. (Gaz. Olf. 110. 3." !Jol.)
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DIGl'JDADES DILAÇÕES

DIAS de fesla nacional actualmente são só 25
Março, 7 Selembro, :2 Dezembro, e só esles
c os Domingos c dias Sanlos de guarda
serão fer·jados lia' esiações publicas. Res.
501, 19 Agosto 18ltS. (Can·. Mm'c.234.)

do baptisndo de S. A. o principe imperial com
que salvas fui mnndado saudar. Av. 15 Se
tembro 1848. (Corr. Mel'c. 261.)

- 9 Janeiro 1849 foi festejado com grande gala
suspendendo-se para esse eífeilo sómcnte
o ludo. Av. 7 Janeiro 18LJ9. (Diar.7987.)

19 Julbo foi declarado de ~rnnde gala em
substituição ao 20 do mesmo. Bec. 615,
15 Junho 1849. (Dim·.8130.)

San los , Domingos e de festa nacional: os
empregados de razenda que deixão os seus
logares, e os que cnlrão denovo, tem direito
aos seus vencimenlos, incluídos taes dias.
Av. 9 Agosto 18lt9. (Diar.8175.) .

DICCIOr ARJO das artes e aflieios foi mandado
fazer. Port. 22 Setembro 1812. (Repel·t. F.
T h. verbo Diccioltal'io, n. o 672.)

DIÉTAS: a bordo dos navios da armada nacional.
- Viu. Anilada. -Dec. 1.!l Abril1834.

- nos hospilaes regimclltaes. - Vid. lfospitaes.

DIFFA~1AÇÃO paI' meio da imprensa, ou gra
\ ura, como é punida. Lei 20 Setembro
1800, arls. :l, 4,52; Cod, Cr'im. ads. 230,
267; Cod. Proc., nrt. í9.-Vid. Calmnnias,
111jw,ias,

DrG ~IDADES ·que livessem se mandou fossem
liradas em t\lonlcvidéo aos empregados pu
blicos que hOll VCSSCill lomado parte nos

planos uos anarchislas c rcLeIdes da mesm~
provincia. Cnrl. nego ~8 Janeil'o 1823. an
nexa á Porl. 2." 8 nlurço 1824.. (CoU.Nab.)

DIGNIDADES da nação: crimcs contra eIla diri.
gidos quaes são, e como puniveis. COIl
Crim., arls. 68 a 81,.

- da eapella imperial. - Vid. Capella (Real.)

- das cnlhedracs. - Vid. Sés.

DIGNITMUOS da imperial ordem do Cruzeiro IS

rI:! Rosa: seu numero e promoção. - Vid.
Ordens-; suas continencias e Domas. 
Vid, COlllinencias-; scus novos e velhos
direitos do diploma. - Vid. Novos c velhos
direitos.

DILA ÇÕES espcciacs nos processos de seguros.
- Vid. Segm·os. -Reg. 30 A~03to 1820.
(F. B01'ges, Dicc. JU?'. verbo Regulamenlo 1

pag.422.)

não se devem espaçar; nem conceder lermos,'
on facullar-se proroga<:'tlo deUes contra a
lei; nem se deve admillir necessidade de
lançamcnlo scntlO nos lH'ccisos casos ex
pressamenle designados na lei, Circo i6
Dezembro 1829.

- e qnal é especialmenle concedida ao rco prezo,
Oll afiancado, cilndo c demandado em feilo
cível, re~'ogada a Orel. Lei 3, ti t. 9, § i2.
Lri 11 Sclcmbro 1830, nrls. 2, 6.

no processo dI,; contrabando. - Vid. COIll1'a
bando.-Ueg. 120, 31 Janeil'o 1842, arls.
389, 392.

dos despachos que [IS concederem para fóra
do imperio, grandes ou pequenas, e dos
que as denegarem inteiramente para o im~
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, - amoedado accOl'dou-se que os respectivos sub
ditos poderião ll'amportar comsigo. Trat.
com a Austria, 29 Novembro 1827, art. 2.

: - compensação em dinheiro declarou-se sei' a
: intelligencia que se del'eria dar á pala ra

indemnisaçãa, usada no Trat. 29 AgosLo 1825,
art. 6. Instr. 31 Março 1827, S 9, 10, &c.•
annexas ás Instr. 3 Setembro 1827. (Cott.
Nab.)

perio, ou fóra delle, conforme a Ord. liv.
:t, lil. 6, S9; liv. 3. lil. 20, S 5, Lit. 5!l,
§ 12; dão-se aggravos de petição e inslru
menlo. Dec. Reg, 14.3, 15 Março 18!l2, art.
15, S5; art. 16.

DILIGENCIAS: os magistrados nelIas empregados
que aposentadoria tem.-Víd. Aposentado
ria.- Lei 11 Maio 1821, &c.; Lei 25 Maio
1821, &c.; Provo 28 Julho 1827, &c.; Cad.
Proc. art. 4.7, &c.

- julgadas necessarias para decisão de feiLos cíveis
perante as relações, como se satisfaráõ.
Vid. Reg. 3 Janei1'O 1833, a1·ls. 45, !l6, 52,
86; Reg. 9.° 17 Feve7'ei7'o 1838, m't. 2.

- no precesso administrativo, perante a secção
do conselho de estado, por qnem serão, e
como, ordenadas. Reg. 124., 5 Fevereiro
1842, arts. 35, 36.

;DIMINUIR o peso da verdadeira moeda é crime.
e como punivel. - Vid. Moeda. -Lei 52,
3 OuLnbl'o 1833, arts. 7, 8; Cad. Crim.
art. 176.

DIMISSÃO.- Vid. Demissão.

DINASTIA. - Vid. Dynastia.

DINHEIRO: 20 Junho 1808 (apenas cito no Repel'l.
CCLIlh. Mat. Suppl. verbo Dinheiro.)

- de ouro, prata e cobre mandou-se correr no
interior das capitanias, como na Beira-mar;
e os pesos hespanhees com o valor de 960
réis depois de marcados. Alv. 1 Setembro
1.808, S 1, 2, revogado quanto a estes
porque se prohibio que corressem em Minas
ainda como generos de commercio. Alv. 8
Novembro 1808, S 3.

Il

DINHEIRO: foi prohibida a sua entrada como
tal, e só admiLlido como genero; e man
dado confiscar o falso. Alv. á Outubro
1808 (CoU. Delg.); fOl'ão admitlidas as
patacas bespanhólas com o valol' de 800
réis. Alv. 17 Outubro 1808 (CoU. cit,); e
os guinêos inglezes com o de 3:tj)733 réis.
Porto 3 Dezembro 1812. (CaU. cit.)

- de prala e cobre: variação do seu nome,
augmentando-se o valor para correrem no
Brazil. Alv. 18 Abril 1809.

- de prata provincial de valor exlrínseco de 960
réis, mandou-se cunhar na casa da moeda
do Rio de Janeíl'o e Bahia. Alv. 20 0

vembl'o 1800.

- a juro. ou a risco, para todo o commercio é
permitlido dar-se em qualquer parLo, sem
restricção de premio ou de Lempo, e só
pela convenção das partes. Alv. 5 Maio 1810.

de heranças de defuntos e ausentes.- ido
Bens de defuntas.

- sequestrado pertencente aos fundos do con
tracto dos escravos de Bissáu e Caxeo,
mandou-se restituir aos herdeiros do se
questrado. Av. 27 Setembro 1811 , annexo
à Provo 26 Setembro 1817. (Call. Nab.)

- 'lue em Minas Geraes estivesse em poder de
testamenteiros perlencentes a subditos de
PorLugal, se mandou recolher aos cofres
da fazenda publica. Pro\'. 20 Março 1823.
(Coll. Nab.)

50



DINHEIRO

DINHEIRO proveniente da importancia de to
mallias de contrabandos devia depositar-se
na junta do commercio. - 'id. Deposito.
Res. 8.· á Dezembro 1827, e Res. 2. a 28
Janeiro 1828. (Cott. Nab.)

dos respectivos subdilos existentes em fundos
publicas, ou em bancos puLlicos ou padi
culares, jamais serão sequestrados ou con
fi cados, sobrevindo guerra ou dissenção
entre as suas nacões. Trat. com os Estados.
Unidos da Ame;ica, 12 Dezembro 1828,
art. 26.

quem fornecer a nação lOlmlga para fazer
guerra, ou commeUer hostilidades contra
o imperio, como é punido. Cod. Crim.
art. 71..

quem receber plua praticar, ou deixar de pra
ticar, algum acto de officio contra, ou
segundo a lei, como é punido. Cod. CrÍln.
art. 130.

- publico, o empregado de sua arrecadação.
cobrança ou administração que, directa
ou indirectamente, exigir, ou fizer pagar
quando 050 dever, é puuido como concus·
sionario. Cod. Crim. arl. 135.

- a juros podem dar 05 presidentes de provincia,
commandantes de armas, magish'ados vita
licios, parochos e officiaes de fazenda nos
districlos em que exercerem funcções. Cad.
Crim. art. 148.

publico: o empregado publico que de1le se
apprepriar. ou o consumil·. extraviar ou
consentir que outrem o faça, ou o empreo

•

sal', ou pagar antes do tempo. e os indi·
yiduos que a seu cargo, por qualquer título,
tiverem os ditos dinheiros, eommetlem pe
culato, e como são punidos. Cod. Cl'im.
art5. i 70 a 1i2.

DINHEIRO

DINHEIRO da nacão: sua reme 'sa autorisa "
deslacar gU:J~das naciooaes. Lei 18 Agosto
1831, art. 107, Si.

publico: seus devedores em consequencia de
alcance, que praso tem para pagarem. Instt'.
18 Outubro 1831, art. i, S2.

- de qualquer especie: seu juro convencional
ou legal declarou-se, e como se provará.
Lei 24 Outubro 1832.

whre penhores põde o banco commercial do
Rio de Janeil'o e da Bahia emprestar. - Vid.
Ballcos.-Decs. Estats.1.87, 23 Juoho18h2.
<lrt. 47, S7; h38, 13 Novembro 18!J5, arte
14, S 3.

dos mentecaptos, prodigos c desasisados, 1'e·
colhido ás thesourarias, vence juros. e
porque. Av. 124,20 Setembro 1847.

- de orphãos. - Vid. Orpltãos.

- de aOefuntos e ausentes são recolliidos, e como.
ao deposito nas lhesourarias. - Vid. Benl
de defuntos, elc. - Dec. 56J , 18 Novembro
1848, ar I. 1. (Dia,.. 7958.)

- de multas. e outros, recolhidos aos correios
na eôrte, remetleu-se mensalmente para o
thesouro. Av. :H Janeiro 18M). (Dim'.8009.)

- em prata apprehenclido a bOl'do de embar
caçflO, sem despacho, mandou-se restituir,
e porque. Av. 22 Março 1849. (Diar.8066.)

detido em poder dos eoUedores thesoureiros~

a respeito dos juros deu-se inleIligencia 1
Lei 28 Outubro 1848, art. 43. Av. 28 Abril
18h9. (Dia,.. 8094.)
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DIRECCÃO•

DINHEIRO publico arrecadado por administra
dores, col1eclores e mais agentes: para me
lhor fiscalisação derão-se providencias, e
ql1aes. Av. 16 Julho 1849. (Diar.8156.)

DIORAMA e cosroorama: suas casas estão sub
jei tas aos iro postos policiaes e municipaes,
como verdadeiras casas de espectaculo. orr.
iO Setembro 1835.

DIPLOMAS e mais documentos puLlicos, lavrados
em Portugal depois do dia 20 de Março,
com o formularia da regencia, por se igno
rar a morte de S. 1\11. a rainha, se declarúrão
validos, sendo assignados por EI-Rei, in
del)endente de serem reformados. Dec. 28
Selembro em Av. h Dezembro 1816. (Ind.
Alb. verbo Diplomas.)

- assignados por S. M. o Imperador, depois da
data, devem l(,Jl' mencionndo o numero de
annos decorridos desde a sua acclamacão.
Decr. 10 Dezembro 18:1.2. •

- e cartas que passassem pela chancellaria 01'·
•. denou-se que no seUo pendente, em lagar

de filas eQcarnadas, tivessem verdes. Porto
17 Setembro 1823 (Coll. Nab.); que fossem
verdes e amarellas. Porto 6 Outubro 1823.
(CoU. cit.)

- dos empl'egados dos arsenaes de marinha são
ordens authenticas pam recebel'em orde
nados. - Vicl. A1'Senal ele marinha. - Dec.
Reg. 13 Janeiro 1834, art. 67, &c.

- dos empregados publicas sen'em-lhes de pas
saportes pura viujal' no impel'io, quer sejão
:Brazileiros ou eslrangeiros. Reg. 120, 31.
Janeiro 18h2, arls. 69,71.

lillerarios e scienlificos, pnssados em paizes
eslrangeiros, não pagão direitos e só seBo,
e quundo.- Vid. Sello.-Av. 29.· (3 Abril
i84!1.

II

DIPLO~iAS, tilulo , alvarás, carlas, &c., pas
sados e expedidos anles do Reg. 26 Abril,
que se110 pa!1íão. - Vid. SeUo. -Ord. 28 J u
nho 18M. (Jom. 181.)

de mercês concedidas nos officiaes ua quartil.
classe e honorarios do exerci lo , meuiante
que providencias, se lhes enll'egão na se
cretaria do imperio. Av. 31 Janeiro 18h5.
(Suppl. ao Jorll. 51.)

DIPLOMATAS. \

~ Viu. .111 inist1'os Diplomaticos.

DIPLOMATICOS. )

DIQUE: á companhia Rio-Doce farão cedidos
gratuitamente os terrenos devolutús que
necessitasse para diques, &c. - Vid. Com
panhias. - Res. 23.' 17 Selembro 1835,
art. 8.

de madeira para construcção e fabrico de
embarcações de guerra se mandou fazer no
Pará. Av. 30 Agosto 1837.

- secco flucluanLe; para seu estabelecimento no
p.ort~ do Rio de Janeiro.' concedeu-se pri
vIlegIO e sob que condIções e vantagens.
Res. 344., 5 Abril 1845.

- 'sua construcção auLorisa desappropriação por
uLilidade publica, geral ou municipal na
côrLe. Res. 353, 12 Julho 1845, 3rt. 1, S4.

- da côrle na ilha das Cobras. - Vid. Arsenal de
mm'illha.-Dcc. R('g. 461, 31 Julho 1846,
art. 2, S1.

DIRECÇÃO da commissão dos negocios de Roma
foi suspensa, ficando Indo no eslado anLigo
aLé nova deliberacão.- Vid. Bullas. - Alv.
7 Janeiro 1.809. .

50.
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DIRECÇÃO medico-cirurgica dos hospilaes mili
tares. - Vid. Hospitacs. -Alv. 2 Março 1812.

DIRECTOR do laboratorio dos fogos artificiaes.
Vid. Laboratm'io.-Dee. 2ú Janeil'o 1.810.

dos esLudos, que obrigações Linha a respeito
da censura. - Vid. Censtt1·a. - Dec. 2 Março
1821.

de bancos, on companhias, não radem os
presiJenLes e cornmandantes de armas,
m<lgislrados vilalícios, paroehos e officiaes
de fazenda ser nos districLos de suas juris
dicções. Cad. CriUJ. art. 1l~8.

- da academia de guanLas-mm'inltas, militai', escóla
militai' c de medicina, ClLl'SOS j lLl'idicos, typo.
gr'apltia nacional, aldeamento de lndios, dos
diamantes, da fab1'ica de polt1ora c da de feITO,
do jw'dim botanico e dos dive1'Sos Oltt1'OS esta·
belecimentos - Vid.. nos competentes logm·es.

DIREITO mariLimo exige, para prova legal de
nacionalidade de navio, a escriptura de
propriedade e diversos oulros titulas, e sob
que penas. Res. 1 Outubro 1810. (CoU.
N(l.b.)

das genles reprova que, sem convenção algu
ma, eja obrigada qualquer nação a exe
cular no seu territorio as leis peculiares de
outras. Res. cit. 1 Outubro 1810. (CoU.
Nab.)

publico das genles: causas de natureza lal
qne por elle rlevão decidir-se, julga o su
premo conselho mililar. Alv. 6 Novembro
1810.

maritimo obriga os donos dos navios a res
ponderem alé no valor delles e do frete,
pelo factos culposos de seus preposLos.
Dec. 3 Janeiro 1817. (CoU. Nab.)

DIllEITO chamado consuetudinariu, abolido pela
Lei 23 Novembro 1770: não obstante pelo
Av. 3 Novembro 1797 se mandou consultar
com eITeito requerimenlos de filhos de pro
pl'ietarios de oflicios que, pela mOTte de
seus pais, pedião os mesmos oflicios.-Vid.
Res. 27 OLltllb,'O 1818. (Catt. Nab.)

sua ignorancia. - Vid. Res. 2. a 24 Outubro{)
1822. (CoU. Nab.)

das gentes requer, que sejão tratados com a
c1islinccão devirIa, os commaudanles e offi
ciaes p;'isioueiros, e com humanidade os
marinheiros. Dec. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 2, § 12.

naLural, c das gentes, reprova actos de des
humanidade praticados pelos corsa rios. Dee.
nego 30 Dezembro 1822, cap. 3, art. 8.

de petição em que termos deve ser enlendido.
Porto 3 Fevereiro 1325. (Colt. Nab.)

das gentes reprova injusta e violenla detenção
de embarcações. - Vid. Porto 3.· 28 Fet'e
l'eÍ1'o 1825. (CoU. Nab.)

não escriplo se considera o costume apoiado
com os requisitos necessarios. - Vid. Res.
1 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

consuetudinario: os consules devem ter a
maior vigilancia em que a respeilo dos sells
concidadãos se obsel'vem os favores, &c.•
por eIle reconhecidos e pelos lralados. Reg.
14 AbriI183~, art. 26; Reg. 520,11 Junho
18ú7, art. 221.

internácional: nelle devem ser versados 05

individuas que tem preferencia para offieiaes
da secretaria dos negocios estrangeiros.
Dec. Reg. 135, 26 Fevereiro 1842 I art. 2;
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DIREITOS

c eo tre 05 officiaes, 05 que tiverem taes
}labililações, são pl'eferiveis pora os logares
do corpo diplomatico, arts. 3, lJ.

DIREITO elas gentes, m6rrDcnte marítimo e mero
cantil e usos e estylos do commereio: nelle
devem Sel' instrnidos 05 individuas nomea
dos consules geraes e os privativos, &c.
Vid. Consllles. -Dec. Reg. 520,11 Junho
18lJ7, arts. 6 a 9.

DIREITOS: de ill1portaçflO. - Vid. Importação.

- de exportação.·- VicI. Consulado. Exp01'tação.

- de reexporlação. - Vid. Recxp01'tação.

- de baldeação. - Vid. Baldeação.

- da casa real de Hespanha ao throno de lIes.
panha e India. - Vid. Casa Teal. -ReccI.,
&c., 19 Agosto 1808, &c.

- do 3ssucar, ~ahaco, couros e algodão expor
tados.- VIU. nas l'especlit'as pal...vl'as.

de porlo, tonelada e ancoragem. - Vid. estes
tCl'mos.

- reciprocidade delles entre a Grãa-Bretanha e
Portugal accordou-se aos subdilos, embai
xadores, ministros e agentes diplomaticos.
Trat. 19 Fevereiro 1810, arts, 3, !J, 11;
Trat. 17 Agosto 1827, art. 5; e entre Por
tugal e Argel. 'Trat. 13 Julho 18B, art. 9
(CoU. Dalg.); e entre a França. AjU5t. ,Tulho
1814 cm Port. 16 Setembro 1815 (Colt.
Dclg.); Trat. 6 Junho 182ô, arts. 2, 6;
enlre Purtugal e o BI'azi!. Trat. 29 Agosto
1825, art. 5; entre os cidades Anseaticos.
TI'alo 17 Novembro 1827, nrts. 6, 7, 11;
c entre a Austria. Trat. 29 Novembro 1827,

3rt!. 6 a 10; e a Prnssia. Trat. 9 Abril 1828,
arts. 2, 5; e a DimuDarca. Trat. '26 Ou
tubro 1828, arts. 2, 7; e Estados- nidos
da America. Tral 12 Dezembro 1828, al'ts.
3, 28 a 30; e Porlugal. Trat. 19 Maio 1836,
arls. 2,3,5,8,9.

DIREITOS de armazenagem. - Vid. Armaze
nagem.

- de Scavage, Package, TI'indade. - Vid. estas
palavras.

novos e velhos.- Vid. Novos e velhos cli1'citos.

reaes er50 as contribuições de passagem.
Vid. Res.1." 19 Agosto 1817. (CoU. Nnb.)

de pharóes.- Vid. Phal"Óes.

- de pescaria. - Vid. Pescm"ias.

da corôa erão 05 aforamentos de Lerrenos á
mesma perlencentes, e como taes da alçada
do conselho de fazenda; todavia aLlribui
rào-se ao uesembargo do paço.- Vid. Res.
11 Julho 1820. (CoU. Nab.)

- C1VICOS dos c1erigos, regulares seculari 'ados
e Lranslatos. - Vid. Bens de clCl'igos, &c.,
cidaJão.-Res.7." 31 Janeiro 1827; Av. 3
Agosto t 830.

de lodos são livre' os petrechos de gnerro,
ouro e prata cm moeda, barra ou pillha,
ntensis de lavoura, macllinas de nova inven
ção apresadas pelos corsul'ios hro~ileiros.

Dec. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 2, § 7.

ci"is e politicos de cidadão brazileil'o. -, ido
Cidadão.
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DIREITOS

DmEITOS de 7 por cento de exportação. - Vid.
Consulado, exportação.

- depilotagem e salvação. - Vid. 7'espectivos termos.

- sua defesa, e como, justifica o crime com
ll1eLtido. Cod. Crim. art. 1lJ, S2; quando
o allenua, cil. Cod. arl.18, S 3.

-.- na sua cobrança quando se verifica concussão,
e como é punida. Cad. Crim. arts, 135,
136.

_ ajuntamenlo il1icito para impedir sua legal
percepção, como é punido. - Vid. Ajunta
fllentos. - Cod. Crim. art. 287.

- fiscaes: indeferio-se prelenção de negocian
(es britaonicos em Pernambuco a paga-los
todos em moeda de cobre. Av. 5 Maio 1831.

- hereditarios quc, pela Ord. liv. 4, til. 92,
compelião aos filhos naturaes de peão,
ficárão extensivos aos dos nobres. Res. 463,
2 Setembro 18117.

- diiferenciaes. - Vid. Imp01'tação.

- de importação para consumo. - Vid. Impor
tação.

de expediente e meio por cento nos generos
do paiz. - Vid. Expediente.

- de armazenagem.-Vid. AT7'l1azenagem.

- de ancoragem.- Vid. Ancoragem.

- de 1.5 por cento das embarcações enlradas que
passão a nacionaes. - Vid. Embarcações.

de 2 por cento de exporlação dos objectos
excepluados. - Vid. Consulado, expo7'tllfão•

- de meio por cento de exportação dos melaes
amoedados.-Vid. Consulado, exportação.

de 15 por cen to dos couros (S. Pedro.) - Vid.
Consulado, exp01'tação.

- dc expediente de capalazias. - Vid. Alfandegas.
expediente, mesas.

- novos e velhos dos empregos e officios geraes
e de chancellaria. - Vid. Novos e velhos di
reitos.

- de 3 e meio por cento de armazenagem addi
cional.-Vid. A1'1nazenagem.

- de baldeação e reexportação. - Vid. BaldeOfãof
1'eexportação.

- de 30 por cento do chá.- Vici. Chá.

- de 50 por cenlo da polvora estrangeira. - Vid.
Polvora.

de 13 por cenlo acidicionaes de haldeação e
reexportação. - Vid. Baldeação, reexpor
tação.

- de 1 e meio por cento dos premias dos assig
nados.- Vid. Alfandegas.

- de"chancellaria das corporaçúes de mão·morta.
- Vid. Challcellm·ia.
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DISCUSSÃ.O

DIREITOS de portagem e rios. - Vid. Barl'ei1·as.

- DOVOS e velhos de empregos e officios provin
ciaes. - Vid. Novos e velllOs di1"cilos.

- Dllcionaes podem ser arrecadados por esh'an
geiros arrematantes de contractos de ren
das. Av. 26 Fevereiro 1849. (Dia?" 8038.)

sobre embarcações estrangeiras. - Vid. Em
bal·caçõcs.

DISCERNIMENTO provando-se nos delinquentes
menores de quatorze lmoos, obriga-os li

serem recolhidos á casa de correccão alé á
idaue de dezasele annos. Cod. Cril~. art. 13.

DISCIPLINA do exercito do Brazil: ácerca de
varios pontos providenciou-se. Av. 3 Março
1812; Av. 27 Fevereiro 1833.

de corpos destacados da guarda nacionllJ.
Vid. Guardas nacionaes. -Lei18 Agosto1831.
art. 135 &c.

das guarnições de navios de guerra nacioDlIes.
- Vid. Armada. - Av. 6 Fevereiro 1833
&.c.; Av. 12 Julho 1833.

- elo exerci lo e armada: os crimes que a ofTen
derem, praticlldos por militares do exercito
e armada, são puramenle militares. Provo
20 Outubro 1834.

de deposito de recrutas. - Vid. Deposito.

DISCIPULOS: mal consistente no casligo li ellcs
dado por seus mestres, ou ddle resultante,
não sendo sua qualidade illegal, é crime
justificave1. Cod. Crim. art. 14, S 6; Ret;.
113,3 Janeiro 1842, art.14, e In.lr. an
nexas, art. 13.

DISCIPULOS da academia de marinha só podem
ser aspirantes. - Vid. Academia dos Clcm'das
marinltas.-Lei 29 Agosto 1832, art. 5, &c.

das ac~demias do imperio que injuriarem
director Oll lentes, ou os ameaçarem ou lhes
fizerem of1'ensas de qualquer natureza POl'
cousas do seu ollicio, como são processados
e punidos. Res. 42, 19 Agoslo 1837.

DISCURSOS: dos deputados e senadores não
podem ser levados a juizo plH'a funtlamenlar
accnsação, conforme a Consto art. 26; 0If.
1 annexo á Porto 1. a 24 Julho 1829 (CoU.
Nab.); podem sel'linemeule impressos e
vuJgarisados não se alterando essencialmente
na subslancia ou rórma. Lei 20 Setembro
1830, art. 12, Cod. Crim. art. 9, S1.

como serão interpretados para julgamento.
Cod. Crim. art. 8. - Vid. Lei 20 Selernb,'o
1830, art. 6.

reputados insull:mles na opinião publica cons·
tituem crime de injuria. e como é punida.
Cad. Crim. art. 236, S5.

- of1'ensivos da religião. moral e bons costumes,
como são punidos. Cod. C\'iID. arts. 277,
278.

- recitado pelo commandante do batalhão de
officiaes-soldados voIuotarios da palria, 14
Agoslo 1831. (CoU. Nab.)

DISCUSSÃO das leis geracs. - Vid. Leis. -Const.
art. 52, &c.

- das resoluções dos antigos conselhos geraes
de provincia. - Vid. Conselhos gcraes. -Lei
27 Agosto i828. art. 52, &c.
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DISPENSEIROS

DISC S510 de leis provinciaes. - Vid. Assem
bléas provillciaes. - Lei 16. 0 :12 Agoslo
1834, &c.

DISFARCE para commeHimento de crime é
circumstancia aggravanle da punição. Cod.
Crim. art. 16, S16.

DISIDIA habilual no desempenho de funcções,
como é punivel no empregado publico.
Cad. Crirn. art. 166.

DISPENSA de lapso de tempo declarou-se des
necessaria para execução de decretos diri
gidos aos lribnnaes e que se execularem
durante o reinado do soberano que os man
dou lavrar. Res. 2á Maio 1.815. (CoU.Nab.)

- de clausura.-Vid. ClausU7'a.

~ do serviço mililar é permillida unicamente
na fórma das leis. Port. 21 Janeiro 1823.
(Repe?'t. Cunho Mat. verbo Dispensa, n.O 2.)

- do serviço miliciano não tinhão os esmoleres
da misericordia emquanlo occupassem o
cargo. PorL 29 Janeiro 1823 (Repcl·t. Cltnh.
!rIat. verbo Dispensa, n. O 6), revogada pela
Porto 2.· 20 Ahri11824. (CoU. Nab.)

do serviço de primeira e segunda linha tiverão
os baleeiros das armações da ilha de Santa
Calharina emquanto se empregassem em
taes trabalhos. Por!. 20 Março 1.823. (Repert.
Cunho li!ato verbo Dispensa, n. o 3.)

do servico militar devião ler os milicianos
cmqua'nto não houvesse motivo urgentissimo
de serem nelle empregados. PorL 29 Outu
bro 1823. (llep(n"t. Cunho Mat. verbo Dis
pensa, n. O 5.)

DISPENSA de lei só pertence ao corpo legisla-
tivo conceder. Const. art. 15, § 18.

- para casamento. - Vid. Casamentos.

de residencia em juizo.- Vid. Aadiencias.-r
Lei 22 Selembro 1828, art. 2, S 3, &c.

- de lapso de tempo concedida pela assembléa.
geral, governo e autoridades DOS casos per-o
mitlidus por lei, é subjeita a direitos de
chance1laria. - Vid. Novos e vclfws direitos.
Lei 2!l3. 30 Novembro 18h1; Tab. § 37.

- de lei de amortisação. - Vid. AmoTtisação.

- de idade para ordens. - Vid. Idade.

do serviço da guarda nacional.- Vid. Gaat,das
nacionaes.

de insterslicios ou idade para ordens, de im
pedimento de matrimonio, pregões, supple
mento de idade e consenso para casamentos
que 5e1l0 pagão. - Vid. Sello. - Reg. 355.
26 Abril1.8lt!l , art. 31.; Av. 3 Agoslo 1849.
(Dia?". 8172.)

DISPENSElROS do numero da armada. - Vid.
'At'ntada. - Ord. 2. a 2 Maio 1809, &c.; Dec.
Reg. 448, 19 Maio 18!l6; 7, § 9; M, § t.
&c.; Av, 179, 20 Dezembro 1.847; os mes
tres e guardiães dos navios, á similhança
do que se praticava e~ Lis,boa, serviráõ de
dispenseiros e commlssanos nas chal'ruas
e oulros navios em que não houver estes
officiaes. Ord. 8 Junho 1811 (Repert. Cltnh.
lUato verh. Dispenseit"o, n. o 2); aos dos be~
gantins faz-se a mesma carga que se farIa
ao commissario si o tivesse. Ord. lá Julho
l8ti (Repe?·t. cit. n. o 3); os .d~s navi~5 da
corôa devem embarcar nos navlOS menores
do que os brigues de lote. Ord. 24. Abril
1813. (Repcrt. cito n. O 4.)
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DISTlNCTIVOS

lSPOSIÇÃO de propriedade pessoal qualquer por
"cnela, Lroca, doacãoou teslamento ou oulro
qualquer modo, declarou-se expressnmente
]ivrc aos subditos inglezcs e podllgllezes nos
p"izes elos conlraclanles. TraI. com Ingla
terra, 19 Fevereiro 1810, nrt. 7; 17 Agosto
1827, arl. 5; e aos Francezes. Trat. 6 Junho
1826, art. 6; e aos Ausll'iacos. Trat. 29
Novembro 1827, ad. 12; e Dinamarquezes.
Trat. 26 Outubro 1828, arL 8; e Ameri
canos dos Eslados-Unidos. Trat. 1.2 Dezem
bro 1828, arL H.

de ])ens por cal'lns de consciencia, quando
seja valicla. - Vid. Actos. - Res. 26 Julho
11:313.

- de bens é, c como, pcrmiLLic1n aos clerigos,
]'cgu]ares secularisaclos e translaLos. - Vicl.
Bens de clel'igos. -Lei 16 Novembro 1821, &c.

- de oLjeclos aprisionados não poelem os cor
sarios lH'uzilei ['os fazer aules de proferida
sentença que legitime a presa. Alv. Reg.
so Dezembro 1822, cap. 2, art. 17.

~ provisoria ácerca da administração da jusliça
civil se acha na Lei 29 Novembro 1.832, exe
cutada pelo Dec. Iostr. 13 Dezembro 1832,
allerada pela Res. 1. n 2 Junho 183!l, e pela
Lei 261, 3 Dezembro 1841., arL 11á a 12[1,
executada pelo Dec. Reg. 143, 15 Março
1842.

DISSEPlTAÇÕES de FI'. José de S. Cyrilo Car
m~iro se mandárão supprimir. Edil. ...
Junho 1.816. (D. Cm'núro, addit. 1. 0)

DISSIPAÇÃO de bens publicos: como por ella
são responsaveis e punidos os miuisLI'os e
secrctnl'ios ue estado. Lei 15 Outuhro 1827,
art. 6. Cod. Crim. art. 308, § L

~ISSOL(jÇÃO inconsLilucional de cada uma das
camara legislativas qnem promover por
força ou ameaças, como é puniyel. Cod.
Crim. arLs. 94, 99.

II

DISSOLUÇÃO da camara dos depulados. - ido
Deputados.

de corpos de linha do exercito, - ido C07POS,
exel·cito.

de co~'pos da guarda nacional. - Vid. Gum'das
flaCtOllaes.

DISTINCCÕES se não devem fazer onde a lei :IS

não' faz. Ass. 342, 23 JlIlho 1811 (CoU.
Ass.) Res. L" 25 Junho 1825. (CoU. ab.)

concedê-las em recompensa de serl'iços ao
eSLado, c alll'ibllição do poder execulivo.
Const. art.l02, § IJ.-Vid. m't.l79, §
28 -; não a l'egencia em menoridade do
Sr. D. Pedro 11. Lei 1!J Junho 1831, arl. 19,
§ 4.

honorificas aos officiaes de fazenda da ma
rinha, não dão direi lo a accesso, - Vid.
Armada e al'Senal de mm·infla. - Dec. Pt. 27
SeLembro 1.828. &c.

ecc1esiasticas nenhum cida ão braziI eiro
p6de, sem licença, impeLral' de aULoridade
ecclesia lica esll'aogeira. Cod. Crim. art. 81.

que iqconlestavelmenLe não estr'jão lIrmadns
por posse, consenlimento ou jerarchia, não
podem os consules brazileiros em paize'
estrangeiros exigir. Dec. Reg. 520,1 Junho
1847, alto 39.

(med"lha de.) - Yid. Mcdalhas.

dos directores gerac elos Indios.- ido Aldc(/,
mCIl/os.-Av. 3J 'laia 18lJ7.

DISTINCTIVOS concederão-se honorificos aos in·
dividuos do exercito da rcsLauracào de Por
tugal pela expuh50 dos Francez~s. Port. 20
Setembro 1808. (CoU. Delg.)

M.
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DISTRIDUIÇÃO

DISTI11cn OS: devem os navios Jargal' na fórma
do regimento de signaes, todas as vezes
que entI'arem ou suhirem de porlos, ou se
reconhecerem no mar. Ord. 3, Olf. 9 De
zembro 1808 (Repart. CU11h. Mal. vel'b.
lJislillClivo, 11. 0 3); Av. 19 Jnnho 1810
(CoU. Nab.);"os capitães e mesLres dos na
"ios mercanLes de\'ião recebê-los do direc
lar dos Lelegrapbos. Ord. 28 Janeiro 18U,
e 10 Setembro 1813. (Repert. cit. n. o 4.)

de honra, e ([uaes, concederão-se aos corpos
qne enll'árão Da balalha vencida junto ela
cidade da Victoria cm Porlugal. Dec. 13
No\'embl'o 1813.

- honorificas se concederão, e como, nos offi
ciaes generaes e onll'Os PorLu~uezes e allia
dos qne, no reino de Portugal, lIespauha
e França assisLirão ás balalhas e sitias prin
cipaes conlra os Frrtncezes. Dec. loslr. 28
Juoho 1816. (CoU. Nab.)

- dos cidadãos que abraçassem a causa da in
dependencia, e quaes, fixárão-se. Dec. 18
Selembro 1822.

- do cflpe1l50-mór e capellãcs do exercito, for
talezas e hospllaes militrtres, fixárão-se.
Vid. E:l:e'l'cito.-Dt'c. Instr. 27 Julho 1825;
Dec. 22 Maio 1827.

- dos officiaes oe fazenda da marinha. - Vid.
Armada, Arsenal de mm-illha.-Dec. Pi. 27
Setembro 1828, &c.

- indevidos quem usar, como é punido. Cod.
Crim. arls. 301, 30~; podem ser presos
pelas rondas municipaes permaoenles. Inst.
29 Novembro 1 3!, arl. 11.

das autorida ies policiaes fixál'ão-se, e sob que
penas, aos que deHes inde"idameole mas
sem. Lei GJunho 183J, ads. 14, 15; em

COl1sequencia do que se derão aos jnizes d ~

paz e seus delegados. Dec.10 noho 1831;
c dos inspectores de quarleirão. Dec. 8 M.aio
1833.

DlSTINCTIVOS das guardas nacionaes. - Vid.
Cum'das nacionoes.

indevido: é o uso do tope nacional di[erente
do fixfldo por decreto, c como tal punido.
Dec. 1) Outubro 183 t, § 2.

das embarcações vi~ias de ancoradouros.
Vit!o AnconH[ouros. - Heg. 13 Dezembro
1831, art. g, &c.

- das guarclas municipaes pel'roanentes da côrte.
- Vid. G,wTdas rntmicipaes. - Res. 13 Ou-
tubro 1832, art. 4; Dec. 23 Oulubro 1832.

- não tem os juizes de orphãos, a não ser a
gravidade e decencia 00 trnje. Av. 11 No
vemhro 1833.

das hnrcas ,·jgias das nlfandep:as. - Vid. Alfall~
d/'géls.-Dec. Reg. õOô, 6 Março 1847, arts.
9 a 11. -..

DISTRATO é subjeito a Dava sisa. - Vid. Sisa.
-AlI'. 3 Junho 1800, § 1; PorL 23 Julho
1834; OD. 2ô Setembro 1835; Ord. 118,
8 Novembro 1838.

DISTRIBUIÇÃO das querellas, devassas, de
Dllncias e sommarios é feita sempre pelos
compl'leoles magistrados, e 00 nca pelos
distribuidores. Alv. 24 Janeiro 1809.

- das acções deve ser precedida da cilação.
Ord.5 Novembro 1810. (Coll. Nab.)

- crime: seus livros se não podião negar ao
e:ume do ouvidor em correição; a das es-
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cl'iplllras lem sala rio certo no Re~. 10 Ou
lubro 1754. ProL L" 23 Julho 18tll.. (CoU.
Nab.)

DISTRIBUIÇÃO das acções devia sempre ler 10
p;al', ainda que houvesse um só escrivão.
Provo 3." 12 Agosto 1816 (CoU. Nab.);
Provo 14 Oulubl'o 18l(). (CoU. cit.) - Vid.
Res. 13 Selemb7'o 1827, in{ra.

- nas causas civis e crimes ordenou-se que não
podr.sse ser feita pelos juizes, exceptuados
os casos declarados Das leis do reiDo. e
quaes. Provo 13 Abril 1820. (CoU. Nab.)

e conta dos feitos procurados nos ]UlZOS do
geral e de orphãos. cooforme a Ol'd. liv. 1.
ti Is. 85 e 91, a quem pertence. Provo 8
Outubro 1821. (CoU. Nab.)

das cansas, e qllaes. pertencenles ás mesas
da corôa da casa da supplicação do Bl'azil,
se mandou fazer ao primeiro escrivão do
juizo dos feitos da corôa. Alv. 3 Setembro
1823.

- não tem logar onde houver um só tabellião
e DOS juizos em que houver só um escrivão;
nem as leis :mnullão os feitos pOI' tal falta
em similhanles logares e juizos. Res. 13
Setembro 1827.

de aulos de revista. - Vid. Supremo tribunal.
Lei 18 Selembro 1828, arts. 11,12; Res.
31 Agoslo 1829, art. 4.

- não é necessaria nas escripLuras lavr;'\das pelos
escri"ães dos juizos de paz. Lei 30 Outubro
1.830, :lrt. 1.

se ordenou, e como, dos processos da extiocta
conservatoria dos moedeil·os. Res. 7 Dezem
bro 1830, art. 2.

II

DISTRIBUIÇÃO ele puhlicação lIDp,'cssa é acom
panhada, e sol.> que penas. da remes a de
um exemplar ao promotor publico. Cod.
Crim, art. 307.

seus livros são suhjeilos a lOspecçfio pam a
lotação dos officiaes de justiça e fazenda.
Dec. 26 Janeiro 1832, § 3.

de appellações civeis e crimes se mandou fosse
feila entI'e os C'scrivães dos corregedores
e ouvidol'es uo civel e crime das relacõcs
que passárfio a ser nestas escrivãe' 'das
appellações promiscuamente com os cxis
tenles. Cod, Proc. art. fJO.

sua falta nns processo , e cl'iptlll'as e mais
papeis ordenou-se que não impodasse nul
lidade, revogado ne~ta pal'te o Alv. 23 Abril
:1723. Disp. Provo art. 26.

de processos nas relações. - Viu. Relações.
Reg. 3 Janeiro 1.833, al't. 7, § 2; arLs.l0.
29, 31, 32,35, 36.62; 71 a 7ll; 91 a 93;
Res. 1.' 2Junho 18M. art. 2; Dee. 23Junho
18M. art. 3; Av. 18 Dezembro 1837; Av.
66, 1.9 Abril 1.838; Lei 387, 19 Agosto
1846, art. 38, e Avs. relath'os.

se declarou necessaria entre os escrivães das
autoridades juizes locnes e ouvidores de
comarcas que ~Hlssão a escrevei' nos pro
cessos ci,reis e crimes perante os juizes de
direito e mnnicipaes, conforme o a!'t. 39.
Cod. Proc. e 12 Disp. Prov, • Av. 21 Outu
bro 18;;3, §§ J. o,; não entl'ól porém em
disLribuição o escri viio de prO\'cdol'ia de
capellas e residuo3, §§ 2. 0

&

dos feitos da corôa c fazenda (1I'denou-se que
conLi.nuasse a fazer-o e pelos I'cspecli vos es
cri,'ães como anles da Disp. Provo Dee.-6
NOiembro 1834.

- sens livros pódc o procurador da fazenda na
côrte examinar, quando julgar nccessario.

SI.
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DISTRICTOS

para arrecadação da taxa de heranças.
Vid. Taxa. - Dec. Reg. 156, 28 Abril 1.842,
art. 10.

DISTRIBUIDOR dos juizos da correição do civel
e crime da côrle e casa da supplicação,
creou-se no Rio de Janeiro. Alv. 24 Janeiro
1809.

- e conlador.-Vid. Contad01'.

de impre5sos ou gravuras, quando é respon
save!. - Vid. Libe·/'dade de imprensa. -Lei
20 Selembro 1830, arl. 7; Cad. Crim. art.
7, D. 04.

- de rendas publicas, como presta contas nu
lhesouraria respectiva. - Vid. Tlteso/warias.
- Lei h Oulubro 1831, art. 61.

- de rendas ou impostos que commetter con
cussão, como é punido. Cou. Crim. arts.
135,136.

- do geral na côrle que feitos deverá distribuil',
lixou-se. Dec. 26 Março 1833, art. 6.

- das· exlinctas, correiçno do civel e crime da
côl·te, juiz da corôa, chancellaria e conselho
da fazenda na côrte passou a servir com o
geral do civel e crime nas varas que o go
verno marcasse. Res. 7 Outubro 1833, exe
cu Lado pelo Dec. 21 Outubro 1833; substi
tuido pelo Dec. 2 Ahril 1835. (Cott. Typ.
Nac.)

DISTRICTOS diamantinos. - Vid, Diamantes.

- seus commanJanles. - Vid; Commandantes de
dist1·ictos.

officiaes que se ausentassem dos seus; linhão
baixa. - Vid. Baixa. - Res. 23 Julho, &c.

DISTRICTOS; 4 Agoslo 1811 e 22 Maio 1315, ~

Janeiro 1824. (Apenas cito 110 li.epel'l. Cuur".
III ato Suppl. verbo Distl'icto.)

eleÍloraes. - Vid. Eleições. - Porlo 9 Julho
1822; Const art 96; loslr. 26 Março 182/Í.
cap. Ú, § 2; 3, cap. 9, § 5; Res. 29 Julho
1828; Dec. 1., 3 Setembro 1832 (Coit. Typ.
Nac.); Dec. 8 Janeiro 1833; Av. 29 Janeiro
1835; Dec. 16, Porto 27 Fevereiro, Av. 26
Marco 1835; Dec. lnstr. 157, Ú Maio 18ll2.
arts: 31, 32; Av. 7 Novembro :i..8{~3 (Jorn.
310); Lei 387, 19 Agosto 1846, arts. 2, 3.
12,19,21,26,63,65,99, 1al, 124, e
A"5. relatiyos.

- de Faz devem os respeclivos juizes dividir em
quarleirões. e como. Lei 15 Oulubro 1827.
art. 5, § 15, Cad. Proc. art. J2, Ss;
lostr. 13 Dezembro 1832, art.17.-Vid.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 91; Reg.
120, 31 Janeil'o 18112, arts. 18, 63, § 3.

- ás camaras IDUnIClpaeS compete dividir os
termos em dist.rictos e nomear-lhes officiaes
e dar-lhes titulas. Lei 1 Outubro 1828. art.
1'>5; Av. 1. 0 29 Março 1830, § 1; Res.H
Setembro 1830, arts. 3, 9; Cad. Froc. art.
2; lostr. 13 Dezembro 1832, arts. 3, !J, S.
17,35; Av. 15 Ju1ho1833; Av. 22 Novem
bro 18:33.

- de conectarias geraes. - Vici. Collectores.-Reg.
8 Fevereiro 1832, &c.

- de paz: para administração da justiça criminal
de pl'imeira instancia, conliouão a existir.
Cod. Pro·c. art..1; com seu juiz, escrivão,
inspeclores de quarteirão e officiaes de jus
tiça necessarios, art. Q.

. .
- .d~ culpa q\?aes: s~jão. - Vid. .C.ulpa. - Cod.
. Proc. arts. 160, 257; Av. li Março 1835;

Av. 9, Circ.iO, Av. 12, Dec"14 , 18 Março.
6Abri11836; Dec. 2hSetembro1837.
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DIVIDAS

DISTRICTOS alheios: quando neHes é licito exe
cuLar lli<lndados de outro juizo. Lei 261, 3
Dezembro 18lJ1, art. 11; Reg. 120, 31 Ja
neiro 18[~2, arLs. 116 a 119.

- para os aggravos de peLição e instrumento.
Vid.Agg1·Qvos.-Lei 261,3 Dezembro 1841,
3rt. 120, &c.; Dtc. Reg. 143, 15 Março
1842, art. 9.

DIVERSIDADE de materias nas corrcspondencias
officiaes, 11 Fevereiro 1809. (Apenas cito no
Repel't. Cunh. Mal. SlIppl. \'erb. Diversidade.)

DIVERTIMENTO: pela representação de qual
quel', sem pre que se lirar nuva licença, é
devido sello. - Vid. Sello. - Ord. 84, 23
Setembro 184lJ.

DIVIDAS aclivas de divel'sos credores para reuni
rem-se quando cada uma não chega á me·
tade do valor da propriedade penhorada,
e se vender esta, é necessario que todos
tenhão execução apparelLada e penhoras
feitas, e unidos seus creditas e execuções â
execução principal. Alv. 21 Janeiro 1809.
S 3.

- acLÍvas da fazenda publica, no Ceará, se man
dárão cobrar, e como, execuLivamente.
Provo 1." 2 Maio 1809 (CoU. Nab.), excitada
pela Prov. 2 Selembl'o 1817, e a que eslá
annexa Provo 28 Julho 1820. (CoU. cit.)

- passivas da fazenda publica no Bl'azil, quaes
se julgárão antigas e ficát'ão prescriplas não
se apl'esentando os titulos em tres annos.
Alv. 9 Maio 1810.

de legados pios não cumpridos, applicados ã
Misericordia e hospilal de Lisboa, mandá
rão-se arrecadar, c como, nas ilhas da
Madeira e Açores e em Piauhy. Provs. 1.·,
2.", 3.· 20 Novembro 1810. (CoU. Nab.)

DIVIDAS: 1i Ol1tubro 1811 (apenas cito tloRepert.
Cunh. Mat. Suppl. "erb. Dit·idas).

- anligas: mandou-se proce-sar no erario do
Brazil folha das quanLias legitimadas para
se salisfazerem. Dec. 12 Outubro '1811.

- reacs pl'elet·itas: sua commissão na. casa da
supplicação do Brazil foi exlincla. Alv. 13
Maio 1813, § 3.

conl~'a~id:ls por suuditos portnguezes nos do
mImos de Argr], nilO enio eus consules
obrigados a pugar, salvo se c tivessem lam
bem ligados a su1l'ê-las porescl'iplo e ionaJ.
Trat. 13 Julho 1813, a.rt. 11. (Coll. Dl?elg.)

activas e passivas: relações dellas ordl:'nou-se
à junta dos arsenaes enviasse ao erario,
porque o Alv. 28 Julho 180d ordenava que
todas e quaescluer eslnçóes que despendes
sem por conLa da fazenda a sim o prati
cassem. Av. 20 Outubro 1817. (Gall. iVab.)

de novos direitos se manclárão cobrar, e
como, na villn da Campanha da Princeza.
Provo L" 26 Janeiro 1818. (CoU. Nab.)

aclivas da fazenda, em Goyaz, se mandárão
cobrar. Q como, cm beneficio da cn pitania
de Malta-Grosso. Provo 3 Abril 1818. (CoU.
Nab.)

aclivas e passivas de fallido: para obter con
cordaLa deve verificar-se o seu computo e
qualidades, e como; 050 porém faztJl··se
plena prova j udiei3l da verdade deltas. Res.
4. Abril 1818. (CoU. Nab.)

- dos interessados nas presas feitas pelas em
barcações britannicas: publicuu-se praso
fixado para com parecerem a pedir embolso
com os competentes documenlos, sob pena
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DIVIDAS

de commlsso. Edit. 15 Fevereiro 1819 (Colt.
Nab.)-Vid. Rrs. 2lJ. Julho 1820; Av. e Res.
2úJanei!'o; Av. 16Ab"il; Rcs.10Dezemb,·o
18H; RI's. 30 Agosfo 1824. c a qae estão
annexas Res. 21 Abl·il 1830. (CoU. Nab.)

DIVIDAS

pagar por prestações ou letras, sem venci
menlo de jul'o. Lei da Consto Portug., 9
Junho 1821, mandada obsenar pela Lei
20 Outubro 1823, art. 2.

DIVIDA S passivas da casa do fallecido conde das
Gall'êas foi o juiz adminislrndor nomeado
alltorisado para pagar. Dec. 11 Março 1819.
(CoU. Nab,)

- e execuções fiscaes: por ellas nüo podião ser
arremaladas a5 rabricas de assncar. con
fOI'me os AI\. 17 Novembro 1813 e 5 Maio
1814. Res. 211 Maio 1820 (Coli. Nab.)-Vid.
Lei M, 30 Agosto 1833, m't. 3, ill{m.

activas da fazenda na Bahia: derão-se provi
dencias sobre meios que facilitassem sua
cobl'ança. Prol'. 26 Junho 1820 (Cop. Nab.)
Prol'. 26 SeLembro 1.825. (CoU. cit.)

activas da fazenda em que circumstancias. e
como, podiào seus devedores paga-las com
ouro em pó. Av. õ Outubro 1820.

- nacionaes fOl'ão llcconhecidos os desembolsos
do hanco do Brazil feitos ás dilIerentes esla
ções puhlicas. Dec. 23 Março 1.821.

á fazenda: de lerminou-se que a respeito deHas
se concedesse enconll'o, e como, aos cre
dores do Lhesouro publico. Lei da Consto
Portl1g.• 25 Março 1821, mandada observar
peb Lei 20 Outubro 1823. :lI't. 2. - Vid.
Dec. 1.. 28 Alm'ço 1821. (CoU. Nab.)

aclivas pel'didas e incobl'areis adjudicadas em
quinhão: sobre isenção pedida de pagar
dellas a decimn. - Vid. Rcs. 1.. 21 Maio
1821. (CoU. Nab.)

á fazenda concedeu-se aos devedores fiscaes.
e ql1aes. inculpavclmcnle impossibilitados,

DIVIDAS á fazenda provenienle de olIerta pe
cuniaria annual sob condição emquanto
durasse receio de ataque pela fl'onteira de
MaLto-Grosso. julgou-se não existir, man
dando-se restituir bens sequestrados por
falta de pagamento, juslificada com a ces-
adio da condicão. Res. 1.. 27 Selembro

1821. (CoU. N~b.)

passivas da fabrica da polvoru da Lagôa de
Freitas na côrte, ordrnon-se que não fossem
pagas por enconll'o com o dilo genHo, e
porque. Res. 28 Janeiro 1822 (Coli. Nab.);
permillio-se com salitre. - Vid. Rcs. 1.a 1.4
NovembTo 1822. (CoU. cit.)

contrahidas na Bahia pelo general Madeira.
declarou-se não serem nacionaes. Doe. 2."
12 Novembro 1822 (CoU. Nab.); sobre cuja
intelligeneia. Res. 2.· 8 J alho 1824 ; Prov.
27 Julho 1824. (CoU. cit.)

- á fazenda nacional mandárão-se encontraI'
com cedulas antigas não consideradas pres
criptas, conforme o AlI'. 9 Maio 1810, uma
vez que aqueHas fossem directas c não in
directas por lI'esrasses e cessões, na fôrma
do Dee. 25 Marco 1821. TIes. 1.. 11 De
zembro 1.822. (C~U. Nab.)

de direitos de escl'avos despachados nas :.Ifan
degas: sobre admissão de encontro em seu
pagamento uerão-se esclarecimentos. Res.
13 Dezembro 1822 (Coil, Nab.) Res. 13 De
zembro 1823 (Coil. cit.); sobre encontro de
direi los de fazendas com ontros. Res. 1.'
31 Maio 1825 (CoU. cit.); Res. ()." 4 De
zembl'o 1827. (CoU. cit.)

. - uma proveniente de quanlia despendida por
ordem vocal do fallecido Sr. D. Pedro I a
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favor de um parlicular pal'a bospitnl 'leteri
nario, fallecende o 3~raciaclo e recusando-se
o testamenleiro a salisf31.ê-Ia, remelleu-se
aos meios competentes para ser embolsada
pelos bens da herança, a que eslav.ão ~e
~jLimamenle bypoLbecadas as })emfcüonas
feitas com lal quanlia. Res. 3.· '2.4 M.arço
1823. (GaU. Nab.)

DIVIDAS fiscaes: uma tomada sobre si por um
parlicular com a compra que prelendia
com oulros fazer tle predio ruslico obri
gado á f&zenda publica pela desislencia do
me mo parlicular, cesson de ser por ella
re ponsavel, continuando porém os mais
com bypotbeca du prec1io e dos sens bens
proprios. Pi'OV. 9 Junho 1823. (CaU.l'liab.)

de decima : uma a que esLava obrigauo um ex
superintendente, admitlio-se que fosse paga
por encontro com apolices recebidas do
escrivão autor do nlcance. Res. 2.' 9 Dezem
bro 1823. (Gatt. Nab.)

....-.. parlicular de um provedor de ausenles a seu
thesoureiro proveniente de letras por aquelle
nngidns e por este pagas, ser\'Ío de motivo
para obslal' a que o diLo provedor, nomeado
director, seguisse para o seu logar, e para
que fim. Res. 9 Dezem bro 1823, annexa á
Provo 20 Novembro 1826. (Catt. Nab.)

à fazenda porque eslivessem responsaveis os
Jeneleiros e exaclores della, se mandarão
com urgencia cobrar. Porto 2." 5 Janeiro
1824. (GaU. Nab.)

- publicas: á assembléa geral legisla tiva pertence
estabelecer meios para png:lrem-se. Consto
art. 15, S14; 171, foi garanlida, 179, § 23.

á fazenda: a pedido do credor se mandarão
pagar por enconlro com pensão que o tbe
souro lhe devia. Res. 3." 26 Abril 1824.
(Coll. Nab.)

DIVIDAS de casa nobi'e sequesLrada n Babia:
concedeu-se a um lrmão adminislrador
prorogaçiio de licença 11<\ra alienar bens
afim de pagar as dividas da casa e oecorrer
a mesadas de sua m~\i e irmãos. Res. 2. n 26
Maio 1824. (CaU. Nab.)

- publicas activas e passivas: ordenou-se ás j unlilS
de fazenda confeccionassem, e corno, rela
ções dellas para serem prl'senles á assem
hléa geral. Provo Cire. 31 Maio, 11 Outubro
182b. (Gal!. Nab.)

- de hel'ancas de defunlos e ausenLes. - 'id. Bens
de der(~l1tas. -Lei 25 Março J 821, &c.; Provo
22 Junho 1824, &c.; Dec. Reg. 160,9 Maio
18!t2.

à fazenda, porque era responsavel Colamo,
boLÍcario fallecido, como serião pagas. Porto
1.' 20 J unho 182ft. (GaU. Nab.)

- ele quotas para a capella imperial como se
mandarão cobrar dos paroel os, adUliLlido
enconlro nas coogruas. Provo 1." 9 Julho
1824. (CaU. Nab.)

- pagas a particular vendedor de generos para
a junta dos arseoaes: excesso que reI ebêra.
e porque, mandou-se enconlrar no pl'eço
dos gcneros que se lhe poderiüo compl'ar, e
que se designariáo. Res. 2." 7 Agosto 1824.
(Catt. Nab.)

activas da bulia: sobre levantamento pedido
de sequeslro em bens de fiador de thesou
reiro aJeno ado em ~Jioas Geraes. Res. 2ft
Agosto 1824. (Gatt. Nab.)

antigas alé ao anno 1797, ntlO pedidas dentro
de terceira, conforme o Alv. 9 Maio 1810,
eslão prescl'iplus, pois só á assembléa per
lence deroga-lo ou allera-Io. fies. 3." 9 Se
tembro 182li. (CaU. Nab.)
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DIVIDAS passil'as da fazenda. provenientes de
\'ivcres para o exercito na Cisplalina. se
mandou que o banco do Bl'azil pagasse.
e como. Porl. 20 Outuuro 1824. (COll.l\Tab.)

DIVIDAS

dicionaria do Piaubv e Ceará encont.l'úra
enterrada cm quiOl;l de casa de devcdor
deste. Provo 1. a 28 Agoslo 1826. (CoU. Nab.)

á fazenda por alcance de arrematanle de dizi
mos: ao devedor conced@u-se. e como,
praso par" venda dos bens scqueslTudos e.
findo eJle sem realisaçào de pagamento.
proceder-5e á execução. Res. 1.' 26 Feve
reiro 1825. (Coil. lYab.)

- passil'as ue gado para fornecimento da tropa
no Rio Grande: acceitou-se a seus credores
metade dcHas. sendo enconlrada na oulra
metade quantia tIue devião elo conlracto
dos diúmos. e sendo pagos do réslo em
preslações mensaes. Res. 13 Outubro 1825.
(CoU. N ab.)

de clizimos atrazadas em P~auhy, como se
mandárão cobrai' em preslações. e porque
e a que devedores. Res. 2. n 30 Janeiro 1826.
(CoU. Nab.)

ae ordenados vencidos' em Matto-Grosso, e
que a respectiva junta não eslava em ci1'
cumst:mcias de pagaI'. se mandárão salis
fazei' pelo thesouro. Iles. 3.' 13 Ahri11826.
(Cotl. Nab.)

de ordenados alrazados. e qnaes. se mandou
fosse requerido pngamenlo <la erario de
Porlu~al, e porque. Res. 2.' 8 Julho 1826.
(CoU. Nab.)

- passivas da fazenda: sobre reforma de cedula
que o hel'deiro de onlrem a quem ella pcr
tencia pedia com o molivo de a não haver
rccelJido na herança por se haver talvez
perdido, decidia-se negalivamenle. Rcs. 3. a

16 Agosto 1826. (CoU. Nab.)

acLiHls da fazenda: a um devedor se acceilou
cm pagamenLo quanlia que a junla expe-'1

DI IDAS de :lrl'endamenlos, &c., da fazenda da
Lagôa de Rodrigo de Freitas iocorporada
aos p1'oprios nacionaes, se mandárão, e
como, satisfazCl' aos herdeiros do senhor
daquella propriedade. nes. 3. a \) No\'cm
bro 1826. (CoU. Nab.)

- provenientes de letra saccaJa por um parti
cular no MaI'anuão c ncceita pelo inlendente
geral da policia, resultado de execnção de
ordens seCl'elas do Sr. D. ,João VI. se mao
dárào e como. salisfazer. Provo 9 I ovem
bro 1826. (CoU. N ab.)

passil'ns da junla da fazendn da Bahia à con·
servatoria das malas dos llhéos se mandou
que aquella salisfizesse, e como. Provo 2. a

1.9 Dezemhro 1826. (Colt. Nab.)

a um devedor á fazenda, por arremalação de
conlrncto. negou-se pagamento em pres
tações por haver faltado aos modicos a que
se ourigára. Provo 1. a 8 Janeiro 1827. (Cul!..
Nab.)

de credor li fazenda de imporlancia de gados
tomados pejas tl'OPUS imperiaes. sendo. e
porqne duvidosas. mandou-se disculir pelos
meios ordinarios. Hes.12 Março 1827. (Coil.
Nab.)

de gado lomndo pal'a lropas, cujo pao-aruenlo
se pedia, lcvando-se em conta debito em
que era responsavel o credor como Gador
e sacio de conll'aclos da fazenda. como se
mandal'50 s01l'e1'. Provo 1." 16 Marco 1827.
(CoU. Nab.) .

com o cofre dos ausentes não del'em contrahir
nem conscrvar os empl'e~ados do juizo.
Res. La 18 Maio 1827. (COll.l\Tab.)
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DlVID.\S de frelamenlo de n<lrio parlicular,
transporle de recrutas e despesas com
manüinenlos, &c. , &c. , sendo rola a via
gem pelo presidente de pro"incia que a
conlraclára flor ordem do minislro da
guerra, como se mandárão arbill'alrncnle
salisfazer. Iles. 1." 5 Julho 1827. (CoU.
Nab.)

de arrematação de conlrado de dizimos de
gado a que era obrigado conlraclador in
culpavcl pela secca c revolução, admillio-se
pagarem-se em prestações. Res. 3." 30 Jnlbo
1827. (Colt. Nab.)

que deixou S. M; a Imperalriz.: Ol'çou-se
quanlia para sua solução., Res. 11 Outllhl'O
1.827.

de alugueis de escravos empregados em obras
de fortificação. da praça de Monlevidéo, se
mandárão, e·como, salisfazer. Iles. 5 No
vembro 1827. (CoU. Nab.)

- aclivas da nação podem reduzir-se a letras,
acceitas, saccadas e endossadas, e como.
Lei1.3 Novembro 1827, art. 2 (CoU. Ou)". P,'.)
P.rov.,1. a 19 Dezembro 1827. (ColL. Nab.)

- publiêas: foi reconhecida a fundação da divida
interna e caixa de amorlisacão. Lei 15 10 _

vembro 1827.- Vid. sobl'e' o m·t. 2, Provo
2." '9 Dezembro 1827 (Oolt. Nab.) Port.1. a

2.0 Edit.. 23 Dezemb,'o 1827 {Ind. Alb. verbo
Divida); Av. 1.. ~ e POI·t. li; Av. 1. o 8 Janeiro,
Provo 28 M01'ÇO, P,·ov. 19 Julho 1828 (CoU.
Nab.); Eilit. 23 Jül/IO 1828 (Ind. Alb.
verbo Divida); P1'Ol'. ~ Dezembro 1829 (CoU.
Nab.); sobre o art. 2()., Edit. 29- Dezemb,'o
1827. (Ind. dt.)

-. defardamenlos pedidas por filho de um mililal'
se mandárão pagar com exclusão de ante
riores ao anno de 1797 por serem antigas,
conforme o Alv. 9 Maio 1810. Reg. 3-.' 4·
D&zell)bro.1827. (Cotl. Nab.)

II'

DIVIDAS rediJa' lll.! nm ]);,rco perdido p:'r inJi
viduo a CJUI'ln haviflo lomado na Ir:d\ia 4'l

velame carga de ngnaruenle que conlillha,
reJllcllcnio· se !J. discus ão ordinaria, e pur
que, a re,peito do bal'co, ca cos e m.lis
obj~)cl()s. Res. lt." 10 Dêzcmbro 18:.7.
(CoU. Nab.)

de tcnça se mandárão pagar a um intli\ idllo
que se havia retirado para Portugal no
tempo da independencia, restrioaindo-se
porf,U] ao praso em que residiu no imperiu.
Ue..;. 2." 17 Dezembro 1827. (CoU. Nub.)

- publicas passi,as: para sua liquidação se fizerüo
varias requisições. Av. 1.0 Porto I. Janeir(1
1828 (CoU. Nab.) - Vid. SUPl'O. -Prol'. ~.'

19 Dczembro 1 :27, &c.

- provenientes de escravos comprados pela junla
elo Maranhfln por ordem de 100'd Cokrann
para erem empregados no serviço imperial
e pa~os com enconlro ele divida á !'élzcllrla
pnuJica: sobre validade do pagamento c
re 'ponsabilidade da junta. Res. ~1 .Janeiro
1828. (CoU. Nab.)

de soldos atrazauos dec1al'ou-se uito UOf 'I' 'n
ser pagas a herdeiro e leslamenleí.·o de co
rond de segunda linha que não houvera
sahido da primcira, á visla do Alv. 17
Dezembro 180~. Provo 2ll Selembro 179 c
CarL Ileg. 12 Janeiro 1815; nes. 1.' 25
Janoil'o 1828. (CoU. Nab.)

a um arremahmle de contraclos pedindo con
cessão de enlregar nos cofres da fazenda
quantias de rendimento dos mesmos con
tractos, ficando de nenhum e!feilo a arre
matação, permiltio se pagar seu debito em
presEações reduzidas a letras, entregando
se-lhe, sob segurança, os bens seque lrados
para ogadminislrnr. Hes.12Fevereiroi 28.
(Colt. Nab.)

o cessionario dellas não póde ler molhol' con-·
dição que o cedente. Res. 2." 22 Fevereiro
1828. (GoU. Nab.)

52 '
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DIVIDAS

DIVIDAS: declarou-se não serem subjeitas a ta'xa
de heranças, &:c., apolices pertencentes a
herdeiro que, cedendo-as a terceiro, accei
tara a herança do individuo que era credor
e proprietario das mesmas em 10 Junho
1809. Res. 2." 26 Março :1828. (Colt. Nab.)

proveniente de generos tomados pelo governo
da provincia de Sergipe para serviço da
guerra da independencia ,c de empresLimo
para defesa interna e exLerna, para serem
pagas, mandou-se recorrer nos meios 01'

dinarios. Res,.:12 Maio 1828. (Colt, N ab.)

da fazenda a um pnrticular -e provenientes de
quantia exLorquida a titulo de propriedade
portugueza e de apresamenLos no Maranbão
por lord Cokrane: declarou-se que primei
ramente devia ser executado o dito lord,
ainda quando o credor til'esse depois re
gresso contra a fazenda publica pelos abusos
do dito devedor. Res. 1." 2.· 11 Julho 1829.
(Colt. Nab.)

puhlicas: suas inscripções, que o art. 6 da Lei
1.5 Nuvembro 1827 pôz a eargo do escril'ão
do thesouro e escrivães das juntas de fa
zenda, podem ser lançadas por qualquer
official idoneo, sendo subscriplas pelos ditos
escrivães debaixo de sua responsabilidade.
Res. 27 Setembro 1828.

dos conselhos não podem as camaras muni
cipaes quitar, sob que penas. - Vid. Cama
7'as AIltnicipaes; Lei 1 Olttllb7'o 1828, art.
52; Av. í 5, 9 Julho 18lt2.

o:- pnblica fundada interna e externa: o catalogo
de suas apolices e sua conta, como se farão
na thesouraria mór do thesouro publico.
Dec. lnstr. 23 Janeiro 1829, art. 1 a 3, Õ.

...- publicas: na sua inscripção se mandou accu
mular ao capital os juros vencidos, e não
pagos, aLé o ultimo de Dezembro de 1826,
em observancia da Lei 1,5 Novembro 1827.
Pari. 16 Fel'ereiro i829. (CoU. Nab.)

D1VIDAS

DIVIDAS de ordenado e ajuda de custo pedidas
por individuo que fôra encarregado de pôr
em viagem para -o Brazil uma colonia suissa,
indeferio-se e porque. - Vid. Colonol.
Res. fi Junho 1829.: (CoU. Nab.)

á fazenda publica por individuo cujos bens
se achavão sequestrados, e que, sendo ven
didos em hasta, não chegarião para pagar.
arruinando alias completamente a casa de
vedora, admiltio-se pagarem-se em presta
ções. Provo 4 Julho 1829. (Coll. Nab.)

da nação, :Interiores a 1827, provenientes de
fardamentos, ordenou-se que se não pa
gassem senão depois de inscriptas e na
[órma prescripta pela Lei 15 Novembro
1827. Av. 2.' 7 Janeiro 1830 (CoU. Nab,)
Provo 2." Ô Agosto 1831. (CoU. Nab.l

provenienLes de letra saccada a favor da direc
toria da fabrica das sedas de Lisboa pelo
thesoureiro mór do Lhesouro nacional contra
a casa das rainhas em Portugal e recam
biada, mandárão-se pagar, ficando salvo á
fazenda o di('eito de hal'el' por encontro o
que lhe restar a diLa casa nos ajustes de
conLas com Portugal. Res. Ç) •• 15 Janeiro
1830. (Colt. Nab.)

de soldos all'azados de almirante que com.:
mandára esquadra brasileira no Rio da
Prata, mandárão-se pagar com apolices da
divida publica, e corno. Res. 19 Jaueiro
1830. (Coil. Nab.)

ue soldos a officiaes militares suspensos na
Bahia em 1823 e reintegrados pela Provo
1 Fevereiro 1826, mandou-se que fossem
pagas pelas leis e tabellas existentes, e não
conforme a Lei :15 Novembro 1827. por
não serem dividas antigas. Provo 16 Feve
reiro 1830. (Colt. Nab.)

activas da f3Zenda nacional na província de
Minas: declarou-se estarem, pela I,.ei 15



DIVIDAS

( [di)

DIYIDlS

Norernbro 1827, art. 5, exlinctos os eUlO
lumenlos que o Oce. 18 Março 1801 con
cedia <lOS escrivàes d<l junla da fazenda,
procurador e juiz dos feilos uella pela sua
cobranç<l. nes..10.' 1 Março 1830. (CaU.
Nab.)

DIVIDAS preLeriLas podiâ a jlrnta da f<lzenda de
Go)"az cobrar pela jurisdicção ccntenciosa
que lhe conferia· a Prov. 26 Agoslo 1771
nos te,rmos da Lei 22 Dezembro 1761. .Res.
13." l.Março 1830. (CaU. Nab.)

-·de anunidaues do emprestimo antigo de 1796;
~edarou-seque a lei fundamental da acção
de seus credores, que é a Carl. Reg. 6 Ou
tubro 1796. não· concedia annuidade por
mais de quinze annos; que. findos elJes,
s6 uma prorogação por diploma do impe
rante poderia autorisar continuação da dita
annuidade. embora houvesse alrazo de pa
gamento de juros nas diversas épocas. Res.
16.'. 1.Março 1830. (CaU. Nab.)

da fazenda provenientes de generos vendidos
para os· armazens de marinha e gucna por
um particular: negárão-se-Ihes j m'os pela
demora de pagaUlentos al'bitrados com
juros em consignações que o dito credor
reeusára receber. Av. 21.1\1aio 1830. (CaU.
Nab.)

- aclivas ·da fazenda publica se· encontriio com
as passivas: assim se declarou a respeito de
embolsat"-se a fazenda do preço de uma
typographia mandada, sem autorisação, vir
de encommenda por membros de junta
de fazenda. cujos bens, pOI' falleeimeoto,
pertenciãQ a seus herdeiros e se "chavão
executados, e a respeito dos vivos descon
tando-se na quinta parte dos ordenados.
Res. 3.,." iO·Junho 1830. (CaU. Nab.)

provindas de rendimentos de emprego subjeitó
a encargos alimentarios e de que o serven
luario, posto que illegal,· havia sido eshu
Ibado. como se mandárão compçnsar.. Res.
ifrJunhQ 1830:. (CoU. Nab.)

11

DIVlDAS provenienles de 10lra saccatla pela jllnll
de fazenda da Bahia sobre o lhesouroiro 11.l
marinha do Ml1l'anhão para pag<lmenlo (h:
generos tirados pela intendencia de marinha
da Bahia para foroecimento da esC{uadra
portugueza duranle a guena da indepen
dencia, mand<irno- se remelter a rc 'pectiva
commissiio . mixta. Res. 3.' 22 Sctcmb o
1.830..(Coil. Nab.)

da exlincta bulia da cruzada no Maranhão:
a· respeito de seus devedore se mandou
proceder COnrol'me o art. 4.·, Lei 20 Sc-'
tembro 1828; Provo 5 Novembro 1830.
(Cail. Nab.)

ue soldos e mais vencimentos de lropa ante
riores <lO anuo 1797, duvidando-se si deviüo
ser aLlendidas para p<lgamento ou si de\'i~1O

considerar-se antigas e como taes prcscrip
tas conforme o Alv. 9 Maio 1810. remet
teu-se o pretendente á camara dos depu
tados. Res. 18 Novemhro 1830. (Coll.
Nab. )

- de um almoxal'ife de armazens nacionaes alcan·
çado que fóra suspenso, sendo lambellt
pogador. poslo'que entrasse para o cofrl'
com O· dillheil'o pertencenle ao do ultimo
em.prego. obslarão a que fosse reinlegrado
no primeiro lagar· de que n50 dél'a conl;]
Res. 13 Dezemb.ro 183U. (Coll. Nab.)

o empregado publico que se constituir devedor
de oilicial &:c. seu subalterno. ou que o
dér por seu fiador, ou contrahir com elle
alguma outra obrigaçiio pecuniaria, comI
é·punido. Cad..Crim.·art•.149.

- passivas: resolverão-se duvidas sobre sua liqui·
daçãt>•.Prov. 30 Abril 1.831-.

de· custa's do supremO' 'tribunal de justiça,
como se cobrarião executivamente decla
rou-se. Av~1.o.5 Agosto 1831. (Coll.l\ab,l

5fó
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DI"ID.\S da fazcntl:l nacional: como se proceda
na cobrança regulou-se. Dec. 18 Agosto
1831; regularão-se os pra os de pagamen
tos conforme o art. 4 do.Dec. cil. - Instr.
18 Oulubro 1831.

de congruas e guisamenlos devidos a parocho
fal1ecido mandárão-se pagar ao seu her
deiro. na fôrma da Lei 15 Novembro 1827.
á vista de conhecimento, conforme o art. 1l~

da citada Lei, e se110 e pensão da capella
imperial. Provo 2."·3 Setembro 1831. (CoU.
Jrab.)

I·rovenicntes ele soccorros prestados pc10 go
vernador ele C::lyena a um suhdito hrasileiro
capitão de nal,io nacional arribado, mandá
rão-se, e como, satisfazer. Av. 1." 26 Se
tembro 1.831. (Colt. Nab.)

- activas da nação: o inspector geral do lhesouro
nacional deve annualmente na tabel1a do
orçamento declarar ao presidente em lri
bnnul qual ella seja, e a parle que se
julgar cobravel no anno, e em outra da
despesa a somma precisa para pagamento e
amorlisaçào da divida passiva. Lei á Ou
tubro 1831, arts. 13,14,17. S6; 18.°, S2,
á. art. 59; o contanor geral deve formar
o invenlari.o geral da divida activa da nação,
classificando-a e como. art. 17, S 5; e veri
ficaI' os titulas 0\1 documentos da divida
passiva c fazê-los lançar no grande livro,
art. 17. cit., S7; promover execução contra
os devedores da fazenda remissos incumbe
ao procurador fiscal; semelhante conrança
fôrma uma verba das rendas publicas, art.
20, § 2,77, Lei 58, 8 Outubro 1833, art.
31, S 19.

declarou-se não se deverem considel'ar C0mo
pagamento de di.vidas contrahidas c?m .a
fazenda as restitUIções e entregas de dlOhel
1'05 de ausentes de que a mesma fazenda
so se encanega de ser depositaria, e que são
l'ocolhiJos conforme a Lei 2i Setembro
192~. Provo 3.' 4 Outubro 1831. (Cott. Nab.)

DIVIDAS 'sobre ·queixa de incompétencia do se·
questro e execução em bens de um devedor
á fazenda publica por motivo de alcance.
Res. 8 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

- militares: para amortisação da dos anDaS de
1827 a 1820 em S. Pedro do Sul providen
ciou-se, ordenando-se vendei' aos conselhos
de adminislração dos corpos, e como, as
fazendas de sortimento para fardamentos e
as obras feitas, &c., existentes nos armazens
do trem. Av. 5.° 10 No~embro 1831. (CoU.
Nab.)

pul)licas externas, como senao pagas em
generos ou lelras determinou-se. Lei 15
Novembro 1831, art. á8, conservada pela
Lei 2á Outubro 1832, ado 99.

de sisas e meias sisas: suas lelras como serão
passadas e endossadas. - Vid. Sisas e Escra·
t'os. - Reg. 14 Janeiro 1832, art. 1.0.

de taxas de legados e heranças são escriplu
radas em livro de contas correntes, e corno.
Reg. 14 Janeiro 1832; devem os colleclore:i
descohrir, e como, os seus devedores, art.
27.-Vid. Dec. Reg. 156, 28 Ab7-il 1842,
al't. 19.

de impostos, e quaes, se commelteu aos col
ledores, como fiscaes e agentes da fazenda,
requerer, por meios legaes, execução e
procedimento contra extraviadores. Reg. 14
Janeiro 183.2, art. 32.

- ninguem pode ser obrigado a pagar II qualquer
testamenteiro, ou herdeiro, subjeitas a taxa,
Dem entregar-lhes bens, &c., sem mos
trar-se paga a mesma taxa, sob pena de
nullidade do recibo ou quitação. Reg. 14
Janeiro 1832, art. 37, substiluido pelo Reg.
28 Março 1832, art. 2.

habilitação para receber dividas de herança é
subjeita a novos direitos. - Vid. Novos evelhos
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di,'citos. -Reg. 25 Janeiro 1832; Tab. Lei
60, 20 Outubro 1838; Tab., S 5, decla
rado sem elIeito pela Lei 30 Novembro
18ll1; Tab., S42; Ord. 74, 1.1 JullIo 1845.

DIVIDAS de collectores especiaes alcançados e
de collectados commelteu-se ás coHectorias
geraes executar, e como. Reg. 8 Fevereiro
1832, art. 4, § 1., 3, 4. - Vid. Ord. Reg.
6 Dezcmb,'o 1834, art. 21.

de dizima de chancellaria de que causas, e
como, se cobrará. - Vid. Challccllm'ia (dizi
ma da.)-Reg. 14 Fevereiro 1.832, &c.

- inscriptas no grande livro conforme a Lei 15
Novembro 1827: o juro de suas ~polices

conta-se da data da inscripção. Ord. Circo
28 Junho 1832, explicada por Ord. 30 Maio
1833.-Vid. Lei62, 10 Outub,'o 1833, art.
1. , inf1·a.

relatims a perd'Js de particulares por motivo
de guerra, não se inscrevem nem pagão
sem autorisação da assembléa geral. Lei 24
Outubro 1832, art. 31. - Vid: O,.d. 1. a e 2. a

22 Novembro 1836.

de ordenadas, congruas, soldos, fardamentos,
pensões, tenças, e compra de generos
pela fazenda nacional, menores de áOO:tf; rs.,
pagão-se em preslações conforme Lei 13
Novembro 1827, e não pela de 15 Novem
bro, art. 1., § 1. Lei 2lt Outubro 1832,
art. 95; recommendada por Circo 18 Ou
tubro 1834. Ord. 11 Maio 1835, additada
por Porto 1á Agosto 18;~5; Ord. Circo 28
Abril 1836; declarada por Porto 30 Setem-
bro 1836. -

- passiva f1uctuante, e qual, mandou-se no
anno financeiro 1833-1834 pagar com as
sobra's de receita geral e provincial. Lei 2ft
Outubro 1832, art. 98. .

DIVIDAS do cxLioclo banco do Brazil seus pri
vilegios. - Vicl. Banco. - Alv. 2á Sel~mhro

1814, &c. Av. 4. o H) Novembro 1831.

involvendo bypolbecas de fabricas de mino
racão e de assucar e lavouras de canoas
qu~ beneficio gosão nas execuções, e como
renunciave1. Lei 46, 30 Agosto 1833, art. 3.

- de soldos militares posteriores a 1826: para
seu pagamento deu-se consignação. Lei 58,
8 Outubro 1833, art. 7, § 16, reduzida
pela Lei 40, 3 Outubro 1834, art. lá; dis
tribuio-se. Circo 25 Fevereiro 1835; Lei
1M, 26 Setembro 1.840, art. 6, S18.

da buIla da cruzada: sua cobrança foi consi
derada artigo pertencente á receila geral.
Lei 58, 8 Outubro 1.833, art. 31, S19.

- publicas: regulou-se seu juro, inscripção e
pagamento. Lei 62, 10 Outubro 1833,
arts. 1, 2.

activas de predios urbanos e imposto de lojas:
encontradas s6 se admille a credores ori
ginarios da fazenda e a seus herdeiros, no
caso de serem aqueHas menores de áOO:jj)
rs. Ord. 11 Dezembro 1 33.

em seu pagamento se nflO admitlem apolices
da divida publica ou titulos da divida fun
dada, porque não são moeda, devendo vollar
á caixa de amortisação segundo os arts. 26,
60 a 62 da Lei 15 Novembro 1827. Ord.
15 Maio 1834.

activas do munlclplO da côrte passárão a ser
arrecadadas, e como, pela recebedoria do
municif.io. Ord. Reg. 6 Dezembro 1834,
art. i, S29; o que se enlende por divida
activa, art. 23.

lransferencias, feilas pelos possuidores de co
nhecimentos de ínscripção, não se averbão
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porque a Lei 15 Novembl'o 1827 o não
autorisa, bastando a providencia do art. 1.5.
Porto 10 Janeiro 1835.

DH IDAS publicas até 1826: <1eclarou-se que,
estatuindo a Lei 15 NO\'embro 1827 a fór
ma de seu pagamenlo, eslava -em conse
quencia de rogada a Lei 25 Março 1.821,
E1evendo-se ter em vista o art. 31 da Lei 2ft
Outubro 1832. Ord. 13 Fevereiro 1835, § 3. °

em cada pagamenlo só é permiltiE10 dar em
cobre a quantia de 1.:t/J 1'5., negando-se
acção em juizo a toda a convenção em con·
trario. Lei 53, 6 Outubro 1835, art. tO.

publicas: foi reconhecido o v-alor das notas
emitlidas em virlude da Lei 53, 6 Outubro
1835, cit. Lei, art. 12.

activas anleriores ao 1.0 Julho 1&36 inclusive
dos imposlos provinciaes alé esta dala, ficá
rão pertencendo á receita geral. Lei 98, 31
Oulubro 1835, art. 11, § 34; sua cobrança
ficou a carKo das recebedorias de rendas
internas, quando provenientes das rendas
a cargo das mesas e das provinciaes nas
cidades de Pernambuco, Bahia e Mara
nhão. Dec. Reg. 30 Maio 1836, art. 76, I

§ 15; continuou a perlencer á receita geral
a divida activa designada na Lei 31 Oulubro
:1835, art. 11, § 34, conforme o art. 21 da
presente Lei 70 , 22 Outubro 18:36, art. 14,'
§ 3lJ; porém melade da dila divida prove
niente de impostos provinciaes e anleriores
ao. 1.° Julho 1836, ficou pertencendo ás
respeclivas provincias, cito Lei, arl. 21;
para cuja execução. Reg. 4 Abril 1837; ,
conlinuão cm vigor as dilas Leis 98 e 70.
Lei 106, 11 Outubro 1837, art. 9, §§ 28,
29; Lei 60, 20 OUlllbl'o 1838, art. 9, § 36;
Lei 108,26 Maio 18ltO, art. 9, § LJ2; Lei
164,26 Setembro 1840, art.", § !l2; Lei
2lJ3, 30 Novembl'O 1841, art. 9, § 37; Lei
396, 2 Setembro 1846, art. 9, § 18; de
clarou-se como deve ser cumprido o art. 21
da Lei 70, 22 Outubro 183,t>. Ord. 234, 4
Julho 184Q.

DIVIDAS publicas: ordenou-se que o governe·
apresenlasse á afsembléa geral, e dentro
de que prasos, quadros da flllcluanle pro
veniente de sCl:\"iços não pall:0s desde 1
Janeiro 1827 até 30 Junho 1836, e como
organisados, e da anterior ao 1.0 Janeiro
1827 não inscripta. Lei 70. 22 Outubro..
1836, art. 24 ..

acliv':Js da fazenda: deIlas se faz~annuallDcnLe

conhecer pela imprensa relação classificada
da maneira que se acha em pratica, e orga
nisada por ordem alphabeLica; devendo-se
porém anles fazei' annuDciar convidando os.
devedores a,salisfazer. Cire. 10 Janeiro 1827.

passivas da fazenda que não excederem de
100:t/J rs. ordenou-se que se pagassem inde
pendente de habilitação, bastando mostrar
a legitimidade de pessoa. Ord. .12 Setembro
1837.

inscriptas menores de 400:ltns• ..não vencem
juros que s6 se pagão das apolices, salm
daquellas dividas que anteriormente os ven
cião. Ord. 81, 3Julho 1838; Ord. 156,18
Julho 1839.

- 'aterna: 'dúrante o anno financeiro de 38 -39
para sua amorlisação, forão applicadas as
apolices pertencentes a cofre dos depo-.
silos. Res. 58,12 Outubro 1838, art. h.

e quaes, se mandárão satisfazer ás provincia~

para sup primen to de despesas que lhes com·
petião. Lei 60, 20 Outubro 1838, arts. 27
a 30, revogados os arts. 27 a 29 pela Res.
158,18 Setembro 184.0, art. 6.

activas e passivas do estado passárão, e como,
a eseriplurar-se, cobrar-se e pagar-56 por/
exereicio e não por gestão. Dee. 41, 20
Fevereiro 1840, executado pelas Instr. 222,
12 Junho 18!l0.

- passivas do eslado prescrevem e:m cioe-o 80008,

contados da aberlun do elllercic:i:o a que
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'Pertencerem conforme o cap. 209, Reg. da
fazenda 17 Oulubro 1516, não expressa
mente revogada. Dec. 41, 20 Fevereiro
1840, art. 20, execu tado pelas In~tr. 222,
12 Junho 18liO. - Vid. Lei 243, 30Novembro
1841, art. 20, infra.

DIVIDAS de vencimenlos de exerClClOS findos,
não pagos e reclamados, como se calculão
no lhesouro. Reg. em Ord. 2J 3, 15 Abril
1840, art. 5, § li.

- publicas: suas inscripções no grande livro,
exame de let;alidade da inscripção dos auxi
liares nas provincias, liquidação das activas
e passivas e sua cobrança, como devem ser
desempenhadas no thesouro nacional. Reg.
em Ord. 213, 15 Abril 1840, art. 6.

de annos anteriores aLé o fim do financeiro
de 39-40: para seu pap;amento conce
deu-se credito, e como. Res. 158, 18 Se
lembro 1840, arts. i, 5; e para os de 1827
alé Junho 1842, liquidada até fim de Julho
i8.&;;. Res. 313, 2l Outubro 1843; e para
"os do 1827 alé Junho 18.&.4, liquidada alé
fim de Junho 18.45. Res. 370,18 Serembro
18.45.

miliLares de soldos, &c. : seus requerimentos
devem ser dirigidos pelas estações compe
tentes para se processarem devidamente, &c.
Av.......•.•..•• (Jorll. 107 de18Id.)

in&criptas; determinou-se o que se deve pra
ticar quando seus credores perderem os
conhecimentos das inscripções. Ord. 6,· 18
Setembro 1841. .

- passiva'S do estado se mandárão pagar, e como,
a diversos credores, concedendo-se, para
tal fim, credito, e como, e estabelecendo-se
impostos. Res. 231, 13 Novembro 1841.

- passivas aM 1839: aos individuos que reque
rerão pagamento deu-se consignação. Lei
~3, ao Novembro 18h1, art. 6, § 19.

DIVIDAS passivas Oncluan les ordenou-se que do
1. o Janeir0 1843 em diante se não inscreves
sem mais, excepto aquelJas que nessa época
se acharem em liquidação ou penderem de
processo judicial, ficando inteiramente
prescriptas e pCl'dido para os credores o
direito de requererem a Fquidação e paga
mento deHas. Da mesma dala em diante
ficão em vigor os cap. 209, 210, Reg. Faz.
relativamente á divida posterior a 1826,
existenle até hoje, e á futura, como a toda
a divida activa da nacão. Lei 243, 30 No
vembro 184J, art. 2'0; quanto á segunda
parte. - Vid. O,'d. 30 Setcrnb"o 18M. (Iorn.
268.)

- de vencimenLos militares atrazados, como serãe>
pagas quando não reclamadas no devido
tempo. Av. 22 Março 1842. (Jol·n. 88.)

activas e passivas de casaes inventariados:
sua certeza devem, em que casos para
pagamento d,a taxa de legados e como, os
procuradores e sol1iciladores da fazenda
fiscalisar. - Vid. Taxa de hel'anças. - Dec.
Reg. 156,28 Abril 18.&2, arts. 2, /1,9,11.

activas da fazenda como se encontrão com as
passivas. Ord. 2 Maio 18.&2. {Jom.140.)

de praças de pt'et escuslls do serviço ou com
passagem: providenciou-se sobre o modo
por que se lhes deveráõ passar titulos de
divida. Circo 126,19 Novembro 18~2; Dec.
lnstr. 263. 10 Janeiro 1~M3, arts. 65,
66,68.

de soldos suspensos a omciaI militar posto
em conselho de gnerra, sendo do anno
financeiro respectivo pagão-se-Ihe sem de
pendenda de outra ordem ou despesa,
apresentando unicamente certidão aulhen 4

lica de absolvição: o que tem lagar ainda.
sendo a absolvição no fôro civil e criminal:
nào são porém inhibidos de receber quaelr
quer vencimenlos atrazados que se lhe
devão, ainda que presos eslejão. Dec. Instr.
263,10 Janeiro 18,&3, art. 9.



DIVIDAS

( trJG )

DIVIDAS

DIVIDAS militares: em todos os titulas, cerli
dões e aLLestados e mais documentos de
dividas, deve pôr-se verba de haver-se no- '
tado recibo ou passado ordem para paga
menta, e isto em lagar que não possa cor
tar-se a verba. Dec. lnstr. 263,10 Janeiro
18.43, arts~ 60,. 68.

da fazenda a militares officiaes fallecid'as: cer
tidão do assentamenlo se não passa a seus
herdeiros sem que hajão pago qualquer
divida que o finado houvesse contrabido
com a fazenda. Dec. 1nsb'. 263, 10 Janeiro
1,81,3, art. 62.

___ da.fazenda ás praças de pret do exercito devem
especificadamenle declarar-se nas respec
tivas guias. Dec.IDstr. 263, tOJaneil'018113,
arls. 6li, 68.

ele etapes, ou fardamentos, a praças de corpos
que houverem' re'cebido consignação para
caixa de administração, ou o seu valor,
não se abanão. Dee. Inst1·. 263, 1a Janeiro
18113, art. 67, 68.

de exercicios findos, como se pagarião orde
nou-se. Ord. e Circo 20 Fevereiro 181,3.
(Jom.83.)

flcli vns da fazenda por um particular:' nellas
se mandou encontrar supprimenlos que o
mesmo fizéra a um uestacamento AO. Para
hyba. Res. 267, 18 Mary!> 18113.

actívas e passivas. da fazenda, quando admit
tem compensação. ardr 1.9 Abril 18113.
(101·n.116.)

de exercICIOS find'os se não devem- pagar"
depois de encenados os mesmos, sem que'
haja expressa aulorisação. Ord. 35,6 JulbG
18.&3; Ord . .45, 22 Julho 181,3.

DIVIDAS: as justificações, ou ha1.>ililas~cs, pnr.3<
cobranca de dividas nüo são subjellas a dI
zima d~ chancellarin. Ord. 3. n 12 Janeiro
181111.

acli vas da fazenda: crerão-se proviJencias, e
quaes, para maior actividade na sua co-
brança. Av. 90, 5 Olltubro18há.

passivas da fazenda, qua~.do 58'~0l'lVer~e~n en~
letra, mudão de especle e fieao subJella a
pI'alica mercanlil, e por isso, quando não
acceita, é' de rigoroso dever da lhesou
raria pagnl-a. Ord. 30 No\'embro 18M.,
(Jom.329,)

dec1àrou-se- que a lei não compene todos os
herdeiros a fazer inventarios judiciaes só
porque nas quitações, ou nos contractos,
de partilhas, aliás amplamente facultados,
se imponha seno proporcional ás quotas
bereditarias. Av. 56, 5 Junho 18!l5.

activas dos impostos arrema.tados· gosão do
privilegio executivo, e como, conforme a
Ord. liv. 2, tit. 73. Reg, Faz., cap. 151, e
Lei n.O 242, 29 Novembro 18!lf; Dec.lt16,
13 Junho 18!l5, art. 4, § 5.

activas' da fazenda: não se dão commissões de
quantias entradas nos cofres provenientes
de execução, cujos devedores alcanção pagar
em prestações. Ord. 75, 1LJulho,18!l5.

inscri'pras : deolarou-se ser valida a inscripção,
ainda sem a assignatilra do contador, por
não ser esta substancial, sanando-se com a
ratificação pelo contador successor e decla
ração do motivo. Ord. 8 Agosto 1845.
(Suppl. ao. Jom. 225.)

- militares provenientes de venüas de generos
e fornecimentos á tropa contrahidas d'oI'a
em diante: seus documentos comprobato
tios como. serão apresentados- nas cODtado-
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rias de guerra eDas thesourarias e thesouro,
cm que praso e sob que penas: e quando
as anteriores a esta dala. A liquidação de
umas e outras como será feita, com que
recurso e como revista. Lei 369, 18 Se
tembro i8l1.5, art. 51.

DIVIDAS activas e passivas da marinha se liqui
dão Das contadorias da marinha. Dec. Reg.
lI.36, 2 Outubro 18á5, art. lI., § 7; 7, § 1;
H, SS 5, 7.

- porque é condemnada a fal.enda nacional:
declarou-se quaes os autos que se devem
apresenlar. e corno cumprir·se as sentenças.
Ord. 110, 10 Outubro 1845.

de annos anteriores provenientes de taxa de
escravos e imposto de lojas forão as cellec
torias e mesas de rendas aulol'isadas para
arrecadar, e com que porcentagem e pro
cesso. Ord. Circo 118, 2á Outubro 1845,
generalisada a todas as dividas pela Circo
:tll.5, 31 Dezembro 18M; declarou-se que
estas Circs. não inhibião usar-se dos meios
judiciaes quando os de'Vedores não quizerem
amigavelmente pagar. Ord. 58, 23 Junho
18l1.6.

- providenciou-se, e como, sobre a difficuldade
que os procuradores fiscaes tem de prestar,
nos livros de que trata o modelo n. o li. an
nexo ao Reg. 1l1. Junho 184ft, recibos das
relações de dividas que, para ajuizar-se.
lhes forem remettidos das collectorias e
mesas de rendas. Circo 2l1. Outubro 18l1.0.
(J01'11. 309,)

- publicas: sobre suas apolices pode o banco da
Bahia emprestar. Dec. Estat. lI.38, i3 No
vembro 18á5, art. 1lJ, § lI.; a debito do
fundo de reserva do dito banco serão levadas
as dividas que forem reputadas inteiramente
perdidas, art. 31.

a(:livas da fazenda nacional: regulou-se o
modo de proceder na cobrança das letras

n

saccadas a favor da fazenda nacional e seus
respectivos juros. Ord. 126, 20 Novembro
1845.

DI IDAS activas da fazenda: emquanlo os deve
dores nilO apresentarem concessão do the-
ouro para pagarem em preslações, não

devem parar as execuções. Ord. 137, 18
Dezembro 18á5; Ord. 31 Dezembro 18f15.
(J01'11. 16 de 1846.)

inscriplas em moeda de prata são pagas. e
como, sem attellçüo ao agio de laes moedas,
e porque. - Vid. Ord. 31 Dezembro 18M.
(Jorn. 16 de 18M;.)

- passivas de herança jacenle: direiLOs de chan
cellaria se não cobrão de seu pngamento •
porque o art. 36, Reg. 9 Maio 18l1.2 deve.
conforme o art. 10, Dec. 27 Junho 18l1.5,
entender-se nos termos do § li.3 , parte 3.·.
Lei 30 Novembro 1.8li.L Avs. 15 Janeiro
1846. (Jorn. 31.)

- de collector alcançado por não recolher aos
cofres o que arrecadou por conta da fazenda,
~ão podem ser admittidas a pagar-se em
prestações. Av. 9 Março 1.8á6. (Jorn. 83.)

activas da fazenda: não se podem imputar
juras aos devedores pOl' conta corrente.
assim como a fazenda os não paga aos cre
dOl'es ordinarios, salvo por contracto ex
presso ou dividas especiaes com tal obri
gação como as letras, ou por disposição da
lei. Av, li. Abril 1846. (Jorn.137.)

de casal parlilhado: declaração se deu sobre
forma de cobrar-se o seBo da herança em
especie ou em dinheiro, ainda de confor
midade com as leis geraes anteriores. Av.
li. Abril 18l1.o. (Jol·n. 137.)

aclivas da fazenda: providencias derão·se
sobre as que prescrevem DOS lermos do cap.,

63
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210. Rcg. Fnz; so1;re o modo de cnb'ar nos
cofl'es o dinheiro dos de~edores executados
e sobre os livros em que se faz carga aos
procuradores fi caes das contas de devedores
que se mandão executar. Ord. 33, 11 Abril
18á6.

DIVIDAS passivas de um parlicular declarou-se
poderem-se liquidar ainda por se deverem
consideraI' subjeitas á precaução do art. 20
Lei 30 Novembro 18M, sem altenção ao
Dec. 20 Fevereil'o 1840. Av. 18 Abril18á6.
(Sl/flpl. ao 101'11. 151.)

activas da fazenda: declaro II-se corno legal
menle se devia procedcl' na execução de
fazendas de cultura penhoradas a deve
dores, sua avaliação, al'remalação ou adju
dicação á fazenda conforme o cap. 177, Reg.
Faz. Ord. 6 Junho 18t16. (10m. 211.)

de exercicios findos: ordr.nou-se ás thesoura
rias que enviassem relações nominaes dos
credores, especificando de que proceda a
divida, tempo e vencimento, ficando as
demais provas para quando se requerer o
pagamento. Circo á Julho 1846. (101'/1.221.)

- publicas interna ou extel'O:l: a subl'as da
receita arrecadada se mandárão empregar
na sna amortisacão no anno finnnceiro de
h6-h7 e 47-4.8. Lei 396, 2 Setemhro
1846, art. 11.

- de um administrador de mesa de l'enàas alcan·
çado, negou-se pagar-se em prestações
conforme a Lei 9 Junho 1821, em l'azrlO de
ser o dito empreO'ado exactor. Av. 15 Se
tembro 18h6. (Coz. Olf. 16, 1.' ,'ol.)

activas da fazenda: só o thesouro póde con
ceder aos devedores fiscaes paga -las em
prestações. Av. Hh, 26 No\'embro 1846.

.;... activas da fazenda, pa~as em prestações, não
dão direito a perceberem porcentagem os

empregados do juízo dos feitos, conforme
os Alvs, 22 Setembro 1785 e 20 ovembro
1754, que exigem execução viva. Av. 26
l\ovemhro 1846 (Ga:;. Off. 84,1.' vol.); sim
porém quando Laes pagamentos forem re
queridos e obtidos depois de feitas pe
nhoras e sequestros no juízo. Ord. 155, 13
Outubro 18h7; qual a porcentagem em taes
{:8S0 declarou-se. Ord. 1.69, 9 Dezembro
1.847; Ord. da mesma data. (Gaz.Olf.187,
2.' 'Vol.)

DIVIDAS de exercícios findos: seu pngamenlo,
ordenado pelo Av. 6 Dezembro 1845, que
ficou sem efTeito, mandou-se fazer pelo
saldo de 45-46, que passou para o cor
rente. Ar. 21 ,Tam'iro 1847. (Gaz. Olf. 123,
1.. l'ol.)

- de praças de pret devem ser passadas em
separado das escusas ou baixas: os com
mandantes dos corpos só assignaráõ taes
titulas com uma verba posta pejos secre
tarias no verso, de que ficão averbadas nos
livros, ou guias, de que são extrahidas as
dividas, conforme a Circo 24 Maio 1844. Av.
5 Março 1.847. (Gaz. Off. 1.56, 1. 0 t,'ol.)

- de exercícios findos: regularisou-se o processo
dos seus pagamento e liquidação, e como.
Circo 9." e lnstr. 6 Julho 1847. (Gaz. Olf.
82, 2.' ,'ol,)

pagas pelo juizo dos orpbãos e ausentes aos
credores dos faUecidos iotestados nãp pagão
o imposto do S42, Tab. Lei 30 Novembro
1.841. Ord. 117, 31 Agosto 18á7.

- publicas: o juros de suas apoJices tem credito
no orçamento e não devem pagar-se por
exercicios findos nem pelo credito da Lei
15 NOfemhro 1.827. e porque. Av. 25 Se
tembro 1.847. (Gaz OfT. 1.52, 2.' vol.)

- activas: mandou-se proseguir execução contra
fiadore.> de devedor para pagamento de
presta~óes a ql1e se havifw obrigado e de-
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sistir de execução promovida contra herança
jacente de individuo que constituíra fiadores
por procuração que só apparecêra depois
de sua morte, equivalendo simplesmente a
reconhecimento de divida ao devedor fiscal
cujos fiadores se mandou excutir. - Vid. Av.
26 Setembro 1847. (Gaz. Off. 152, 2.° vol.)

DIVIDAS de exercicios findos como se liquidão e
envião ás thesourarias requerimentos das
partes e processo de liquidação acompa
nhado das informucões ou documentos.
Oif. 19.° 30 Setembr~ 1847. (Gaz. Off. 129,
2. ° vol.)

de fardamento, nos ajuslamento d~ contas das
praças de pret devem ser classificadas no
exercicio em que foi vencido, executando a
thesouraria o Alv. 29 Mal'ço 1810. Av. 13
Janeiro 1848. (Gaz. Off.13, 3. o vol.)

- passivas de hel'anças jacentes: para seu paga
mento não são os credores obrigados a
apresentar os autos em original com as pre·
catorias, bastando as sentencas extrahidas
conforme a Ord. 10 Outubro 1845; suas
demandas para cobrança são subjeitas á
alçada e processadas perante os juizes de
orphãos, e porque. Av. 2ll. Fevereiro 1848.
(Gaz. Olf. ó9, 3. o vol.)

activas da extincta companhia do Pará e Ma
ranhão: mandou-se satisfazer o que se res
tasse a seus administradores. Declarou-se
que os sequeslros das propriedades portu
gne~as, em virtude do Dec. 11 Dezembro
1822, nada tinhão com as dividas de que
trata o art. 31 Lei 24 Outubro 1832. Av.
16 Março 18ó8. (Gaz. Olf. 64, 3. ° vol.)

da fazenda: declarou-se não se dever pagar
a um cessionario nem encontrar no que o
cedente devia por ser este collector e não
poder gosar de encontro. Av. 12 Abril 1848.
(Gaz. Olf. 86,3.° vol.)

II

DIVIDAS acti\'as da fazenda não póde o governo
perdoar exonerando os elevedores. Av. 17
Maio i8á8. (Gaz. Off. 117, 3.° vol.)

de um empregado de lhe ouraria provincial
<llcançado pelas quaes forão sequestrados
seus ben' , declarou-se não prejudicarem a
preferencia d<l fazenda pela hypolheca e
fiança pelo mesmo individuo e sua mulher,
firmadas como fiadores do inspector da
caixa da amortisaçã0. Av. 29 Julho 18ó8.
(Gaz. Off. 166, 3.° vol.)

passivas da fazend a. - ido mais> verbo Cl'e
clores.

activas do juizo dos ausentes. - Vid. Bens de
defulltos.

publicas: suas apolices quando são subjeitas a
penhora ou sequestro. - Vid. Apoliees. 
Av. 1.3 Selembro 18ó8. (COlT. Afere. 258,
Suppl.)

de fardamento ás praças em additamento á.
Circo 31 Agosto ulLimo, declarou-se que
devião ser liquidadas pelo preço da consig
nação, tendo-se porém em vista o Alv.
29 Março 1810. Av. 23 Setembro 18ll.8.'
(Corr. Merc. 2M); Circo da mesma data.
(Corl'. cil. 26õ.)

de emprestimo a um parlicular da quantia de
300:000.ttl rs. autorisou-se, e com que
garan tias e condições, para pagamento.
Res. 510, 2 Outubro 1848. (Corr. ~e1·c. 296.)

de exerClCIOS .findos de 47-49 para paga
rem-se, concedeu-se credilo. Res. 512, 14.
Outubro 1848. (Con·. Mere. 287.)

de exercicios findos liquidada de 1829 até 18
Setembro 1848 para pagarem-se, conce
deu-se credito. Res. 613, 1ll. Outubro 1848.
(Corl'. Alere. 287.) .
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DIVIDAS aCLivas provenientes de alcances de lhe
soureiros, colleclores ou quaesquer pessoas
a cujo cargo estejão dinheiros publicas. são
subjeitas ao juro annual de 9 por cento
durante a indevida detencão. Lei 514. 28
OuLubro 1848, ad. á3 (Dí'ar. 7939). expli
cado para execução por Av. 26 Fevereiro
1.849 (Dim·. 8038); Av. 2 Março 18119 (Dia?'.
8043); Av. 28 Abril 1849 (Dia?'. 8094); Av.
23 Julho 1849. (Diar. 8161.)

- publicas: foi o governo nutorisado para em
pregar na compra ele suas apolices 9/10
dos saldos existentes no fim de cada semes
tre nos cofres dos seus juros. e bem
assim o lolal dos juros qne ellas \'encerem ,
e por que fórma. Lei 5ilt, 28 Oulubro 18lt8,
art. á8. (Dim'. 7939.)

de casal parlilhadas em consequencia de di
vorcio e remidas pelo conj uge pagão sisa.
porque foi por compra que lhe tocárão~

Av. 2 Novembro 1848. (Dia?'. 7943.)

á fazenda: a um devedor cujas letras se tinhão
de reformar se mandárão incluir como
capital tambem os juros vencidos e não
pagos, apezar da moratoria. Av. 1ll De
zembro 18!l8. (Diw·.7972.)

- á fazenda de alcance de adminisLrador de
dizimos. autorisou-se pagamenLo encon
trando divida de soldos não recebidos pelo
alcançado. At;. 25 Janeiro 18.&9. (Dim'.
800á.)

- imcriptas nãe vencem juros, só devidas ás
apolices que se dérem em pa~ameolo das
inscripções. Av. 30 .Taueiro 1849 (Vim'.
8007); Av. 31 dilo. (Dial'. 8009.)

- activas são consiJeradas, e como laes escrip
turadas, e porqne. as letras de sisas não
pagas. Av. 20 Março ltl49. (Dim'. 8066.)

-- activas em letras não se suppoem pagas por
apparecerem e~tas em poder do devedor,

nào tendo recibo nas cosLas. devendo-se
para tal fim proceder-se, e como. Av. 16
Abril 1849. (Dia?" 8091.)

da fazenda: declarou-se que a clausula final
do art. 3 Or'd. 30 Março não respeita as
procurnções para cobrança de juros de
apolices da divida publica nem quaesquer
operações de sua transferencia. Av. 23 Abril
18M) (Dia?'. 8093); nem é applicavel ás
procurações para levantamento de custas
depositadas. Av. 27 Setembro 1849. (Dim'.
8216.)

da fazenda não se julgão prescriptas quando
tiverem sido processadas em tempo, e os
credores não forem culpados da perda dos
primeiros documentos que dér logar á de
mora. Av. 12 Setembro 18.&9. (D Í<l1". 2202.)

DIVISA ou Lope nacional. - Vid. Laço.

DIVISÃO se àiz a parte, ou secção de um exer
cito ou armada. As divisões de um exercito
cõnstão ordinariamente de duas hrigadas •.
as companhias tambem se formão algumas
vezes em divisões. - Vid. 13 Maio 1808.
(Repe?'t. Cunho 111 ato SlIppl. \"el'b. Divisão.)

approvou-se nomeação ue io peclol'es annllaes
para as divisões do Rio Doce. Avs. 1." 2,·
12 Marco 1810; cI'eou-se seLima divisão em
Gequelinhonha. Cad. Reg. 28 Setembro
1810; sobre progressos das divisões pela
parte da Bahia e Espirito Santo. Av. 2."
19 Fevereiro 181'1; sobre reflexões a res
peito das divisões do Rio Doce, especial
mente a selima. Av. 11 Dezembro 1811;
nos seus commandos que vagassem se mano
dárão empreg,ll' os alferes aggregados ao
regimenlo de cavallaria de linha. Av. 23
Setembro 1815; sobre provimento de com
mandantes das divisões do Rio Doce. Av. 5
Abril 1820; creou-se a oitava divisão para
a nova estrada de Porto-Alegre e designá
I'âo-se empregados. Cart. Reg. Avs. 12, 1.4
Setembro 1820; annuio-se sobrestar m.
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execução <1a Carl. Reg. cil. Av. 30 Maio
1.821; providencias para serem soccorridas
nas suas moles tias as famílias dos soldado'
das divisões existentes, e tambem dos faUe
cidos. Purls. Ln 2." 22 Selembro 1824
(CoU. Nab.) Provo 2.'1 Oulubro dito (CoU.
cit.); 17 Jnlho 1836. (Repe1't. Cunho IJ1at.
Suppt. \'erb. CLt1'ativo); louvou-se o gover
nador das armas pelo estado florescente das
divisões referidas. Porto 2 Maio 1825 (CoU.
Nab.); as do Rio Doce foi o governo autori
sado para elevar ao seu eslado completo. Lei
24 Novembro 1830, ar!. 3, conservadas
pela Lei 30 A~oslo 1831, art. 2, e 25 Agoslo
1832, arl.. 3; Lei 68, 3 Selembl'o 1833, art.
1, § 3; Lei 21. o 22 Agosto 1834, art. 1.
§ 3; Lei 14. 0 26 Agoslo 1835, arl. 1, § 3;
Res. 38, 10 Outubro 1836, arl. 1; Lei
68, 28 Selembro 1837, art. 1, § 3; consi
den1das [6ra de linba. Lei á2, 20 Setembro
1838, al'l. 2, alterada pela Lei 85, 26 Se
tembro 1839, art. 3; Lei 149, 27 Agosto
1840, arts. 2, 3; Lei 190, 2ft Agosto 1841,
arts. 1, 2.

DIVISÃO de volanial'ios 1'eaes: a seus officiaes de
patente e empregados com graduações mili
tares se concedeu a quarta parte mais de
ieus respeclivos soldos a titulo de gratifi
caçã~ durante o tempo de serviço. Dec. 3
Janeiro 1816 (CoU. Nab.); mais a gratifi
cação de 20rs. diarios aos soldados e mu
sicos e officiaes inferiores, reslituicão da
sornma deduzida para compra de jaqnelas,
dragonas, &c., e o r.tccrcscirno na denomi·
nação de V. R. de EI-Rei. Dec. 13 Maio 181 Ô
(CDU. Nab.); foi desligada do exercito de
Portugal. menos quanto aos vencimentos
e disciplina. Dec. i Dezembro 1820 (CoU.
Nab.), declarado por Dec. 26 Março 1821;
mandou-se remover do Eslado Cisplalino,
dando-se varias providencias a respeilo.
Cal't. Imp. 28 Janeiro 1823; Port. 1." 17
Fevereiro 182ó (CoU. Nab.) Porlo 2. a 8 Março
182ft (Cotl. cit.); sobre uso oa medalba de
dlstincção concedida pelo Dec. 31 Janeiro
1823 (CoU. cit.); Port. e Dec. 2á Março
1.823, annexas ao Dl~c. Inslr. 1." 20 Ou
tubro 1824. (Coil. cii.)

~ que marchára para Pernambuco em 1.817:

regulou-se o deslino dos seus omcia s (}
soldados. Dec. 28 Abril 1818.

DI \'1s10 dos dislriclos em quarleirão incnmLia
aos juizes de paz. Lei 15 Outubro 1827,
art. 6, § 15; Cod. Proc. art. 12. § S; hoje
aos sulJdelegados. Lei 261. 3 Dezembro
1841, art. 6; Reg. 120, 31 Janeiro 1842.
art. 63, § 3.

estranhou-se um ou ridor por ha ver conser
vado em "igor a crcaçflo de UID julgado pelo
seu antecessor feila illegalmenle conlra a
Lei 20 Outubro 1.823. Av. 22 Julho 1828.

dos termos em dislriclos compele ás calDaras
lDunicipaes fazer. Lei 1. Oulubro 1 28, arl.
55; Lei 11 Setembro 1830, arls. 3, 9; Cod.
Proc. art. 2; lostr. 13 Dezembro 1832,
arts. !J. 8.

da cidade do Rio de Janeiro foi aulorisada.
Lei 6 Junho 1831, art.16; e executada.
Dec. 6 Agosto 1831, addit. pelo Dec. 30
Agosto 1831.

- de parochias. on alteração de seus limites.
ao menos pelo que respeita a elfeitos tem
poraes e civis. não compete aos bispos.
Port. 1 Outubro 1832.

nas provincias do ilOpel'io, pam adminislração
criminal nos juizos de primeira inslancia.
conlinúa a fazer-se em disl1'iclos de paz,
termos e comarcas. Cod. Proc. arl. 1.;
como, art. 3.

- de termos em districlos: si o bem publico o
exigir, conhecidos os incomenienle' de uma
divisão, proceder-se-ha a oulra, fazendo-se
as competentes llomeaçóes. Av. 21 ovem
bro 1.833. (JOSiIlO, edit;o 1839, pago 1.)

de dislriclos de paz não podem as camaras
municipaes fazer com illimilado arbitrio.
Av. 16 Julho 1834.
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DIVISÃO civil, judiciaria e ecclesiastica da res
pectiva provincia: sobre ena compete ás
assemhléas legislativas provinciaes legislar.
Lei 16.'12 Agosto 1834, art. 10, § 1.
Vid. Av. 6 Março 1848. (Gaz. Off. 60,
3. 0 t'ol.)

ecclesiastica não altera a civil. Av. 31 Janeiro
1835.

DIZIMA

de gnaTnição, deve faze-los acompanhar
de certidão de assentamento extrahida do
livro mestre ou de soccorros. Ord. gel'. 32,
22 Outubro 18á6 (Gaz. Off. 46, 1. o vol.) ; e
nas infol'll1ações reservadas, ou quaesquer
outras, jámais se deve referir a informa
ções e offieios dirigidos anteriol'mente sem
que remelta copias deHes, Circo n. o 12.·
2 Março 18!J7. (Gaz. Olf. 150, 1. 0 vol.) -

de novas comarcas, não necessarias, rccorn
mendou-se aos presidentes de provincia
obstassem que fossem decretadas. Cire. 29
Março 1842. (Jm'n. 92.)

ecc1esiastiea feita pela assembléa de San la
~at~arina, e pela qual a jurisdicção eccIe
SJastíca do termo de Lages passou a per
tencer ao arei prestado da mesma. foi revo
gada. Res. 280, 1 Maio 18ã3.

- de limites da provincia do Rio de Janeiro
com a de Minas Geraes, fixou-se provisoria
mente. Dec. 297, :19 Maio 1843.

- remessas de generos a divisões navaes surtas
em portos estrangeiros mediante que pro
videncia devem ser feitas.- Vid. Armada.
Dec. Reg. 448, 19 Maio 1846, art. 49.

- para bordo dos navios de divisões navaes se
nãopódemandar individuo algum como em
correcsão., ,nem deBes póde ser desembar
ca~o mdlVl~uo algum, ainda que estran
gelro, sem lIcença da secretaria de estado;
seus, commandantes só estão subjeitos aos
preSIdentes quando lhes fôr exigido auxilio
para manutenção da ordem, conforme o
art. 5, Dec. 326, 2 Outubl'O 1843. Circo :10
Setembro 1846. (Gaz. Olf. 13, 1. o vol.)

- naval: seu commandante quando remctter ao
quartel general requerimentos. de praças

DIVISAS devem as eamaras municipaes mandar
pÔI' nos edificios ruinosas, escavações e
precipicios nas visiohanças das povoações,
para advertir os viandantes. Lei 1 Outubro
1828, art. 66, § 3.

- militares a officiaes e empregados do exercit()
e armada. - Vid. A1'1nada. Exe,'cito.

DIVORCIO de mulheres de officiaes militares
fallecidos obsta a que ellas possão perceber
o meio soldo. Lei 6 Novembro 1827, art. 4.

- suas causas pertencem ao fôro ecc1esiasticQ.l
Av. 12 Setembro 1835.

em que caso um dos conjuges paga sisa dos
hens da sua meaeão. Av. 2 Novembro 1848.
(Dim'.79á3.) •

DIZIMA de chancellaria.- Vid. Cflancella1'ia (di
zima.) -,

- de exportação. J '(/'d E t-
d h • -YJ. XP01' açao.

- e ca o.agem.

- e sisa: sobl'e sua isenção nas alfandegas.
Vid. Alfandegas. - Res. 27 Setembro 1821.

- das balêas. - Vid. Ar'maçóes.
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DIZIMOS: do algodão.
- do anil.
- do arroz.

do assucar.
do azeite.
do cacáo.
do café.

- de carnes.
- dos couros.
- de exportação.
- da farinha.
- das favas.
- do gado em pé.
- da gomma.
- da herva mate.

de importação.
de meuncas.
do páo-b·razil.
do pescado.

- do tabaco.
- da tapióca.
- dos trigos.

Vid. todas estas palav1·as.

DIZL\1.0S do Rio Grande do Sul: sobre a1teracão
das condições com qne fóra arremalad~ o
seu contraclo. Res. 22 Janeiro 1810. (CoU.
Nab.)

da villa de S. Salvador no Espirita Santo:
seus rendimenlos se mandárão. e como.
remelter ao real erario em letras seguras.
Provo 1 Fevereiro 18JO. (CoU. Nab.)

de sua producção não pagarão as especiarias
pelo tempo de dez annos sendo cultivadas
no Brasil. Alv. 7 Julho 1810.

de cullUl'a: sobre os que dos baldio da ilha
da Madeira resullarião ao grão-meslrndo de
Christo, dispensa de pagamenlo delles aos
faUos de meios c de terrenos arenosos, e
por que praso. - Vid. Ca1·t. Reg. 18 Setemb,'o
1810. (CoU. Nab.)

seus col1ectores. - Vid. Collectol'es.

- que aldeamentos não pagão. - Vid. Aldea
mentos.

de Coritiba em S. Paulo: os pagamentos da
arrematacão do seu contracto se mandárão
fazer na lhesouraria do real erario. Provo
5 Dezembro 1808. (CoU. Nab.)

- reaes do Espil'ilo San to mandárão-se no trien
nio administrar por conla da fazenda. e por
que. Provo 2.' 29 Maio 1809. (CoU. Nab.)

do Rio de Janeiro: aos seus adminislradores
e caixas prorogou-se o privilegio executivo
para concluírem cobranças. Res. 1.' 27
Julho 1809. (CoU. Nab.)

o augmento do seu rendimento determinou
a elevação das congruas dos ,oigarios. Provo
31. Outubro 1809 (CoU. Nab.); e por isso
se lhes m:rodou pagar congrllas pelas junlas
de fazenda. Provo ~8J~neiro 1819. (CoU. cit.)

na capitania de S. Pedro do Sul declarou-se
illega! sua arrematação dividindo-se em
ramos por não estar nas circumstancias da
Prov.14Maioi792. Res.18Novembro 1810.
(CoU. Nab.)

reaes do Ceará: concedeu-se que na junta da
fazenda se eU'ecluasse sua arrematação. e
porque. Provo 19 Novembro i8tO. (CoU.
Nab.)

- ordenou-se que não pagassem por decima as
salinas concedidas. e como. em Cabo-Frio.
Provo 12 Novembro. 7 Dezelnbro 1811.
(Coil. Nab.)

se mandarão em S. Paulo arremal3l' em massa
com separação de Cf'rlos I'amos. Provo 22
Setembro 1812. (CoU. Nab.)

cujos lanços chegassem a preço igual ao da
anlecedenle arrematação mandárão-se 31'

remalar; e conservar-se em praça as que
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não obtivessem licitantes nestas cil'cum
stancias no Rio de Janeiro e S. Paulo.
Res. 15 Novembro 1.815, annexa á Res. 7
Janeiro 1.820 (CoU. Nab.) - Vid. modificação
na cito Res. -; negou-se perdão pedido de
laes dizimos. Res: 9 Outubro 1820 (Coll.
Nab.)-Vid. Res. 4. FeveJ'eiro 1822 (CoU. cit.)
infm.

DIZIMaS da freguezia de Mangaratiba: declarou
se que o comprador de ramos aos conh'ac
ladores estava isento de recrutamento du
rante o conlt'acto, e que os dizimos no
Brazil erão applicados á existencia dn folha
civil e militar. - Vid. Res. 18 Setemb?'o 1817,
amwxa ti Res. 17 Julho 1821. (CoU. Nab.)

na provincia do Rio de Janeiro se mandárão
dividir os seus ramos actuaes paraaugmentar
concorrencia dos licitanles. Edit. 27 Abril
1818.

ordenou-se que não fossem obrigados a pagar
os moradores do sertão do Rio Doce, con
forme a Cart. Reg. !J. Dezembro 1816. Prol'.
31 Julho 1818 (Cott. Nab.) Prol'. 25 Setem
bro dito (CoU. cit.) Res. 3." 19 Abril 1825.
(CoU. cit.)

na provincia de Santa Catharina se concedeu
arrematarem-se em massa com separação
de ramo que sempre se arrematava annexo
aos de S. Paulo, Prol'. 10 Dezembro 1818.
(CoU. Nab.)

das producçõcs do lel'l'i tOl'io das Alagôas se
mandou arrecadar pela junta da fazenda
quando cessassem as arrematações. Prol'.
27 Setembro 1819, § 1. (CoU. Nab.)

da pNvincia de S. Pedro do Sul: a um deHes
deu-se, como juiz conservador, o que estava
nomeado para os mais da mesma provincia.
Res. 26 Novemhro 1819. (CoU.1Vab.)

DIZIMaS: foi dispen ada de pagar por decima,,~

conforme a CarL Reg. 13 Maio 1808 e 4.
Dezembro 1816, a Sociednde de Commer
cio, Agricultura e Navegação do Rio Doce
em Minas Gcraes; e nos outros dez annos
seguintes, pngnndo s6 5 por cenlo. Provo
e Estat. 15 Dezembro 1810, arts. 13, 14.
(CoU. ]\7ab.)

a seu juiz conservador, logar crendo em 12
Outubro 1819, se mandou pagar ordenados
desde 1809, de cuja época em diante des
empenhára as mesmas funcções, })os[o que
não estivesse ainda creado o emprego. Res.'
1." 24 Fevereiro 1820. (CoU.Nab.)

- confirmações de suas doações pel'tencião á
jurisdicção do desembargo do paço. Res.
11 Julho 1~20, pago 98, 2." cal. (Coll. Nab.}

no sen pagamento só se permiltia um anno
livre. Prol'. 29 Novembro 1820. (CoU. Nab.)

do Brazil: deu-se-lhes diversa fárma de arre-'
cadação, ordenando-se que tivesse lagar nas
entradas das cidades e villas, &c., e os não
collectados na sahida para f6ra. Dec. 1(i
Abril 1821 , mandado executar nas Alagôas.
Provo 7 Maio 1821 (Cott. Nab.); promette
Tão-se providencias sobl'e obstaculos á exe
cução do referido Dec. Av. 2 Julho 1821.
<.le conformidade exigirão-se informações a
respeito. Av. 20 Agosto 1821.-Vid. Res.
1." 16 Dezemb?,o 1824, infra.

fixando-se a compelencia do conselho da fa
zenda para promover o melhoramento das
rendas e exacta arrecadação, ordenou-se-Ihe
que propozesse administradores <los con
lractos e instrucções pelas quaes regulassem
se sem obstar aRes. 15 Novembro 1815.
Res. h Fevereiro 1822 (CoU. Nab.) - Vide
Res. 3." '11 Dezemb?'o 1822 (CoU. cit.), infm.

I - suas arrematações do districto de Campos
I. mandárãa-se fazer perante acamara res-
J •
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pectiva. Provo 3 Outubro 1822 (CoU. Nab.)
Provo 6 Dezembro 1822. (CoU. cit.)

DJZIMOS por occasião da arrematação dos de S.
Pedro do Sul, que se dizia lesiva á fazenda,
e cujos arrematantes não quizerão desistir
na fórma do § li Dec. j 6 Abril 1821, de
clarou-se lesivo o contracto, e porque,
enormissimamente, e mandou-se que a
junta da fazenda procedesse a regulamento
interino para arrecadação, adoptando-se
melhodo offerecido, e como, até que a
assembléa geral providenciasse. Res. 2.' 9
Oulubro 1822 (Coil. Nab.); sustada e por
que. Res. 29 Abri11823. (CoU. cit.)

- de Santa Catbarina, conhecendo-se prejudicial
á fazenda publica a arrecadação na fórma
do Dec. 16 Abri11821 e Provo 7 Maio 1821
pelas Instr. dadas pela junta, mandárão-se
pôr em hasta publica pelo methodo orde
nado no mesmo Dec. Res. 2.· 14 Novembro
1822 (CoU. Nab.) , alterada pela Res.t." 23
Maio 1823. (CoU. cit.)

.- em cumprimento da Res. 4 Fevereiro 1822
apresentou-se plano de regulamento interi
no para arrecadação das rendas publicas.
Res. a."ii Dezembro 1822 (CoU. Nab.), em
conformidade da qual. Dec. Imtr. li Feve
reiro 1823.

- conforme os §§ 2, 8 Dec. 16 Abril :1.821,
pertencem á provincia de onde sahio o
genero, dizimado embora em outra. Provo
1.· 8 Janeiro 1823. (CoU. Nab.)

- providencias sobre o costume de passarem
os dizimeiros de Minas e S. Paulo resalvas
de haverem cobrado dizimos de generos que,
sendo do Rio de Janeiro, dizem pertencer
áquellas. Port. 21 Maio 1823. (CoU. Nab.)

- foi isenta de pagar, e como, a casa de Nossa
Senhora da Mãi dos Homens da serra do
Caraça. Porto 2." 24 Janeiro 1824 (CDU.
N"h.); Port. 26 Janeiro 1824.

n

DIZIMOS das villas de S. Carlos e Ilú em S.
Paulo: arrematante inculpavelmente impos
sibilitado de pagar foi admiltido a faze-lo
em prestações. Res. 3.' 11 Setembro 1824.
(CDU. Nab.)

- sobre arrematação feita por individuo genro
do presidente do governo, e outro que por
fLlho do mesmo passava, em Sergipe.-'
Vid. Res. 2." 26 Outub1'o 1824. (CDU. Nab.)

- de villas do Rio de Janeiro; a um arrematante
alcançado. a quem se concedêrão prasos de
pagamento que não cumprira, por ter bens
que seguravão a divida, se concedeu nova
mente pa~ar em prestações. Res. 7.· 2 De
zembro :1824. (CoU. Nab.)

em Minas: por occasião de pedir-se solução
si devia ou não executar-se o Dec. 16 Abril
1821, declarou-se que se ordenava proviso
riamente se fizessem as cobranças na fôrma
anliga por administradores e não por con
tracto. Res. 1.. 16 Dezembro j 82la (CDU.
Nab.); em consequencia da qual se não
pôde julgar nulla arrematação a que se
procedêra conforme a lei e estylo, achan
do-se sustado o Dec. referido. Res. 1. 8 t8
Dezembro 182áfin. (CDU. Nab.); novamente
se ordenárão as providencias da Res. 1. a 16
Dezembro. e como executadas. Provo 20
Dezembro 1824 (CDU. cit.); e tambem no
Maranhão. Provo 6 Agosto 1825 (CoU. cit.);
e no Rio Grande do Norte. Provo !J Outubro
1825 (Coll. cit.); e em Malto-Grosso. Res.
3." 20 Outubro 1825 lColl Nab.); e no
Piauhy. Res. 2." 30 Janeiro 1826. (CDU. cit.)
- Vid. /Jec. 31 1Jfaio 1825, infi·a.

em Minas: um seu contractante, que se não
mostrava inculpavelmente impossibilitado,
obteve sómente praso para venda de alguns
bens sequestrados, procedendo-se a exe
cução, si, findo o praso, não solvesse. Res.
1." 26 Fevereiro 1825. (CaU. Nab.)

- pleitos movidos sobre sua arrecadação decla":
rou-se deverem ser remeuidos dos juizea.

54
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pl'il"nlil'os abolidos pelos Decs. 17 Maio e
14 Julho 182L para o juizo da cOl'ôa e
fazcnib. Re'. L" :26 Mnio .8'25. (CoU.Nab.)

DIZldOS: como se calcula para a coLrança na
exportaçüo a sua imp0rlancia, e como se
regulão os preços declarou-se, alterando-se
o Dec. 16 Abril 1821. Dec. 31 Maio J825
((oU. OUJ'. Pr.); para execução no Mara
nhào. Prol'. 6 Agosto 1825 (CoU. Nab.);
para o Rio Grande do l orLe. Provo 4 Ou
tnbro i825 (Coll. cit.) - Vid. Provo 5 Junho
1829, in(l'a. - Dcc. lnstr. 3 Março ~ 83J ,
[11 t. 5.

da I"illa da Laguna e Nora de Santa Anna: a
,eu conlraclac1or, impedido em ruúio de
commoç5u popular de que rôra viclima,
concedeu-se prorog:.l\,ão de pra50 para exe·
cutivamente cobrar dividas. Res. 27 Agosto
1825. (Coll.Nab.)

- a credores ela fazenda por venda de gados se
, concedeu enconh"o na melade do·qlle devião

de contrncto de dizimos na provincia do Rio
Grande de S. Pe~ro. Res.13 Outubro 1825.
(Col!. Nab.)

no Ceará: sobre pe litol'io de r.l'opinas de
conlraclo que a junta da fazenda. pa5súra ~

nol'O arrematanle, - Yid. Bes. á.· H) Abl'll
]826. (CoU.Nab.)

DIZ[MOS Je Qucixeramobirn no Ceará: aos ar
rematanles sacias e Iia~ores Rulorisou-se a
junla da fazenda para conceder praso para
pagamenlo do que elel'essem, fixando-lhes
consignações ra oaveis, afio porém rara
abatimento da divida. Provo 2fj Agoslo 1826.
(CoU, Nab.)

- das halças.- Vid. Annnções.

- dc S. Paulo: providencias SO])I'C sua arreca
dação, e ql1aes, elerão-se, mandando-se
execular, e como, o Dcc. 16 Abril 1821
Provo 5 Junho 1829, declarada pela Hes.
8.· 15 Janeiro 1830 (CoU. Noú.) - Vid. !lego
ill (1'0.

seus administradores farão declarados isentos
. do sel'viço de milicianos. Circo 14 Abril
1831.. (CoU. Nab.)

-: '~tla' coLrança e fiscalisação nas provincias de
Minas Gemes e S. Paulo commetlen-se nos
collectores de que trata o Reg. 1á Janeiro
1.832; nas mais conforme os presidentes em
.conselho deliberassem. Reg: 31 Março 1832;
fõrma da anccadação do dizimo de expor
tação. Dec. e Reg. 26 Março 1833, arl. 2,
S 1; art~. 3, 23, 39,.40, á5.

f{)rão isenlos de pagar os cidaclfios e Indios
Apiacá que se esttlbelecessem no aldea
mento do Sallo Auguslo, enlre o Pará e
Mallo-G rosso. Res. II.· 18 Junho 1833,
ar!. 1.

.- do Rio Grande de S. Pedro: declarou-se que
só pelos mei(ls ordinarios se podia tratar
acção de perdas e damnos causados a par
ticular por admioislrndor de contracto pre
poslo do al'rematante. Res. 2.' 29 Julho
j.~~6. (CtIU. Nah.)

, .

são o fundo principal applicado á despesa de
fH\I'ochias, e só o ('eslante se póde applicar
em beneficio publico. - Vid. Ras. 13 Julho
1826 (CoU. Tah.) Ras. 2.' 23Salembl'oJ826.
(Coll. cit.)

quaes ficnrão perlencendo ti receila geral. Lei
68, 8 OUlubro 1833, art. DI, §S 10. 11;

. . modiflcadâ. Lei 40.' 3 Outubro 1~3á, arts.
35, 36, 39, e Lei .98, 31 Onlubro 1835,
arl. 11, § 40 j que só considerou geral o
ao municipio da côrle, em virtude da qual.
Reg. 30 Maio 1836, art. 74, §§ 2, 3, 92 a
95,09 a 101,106, §§ 7,119,177 a 189.

- forão isenlos de pagar:. os géneros produzidos
nas terras da Companhia de Navegação do
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Rio-Duce uurante sete anno,. 'cs. 23. a 17
Setembro 1835, art. 7; Dec. 8 Janeiro 1.836,
art. 11; Dec. 9 Agosto 1836, rlrt. 15; e por
cinco annus á Companhia de Communi
caç[1O dos municipios de NOl'a Friburgo e
Cantagallo com o de Macahé, c. Res. 57,
9 Outubro 1835, ad. 6.

D1ZIMOS: approl'ou-se em i\linas não se ler
mandado ahonar commissão pela cobrança
de quanLias em que um ex-administrador
jlci:tra alcançado, e que 56 entrárão para a
Ihesouraria por via de execução; proceden
do-se assim em ca '05 idenlicos. AI'. Circo 5
J unho 18~7. (Gaz. O/r: 35, 2." 1:ol.)

a um rlulllinistrador alcançado aclmillio-se
encontrar na divida saldos qlle não rece
JJêra. AI'. 25 Janeiro 18ú9. (Dim'. 80011.)

DOAÇÃO de terras, casa e escravos fez S. M. a
Sidney SmiLh, e como. Dec. 17 Setembro
1808. (CoU. iVaú.)

:- regia por duas vidas fez S. M. da fazenda
Bojurú em S. Pedro do Sul. Provo 2. a 2
Dezembro 1808. (CoU. Nab.)

- podem fazer de seus bens os subditos inglezes
e porLu~uezes. TraI. 19 Fevereiro 1810,
arl. 7; 17 AgosLo 1.827, n1'1. 5; e francezes.
Tr"l. ôJunho 1826, art. 6.

- sobre a do terreno do morro do Castello. na
côrte, onele exislio o forle S. Jwwal'ia.
Vicl. Res. lU Julho 1813, 01lJ!CXa á Porl. 1. a

U Julho 1830. (Catt. Nab.)

- Eobre a da chacara denominada dos Invalidas
na cÔI'le. - ido P/'ov. 20 Julho 1816. (CaU.
Nab.)

de serviços remuneraveis. - Viu. Afins, &.c.
Res. 12 Setemhro 1817, &.c. ; dispensou-se

li

apreSenl<lçào de escripLul'a original, e por·
que, ao successo de um Ingltz. Res. 4
Fevereiro 1820. (Cott. Nab.)

DOAÇÃO da coroa: uns confirlD~açõe;; a que
lribunal perlencião. - Yid. Iles. 11 Julho
1820. (CoU. Nab. , pago 98.)

da igreja da Senhora da Mãi dos Homens e
Lerras ii congregação do Cnl·aça. - Vid. Ca·
1'aça.-Dcc. L" 19 OuLubro 1 20, &c.

confirmação de dole juJ ou-se nüo suiJje'la 11

novos direilos por serem os upplicanLes
subdilos porlugllczes. Iles. 1lJ. Dezembro
1 '25. (Col/.1Vaú,)

de conhecimentos da divida publica.- Vid.
Dividas. - Lei 15 Novembro 1827. art. 15.

aos ]UlZeS de primeira instancia incumbe, e
como, sua insinuação, que será pedida e
averbada no livro competente denlro de
dous mezes depois oa daLa da escripLura.
Lei 22 Setembro 1.328, art. 2, § J. '

sua confirmação paga 1 por cento, do valor
da cousa doada, de velhos ou novos direilos.
- Vid. NOt'oS c velhos diTeilos.-Tabs. do
Ueg. 25 Jane.iro 1832, elevados a lt por
cento pela Lel 60, 20 Outubro 1838, art.
~,1 e ~rab. anoexa, § 3; exceptuadJ a que

101' fella por ascendente a descendente, ou
yice-ve1's<l. Lei 2l13, 30 No\'embro 1841,
arL 24; Tah. § 43; Av. 30 Se~embro 18' 6.
(Gat. Un: 31, 1.'val.)

ou dole de p!'edios urbanos na CÔl'Le exige
que na escl'l/,tura se lransr.l'cva o conheci
mento de Sl~ n;1O dever decima alé essa
data. -. Vid., Decimú lLTball(l. - Dec. Reg.
J5~, 1U Abnl 1 42, a1'I.,15.

de acções de bancos. - Vicl. Bancos. - Dec.
Estalo 187, 23 Junho 1842, art. 9; Dec.
EsLat. 438, 13 Novembro 1845, art. 9.

54.
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DOCUMENTOS

DOAÇÃO feita á fazenda publica não carece in
sinuação regular. Ord. 30 Dezembro 18ll3.
Jm'n. 5 de 18M..

- de apolices dos fundos publicos se paga direi
tos. - Vid. IVovos e velhos di,'citos.

DOCUM.ENTOS

Circo 7 Fevereiro 1829 j regulou-se arre
cadação. Lei 59. 8 Oulubl'O 1833. art. 5.
S h. executada pelas luslr. 1lJ Novembro
1833. art. 9, 22. alterado pela Lei 317. 21
Outubro 18ll3, executada pelo Dec. Reg.
355,26 Abril 18llll. Av. 30 Setembro 18ll7.
(Gaz. Olf. 153. 2.° vol.)

- de marinhas. - Vid. Ma,·in/ws.

- para vinculos. - Vid. Vinculas.

DOADA (casa): seus direitos so mandárão con
tinuar a arrecadar. Provo :3 Dezembro 1808.
(CoU. Nab.)

DOBRA do banco: seu imposto.-Vid. Lojas.

DOBRES de sinos.- Vid. Il5"'ejas.

DOBRO do premio paga ao segurador o segurado
em quem se provar dolo, e como. Reg. 30
Agosto 1820, art. 14, approvado pela Res.
da mesma data. (F. Borges, Dicc. Jm'.)

DOCTOR,-Vid. Douto,'.

DOCTRINAS. - Vid. Doulj·inas,

DOCUMENTOS enviados ao conselho supremo
militar com avisos das secretarias respecti
vas devem acompanhar as consultas quando
subirem á presença do lllonarcha. Av. 22
Abril 1809. (CoU, Nab.)

instruindo requerimenlos devem ser seIlados.
- Vid. SeUo. -Alv. 17 Junho 1809 (CoU.
Om·. pj'.); Port. 1 Março 1810 (Repert.
Fel·n. Th. D.1016); antes de subiremá
presença do monarcha, ou de serem entre
gues nas secrelarias de estado. Av. 29 em
Edil. 31 Outubro 1811 (8. Corn., EXi'·. 1.°)

DOCUMENTOS: devem acompanhar a copia dG
libelIo accusado do ministro e conselheiro
de estado quando fôr notificado. Lei 15
Outubro 1827, arts. 25. 26, 30.

que fação culpa devem. e como, acompanhar
a accusaç[\O. Lei 23 Setembro 1828, art. f.

restituiç[\O deUes. para serem entregues á.
parte, pedio uma secretaria de estado á
outra. Av. 27 Julho 1829. (CoU. Nab.)

devem por copia acompanhar 3 do libello
accusatorio crime em geral. Lei 20 Setem
bro 1830, 3rt. 25; Cod. Proc. 3rt. 21>5.
Reg. 120, 31 Janeiro 18h2, art. 341.

- passados por dous ou mais governos dill'c
rentes, todo o commandante de navio que
tiver é considerado pirata. Cod. Crim. arl
Sh, S 3.

- orrerecidos em juizo, quem subtrahil' sem
licença como é punido. Cod. Crim. art. 265.

- recommendou-se á junta da fazenda do Espí
rito-Sanlo que não envi3sse para o thesouro
sem haverem pago o seIlo do Alv. 17 Junho
1809, § 3. Provo 20 Dezembro 1830. (CoU.
Nab.)

- entranhados em autos fiados não se enlregão.
Av. 13 Janeiro 1831. (CoU. I\'ab.)

enviavão-se, e como, ao réo que livesse de ser
julgado perante as exLioclas junlas de paz.
Dec. 9 Julho 1831, art. 7.
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DOCUMENTOS: no crime, para que possão ser·
vir, devem ser reconhecidos verdadeiros
pelo jniz ou tabeHião publico. Cad. Proe.
art. 92.

_ nos termos de bem viver e segurança são
meios de prova. Cad. Proc. art. 126; Reg.
120, 31 Janeiro 1842 , art. H2.

:.;.. devem acompanhar, no caso de existirem, a
queixa ou denuQcia dos crimes .ele respon·
sabilidade de empregados publicas. Cad.
Proc. art. 152.

_ falsos peranle o jllry, como são julgados.
. Cad. Prac. arL. 266, substituído pela Lei

2ô1., 3 Dezembro 18U, arts. 55 a 57. Reg.
120,31 Janeiro 1.842, arls. 360 a 365.

~ confeccionados em paiz estrangeiro, para ter
execução no imperio, como delem ser lega
lisados e autorisados pelos consules. Doc.
Reg. 14 Abril 1834, art. 79; Dec. Reg. 520,
11 Junho 1847, arts. 208, 209.

:- que os promotores publicas, no desempenho
do logar, necessitarem, são-lhe dados gratis.
A'.21 Julho 1834.

- para illuslração podião as parles apresentar
no primeiro conselho de jurados. Av. 21
Novembro 1835; o referido conselho foi
supprimido. Lei 261, 3 Dezembro 1.8á',
art. 95.

declarou-se que, supposto se possa deduzir
dos arts. 134 e seguintes e 152 que a pro
ducção de documentos pelo aulor só tem
lagar nos actos conducentes á formaçüo da
culpa, cornLudo cumpre admilli-los tanto
ao aulor como ao I'éo para corroborar a
accllsação ou a defesa, visto não haver
prohibição no Cad. Proc., antes no art. 266 ,
permissão de otferece-Ios ao jury de sen·
tenca. Av. 2 Abril 1836.-Vid. At·.13 Maio
18/i5, infra..

DOCUMENTOS exigidos pelas partes para in
strucções de queixas contra os juizes de
direito das comarcas em que não houver
relações devem os juizes municipaes faci
litar que se extraião. Lei 261, 3 Dezembro
1841, art. 17, § 4; Reg. 1.20, 31 Janeiro
1842, art. 211, § 7.

- na secretaria dos negocias da marinha como
serão recebidos, numerados e rnbricados.
- Vid. Sccl'eLm·ias, -Dec. Reg. Hã, ~ Ja
neiro 1842, arls. 16, 17; Dec. Reg. 351,
20 Abril 1.844 , arts. 23, 2~; na da guerra,
Instr. n. o 9. 0 17 Janeiro 1842, arls. 3, 6;
Dec. Reg. 350, 20 Abril 1844 , arts. 22, 23;
na da j usLiça, Dee. Reg. 178 b, 30 Maio
18!l2, arL 19; na do imperio, nec. 256,
30 Novembro i842, arts. 1lí, 15; na da
justiça, Dec. Reg. 347, 19 Abril 1.844 , arls.
17, 18.

alguns não são obrigados a apresentar os
estrangeiros em que circumstancias, para
obterem titulo de residencia. Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 105.

- póde apresentar, e quando e como, a parte
qne pretender recusar juiz. Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 250.

póde, e quando e como juntar o réo que
allegar prescripção. Reg~ 120, 31 Janeiro
18h2, art. 280.

de defesa póde, quando e como, juntar á
contrariedade o empregado não privilegiado
nos crimes de I'csponsabilidade. Reg. 120,
31 Janeiro 18l12, art. á02.

pódc, e como, apresenlar em defesa o aeca·
ado e punido com prisão e multa eslabele

cidas pela Lei 261, 3 Dezembro 18h1., art.
1.1.2. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, arl. 485.

- se podem apresentar no processo administra
tivo de presas perante o conselho de estado.
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nego 12ll, 5 Fevereiro 18" 2, 3rt. 33; sua
falsidade suspende o processo, sendo ar
guida, art. 41, §§ :l, ll2 a 44; e aos l'eclll'SOS
interposLos das decisães dos presidentes tIe
provincia se podem junLar, ar\. 45.

Doe MENTOS pal'a tiLulo de divida afim de in
screver-se não é a simples certidão. Av. 29
Março 184:2. (Jm'lI. 104.)

ou cenidões exigidas das estações 00 cal'lol'ios
publicos a bem du serviço do esLaJo, e
e~peciall11enle para ($ friLos da fazenda,
sãu gratuilos. Ord. í7, 1ft OuLubro 1Slt3.

de defesa podem os réos apresenLar oepois
de susLeJllada a prolluncia de que reconão.
Av. 1.3 i\1aio i845. (Jom.128.)

- curiaes pal'a credores oa fazenda publica exi
girem pagamento SflQ as sentenças de con·
demnação da fazenda, exLrahidas do pro
cesso e legilimamente passadas em julgado.
Ord. 110, 10 Outubro 18li5.

necessarios para a boa anecadação e f1scali
sação das remias publicas, derem os tabelo
litles preslar aos colleclores graLuiLamente.
Ord. li9, 30 Maio -l8!l6.

pa_sados em paizes esll':lngeiros, em que nüo
existircJll agentes consulares do Beazil, que
força Lenhão, compele ús autoridades judi
ciarias decidir, e como. Av. f.! Julho 1840.
(Jorll.220.)

e:xtrabidos do lheso uro para accusaçiio de
empregados seus respomaveis; sobre sua
wUicienciu e neC;nção de exames nos livros
requerida pelo juiw de dLI'eilo, e corno. 
Vitl. ,1['. '1 Fcren'ilo 18li7. (GClZ. O/r 131,
1.0 rol.)

justificar "OS .e queix<l', reclamacõ s, denun
cias e recursos de c1eiçées: q~al sua naln-

rc/.:l c rCfluISll0S para se adrniltirem decla
rou-se. - Vid. E hirõcs , - Uec. nego 500, 16
FlW reiro 18li7; Av. 35,8 \brço 1847, § 3;
A,r. 16 Junho 1843, § (j (Gaz. OfT.llt4.
3,° 'Vol.); /lI'. 10 dilo, § 2. (G<1'':. UIf. cit.)

DOCmiE TOS: devem inslruil' as Jenuncias
para julgamenlo Je navios apprehendidos
com Africanos, na fórma ordinaria do fõro
commum. Av. 88, 20 Maio 1 li7.

Ceilos Otl lcgalisatlos pelos COI sujados do iLD

perto: seus emolumenlos. Dee. Reg. 520.
1 i Junho i8.P, arL 25; gl'atuilall1ente se
dão aos murinl1eiros, moços c Bl'azileiros
desvalidos, art. 27; assign<llora, &c" como
se confere, ado 53; podem os consules
olfcrecer em juizo os documentos favoraveis
aos réos, art. 170; certidões podem, e
como, dar os consules, aet. 225.

- apresenlados fóra de tempo POl' empregados
de fazenda para serem aLlendidos em suas
conlas se não admiltelll. Av. 18 Outubro
1847. (Ga:r. On: llIll, 2.° vol.)

Jos enumerados nos §§ 5, 6, 8. art. 6 Reg.
2,°2 Jaoeil'o 1838, existentes nas proviu
cias, exigia-se fossem remeLLidos para o
archiyo publico. Circo 26 OuLubro 1848
(COI'I'. Mel·c. 298); e ns uo archi,·o dos an
ligas "ice-l'eis na Dahia; c a elo mosteiro
13enedictino elO Pernambuco, lh. cln mesma
do ta. (COI'/'. cil.)

<levem os parochos, e qllaesc[uel' el11pre~ados"

prestar graluiloll1enlc qll:llldo neee3S;lrios a
bom da fazenda puhliea. 2 Av. 30 OuLubro
18~8. (Dim'.70lt'2,)

- int!ispcnsar'eis por lei devem insll'Uir os reque
.l'imentos dos pretentlentcs de officios de
jusliç<l. Circo ,': Novembl'O 18G \ (Diar.
-;9-";3. )
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DOCUM8;'\iTOS e c~c1arccimenlos preci:os dc~em

<lcompanlJar as r pl'escnLações dos pr si
dcnles de provincia sobr duvidas na exc
cucrlo da lei de eleicões. Cire. 10 (ol'ewbro
1848. (f) im', í9á6,)

legaes: para que as leLras que não lcnbão
pago sello, OlI menor, possão ser aclmlLlidas
em juizo, é neeessario que paguem 60 por
cento do seu valor. Dee. 579, 27 Janeiro
1869. (Dia)", 8007.)

~ leg<lcs, 011 jusLi(ica ,fIO n) J1I1ZO de paz, são
neccssal'ios p<lra pronll'-se os recjllisiLOs dos

,S§ 1 e 2. <lrt. 1 da Lei 23 Oulubro 1832.
p<lru naLul'alisação conforme o al'L. 5 da
me 111<1, AI'. 1 Agoslo '18ú9 (Dim'. 8177);
Cire, diLa. (Dim" 8100.)

regulou-se o modo POl' ([lle devem ser diri
gidos das prol'incias, inslruidos os reque
rimenlos de partes, eorrespondeneia officiai
de <lutol,idades e I'epal'lições, facililando a
expedição dos despachos e remessa dos
diplomas. Dee. 632,27 Agosto 1869 (Diar.
8205); Av, 27 Selembro1869. (Vim'. 8216.)

DOENTES: 9 Janeil'o 1809 (apenas cil. no llepe,·t,
C(wh. 111 alo Suppl. verbo Doenle.)

mililares de uma prol'incia CJl1C SCI'I'em nas
oulras são examinados pelos professores, e
no caso de se acharem incapazes de mar
chal', dell1orfto-se, e parLicipa-se ii sccrelaria
de eslado. Porl-. 11. Julho 1S~5. (Colt.Om·,
Pr.) nes. 8 Novembro 1830. (Rl!peTt. ClIl1ft,
Mat. I'eru, Doente, 11. 0 2.)

- fingidos: conlra elles procL:dião O' commis-
. sarios ele polieta. fristr. lJ l\ovembro 1825,

S 6" annexas ti POrl.· 2.' da mesma dala
(Colt. Nab.); C:od. Crim. a rl. 286; § 3.

~ necessitados são curadus nas casas de caridade
que aS'camaras devem fazcr eslabelecer e

- 'conservar. "Lei 1 OUJubro 182 , 'ad. 09,

DO~1JClLIO

no]!;, 'rES: officiaes ela armada. - ViJ. Armada.
-AI', :31 OuL Ibro 103:2, &e.; { v. :.1 r 0

vemlJro :183l,.

do c '(,fcito ordenoll-.e (PIC niio fossem mais
l'elllc\tiJo ao llOspilnl da marillllu Ila côrlc.
AI'. 6 Selembro 1 49. (Dim·. 8212,)

DOGMAS da religifto do lmperio: calul11nins,
injurias e zombarias a <:'11e' r 1<ltil'as, como
sflo pnniclas. Lei 20 Selembro 1830, art. 2,
§ 5; arts.lJ, 5; sul>slílllidos pelo Cad, Crim,

t ')-- \" I o ~f.'.) ')30 38ar . _ / I. - lU. ll1' t. v, ij" _, _ , ~ ,

Domos, - Vid. Loucos.

DOMICILIO do réo: nelle eleve SCl' inlentada a
sua <lccusaçào crime. Proj. 2 Outlluro 1823.
art,33, mandado obserl'al' pelo Dce. 22
Noyembro 1823. nes. 11 Setembro 1826.

de dous flnnos denlro do lermo se exige para
ser vereador. Lei 1 Oulubro 1828, arl. 4;
quando em um termo houver freguezias ou
capellas 61iaes que liverem ao mesmo tempo
habitanles no dislriclo de oulra vilIa, devem
os votante para rereadores valar em quem
seja morador no dislriclo da camara cm
Cjtle cslil'er domiciliado. AI'. 1.5 Janeiro
1829. - Vid. Eleições. - Lei 387, 19 Agosto
1,8~7, <lrl. 98; Dec. 48LJ, 25 NOl'emuro1 lJl};
AI'. 26 'orclllbro 18LJ6, § 3, (Ca:!. OfT. 77,
1.. rol,)

n{) disll'iclo del'cm, c como, ler os que fOl'em
rotados p<lra jui7.es de paz.~ Vid. Eleições.
-lJec. loslr. 1 Drzembro 1828, art. 8;

I Av. 31. Janeiro ,1834.; Lei 387, 19 Agoslo
i8lJ6, arl. 99; Dee. LJ8.!l.. 25 e AI', 26 0

,"embro 1 66, § 3," (Gaz. Of{. 77, i,· vol.)

do réo: p<lra o JIlIZO de paz da fr.eguezia ou
C:J pelIa I'especlim se mandárão l'emeller os
proc ssos finelos e ora pendenles no juizo
da almolaceria exliriela. Res, 26 Agosto
i '30, ai-t. ~. '
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DOMICILIO do réo afiançado ou preso pôde ser
por este escolhido, ou o da prisão ou fiança,
quando cilado para feito cive!. Lei 11 Se
tembro 1830, arts. ú, 5.

- dentro do districlo da respectiva capella devem
ter os votantes e votados para juizes de paz.
Res. 11 Setembro 1830, art. 7.

- do réo: pelo respectivo jury deve este ser
julgado, uma "ez que não tenha juizes
privativos pela conslituição. Lei 20 Setem
bro 1830, arts. 56, 57; substituidos pelo
Cod. Proc. arls. 257, 258.-Reg. 1.20,
31 Janeiro 1842, art. 353. - Vid. Av. 13
Setemb1'o 1833.

do réo ou da culpa se não pôde dispensar
por outro para julgamento. Av. 1.9 Outubro
1831 (CoU. OU1". Pr.); Av. 4.°1.7 Dezembro
1.831.. (CoU. Nab.) - Vid. Av. 2.' 25 Junho
1831. (CoU. Nab.)

- no Brazil: declaração de querer fixa-lo deve
fazer na camara municipal, e camo, o es
trangeiro que pretender naturalisar-se. Lei
23 Outubro 1.832, art. 1, SS 3, 4; art. 2,
S2; art. A.

- do réo empregado puhlico responsahilisado,
ou o da culpa, ficão à escolha do queixoso.
Cod. Proc. art. 160.

- do reo e rôro do delicto: intelligencia deu-se
sobre os arts. 160, S3; e 257 do Cod. Proc.
Av. 4 Março 1835; Avs. 9, 12; Dec. 111
Março 1836.

do réo, ou districlo da culpa. a escolha do
queixoso era onde o réo podia ser proces
sado. Dec. 18 Março 1837, arts. f. 2, 4, 6,
revogado pelo Dec. 24 Setembro 1.837.

- certo quaes os individuos que se considerão
não ter. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art.
37; Reg. 120, 3i Janeiro 1842, art. 300.

DOMICILIO: para ser admillido na lisla geral
dos votantes qual deve ser. - Vid. Elei
ções. -Lei 387, 19 Agosto :L847 , art. 17;
Circo 8.' i Fevereiro 1.8lt7, § 3 j Av. 62.
27 Março 1847, § 2; Av. 63, 29 Março
1847, S 3; Av. 75, 15 Abril 18lt7 , §§ 6;
Lei cito 3rt. 26; Circo 8.' 1 Fevereiro 1.847.
§ 3; Av. 61, 26 Março 1.8lJ7, § 5; do elei
tor, sendo mudado, priva-o de votar no
circulo respectivo, Lei cito art. 65; não é
necessario para ser eleito deputado ou se-o
nador, art. 124.

- para vereador: quando o eleitor o tiver menor
de dous annos, é nulla a eleição, e esta se
não torna válida ainda que complete o
praso depois della. Av. 25 Abril 1849, S2.
(Dim'. 8H2);Av. 31Maio18á9. (Dial'. 8161.)'

- para vereador: deve-se entender conforme o'
art. 4 da Lei 1 Outubro 1828, ainda que
os eleitos tenhão estabelecimentos ruraes
em que residão parte do anno, em outra
parte. Av. 25 Setembro 1849. (Dim'. 8214.).

DOMINGOS. - Vid. Dias.

DOMINIO passa com a tradição da cousa, ainda
quando o ajuste foi feito habita fide de pretitl.
Alv. II Setembro 1810. .

- um dos seus principaes effeitos é a faculdade
de vender, alhear e escambar livremente.
- Vid. Cart. Reg. 18 Setembro 1810. (Coil.'
.Nab. )

- ou commissão de fazendas ou generos na!
alfandegas, prova-se pelos conhecimentos
ou oulros documentos. - Vid. Res. 28 Se
tembro 1.811 e Dec. 3 Janei7,o i817. (Cole•.
Nab.)

- direclo de praso: o seu justo valor é o preço-,
do fõro mulliplicado por vinte. ajuntando
se-lhe trell laudemios calculados pelo talol:,
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do dominio ulil. Pro,'. 10 Março 1813.
(B. Cameiro, Extr. 2.°)

DOMI '10 se prova por conjecturas e presump
ções, mórmenle quando são fundadas em
actos possessorios seguidos c não inter
rompidas á vista de lodos. - Vit!o Provo 20
Julho 1816. (Gott. Nab.)

e posse na capella do Parlo das Galliuhas.
Vid. Gapallas. -Provo 1. a 21 Junho 1819, &c.

directo perpetlla-se na corôa pelo faelo do
emprasamenlo, Gcando as lerras concedidas
consliluindo sen pall'imonio, concedendo-se
sómenle o ulil ao emphytellta; nas sesma
rias passão o directo e ulil ao impetranle
com todos os seus effeitos naluraes e civis,
comtanlo que agre e aproveile o lerreno
doado. - Vid. Ras. 11 Julho 1820. (Gott.
iVab.)

:- ulil não tem os simples colonos ou rendeiros
que eslão na natureza de locatarios. - Vid.
Res. 10 Ab1'il1821. (GoU. Nab.)

- ou uso de cousa alheia, quem arrogar qua ndo
commelle furlo e como é punível. Cod.
Crim. art. 258.

de suas cessões em bens de raiz adjudicados
se paga sisa. - Vid. Sisas. -Av. 2t Mal'ço
18á8. (Caz. OfT. 66,3.° vol.)

pro\'incial: a elle reverlem as lerras concedi
das ás provincias para colonisação, quando
os colonos denlro de 5 annos nào tiverem
satisfeito as condições das cance ·sões. Lei
5tá, 28 Oulubro 1848, art. 16. (Dim'.
7939. )

DONAS de camara.-Vid. Casa (Real.)

II

DONATARlOS (altos.) Lei da ComI. Pol'lug. 16
Novembro 1821, art. 1, mandado obsenar
pela Lei 20 Outuuro 18:23, art. 2.

DONATIVOS: gratuilo de quanlia em credito
por cobrar em i\laLLo-GI'osso foi recusada a
oíferla a individuos da provincia de S. PanIo.
Provo L" 5 Selcmbro 1808. (Gott. Nab.)

- n~JVos direitos e lel'ça parle se mandou cobrar
da sobre"ivencia concedida de 5el'venlia
vilalicia do officio de escrirflo da provedo
ria dos defuntos, 'lUsenle ,&c., eUl Goyaz,
no caso de lhe ficarem lil'l'es 200,n,OOO
réis. AI\'. 19 Maio 1809. anllCXO :'t Res. 2."
.3 Março 1827 (Coll. Nab.); Res. 17 A0-0 -lo
i812 (CoU. cil.); dedal'ada pela Prol', 9Jnlho
1.814., annexa á Res. 2.· cito 3 Mal'co 1 :..7
(CoU. cit.) - rido in{m. -nes. 7 Ôlltuh"(I
1823.

- volunlario: sua junla na Baltia abolio-se. Cad.
Reg. 22 Janeiro 1816. (Cott. Nab.)

de capital ofi'el'ecido pelos negociantes da
praça do Rio de Janeiro para estabeleci
mentos que promo\'ão a instrucção nacio
nal, foi, e como, acceito. Av. e Porlo 5
Março 1816. (Cott. Nab.)

do omcio de dislrih uidol' e con lador de Porlo
Alegre se mandOll pagar ao sen proprietal·io.
e como. Provo 10 Julho 181 '. (Golt.1rab.)

- e meia annala: indefll'io-se lscnçüu pediúa
pelo escrivão \ il,ilicio da almolacel'Ía da
Rahia, e porque. Provo 2." H A~o.lo J82J.
(GoU. Nab.)

orrerecidos por um cidadüo em Míllto-GrosslI
para. d resa de ataque da fronteira que
recelara-se: mandou-se levantar sequeslro
sobre bens do oll'el'lante em razüo de nüo
serem legilimamenle cobrareis desde que
cessúra o motivo da oflerla. Res. 1.' 27 Se
lembro 1821. «(oll. Nab.)

55
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DONATIVOS gratuitos a favor da causa do inde
pendencia se mandou. e como, promover
na côrLe por subscripção entre todos os
ciJadãos. Port. 8 Fevereiro 1822 (Colt.
JVab.); seu lançamento no lhesouro publico
mandou-se, e porque, fazer em caixa se
parada. Part. 1." 18 Janeiro 1823. (Coil.
Nab.)

- gratuitos de bois p'lra municio da força mari
tima ofl'erecidos pOl' cidadão de S. Paulo,
mandárão-se apurar em dinheiro. e como
e para que .fim. Pro\'. 21 Maio 1823. (CoU.
Nab.)

pecnmano ofIerecido por militare em Santa
Calhat'ina para consLrucção de canhoneira,
mandou-se applicar ao dilo .fim. Pl'Ov. 22
Julho 1823. (Coil. Nab.)

- e oulros encargos: declarou-se não existir
legislação poslerior á Carl. Reg. 30 Outubro
1799, que a determine, excepto aRes. 8
Junho 1803 que a con.firma e cuja exÍstencia
afiança. Res. 1." 31 Julho 1823. (CoU. Nab.)

- sobre isenção pedida pelo proprietario es
crivão da comarca da provincia de Santa
Catharina, mandou-se consultar, tendo em
vista o Dec. 16 Novembro 1808. Res. 2.'
31 Julho 1823. (CoU. Nab.)

- e terças partes: em conformidade das Res. 1..'
e 2." 31 Julho 1823, resolveu-se que os
agraciados com ollieios fazião seus ren
dimentos da dala da posse, e erão subjeitos
a pagamenLo quando os rendimentos exce
de sem a 200:t/J rs., declarando-se a legis
lação em que se fundão taes disposições.
Res. 7 Oulubro 1823 (Coil. Nab.); salvo
graça especial feita ao concessionario. Res,
2." 3 Março 1827 (Colt. cit.); roborada pela
Res. 5.' 15 Janeiro 1830. (CoU. cit.)

gratuito de um mez de dotação e emprestimo
sem premio de melade da mesma dotação

mensalmente fez S. M. o Sr. D. Pedro J para
emquanto dUl'asse a guerra na fronteira do
sul do imperio. Av. 21 Selembro 1827.

DOr ATlVOS gratuiLos offerccidos pelas duas ca
maras legislativas a beneficio dos habitantes
do "eal'à viclimas da fome, se mandârã.o,
e como, arrecadar e applicar. Av. 100u-,
tubro 1827.

gratuitos: o imposto assim denominado nada'
tem de commum com os direitos de 15 e 24
por cenlo do lerce1ro supplemento á pauta
Jas alfandegas. Provo 5 ,laneiro 1828. (CoU..
iVab.)

- graluitos ofIereeidos pelo presidenle, bispo e
secrelario do governo em Goyaz, se man
dárão acceitar. Provo 1." 18 Janeiro 1828.
(Colt. Nab.)

qualquer acceilo quando constitue peita, e
como é esta punida. Cod. Crim. art. 130
a 132.

5ubscriptos na província de S. Paulo para'
despesas de expedição pal'a a côrte louvã
rão-se. Av. h. o 27 Setembro 1831. (CoU•.
Nab.)

foi o gov·erno aulol'isado para exonerar de
pagamento de lelras ou quaesquer obriga
ções, provenientes de offertas em S. Pedro
do Sul para as despesas da ultima guerra.
os individuos cujas proprieJades fossem
nessa época damnificadas pelo inimigo.
Res. 17.· 17 Setembro 1835; para cuja
execução. Dec. Reg. 6 Outubro 1835; Lei
61ft, 28 Outubro 1848, art. M. 'Diar. 7939.)

graLuilos para obter penuas de agua na côrle.'
-Agitas de chafa1'iz.-Reg. 3H. o 15 Janeiro
18hO, arts. 4, 5, &c.

ao estado admiltem encontro com as dividas
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DOTAÇÃO

passiva~ da fazenda nacional. Ord. 2 Maio
i8lt2. (.Torn. 1liO.)

DONATIVOS gratuitos: dons gratuitos feitos para
as urgencias do estado, são uma verua ela
receila geral. Lei 396, :2 Sel mbro 18M,
art. 9, § ltú.

DONOS de navios, segundo o direito marilimo,
respondem até o valor desLes e dos fretes
pelos facto culposas dos capilães e mestrC's
sellS pl·eposlos. - Yi I. J) c. 3 Janei,'o 1817.
(Colt.1'1'ol1.)

DONS graluitos. - '\ ido Donatit'os.

. DOUTOR

Sr. D. Pedro II, cm miooridade, foi de
200:000.tP r . annuaes. Lei 15 Novembro
1831, :lI't. 1, § 1.; elevada a 240:000./7> r!i,
Lei 108, 26 Maio 1840, art. 2, § 1; de
S, M. 1. 3 duquc7.a de lhagança 50:000.tP l'S. ,

art. 2, § 3; Ilovéunenle lixou-se a de S. M.
o Impel'ador cm 800:000~ rs. e IlDperatriz
em 96:000.tP rs. Res. 1.51, 28 Agosto 18ltO,
arls. 1, 2; Res. 158, 18 Setembro f8áO;
Tab, § 1; elevou-se a 12:000~ rs. a de
S. A. a Sra. princeza D. Francisca. Lei 1M,
26 Setembro 18áO, arl. 10; e (Iuando ca ar,
em 96;OOO~ I':., e como dividida. Lei
166,29 Setembl'o 1840, alto 1, 2; da
princeza a Sra. D. Maria Amelia fixou-se.
Lei 2lJ3, 30 ovemoro 1841, al'l. 2. § 2;
da Sra. D. Jnnuaria 102:000.tP rs. Lei 3H6,
2 Selembl'o 1846> arl. 2, § li.

DOR physica: é circumstaocia aggravante aug
meu ta-Ia mais. que o orcl inario por alll;uma
circumstancia extraordinari3. Cad. Crim.
nrt. 17, § 2.

causa-la ao oITendido fel'indo ou cortando
alguma parle do corpo humano, ou fazendo
outra oEfensa, como é punivel. Cod. Crim.
art. 201.

:- physica causada a alguem com o unico fim
de o injuriar a que penas su1>jeita. Cod.
Crim. 3rt. 206.

DOTAÇÃO do principe regenle o Sr. D. Pedro
fixou-se CID 9:200.tP rs. mensae para todas
as despcs<ls ue Slla caS3; e paru seus dous
filhos 400:t/) 1'5. mensaes. Dec. 31 Outuhro
1821; elev<lda a 200:000./7> r. anlluaes.
Dee. 2.° 7 Julho 182lJ. (Coll. Nab.)

do imperador e imperatriz é lIxad3, c
como, pela a 'semLléa geral legislatim,
devendo augmentar-se a actual. Consl. arts.
107, 108; pngas, e como, pelo luesoUl'o,
art. 114; foi fixada em 1,OOO:OOO.tP rs. a
do lmperndor e 100:000,ti> rs. a da Impe
ratriz. Lei 11 Agoslo 1827, art·, 1, 2; do

II

DOTAÇÃO de estabelecimentos diversos. - Vid.
os l·especlil:os.

DOTE é o pai obrigado a dar á fdha que ca ar.
- ido Dec. 1 Dezem/wo 1817. (Colt. Nab.)

ás princezas que casarem decreta a assembléa
ger31Iegislativa. Consto art. 112; como será
entregue, art. 114.

sua confirmação e insinuação. - Vid. Doação.

das pl'incezas Sr'a . D. Jaoual'ia e D. fran
cisca quando casassem. Lei Hi6, 29 Se
tembro 18M).

penhores a elle sllujeiLos: nüo empresla suure
('\les o Lanco cOlOmercial da côrte. Dec.
Estal, 187,23 Junho 18l12, 3rt. 57.

DOUTOIl cm ciencias juridicas e sociac.'Í: seu
gráo sou que prOl'as, e como, se confel e
ao bacharel formado, e como se lhe pa,sa.
carLa. Eslat. _ Mnrço 1.825, cap. 13, §§ 1,
2; Lei 11 Agoslo 1827, ar!. 9; Av. 5.° 23
Julho 1831 (Col/. Nab.) Res. c EsLal. 7 No
vernbl'o 183 j, ('<I ps. 9, 10, e 21. 3rt. 7
(Coil. cit.) R('s. 25."12 Ago!\to 2833, ad. 1.

55.
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DOITOR

DO TOR cm sciencias jUl'idicas e sociaes podia
er proposto para raga de cadeira dos cur

sos juridicos. Estal. 2 Mal'ço 1825, cap. 18,
S 6; Lei 11 Ago 'lo 1827, ad. 10; hoje nc
cessariamente deve ler o gráo de doutor o
proposto passando, e como, por concurso.
Res. e EstaI. 7 I ovembro 1.831, caps. 1á, 15
(CoU. Nab.) Res. 25, a 1.2 Agosto 1.833, art. 2;
Res. 13. a 24 Agosto 1.835.

- cm sciencias juridicas e sociaes: sua lOslgnia
é a borla encarnada que usará nos grandes
actos da academia. Res. Estat. 7 Novembro
1831, cap. 21, art. 5. (CoU. Na'b.)

- seu gl'tlO regula antiguidade dos lentes dos
cursos juridicos, e como. - Vid. Antigcti
dade dos Lentes Cathcdl'atícos, &c., dos Cm'sos
Jurídicos.

em mntbematicas pela escola mililar quem
põde ser, e como. Dec. Estat. 9 Março 1832,
3rt. 63; e com que vantagens, art. 67; Dec.
Estat. 140, 9 Março 1842, art. 19; Dec.
Estat. 404, 1 Março 18!l5; art. 17; Dec.
Reg. 476,29 Setembro 1846.

em medicina ueve ser o oppositor ás cadeiras
uas escolas de medicina. Lei 3 Outubro
1832, art. 6.

pôde, e como, receber esle gráo o cirurgião
fOl'mado, ou simplesmente approvado pelas
actuaes academias medico-cil'urgicas, e 05

alumnos que as fl'equentão. Lei 3 Outubro
1.832, art. 28. - Vicio Rcs. 496, 15 Julho
:1848, intra.

pelas escolas de medicina do Brasil pôde ser,
e com quc previas condições, o que tiver
obtido titulo de formalura em escola es
trangeira qualquer. Lei 3 Outubro 1832,
art. 29.

- em direito por universidades eslrangeiras para

obler licença de advogar deve pre\'iamenle
fazer exame peranle o presideute da relação.
Dec. Reg. 3 Janeiro 1833, ad. 7, § 5.

DOUTOR: suas cartas forão subjeitas ao sello de
2:tj)400 reis. - Vid. SeUo. -Lei 59, 8 Outu
bro 1833, art. 5, § 4, e Tab. executada
pelas Instr. 111 Novembro 1833, art. 1.3;
elevado a 25:tj) 1'5. Dec. Reg. 355, 26 Abril
1.84l~, art. 38.

em direito por universidade on academia es
trangeira, que começára a estudar nellas
anles de eslabelecidos 05 cursos juridicos
do imporia, fica habilitado para 05 cargos
publicas lendo anno de pralica forense,
pl'ovada na fórma da lei, e independente
de qualquer exame. Res. 23. a 30 Agoslo
18M, al't. 2.

seu gráo mandou-se conferir aos lenles dos
cursos juridicos e escolas de medicina que
o não tivessem recebido. Res. 3á. 16 Se
tembro 183ft; e aos da escola militar. Dec.
Estat. 1fl0, 9 Março 1.8!l2, art. 1.9; Dec.
Reg. 476, 29 Setembro 1.846, arls. 22 a 25.,

- suas carlas pagão direi los novos e chancellaria
30:t/J rs. Lei 60,20 Outubro 1838, art.11;
Tab. § 14, substituido 40it/J rs. pela Lei
2á3, 30 Novembro 18á1., art. 24; Tab. § 7.

seu tilulo, passado POl' univel'sidade estra~

geira, só paga sello como documenlo quando
assim se aprese'ntal" Ord. 69, 26 Agosto
1844.

memhro do Institulo dos advogados da CÔl'Le
e ftliaes pôde usar de veslimenta talar preta.
sem garnacha e borla. Dec. 393, 23 No
"cmbro 18lJll, art. 1..

em medicina póde ser o cirnrglao formado
que sustentar these perante qualquer dai
faculdades de medicina do imperio. Res.
496,1.5 Julho 1848. (Ccn', ltlerc. 232.)
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DROGAS

DOUTOR em medicina é tambem requisito para
ser admillido a cirurgião do corpo de saúde
da armada. Lei 514, 28 Outubro 1848, art.
25, (Diar. 7939.)

D'Q E

fandegas declarou-' . - ido fi l(lIlldegas.
Alv. 22 Janeir'a 1810, §§ 10, 1li; Alv. 30
Janeiro 1811. (CoU. Nab.)

- póde fazer e assignar procurações por inslru
menta particular. Urdo 30 Março 1849, art.
7, § Ú. (Dia,'. 8062.)

- em mathematicas: grão se mandou conferir,
e como, a estudantes da antiga academia
militar. Provo 10 Julho 18ó9. (Diat'. 8169.)

DOUTRINAS dirigidas a destruir as verdades
fundamcntaes da exislencia de Deos, im
mortalidade da alma, e espalhar blasphe
mias contra Deos, como são punidas. Lei
20 Setembro 1830, al'I. 2, § 4. j arts. h, 5,
substituido pelo Cad. Crim. arts. 277,278.

DRAGOES. - Vid. Legião.

DRAGONAS: 24 Abril 1816 (apenas cito no Repert.
Canh. lUat. Sllppl. verbo Dragonas.)

- tempo de seu vencimento é um anno. Porto
e Docum. 15 Fevereiro 1.823, § 3.

de chapas aos officiaes inferiores de artilharia
e cavallaria fornece o ars"énal de guerra,
ou á custa da fazenda por uma s6 vez; os
caçadores não as tem, sim franjas com
pradas á sua custa. Provo 27 Agosto 1828,
S§ 4, 7.-Vid. Dec. 5!J7, 8 Janeiro 1.848;
Tab. CavaUm'ia, Al,tilharia, Caçadores, Fu
zileiros, A,·tifiees.

DROGAS para o hospilal da armada como se
comprariao ordenou-se. Dec. 28 Abril 1809.
(CoU. Nab.)

- que chegassem de fóra e das boticas dos navios
como serião visiladas e examinadas nas al-

DROGAS das casas dos boticarios que lambem
as venderem, como serão visiladas. Alv. 22
Janeiro 1810, § 12.

activas, suspeilas, perigosas ou venenosas,
como vomitarias, purganles, canlaridas,
preparações mercuriaes, opio c suas com
posiçõe' e oulros similhantes, não devem
os boLicarios vender sem recei ta de pessoa
autorisada: nem ubstituir uns por outros
sem autoridade de quem as receitou. Alv.
cit. 22 Janeiro 18J O, arl. 15.

e quaes se não podião vender senão em botica.
Alv. 22 Janeiro 1810, ar't. 28.-Vid. Consto
a1't. i 79, §§ 22, 24; Lei 1. Outubro :1828,
m·t. 66, § iO; Cad. Crim. art. 308, § lJ.

medicinaes ind.igenas de Minas Geraes man
dou-se fossem remettidas ao hospital real
militar. Av. 16 Dezembro 1813.

suas visitas competem boje ás camaras sem
propina alguma. Lei 30 Agoslo 1828, art. 4.

para promover aborlo quem, com conheci
mento de causa, fornecer, como é punido.
Cad.' Crim. art. 200.

DUELLOS mandou-se declarar aos individuos
do corpo de estrangeiros que erão probi
hidos pelas leis do imperia. POI'l. 1.· 27
Selembro 1824. (CoU. Nab.)

DUQUE de Santa Cruz: tal.lilulo com tralamento
de alteza real foi concedido ao principe de
Eichstaedt, e duque de Leuchtcmberg. Alv.
e Carl. Imp. 5 Novemhro 1829. (Coll. iVab.)



DUQUEZi

( !l38 )

DYNASTIA

DUQUE: sua carla paga 224:t/:> rs. de velhos di
1'eitos e 800:t/:> rs. de novos, sendo de juro;
600:t/:> 1's. em "ida; lJOO:t/:> 1's. ~e successão
em vida; hOO:t/:> 1'5. de "ida a juro. Dec.
Tab. 25 Janoiro 1832.

- paga seu titulo 100:t/:> 1's. de se11o. Dec. Reg.
o 355 26 Abril 18M, art. 24.

e sua mulher ou vi uva póde constiluir procu
rador por insLrumento escripLo pai' müo
alheia, e por elles só assignado. Ol'd. 30
Março 18l19, art. 6, § 1. (DiaJ'. 8062.)

DUQUEZA de Goyaz: Lal titulo e tralamento de
alteza foi concedido á Sra. D. Isabel Maria
de Alcantara. Dec. 24 Maio 1826.

sua carla de honras paga de novos direitos
200:t/:> 1'5. Dec. Tab. 25 Janeiro 1832.

r;;; de Bragança: S. M. I. a Sra. D. Amelia leve
~ a prestação annual de 50:000:t/:> rs. Res.

10." 19 ,lunho 1838.

- seu titulo que selJo paga. Dec. Reg. 355, 26
Abril 184h, art. 26.

DUVIDAS: 3 Janeiro 1.809, 23 Agosto 1.826.
(apenas cito no Repcl't. Cunho Mal. Suppt.
verbo DUl'idas.)

- o que é duvidoso e se ha de julgar não sus
pende o julgado. Ass. 343, 23 Julho 1811.
(CoU. Ass.)

sobre a inlelligencia da lei e sobre os caSQS

omissos nella compete decidir ao poder
legislaLil'o. Const. art. 1.5, § 8.

e omissões enconLradas no codigo do proceslío
criminal, del'em as autoridades judiciarias
commuoicar ao lri bunal supremo de justiça.
Cad. Proc. arls. 5 J 3; ampliado, e COIDO..

ao regulamenlo da Lei 3 Dezembro 18U.
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art, 495.

sobre a lei d'eleições, como e por quem sel'âo
decididas e publicadas. Lei 387, 19 AgostQ
1846, art. 120; como deveráõ os presidentes
apresentaI-as ao governo. Av. Circo 10 No
vembro 1848, (Dia1'. 7946.)

DYNASTIA imperanle do Brazil é a do Sr. D.
Pedro II. Const. art. lt; escolher nova na
caso de extinguir-se a Imperante pertence
á assembléa gel'ai, arl. 15, § 7, e como,
art. 118; sendo a iniciativa da camara dos
cJ.epulados, ar!. 36, § 3.
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ECCLESIASTICOS

EBRIEDADE. - Vid. Embriaguez.

ECCLESIASTICOS declarou -se não haverem
perdido o fôro privilegiado com a creação
do juizo das falsidades. Ass. 3ã8, 20 Março
1814. (GoU. Ass.)

- regulares ou seculares involvidos na rebellião
de Pernambuco, forão mandados julgar sem
privilegio de fôro, sendo porém degradado~

antes da execução das penas, segundo o
coslume do reino. Carl. Reg. 1.· 6 Agosto
1817. (Gatt. Nab.)

- clerigos podem adquirir, possuir e celeLrar
contraelos soLre bens de toda a natureza,
sem offensa de direitos de terceiro, e como.
Lei da ConsL Porlug. 1.9 Novembro 1821,
§ 1 , em vigor pela Lei 20 Outubro 1823,
art. 2.

- que tem assento nas camaras legislativas
emquanlo recebem subsidios não vencem
congruas. Dec. 3, lostr. 10 Junho 1822,
cap. 4. S6 (Ind. Alb. verbo Ecclesiasticos.)
Dec. 17 Fevereiro 1823 (GoU. OW'. Pr.)
Port. 28 Julho 1828, (GoU. Nab.)

- no bispado de S. Paulo mandou-se sobresLar
na ordenação, excepto os que fossem sub
diaconos, c porque. Porto 21 Ferereiro 1823,
annexa á Res. 3." 21 Abril 1828. (Gatt. Nab.)

ECCLESIASTICOS

ECCLESIA STICOS : clerigos de ordens sacras
tem rolo nas eleições primal'i:ls. Const. art.
92, § 1; Inslr. 26 Março 182/J, cap. 1., S7;
Lei 38i , 19 Agosto 18lt6, art. 18, S1; Al.
62, 27 M:Jrço 1847, § 7.

- sua apresentação e collação nos beneficios a
quem compete. - Vid. Apresentação, Gol
loçeio.

- quaesquer de virtudes conhecidas se mandou
que instruissem .os Indios de Símhres em
Pernambuco nos deveres da religião. Port.:
i. 3 23 Março 1825. (GoU. Nab.)

- na côrle que elevessem ser relidos em custodia
erão remeLlielos á prisão do Aljube, e como.
Av. 2.· e 3.· 31 Março 1830; (CoU. Nab.) Porto
1.' '12 Abril 1831. (Gatt. cit.)

- c1erigos estrangeil'os não podem e1' parochos. \
Av. 3 Agosto 1830; Av. 3.· 29 Dezembro
1831; nem empregados em quaesquer bene
ficios. Av. 2.· 9 Novembro i831. (Col/. Nab.)

a alternaliva que tinha o s~u fôro de conh~cer

das contas lestamentarlas cessoo. V~l 27
Agosto 1830, art. 2.

- não devem, sob que penas, receLer em ma
trimonio conlrahentes não habilitados con
forme as leis. Cod. Crim. art. 2h7.
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ECCLE IASTICOS

ECCLESIASTICOS de ordC"ns sacras conlt'a sua
vontade não serão ali lados na guarda na
cional. Lei 18 Agoslo 1831.. art. 12. § 2.
- Vid. fies. 25 Olltllb?'o 1832, al't. 8.

ECCLESIASTICOS

a jurisdicção ecc1esiaslica, tanto no cível
como no crime, a mais do que áquellas
causas que versarem sobre materias pura
mente espiriluaes, c porque. Av. 12 Se
lembro 1835.

- para serem nomeados parochos deve allen
der-se á vontade dos fieis a quem liverem
de ir presidir. Av. 2. o 29 Dezembro 1831;
recommendou-se escrupulosa escolha. e
sua punição cano nica quando delinquirem.
Circo 12 Marc:o 1832; AI'. 6 Abril 1837.

qualquer se manuou, e como, eúl falta de
missionaria nomeaI' para dirigir os Indios
das aldêas de S. José de Massamedes e
Pedro 3. o do Carrelflo em Coyaz. nes. 6
Julho 1832, art. li.

tem juizo privativo nas materias pUl'amenle
espirituaes. Cod. Proc. art. 8; 324, Av. 28
Agosto 18M; Reg. 120, 31. Janeiro 18[12,
art. 2hO.

~ empregados: nos crimes de responsahilidade
para imposição das penas espirituaes de
cretadas pelos canones formão-lhes culpa
as justiças ecclesiasticas. Cod. Proc. art.
155, Sá; Instr. 13 Dezembro 1832, art. 37;
Reg. LO, 3J Janeiro 18l12, art. 2áO; 200,
S1.

quando pronunciados, communicào as auto
ridades civis os seus nomes ao vigario capi
lular, onde não ll(\mer bispo. Av. 22 Julho
1.c:3 ~.

l)odem ser a rbilros, e como nome3dos, para
a\'aliacão dos LeneGcios ecde -ia licos. Dec.
iO Ab'ril1 3ll.

declarou-se que quanlo ás suas causa CIVelS
talvez fosse necessaria expre sa declaração
do poder legislativo, apezar de não dever
ser ora objecto de dluida não se estender

ECCLESIA5TICOS que VIajarem para fóra do
imperio devem requerer passapode na se
crelarin da justiça. Dee. 2 Maio 1836.

comprehendidos no Av. 15 Fevereiro 1832.
para que eumpl'issem seus devel·es. urde
nou-se ao bispo de S. Paulo que usasse
lodos os meios espiritllaes. Av. 19 Agoslo
1.836.

- suas congruas pagão novos e velhos direitos e
chaneellaria.- Vid. Not\os e velhos di?·eitos.
-Lei üO. 20 Outubro 1838; Tah. S 2;
Lei 243, 30 Novembro 18U; Tab. S ll.

clerigos de ordens sacras não podem ser ju
rados. Lei 261, :3 Dezemhro 1841, art. 27.
- Vid. Reg. 120, 31 lanei?'o 1842, m·t. 224,
S 3; Res. 347, 24 Maio 1845.

as sentenças proferidas no seu fôl'O não tem
revista. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 90,
S 2; Reg. 120, 3J. Janeil'o 18lt2, art. lt6~.

- clerigos de ordens sacras, para deporem nos
juizos seculares. depreca-se por deferencia
licença aos respecli\'os prelados. Av. 43.
5 Julho 1844. -

- pronunciados no fôro civil unicamenle por
causa de funcçóes civis. não Gcão por isso
suspensos das funcções espiriluaes. Av. ta
Maio 1845, (10m. 128.)

- não podem ser correLores. Dec. 417,14 Junhe
1845, art. 3.
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EDIFlCIOS

ECCLESTASTICOS: a maior di~nidf\de erclesias
licn do logar celebrará a missa do Espil'ilo
Sanlo aos eleilores e () (lrador mais acredi
tado (que se nào porlerá isenlnr). fará o
discurso aoalogo. Lei ;)87, 19 Agoslo 18ft7,
art. 72. - Vid. arts. 04, 113, 114.

clerigos de ordens sacras mpnores de vinte e
cinco nnnos podem ser eleilos membros das
assembJéas provinciae$. Lei 387, 19 Agosto
1.847, art. 83.

declarou-50 que, conforme o AIL 1786, § 11,
os bispos eslão aulorisados fi' conceder
licença a vígarios, cumprindo a esles par·
licipa-la.c; á p.'psir!encia, o qne é confOI'UJe
o Av, 18 Abril 1844. A\', 1.6 M,u'co 1 47.
(Gaz. Olf. 166, 1.·vol.) •

- padres e parochos niío podem ser excluidos
de servir no jUl'Y como advo~udos das pes
soas que os escolherem para defen ores.
Av. 16 Junl10 18ft7. (Gaz.OIf. 4.1, 2.° vol.)

- os bispos o arcebispos podem fazer procuração
por mão alheia, só por clles assigoada. Ord.
30 Março 1~M), art. 6, § 3; os abbades
benediclinos beneficí<Jdos e clerigos de or
dens sacl'as podem faze-la de sua letra e si
gnaI. Art. 7, § 8. (Dia,.. 8062.)

ECONOM[A: creou-se no Rio de Janeiro, e com
que ordenado e em qnem provida, uma
cadeil'a puulica de sua sciencia. Dec. 23
F evereil'o 180S. (CoU. Ncrb.)

- as do estado nào devem ser Lolaes e repenlinas
com jactura dos empl'egados nas rcp[ll'lições
supprimidas. Av. 29 Agosto 1808.

rigoro a em ludo oruel1ou-se ao governo que
:fi1.es~e observar, dando pari icular cuidado
em reslriur;ir as despesas puolicas. Lei
Consto Po1'tug. 16 Março 182J , art. 2, man
dada executar pela Lei 20 OUlubro 1823,
art. 2.

11

ECONOMIA publica: os nrgocios ti ella relalivos
perlencem á secreLaria dos TlE'l?;ocios do
reino (hoje doimpcl'io). Lei ConsL. P01'lug.
23 Agoslo 1821, S 2, mandada executar
pela Lei 20 Outubro 1823, art. 2.

- o governo economico e disciplina uas lropas
das provincias perlence aos comlOandantes
das armas. Lei 20 Outubro 1823, arl. 28.
-Vid. M't. 29 a 32.-Provs. 17 Novembro
1825; 11, 27 Maio 18'29.

e adminislração das provincias a quem com
pele. Coml. tit. 7.

- o gorerno economico o municipal das cida
des e villas perlence :is camal'as mu
nicipaes. Consl. art. 107, e como. Lei 1
Ontubro 1828, ar!. 6@; os crimes conlra
ella não especilicados 00 codigo penal serão
punidos conforme as [10 tura . Cod. Crim.
art, S08, S 4; sobre economia e policia
municipal iegislão, e como, as assell'lbléas
provinciaes, comprehendendo só a admi
nistrativa, não a judiciaria. Lei 16. a 12
Âgosto 183ft, art. 10, S4; art. 13; Lei 105,
1.2 Maio 1840, art. 1; Reg. 1.20, 31 Janeiro
184.2, art. 1, S 8; art. 2.

EDADE. - Vid. Idade.

EDIFICIOS: incorporações de certos nu côrle ao
ar~enal de marinha. - Vid. Arsenal de ma
1·inha.- Dec. 27 J ulho 1810, &c.

- e chacaras contíguas ú real quinta da Boa
Vista: sua compra e incoI'jJOraçãu.- Vid.
Chacm·as.-Dec. 20 Setembro 1til0.

e predios urbanos e ruslicos sequestrlldos por
pert ncerem li Porlugllozes na época da
independencia, como se con~ervarião ou
seriào poslos em arrendamento ou locação
judicial, seus reparos e concerlos, ~Irrcca

dação ue rendimenlos. Port. 2.' 2ft, 28
Dezembro 1822. (Cott. Nab.)

50
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EDlFICIOS

EDIPICIOS pllhliros: sobrc consPl'vação e repa
ros de Oluralhas para sua segnrança, pro
viciclICiClI'i1Õ, e Cl'lllO, l1S CHmaras munici
paes. Lei 1 Ollubro J828, art. G6, S 1.

ruinosos: pÔI'-lhcs di,iHIS derem as cnmaras
Olullil'ip'lf's 1ll3lJdur, e como, rnra advertir
HoS qllt' lraJ)~iLão. Lei 1 OULubro 1828, art.
66, § 3.

s(lhrp areio, sp~uran('a, elegancia e re~lllari

r1adr ('xlprna. df:'Jle; prm i;lenciflo, e ~nmo,
as calJ1Hra lllunicipacs. Lei 1 Outllbro 1828,
arL. 7'1.

para celehl'nçflo dos .actos reli(~insos d~s ~llb

ditos in;:!(';l.es nu RlO de .JanclI'o pernnttlO·se
que S~1 el'i~isse. e com que fôrma. Av. 2. 0

13 Novembro 1830.

- o mnl cao-ado na repulsa elos rru(> de noile
et trnrelll ou intenlarem enlrar nelles, niío
sendo OllS caso le~aes, repnta-se feito em
Ol'rt'1H1 I-'l'Orria O( de t rceil'o. e por is o é
justifical(,.l. Cod. CrIID. l1rt. 14, S li.

- P blicos qu m deslruir, :lbater, mutilar ou
daI lIil1côr, como é punido. Cou. Crim.
al'I. 17~.

publicos que oer'em ter as villas. - Vid. P illas.

puhJicns som s(\rveniia e que se eslil'essem
nrrllilwndo. auiol·isou-se o !!overno para
"elldpr ou arrendar. Lei 2á Oulubt'o 183'2,
al'I. 21.

uulori ou - se cClDlinl ação de concessão de
licença para con(;lrl\ir('~-sena~s povoações,
cspecialrnen e Il.a culoflla de :::;. L:opol.do,
e com (ftlPo condlçõl!s, aos conceSSlOllal'lOS.
Av. 21 Março 1833.

EDIFIcros: a reforma de sua nUlDeraçi'io uecla
rou-se pl'rlenCcl' ÓS camaras e collectores.
Av. 15.Julbo1833 (Con·. Off 18); na côrte
reromml'ndou-se á camara. Av. 2 Junuo
1843. (Jom. 166.)

- e predios publicos podem art'endar-se por
qualquer praso alé nove l1nnos; o~ afora
mentos de chão encravado ou adjacente
ás povoôções f]lle sirva para edificação.
seràCl pl'rpctuos como o de marinhas. Lei
66, 12 Ou Lu bro 1833, art. 3.

civis junto ás muralhas' elevem demCllir-se.
- Vid. 11 Dczembro 1833 ((lpCllaS cito no
Rcpe1't. Canh. Mat. verb. Edificios.)

em terrenos da camara municipal da côrte:
sua venda é isen la do se1l0. - Vid. Sello.
Ord. 70, 26 Agosto 184.!J.

na côrte ordenou-se á camara municipal que
não cODsp.ntisse constl'Uirem-se em lagares
em qlle embaraçassem a vista dos lelegra
pilas. Porto 19 Dezembro 1.84.G. (Gaz. Olf.
97, 1. o vol.)

- para aulas e sessões da Sociedade Amanle da
Iostruccão: au[orisou-se á cam ara muni
cipal tl'~~rasse de terreno requel'ido para
erecção. Av. 21 DClembt·o 184.7. (Gaz. Olf.
:194., 2. o 'Vol.)

publicos: P.ID um dos da côrte foi o governo
autorisado para reunir lodas as justiças de
primeira iostancia com os cartorios civeis
e crimiuaes, relação e supremo ll'Íbunal,
dando regulamento ao fonl1n da capital.
Lei 514, 28 Outubro 1848, art. 1.7. (Diar.
7939.)

e predios urbanos nacionaes em S. florja, no
Rio Gnmde do Sul, foÍ o goveroo autoris:ldo
para alienar. Lei 5.l!l, 28 Outubro :1848,
art. 39. (Dim·. 7939.) .
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EFFElTOS

EDIFlcros publicos em S. Paulo no largo do
collegio que servião ficHl'ão pertencendo á
provincia. Lei 5th, 28 Outubro 1848, art.
40. (DiU1·. 793\).)

do anti~o armazem da polvora, occupado
pelos educandos arliflces e pal'te do lllealro
lloião, fic~rfio pertencendo á província.
Lei 514, 28 Outubro 1848, art. 41. (Dim·.
7939.)

EDITAES: se publicão indicando os dias em qne
começlJráõ as sessões de jurados, e curno,
com designação dos nomes destes. Lei :20
Setembro 1830, art. 30, sub:liluiuo pelo
Cod. Prac. arl. 236; por elles tam bem se
publicão as multas dos jurados que l'alLarem
e os seus nomes. Lei ciL. art. 70, substituído
pelo Cod. Prac. art. 286.

- Das liquidações de mulLas quando tem lagar.
Dec. Reg. 595, 18 Março 1849, art. 7.
(Diar. 8058.)

EDITOR de papeis impressos, &c., quando e como
e com que condições é responsavel por
ahuso de libel'dade de expl'essão de pensa
mento. Lei 20 Setembro 1.830, art. 7, subs
tituido pelo Cod. Crim. art. 7.

falsidade em allribuir escripto ou estampa a
edilor que esleja acluallllenle vi\'o, como
é punida. Cod. Crim. art. 306.

- quando não Lem meios para pagar a multa
em qne fôr condemnado, fica por elJa res
ponsal'el o impressor. Cod. Froc. art. 312.

sua responsahilirlade regulou-se, e corno. Dec.
18 Março 183í, art:>. 6 a 8, revogado pelo
Dec. 24 Setembro 1837.

EDITOS: citação por elles feita como 1em 10gnr,
e quando. - Vid. Citaçâo, Edilaes.

u

EDUCAÇÃO da ll1orid:tde de~'e ser pl'omovida
pdos presidentes l~m ('()I1~ell.lO. Lei 20 On
luhro i823, art. 2ll, § 2; 'obrl' insll'ucçflO
publica le~islãu huj . as ass('wbléas provin
ciaes. - \I ido Lei 1ti.' 12 Agosto 183ft, a1·t.
10, S 2; Lei 38, 3 Outuúro 183ft, a1"t. 12.

declarou-se ser um dos principaes objectos
da patHoal soJlicitude ao Impel'arlor. Edil.
1ft Jaoeiro 1828. (Ind. Alh. verbo Edu
cação.)

EDUCANDAS: seus coJlegios. - Vid. Cvll('gios.

EFFEITOS publicas: o empregado public que
os consumir ou extraviaI' ou isso consenli!',
(JIIClndo cOlumellc peculato e corno é l)U
nicio. Cad. Crim. arls. líO a 172.

-' das revi.stas civr.is não são suspensivos.-Vid.
Revistas.-Lei 18 Setembro lt$28 , art. 7.

- publicos: sua conducção autorisa marcha de
destacamenlos da gu~rda nacional para fora
dos seus l'especlivos municipios. Lei 18
Agasto 1831, arL. 107, S1.

das appellações civeis são ref;ulaàos pela legis
lação anLerior ao Cod. Proc. Reg. 3 Janeiro
1833, art. 48.

de recursos crimes. - Vici. 1'espectivos 1"eCUTSOS.

do recurso de alluso da' autoridades eccle
siaslicas é SllSpCtlsiv .- Vid. Abuso.-Reg.
10.· 19 Fevcreil'o 1838, nrl. 4.

dos agp;ravos no aula do processo, de pelição
e in lrumenlo. - ViJ. Aggl'alOS.

da appellnção do jnry em C,lUsa de de~apro

pl'iação siio devollltivos.- Vid. Appellação.
Res. 353, 12 Julho 1845, arl. 29.
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ELEIÇÕES

EFFElTOS do exerci Lo : sua compra ou venda.
Vid. estas p(/lavl·(ls.

EGOAS.- Vicl. COlldclarias, Animaes.

recommendon-se IDPlhoramenLo elas raças no
Rio GnlOdn do Sul. Porto 3." 23 Fl'vereiro
1825 (Coil. Nab.); alterada permiltindo-se
pxrorlaçào para S. Paulo e Minas. Av. 29
Norembro 1825.· (CoU. cit.)

ne~ou·se isenção do imposto de 3:tf; rs. por
cabeça a individuo que pretendia ioll'odu1.ir
na prllvincia de Goyaz duzentas para crea
ção. Res. 12 Março 1825. (CoU. Nab.)

EGRESSO (relig:ioso): não podia herdar nem
testaI', e porque. nes. 2. a 26 Dezemlll'o 1809
(CoU. Nab.) Av. 1 Dezf\Oluro 181.2 (Per.
Souz., Dicc. .1m'. verbo Egl'CSSO) , derogario
pplu Lei ConsL. Porll1!Ç. 1.n NOlembl'o 1821.,
§§ 2 a !J.. mandndo observar pela Lei 20
Outubro 1823, ado 2.

ELEIÇOES ele bispos, sem confirmação aposto.
lira ono dão a f'sles direito de entrar no
governo espiritnal e administração dos hens
temporaes ecclesiasLicos da igreja, salvo
como vigal'ios capitulares. Res. 29 Maio
1.811, annexa á Provo 23 Agosto 182lt.
(CoU. Nab.)

de justiças da villa ele Guaratinguetá em
S. Paulo forão annlllladas, e porque, re
commpodando-se a f'ól'ma por que se rarião.
Provo 13 Oulubro I81ã. (Coll. Nab.)

pal'a rleputados: 10 Maio 1815 (aprna.l cito 110

R,'pel·t. Cl.mll. Mat. Sllppl. veru. Eleição,
n. 02.)

dos deputados do Brazil e dominios ultrama
rinos se mandárãll fazer. Dec. Instr. 7; Av.
23 Março; 4, 5 Julho 1821.

RLEIÇOES <1os procuraelorps g'praes das provin
cias no Bl'nzil ~e manJárüo fa7.er, e como.
Dec. 16 Pevereiro; Port.11 Abl'il; Av. 10
Maio 1822.

do governo provisorio de Minas como se
ordeuou que fosse feita. ParI. 13 Abril, 20
Maio 1822.

da assembléa luso-hrasiliense ordeuárão-se.
Dec. 3, lostr, 19 Junho, Port. 3 Julho.
declal'adas por Doe. 3 Agosto 1822, e Dec.
17 Fevereiro 1~23.

de nova assernbléa geral constiluinte e legis
laliva ordenarão-se pelas lustr. 19 Junho
1823. Dec. 17 Novembro i823; snspf'nsas
na Bahia em razão do olIel'ecimento da
constituição. Porto 1.i Março 182á. (CoU.
Nllb.)

são o meio da escolha de deputados. Consto
arts. 29, 35; e senadores, arts. 40 a lJ4; ~
I'el?;encia em minoridade, art. !J7, S4.
Vid. Lei 14 Junho 1831, infi'a-; e con
selbos geraes de província, Const. art. 7h.?
Lei 27 Agoslo 1828. - Vid. Lei 26 Setembro
11)29, illfm -; e jnizes de paz, Const. art.
162, Lei 15 Outuuro 1827, arts. 2 a 4.
Vid. Lei 1 Outubro 1828, infi'a -; e camaras
munici paes, Const, arl. 168. Res. 27 Setem
bro 1828. - Vid Lei 1. Outubro 1828, in
fra-; dos deputarias, senadores e conse
lheiros geraE'S como serão feilas. Const.
Ul'ts, 90 a 97. lastr·, 26 Marco 182[1. - Vid.
Res. 9 Agosto 1827, inFa•.

do conselho provincinl do Espirito Santo: de
clarou-se que ns vil1as ele C<lmpos não lhe
devião dar voLos, sim a de S. Malheos. Porto
:lã Maio 1824. (CoU. iYab.)

para execução do § 5, cap. 4, Inlllr. 26 Março
1824. providencias. Porto ú.· 1.9 Maio 182fl.
(CoU. Nab.)
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ELEICÕES,

ELElCOES de conselueil'os do g-ovprno em ~lioas

'Gpl'fles se m:mdár5.o ['azer. POl't. 2!.L Muio
182li, e por que eleitores. Porto 22 Julho
18211.

de juizes de fodo se mandôrão f<lzel' em lodo
o imperio, e como. Pod. Circo 25 Maio
182á; ::whpo-se duvida Pltl Alagôas. Porl.
La 27 Mail) 1825 (Coll. Nab.); e no Para.
Porlo 1ô Selemol'o 1825. (CoU, Nub.)

dos c1epul.:lc1ns e senadores no Rio de Janeiro
:lpprIlVOu-sc qlle fossem feitas anlf\s na ~ala

da assel1lLléu do qne na casa da lilTaria
elo c1,nvenlu de S, Bento. POI'l. l,a 25 Maio
182á, (Coll, IVab.)

aos collPf60s eleitoraes pertencem as clf>cisões
das duvidas occurrenLes. Podo 2 Ago:>lo
1824.

- de dpputanos se maoclilrão com urgencia fn7.er
no Ceará. Porto h.' 5 Seh~tnhro 1815 (CoU.
Nab.); disprnsoll-se a concurrl'ncia de doas
dislrictos f'm PernamLuco. Dec. 12 Dezem
bro 1825. (CoU. Nab,)

de deputados: apur:lçiío ~el'al dos collp~ios

da pl'ovincia de Pero~n1lbuco se m:lTIdoll
1'a7.el' na cam;lra do Recire. Porl. 2.' 14 Ou
tubro 1825. (CoU. Nab,)

de deplltados: declarou-se qne o seu d.esem
pale pOl' sürle deve ser publico. Av. 26
Abril 1826.

os eleitores nomeados para a primf'il-a eh,içiio
de crun1quf'r lef?;isl~tlll'a sfto (IS compf'tl'otes
pnra toda a sua durflç~o, e como. Ue!'. 9
A~osto '11'27. - Vicl. /les. /n:;f1'. 29 Julho
1828, iufra.

do conde de Lages para senador: a respeito
della vpjiio-se UfIs. 3, h, 8 Julho .182~.

(/nd. Alh. verbo Eleição.)

ELEIf.ÕES: declarou-se a uma cama,'o BlllnlCI
'pal que, l'\(lp.sar de serem legaes os fuuda
mentos orrerecidos pal'a se dl'cJal-nr oulla
uma p!eiçtlo cip. juiz de paz e SUppll'llle,
nno llle compelia a suspensão, sim repre
sentar. Av, 17 Julho 1828.

pa.ra a proxlma le~isl;llllra, e para as que
li\'erem logar dllranle a ll1e!'ma. manrlá
J'ão-se fa7.el: lwln,; IIlSb-, 26 Mal'ço 182ú, com
cprtas dc'cl<1racões, Uf's. InsLr. ,2Ç) J llllto
18:28, addilad~s pelo Dec, (i Novembl'o
1828. - Vicl, Lei 21:i Setemb7'O 1829, m·t. 3.

de pro\'inciaes dos Fl'ancisrano e mand:irão
fazer sngllndo SUflS qualirlades e vil'ludps,
exliflcLa a di(f"ren~'a nUliga enlre Portll
~llp.zes e Bl'azileiros. Porl. 5 Al:)osto 1828.
(eou. Nab.}

de um juiz de OI-pl1ãos notoriamente nullas:
rt'validárão-.se lodus os aetos judiciaes por
elle pnllicados. Res. 23 Al:)osto 18:28.

de eleilores para proxima 1f'~i:;latl1ra na pro
víncia rio Rio de Janeil'o se mandárào fazer
fixando as caLpcas de di~trjctos. Porto 9
Selembro 1828. (CoU. Nab.)

de irmandades feitas contra os compromisso
cOIJ1~wle ~IOS jllizes de primf'.il'H in~lancia

annullar e maneta.' renovar. Lei 22 Selem
bro 18:l8, art. 2, S1.

de camaras Inunicípat's C jlli7.es de pn forão
r~1'"1Hdas, e como. Lt'i 1 Outuuro fti2tl;
pal'a eXf'cllção. Dt!c. Iuslr. 1 Dl'zpmbro
1.828. -" ido iles. :11 Setembro 1S30. infl'a.

de camaras: os \'0105 df'vem recahir em cicla
dãos mOl'auorl'S das fl'e~lIezias que se acha
rem nos districlos della!l, rf'mettpodo-se os
oulros volos ás ClUDaras I'espectivas: titulos
aos juizes de paz p:\ssão as call1aras que
estiverem na posse d~ nomear o presidente
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ELEICÔES.
das nssemLléfls p;Jrochiaps. Avs. 1.°, 2.° 29
Dp-zl'mbro '18:!8 (Coll. i'7ab.); PorL. 5, Av.
15,2.° 19 Janeiro ldi9. (CDU. Nab.)

ELEIÇÕES de con ell10 gel'a] , do ~overoo, jnizes
de racLo e promotor: declaroll-se que deviiio
ser remellidas ii camara da capital as flclas,
mns que nüo podjão <IS camaras que fflllas
seru ser 11ll1ltadns, porque o Dec. 29 J Illho
182 só o e~t<lbelece pal'a eleição de depu
tados. Av. 1.0 UI Janeiro 1.829.

de juiz de p"z: o ler slla e)eiçiio e do sllpp)ente
sido feita em lIm[l só lisla nflo é motivo para
uão ser empossado. Av. 1.° 28 Janeiro e 13
Fevereiru 18:W.

de juizes de paz e camaras em Itaguahy contra
qual requerêl'a por suborno O presidente da
a sembléa parochial e Cllhos cidatlàos, de
clararão-se nllUas, mandando-se de novo
proceder a eHas. Av. 2. 0 28 Janeiro 1829.

- de juizes de paz e supp]entes que liverem igual
numero de votos, regulão-se pela sorle.
Av. 2. 0 29 Janeiro 1829.

de juizes de paz feitas para capellas nno cu
radas declarúl':lo-se Dnllas conforme a Lei
15 Oulubro 1827. lk 3,° 29 J!lueiro 1829.

- de jui1,es de orpbãos e qrClioal'ios continuárão
a fazer-se como d'nnles, cmquanto nào
hÚlIYesse lei que as revogas~e. Av. 11. Março
11:,29.

de camaras e juizes de paz 1em vigor por
quatro aonos, c como. Av. 27 Junho 1829.

- de conselho do p;ovcrno 0\1 p;er31: o pronun-:
nunciado cm summnrio de policia podia'
seI' l'lf'ilo, porqne n art. ~M, S 3 da Comt.
só filHa cm <iuerella ou del'assa. Av. 18
Agoslu 1829.

ELEIÇÕES: declarál'1io-se os direitos de um elei
lOI' duranle a legislalura. Res. 24. Setembro
1829.

dos conselhos de governo ebs províncias re
novão-se de qualro em qualro annos na
occasião da dos deputados. Lei 26 Setembro
1829, art. 3. - Vid. Res, 28 Junho tti30.
infra.

forão declaradas as Inslr. 26 Março 182ft e
Dee. 29 Julho 18:28, ácerca da presidencia
das assf'mbléas rarochiaes e collegios elei
toraes. Res. 28 Junho 1830 (Av. 20 Agosto
1836.)-Vid. Res, 30 dito, illfi'(l,

declarou-se que as qualidades exigidas nos
eleitores parochiaes pelo § 7, cap. 2 lostr.
2(j Março 182á, devem ser avaliadas na
consciencia dos volanlfls; não se podendo
a respeito dellas snscitar duvida ou questã()
alguma, revogado para este eITeito o cito
§ 7. Res. 30 Junho 1830. - Vid. Coel. Critn.
m·t. 100, infra.

de juizes de paz: como a ellas se proceda e
quem neltas possa voLar e ser vOlado de
clarou-se conforme Lei 15 Outnbl'o 1827,
flrls. 2, 3, e Lei 1. Outubro 1828, arts. 3.
7, &c. ; Res. 11 Setembro 1830, - \ ido Res.
13 Setemb1'o 1830, infi·lI.

de juizes de paz: como devão ser escriplas as
sedu las de volacão e como sel' esta contada
para sua desi~~ação e de seus supplenlcs.
Res. 13 Selembro 1830. - Via. Cod. C1'Ím.
U1"t, 101, infra.

de jurados e de seus promolores, como de
,'el'i50 ser feitas. Lei 20 Selembro 1.830.
al'ls. 14. a 19. - Vid. Cod. C1,im. al't. 1.0!.
illfra.

primarias on seculldal'ias: impedir ou obstar
de qualquer maneira que nellas volem 0$
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cidaclnos aclivos e os eleitores que poderem
e deverem voLar, que ponas lem. Cod. Crim.
arl. 100. - Vid. art. 101, seguinte.

lELEIÇÕES : para senndores, deputados, e!e~to

res, cOlls~lheiros gel'aes, camaras, JUIz.es
.de paz e quaesqucr ouLros empregos elec
tivos: sollicital', usando de promes::.as, ou
Clmcaças de algum mal, para que ellas re
caião ou não em delt'rminadas pessoas, Oll

]Jara es!'e fiw comprar vaLas ou vender,
corno é punido. Cad. Crim. art. 101. - Vid.
a1'l. 102, illfi·o.

qU::lcsqner: falsi ficur neHas as li~las dos voLos
dos cidndãns ou eleilores, lendo nOOJes
diversos dns que nellas estiverem, ou aceres
cenl.ando Oll dimiouindo nomes oU lislas,
ou falsificar as aelns, fjue penas tem. Curl.
Crim. art. 102. - Vicio Res. 5 Setembro 1832.

- para emprego: quem fizer por dacliva 011 pro
messa, como é punido. Cod. Crim. art. 133.

- a da regencia permanente em minoridade do
Sr. O. Pedro II. como se mandou fnzer.
Lei IlJ.Junho183 L.-Vid. Lei 16." 12 Agosto
183h, al·ts. 20 a 29, infi·a.

- os eleitores desobedienles a comparecer ou
que se rei irarem, podem; ser processados
}Hlra npplicaç:io das penas dos a1'ls. 12ô,
1õ7 do Cod. Crim. e Lei 26 Outubro 1831,
e como. Av. 17 NO\'embro 1831.

- de deputados se mandárfio fazer pelas In::.trllc
ções que as regalão. Dec. 3 Junuo 1832.

designou-sc a villa de Campos para cabeça
(le distl'iclo pI(~itoral. Dcc. 1 SeLembru 18a2,
(Coil. l)'p, Nac.}

- creárão-se mais dous districos elcitoraes na
villa de Cantagallo e curatu de S. José cio
Rio Prelo. Dec. 3 Sctembro 1832. (Calt.
Typ. iVac.)

ELEIÇÕES de camaras D1nnIClp3es: a npuI'nç:lo
de sllas li;,las .erá feila IIas respecl.il'as I're
guezias pt·bs 0)('.;a5 das as '(}mbléas paro
c1.lial~s, e. clepoi' de cUlldllida, reJll Llem-'e
as nelas ii camara Inllllicifléll do dislricto
para apul'açf'tl final. Res. ;) Selcmhl'o 18;\2;
Av. Porl. g, POI'L. J2 OIlLnlll'o 183",. - Vid .
Lei 12 Outub1-o 1832 seguiule.

de depulados: ordenou-se que o eleitores
para n seguinle Ic;;i~laLura conferis 'em aos
depul<ldos faculdade para refOI'i11nrCiD <II'li

gos da Coosliluiç'lO. Lei 12 Outubro j 8:\2,
execuul(la pl'lo Dec. RO cio me3IllO,- Vid.
Cad. P,·oc. ar[. 9 seguinte.

de juizes de paz se faz na f6rma das lf'is em
"igor. COlO a dilIerença d· conl!'r CJuatl'o
Domes a lista do eleitO!' dI! cada districto.
Cod, Proc. arls. 9 a li; e COIUO. al'L. I;~,

execulad\ls pt>las 1nsLr. 1.3 I1ezembro 1832,
3rts. 3, 5, 7.-Vid. DI·c. 8 Janeil'o 'l833,
intra; Av. 6 Feverei1'O 1833.

de carnal'as muuicipap,::. devem fazel'-se de ma·
neira qUI! se sulbtiLuflo em 7 Jaueiro H>33.
Av. 12 Dezembl'O 18;;2.

de senadores e dl'pularlos: sens districtos no
Rio de .faol·iro fixál'ào- e. Oec. 8 Janniro
18;;3, allernclo por Oec.:21 Fev 1'('iI'll1833
(Coll. 0/(1'. PT.) ; e l)r,c. 1í Julho j 83;~ (Coll.
T.rp. Nac. e C01T. OfT. :H, T. 1.0) - Vid. Lr.i
1.6.' 11 Agosto 1834, a1't. 4.

de call1Aras Illnnicipaes c juizrs de paz: em
uma drclanlu-se que, á Plll'licuJar ol'posi
ção de cidadrto qlle conLra c/las repl'(~scn

tára, dlll ia prevalecl'l' o assenso ri:.! m;,ior
parle da mesa c1l!ilol'a1. Av. 14 Fe\'el eil'o
1833.

de juizes de pnz: as lisLas dos volanles dévem
comprel1ellCler não só as pessoas dos dis
ll'ictos do juiz ele paz, IIlllS lIS dos tl~I'rilllrios

que ~e lhes aoucxarl'W. Porlo ~1 Fe\ereiro
18;;3.
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ELEIÇOES: declurou-se que qU:lOdo honver re
clI:.ações na formaçf1o da Illesa por accla
maçiio, coubecl:'nuo· se que são apoiarias
vela maiof'ia, allendem-se; quando se du
vide, procede-se a votação ~YlJ1b(llica, sppa
rando as das duas opiniões. Av. 1 Março 1833.

nellas se deve ac1millir a reqnerer o que lbes
convier os cidadüos quP. quizerem levar pe
ranle as mesns quaesquer rcpresel1lações a
que se julguem com dirpilo, defprinc!Il-lhes
nqllf·IJas como entenderem ser direito, uIT.
13l\1nrço 1833.

de juizes de pnz: nellns niio póde ser voladn o
pronllnciRdo e senlenciado, que em conse
guen<'ia lem Sll. penso o exercicio dus direi
tos polilicos. Porto 3 J unllO 1833.

- declarou-se que n demora da remessa das au
tuenl icas elas aclas das sessões dos culh'gios
eleitoroes á camara municipnl e a cuegada
clelJas depois do dia marcado para apuração
geral, seja qual fô!' a causa, nflO deve pre
judicar o direito dos cidadãos, ficando per
didos os seus votos, e POI' isso se devem
apurar, e como. Av. 9 Agosto 1833.

de jnizes de pnz: declarou-se que ás mesas
eleiloraes só compete dilucidar si o cidadão
é (lU nüo domiciliario no dislricto, não
pO"ém alterar as eleições, a respeito das
qll<lCS a lei só lues incumbio execução. Av.
29 Agosto 1833.

de juizes de paz: declarou-se qlle de seus
defeitos não podião as camaras municipaes
conhecer, e que é llulla a que Dão apre
sentar acla em conformidnde das leis, que
de\"e seI' assignada pelo presidenle e mem
bro· <la mesa no mesmo dia e logar da
reunião da assemulea p:lrocuial. Porto 20
Setemul'o 1833; Av. ~,Maio 1835.

de juizes de paz não podem recahir em iDdi
"iduo que more em outra fregueúa. Porto
31 Janeiro 183l~.

ELEIÇOES das assembléas provinciaes como de
velll sei' f"itas. Lei 16." 12 Al-wstn 183!t,
art. !t, -" ido Dec. 16 Fevereiro 1835. infra.

de regf'nle comn uevem seI' feitas. Lei 16. a

12 Agosto 1ti3!J, art . 26 a 29. - id. Lei
31." 3 OHtllÚl'O 1835.

é licito aos eleitores concorrer. e como, aos
culJegios que mais commodo~ lhes forem.
Av. 2:1 Janeiro e 26 M.al'ço 183

limitou-se o districto eleitoral elo Rio de Ja
neiro, revogado pm parle o Dec. 8 Janeiro
183a. Dec. 16 Fevereiro 1835. - Vid. Dec.
fllSt1'. 157, !J Maio 11:l42.

as de parocbia em que o votante era domici·
liar'io. ainda que para outra se mude, são
as em que lhe cumpre ir volar alé que se
proceda a novas. Porto 27 Fevereiro 1835.

de regente: dispenson-se concul'rencia de
'fotos de alguns colll'f!;ios urna vez qne a
maioria não possa ser vencida. Lei 31.· 3
Outubro 1835.

de eam:lras municipae e 1111ZP.S de paz: de
clarou-se que aRes. 5 Selembro 1832 se
conciliava com os arls. 2, 7 e seguintes da
Lei 1 Oulubro 1828. procedendo-se, e
eLmo na recepçiio e apuração das lisl.as e
remeSS;J da acta elesta. Av. '1 Março 1830.

- de senador: sobre il'regularidades cornrnettid:ls
na apuração de listas. Av. 1 Março 1836.

de camaras mumclpaes: nellas podem ser
"olados seus ·ecrelarios. Av. 27 Fevereiro
1837.

de cam aras municipaes e juizes de paz: multa
por não comparecimenlo a entregar seclllla.
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ELEICÕE....
cm razào de se achai' o rotanle cm exerc:cio
de ncto de juiz de paz. roi perdoada. Dec.
4 ~larço 1.837.

ELEIÇÕES

(JM'n. 151); AI'. 6 Junho 1842 (./01"11. 60);
Av. 16 SelemLro 18lJ.2 (Jom. 2l17) ; Circo 17
Setembro 1842 (JOI'n. 2M)); Av. 17 Julho
18M. (Jom. 190.)

ELE1ÇÕES de camal'as municipaes e juizes de paz:
oeclarou-se nüo seI' molivo de nullidade
não lerem lido Ioga I' a 7 de Selem uro. e
por isso pl'oceder-se a segunda, sim pal'a
responsabiJisar-se a cnmara, ma que se
soLrestil'esse, AI'. 12. o 15 Janeiro 1838.

de cnmal'as e JL~JZeS de paz nào se fazem cm
tantas mesas quantos os dislriclos em que
se dividem as parochias por ser conlra atei.
Ar. 1!I.o 16 Janeil'O 1838,

- de <lous senadores man<litrão-se fazer em
Minas cm listas de seis nomes. AI'. 43. 1.
Ma rço 1838. .

nas mesas parochiaes, havendo empate, tem
o presidente valo de qualidade. Av..... De.
zembro 1840. (forn. 334.)

de juiz de paz p6de recahir em cidadão em
actual exerci cio de emprego tem pararia de
juiz municipal. Av. 284, 1.6 Janeiro 1841.

- de senadores, depulados e assemuJ'éas pro
vinciaes regulárão-se. Dec. Instr. 157, 4
Maio 1842. - \ ido Dec. 3 Jnnho f84á , intra.

- declarou-se que a palana - eleitOI' - no arl.
25 Dec. 4 Maio. enlende-se genericamente
POI' todo o que elege immedialamenle de
putados e senadores. Av. j 7 Maio 18á2.
(J01"1J. 135.)

- declarou- c que o § 8, cap. 2 Inslr. 26 Março
182á, não foi alterado pelo Dec. h Maio
obrigando os votantes nas eleições prima
rias a vir pessoalmente dar o seu voto, mas
só aos dos deputados e senadores, conforme
o art. 25 do Dec. cito Av, 31 Maio j 8á2

11

ELEIÇÕES: declarou-se que as listas que na con
formidade do Dec. 4 Maio tem de ir para a
secretaria do imperio devem ir acompa
nhadas de officios assignados pnrn todos os
membros da junta que as Ol'ganisar. Circo
6 Julho 1842. (Jom. 202.)

parn juntas parochiaes como se snppre falla
de parocho. Av. 8 Julho 18lt2. (.Torn.205.)

declarou-se que os mumc,plOs da proYincia
de S. Paulo annexados á do Rio de .Janeiro
por occasião da rebellião yolaviío nas elei
ções geraes daquella provincia e não desta.
Av. 13 Agosto 18lt2. (J011l. 223.)

neBas não tem volo os cidadãos acLivos, em
pregados publicos, filhos-famílias menores
de vinte e cinco annos. e porque. Av. 13
Agosto 1842. (Jom. 242.)

declarou-se que, segundo o 3rt. 15 do Dec.
á Maio, s6 os dezeseis cidadãos designados
pela sorte lem direito de nomear a mesa
conforme o ar!. 14, e que não são incompa
liveis laes funcções com as de presidenle,
escrutador c secretario. Av. 17 Selemuro
1842 (Jom. 248); Av. 19 dilo. (JO"". 260.)

nel1as não fiO admillidos. conforme o art. 18
Dec. á Maio, os cidadãos não incluidos na
lista, que não é mais tempo de emendar-se
1>01' não ba ver lagar reclamação, pois que o
cap. 3, § 2 Inslr. 26 Mnrço 1824. está revo
gado pelo Dcc. 4 Maio. art. 6, §§ i a 3.

v. 19 Selembl'o 184-2, (Jo'l'n. 255.)

para ser eleitol' não é necessario saber ler nem
escreyer. Av. 30 Setembro 1842. (Jol'n. 262.)

51
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ELEICÕES.
ELEIÇÕES: a' aul1Jenlicas dc\cm ser pelas cama

ras lllllnicip:Jes conlempladas na apuração
laes quaes llles forem remellidas, não porúm
emendados quac~squer erros ou faltas. Av.
II Norcmoro 18l.2. (lo,.,/' 318.)

dcclarou-se em que circumslanci<ls se derem
chamar os eleitores supplenles. Av. 7 No
vembro 18l13. (10m. 310.)

de depulados se mandál'50 fazeI' na fÓl'ma das
Tn lrucções que as I·egulão. Dee. 3 Junho
184l1. (lo1'n. 147.) - Vicio Lei 387,19 Agosto
18M, il1(rn.

lIe C:1maras mUllicipaes e juizes de paz não se
fazem pelo Dec. 4 Maio, sim pela legislação
anterio\' que não foi por eJle revogada. Av.
i7 Julho 18lil1. (10m. 190.)

- ao director e vicc-di,'eclor da fabrica da polvora
da E~lreUa no Rio de Janeiro permiltio-se
ausenlarem-se para virem como eleitol'es a
Inhomerim votar. Av. h Novembro 18M.
(lorl/. 307.)

ue camal'as municipaes e juizes de paz: lTI:1n
dou-se e como na Parahybn reduzir sua
dnraçfto legal á regular, C]ue havia sido al
terada pela lei provincial. Av. 13 Novembro
18lz[l. (101"11. :307.)

oe deputados, senadores, assem Lléas provin
ciaes, jui1.CS de pa7. e carnnras municipaes,
como se farão. Lei 387,19 Agoslo 18ú6,
- Vid. Dec. li80, 24 Outubro 1846, il1fra.

llo senador mandou-se faLer pOI' eleilorcs es
pcciaes conforme a lei Ilovissima; nomear
os que devcl'ião elegeI' os depnlados e no·
mear a asselllLléa provincial por estes elei
tore que forem eleilos. Res. Cons. 26Agoslo
i8Ú6(Gaz. OfT. 3,i. o vol.); 2Av. 28 Agoslo
1. laô. (Gaz. Of{. 4, 1. o I'ol.)

EL~IÇOES: ordenou-se ii cnmara municipnl da
côrle que, COI11'ol'l11e o aI't. 7 da lei de eleições,
euviasse aos presidcnles da jnnla de quali
ficaçfto, e em que praso, copia das acla
cle eleições de eleitores e juizes de} paz da
malriz, e nnmero de eleilores cm 18LJ2. Av.
27 Agosto 1.866. (Gaz. OfT. Ú, 1.° I:Ol.)

nullidade por ausencia e il\e~al substituição
do parodIo, pl'esiclencia de juiz cle paz sem
exerci cio em logar cio legitimo não impe
dido, senil' de parocbo individl10 n50 sacer
dOle em logar do nüo im1Jedicio. presidencia
do snpp\enle do juiz de paz eslando em
exercicio o legilimo. Av. S Outubro 1846.
(Gaz. On: 35, 1. ° rol.)

1. o quaes as yero.adei l'as paroehias; 2. ° como
se receberiJ.õ e.apLll'aráõ lislas para eamaras
e jnizes de paz, quando a jl1risdicção deste
comprehenda parle de outra parochia;
3. o donde se Liraráã eleitores para juntas
de quali6cação, havendo snppressào de pa
rochias; 4. ° como se desempatem eleitores
igualmenle rolados; 5. ° como se convocaráõ
supplenles conforme o art. la, por haverem
empatados que excedão o l1umero; ü. o qual
a multa que incorrem os que não com
parecerem, conforme' art. 126, § 5, n. 02 j

7. °como se proceda na jun ta de qualificação,
conforme art. 6, quando sejão [a!lecidos
ou ausenles lodos os eleitores da parochia.
])ec. liSO. 2ú Ontnbro 18LJ6. - Vicl. Dec.
M3la, 25 Nol'emb1'o 1846, infla.

conforme o art. 2 da lei resolveu-se qual o
juiz de paz compelenle p:1ra presidir ii junta
de qualificação dos votanles e à e1<'içflO de
eleilores. nes. Cons. em Av. 115, 25 Ou
tubro 1846.

ao Dec. liSO, 2li OI1(u1>1'O 18ltô, S 7, idem
em O ir. 29 Oulubro 18~lô. (Goz. Olf. 5~,

i.O vol.)

-1.°-presidenle da camara eleitor ou supplente
do (lrt. li lei, C CODí'ocaJo para organisar a
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jllIlla, á (lual pel'lenceodo, n;lO o ficará do
conselho municipal confol'll1e o art. 33;
2.· juiz de paz não póde chamar supplenle
dcnJenle declarado, nem se snpprirá falta
coo forme o art. 4; 3.· os lrc~ primeiros elei
tores igunlmente volados serão sorteados,
e como; 4.· idem a respeilo dos tres pri
meiros eleitores para encuer-se o quinlo
Jogai', e como; 5.· cada eleitor represen
tará, e como, quarenta rotantes; 6.· juizes
de paz devem publicai' por editaes os elei
tore da parochia, conforme ad. 52 da
lei. Ues. Cons. cm Av. 12!J, 2 Novembro
1846.

ELEIÇOES: as despesas ordenadr.s pelo art. 110
lei, serão feilas pelas el'enlLlaes do imperio.
2 Av. 2 NOl'embl'o 1840 tGaz. Off. 56, L·
vol.); 2 AI'. 3 Março 1847 (Goz. Olf. 15ll,
1,"llol.); Avs. 26,28 Mnio 1847 (Gaz. Olf.
25,2. 0 vol.); Av. 28 Julbo 1847 (Gaz. O/r.
78.2.· vol.); Av. 6 Agosto 18l0. (Gaz. O/r.
82,2.·vol.)

1.o não póde presidil' conselho de qualificação
juiz de paz que deixa de se-lo, por acceitar,
juizo municipal e orphãos; 2. o nem o cida
dão mais volado que optou peja guarda na
c~onal; 3.· sim o juiz de paz competente,
amda que como subdelegado, suspenso pelo
governo ou pronuncia de responsabilidade;
4.· pl'esideote da camara e eleilor mnis
votado, não tendo sido da junta de qualifi
cação, é sempre do conselho municipal;
5: o o juiz municipal como juiz de paz,
amda que presidindo á junta de qualifica
ção, nflo póde seI' do conselho de recurso;
6.· o terceiro membro do conselho muni
cipal deve ser na b)'polhese o eleitol' imme
diato ao. mais ,'olado, e como e porque;
7.· prnsldente da camara não tem opção
entre esle cargo e o de eleilor mais volauo.
Res. Cons. em Av. 129, 9 Novembl'o 1846 ;
A". 12.· 1.1 Fevereiro 18!J7.

- conforme o ar1. 5.· lei não podem s('r como
cados pal'a junta de qualificação eleitores e
supplenles mudados da parochi3. Av. 14f,
24 Novembro 1846; Av. 6.· j8 Janeiro
!847.

II

ELEICOES: drclal'ou-se como se a\aliará a I'enda
'liquida em prala que deve lei' o cidadão
para volar e ser votado. Dec. 484, 25 No
vembro 18h6. - Vid. Dec. Reg. 500, 16
F evel'ei,'o 1847.

1.. \'otanles elegiveis podem ser os que não
souberem ler e escrevei', e porque, con
forme os arls.17, 18,53 lei; 2.· ajudaote
de adminish'3ção de cOITeio não póde ser
juiz de paz, nem presidirá junta de qualifi
cnção ou mesa pa,'oehial. ne. Cons. cm
Av. 143, 26 Novembro ~184ô.

L o os deputados provinciaes UHem ser con
vocados como eleilores si forem, mas não
são obrigados a comparecer; 2.· juiz cle pa?
presidt'nle da junta de qualificação não se
numera eutre os eleiloresj 3.· os eleitores
de parochia desmembrada depois de eleilos,
não são convocados para a junta de quali
ficação daquella, porque para elJa só podem
contribuir os parochi:lDos; 4.· devem con
vocar-se tan los supplen tes quantos os elei
tores, e porque. Res. Cons. em Av. 150.
5 Dezembro 1.8h6; Av. 19.· 20 Fevereiro
1847, SS 5, 6.

l. o conforme o art. 3. o da lei, juiz de paz da
matriz mais \'alado na eleição geral preside
ii junla de tlualilicação, e oflo o eleito depois
da divisão dos dislrictos; 2. o escrivão de par.
não póde ser eleilol' supplenle na junta de
qualificação, e porque, segundo o a1't. 30 dn
lei; 3. ·nas parochias não providas canonica
menle n1io póde haverjunla de qualificação;
h.· coo forme o ad. 63 da lei, o presiden te da
provincin, depois da divisão de collcgios, não
póde alleral-a; 5.· provida canonicamente
orna freguezia deve chamar- se o jlliz de paz
mais visinbo para presidir ás eleições de juiz
ôe paz; 6.· como se proceda, quando so não
,'eunir a junla de qualificação no dia mar
cado; 7.· nas freguezias da Parahyba que
não linhão juizes de paz, mandarão-se
eleger; 8.· juiz de paz mais volado servindo
de substituto do municipal, não p6de nem
deve presidir á junta de qualificação, e
porque. Res. Cons. em Av. 156, 2:1. De
zembro 1866.

57.
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ELEI<':ÕES: para juula de qualjfic:1çáo de ullla

fregllel.in não póde ser conrocéHlo o elei lo I'

(Jue com oulros mOl'adorcs ficou pel'lcu
c:endo a municipio de oull'u pl'ovincia. Res.
COIls, cm Av. 31 Del.embl'o 18116 (Gaz. Of{.
108, 1. o t'ol.); Res. Couso em Av. 31 Dezcm
J)ro 184G, § 3.

de fregl1ezia que não póde ser provida de
}}arocho fazem-se na immediala proxill}u
pelo que sc houver provido; procedendo-se
na rormaçflo da mesa conforme o art. 6. o lei,
o como; o que se entende POI' juiz de paz
mais visin!lo; 2. o conforme o U rlo 52 lei,
como se deve I'eoular o IIUll1ero de eleitOl'es
l}eJo dos volanles; lI. o conforme o arl. 58,
u juiz de paz .uca suspenso pela senlença
que o condemnon como subdelegado; c
pur isso, 5. 0 conforme os arls. 9 e 53 da
lei, não p6de ser elos eleilores de qne devão
ser lira dos os membros da jlmta de quali
ficação; e lambem, n. o conforme os 3rts.
58 do Cod. Crim., e 94 Lei:3 Uezembro 1841,
não póde ser vOLado para cleilor; e 53 da
lei que revogou o art. 94 da lei :3 Dezembro
nesta parle. Res. Cons. em Av. 31 Dezem
bro 1846. (Gaz.OIf. 108, 1. 0 vol.)

t. o cleiLor presiden [e de provi ncia nüo póde
selO membro da junla de qualilicação nem
do conselho municipal, nem. elas mesas
parochiaes; 2. 0 o juiz d\~ paz mais volado
é presitlente da junla de qualificação. [linda
que se verifique nflo ler a renua legal. Res.
Cons. em AI'. 1. 0 14 Janeiro H;47.

1.° fiO Av. 150, 5 Del.emuro 18ltG, § 2. idem
em Res. Cons. cm Av. 5. 0 18 Janeil'O 1847,
§ J; 2. o o rcleno u-se q ne em cerla hy po lhese
o juiz de paz convocasse lodos os elciLores
e so os tres supplenles (lue linha a paro
cbia, e com lIes Corma se a jllnta~ devendo
esla l'egu]ar-se pelus a IIs. 1 i e 9 da lei;
§ 3, que, conforme el1es. se procederá
quando a parochia li\'er um só supplenle
obsen'ado. quando nem esle compareça. o
at'l. 12 da lei, Iles. Cons. em AI'. 5. 0 18 Ja
neiro 18bi.

ELEIÇÕES: o JUIZ de paz que pre ide à junta de
qualificaçiio é o mais I'olado da rI' 'gueúa y

e o que ao conselho de qualillcaçào da
guarda nacional é o que esliver oessa OC

casião em exercício. Av. 22 Janeil'o 1847.
(Goz. Off. 1:l2, 1.0 col.)

§§ 1. 2, havendo empale nos eleilores mais
I'otados, e lendo-se sorLeado na junla qua
lificadora para sauer-se qual o cxcluido da
turma pOl' ser o numero elos compare
cenles impar, o excluido serú membro do
conselllO municipal; si o presidenle não
.uzel' o sor[eio, incumbe ao juiz municipal,
e como; § 3. o ser em um anno qualificada
volanle, não basla para <lue o conlinue a
sei' segundo os arls. 35, 26 da lei; Ú. o a
camara devc, c como, vislo o ado 4 lei,
expedir em lempo ordem para reunião do
conselho mu nici paI; 5. o despesas dos aI't.s.
119,127 süo feiLas, e quando, pelas camaras
ou pelo govel'llo; 6. o eleitores e supplentcs,
nãn convocados por ausenles, scl-o-hão si
\'ó1Lal'em antes da formação das junlas de
qualjficação; 7. 0 e admiUidos a fOI'maI-as
quando compareção no dia; 8. o juiz de paz:
do dislriclo da parochia mais votado na
eleição u1Lima anLes da incorporação dos
dislriclos é o que preside á junla de quali
licacão,.conforme os arls. 2, 3lej; 9. o sobre
com'pelencia de eleitorcs convocados para.
c1eiçf\o da presenle Jegislatura, si os reco
nhecidos pelo senado on os ordenados pela
comara (los depuLados. declarou-se con
forme o ad, 4 da lei. Res. Cons. em Av. 8.·
1 Fevereiro 18f17.

approvOl1-se mnndar cm qualquer lempo pro
ceder a qualiGcaçf'o que não bOllVel' sido
feita no dia marcado, guarchndo-'e os
Jlrasos para convocação, t1uraçflO e reuoião
elas jUlllas, cons lhos, &c. Av,4 Fevereiro
'1847. (CaZ'. O/r 131, 1. 0 L1ol.)

1.0 escrivão de l)az deve continuar a servir
duranle o proce 50 da quali.ucação. e como.
conrol'me os nrls. 21. 15, 30. 47, §§ 2 e
511 ela lei; 2, o de\'{!m alislar-se \'otanles 05

qne forem gU'H'das nuciooaes de oulro roo.-
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nlclplO indevid-amenle. Re5. Cons. cm Av.
11.° :H Fevereiro 1847.

ELETCÕE~.
um juiz muoicipa1. Dec. 504, 20 Fel"t:reiro
1847. - Viu. ])cc, 511, 18 Jlal'ço 18~7,

intra.

ELEIÇÕES: a lisla geral da qualificação deve
aHixar em logal' da maior publicidade. e
della se não podcm negar certidões. Av. 15
Fevereiro 1847. (Ga:::. OfT. 1M, 1. o vol.)

ter dado esclarecimento ao juiz de paz presi
denle da junta de qualificação não é motivo
para seI' excluido do conselho municipal,
sim porém ler sido membro daqueHa; os
repI'csenlantes nüo se devem dirigir ao 150'
'-erno seniio por intermedio da presideocia
da l}l'oviocia. Av. 1.5 Ferereiro 18li7. (Gaz.
OfT.14.1,1.0!'ol.)

- regulou-se o modo por qne se deve executar a
lei novissima na parte relativa ás queixas.
rec1amacões, denuncias e recursos. Dec.
Re~. 500, 16 Fevereiro 1847. - Vid. Dec.
503, 20 Fel'el'ei7'o 184.7. in{I'a.

1.° si a prova lestemu nhal é sufficiente nas
reclamações. &c., coofol'me os arts. 22, 35,
38 lei; 4. 0, 5.° sobre praso para expedição
conforme os arts. 22, 35, em referencia ao
Dec. 500, supra. Res. Cons. em Av. 16.°
16 Fevereiro 184.7, § 2; o conselho muni
cipal nno tcm obrigação de colber provas
que lhe devem ser olI'erecidas já prepal'fldas;
§ 3; o reCllr o do art. 38 da lei pode ser
i nterpos\o por qualquer cidadão, como nos
casos dos arls. 12 e 35 da lei 38. AI'. cito

- logo que se apresenle na juoLa de qualificação
011 nas mesas parochiaes o juiz cle paz mais
"olado, del'e-lhe ser enll'egue a presidencia
daquelles netos por quem alé então tiver
feilo as suas vezes. Dee. 503, 20 Fevereiro
1847. - Vid. Dec. 504 seguinte.

o jl1iz municipal da primeira vara do termo é
o competente para pl'esidir o conselho de
recurso nos logares onde houver mais de

ELEIÇOES: declarou-se que o art. H ela lei com
referencio. aos S.o e 9.° providenciuvão o
caso em tlue appareção quarenla e sele
eleilores e só oilo supplentes para formação
da jnnla de qualificação. Res. Cons. em
Av. 18.° 20 Fevereiro 18l17.

S§ 1, 11, j 2, declaron-se que só dcpoi' da
quaJificaçiio de Janeiro se poderia elegei'
juiz de paz p,rra clistriclo allerado cooforme
o aI t. 1:29 da lei; 2,10, :JS junlas de quali
ficação de novas I'regut'zias devem ser feita
pelas das lllltlriz 'a que d'anles pertencião,
e COIDo, conforme o al't. 5. D da lei; 3, 9, so
luçtto conforme o Dec. 503 supra; á, ás
novas fl'rguezias devem as camaras enviar
copias das actas das eleições de 18112 a 18ll.4.
c quanto á presidencia do conselho regu
lar-se pelo Dee. 504 supra; 5 e (j idem que
Av. 150, 5 Dezembro 1Sá6; 7, o pre 'idenle
da junla não pode conhecer da Jegalidade
da eléição dos suppJen tes de eleilores, 1'8"

guIando-se, e como, pelo art. 5 cla lei;
8, póde o presidente da junta, anLes da
reunião, requisitar o escrivão de paz ou
snbdelegado e os officiaes de justiça neces
sal'ios; 9,10,11,12-Vid. slIpl'a. -13, sub
sliluição de membro de junla escuso deve
fazer-se conforme arl. 29 da Jei, e, ha
vendo empate, á sOI'le; 1ll, a junla qnali
ficaciora pode pai' i, e quando, proceder
ãs diligencias pI'ecisns para formação da
lista dos vol,mles. Hcs. Cons. em A". 18.°
20 Ferereiro 18.!1.7.

S 1, soluÇão conforml~ o Dec. 503 snJlrn;
2.° o eleitol' de parocbi:t cJuo se mndou não
póde intcn'ir Da rlunJificação nem na elei
ção; §§:l, á, solução conrormc o Av. 19. 0

20 Fevereiro 1847, § 2.°, 10.° Av. 20.0
20 Ferereiro J847.

- § 1, Cjunnuo oilo comparecer um ou mais
membros da junla, os presidenles 00-
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rnearcm substituto, d vem estes, conforme
o ad. 20 lei, ceder o logal' aos membros
quando so apresentnrem; § :l, juntas podem
aLlender rcclamacões sobre multas ainda
depois de lavn.da·a acta do art. 15 da lei;
§ 3.° o juiz mais votado não deve ser
admitlido a presidir á junta quando esla
lenha sido convocada pejo seu immediato.
Res. Cons. em Av. 21. 0 25 Fevereiro 18ft7.

ELEIÇÕES: § 1, os presidentes de provincia
devem desi/1;nar outros dias para instaJlação
das juntas de qualificaçflO nas pnrochias em
que se não installúrão em tempo; 2. 0 e
transferir tambem os conselhos D1unicipaes
para satisfazer os al'ts, .lt, 20 a 22 da lei;
3, o e ordenar rennião cxtraordinaria destes
em que caso, c para que fim; 11. o e ordenar
a qualificação onde não Lil'er sido feita, e
em que praso por causa dos arts. 60 e 29
da lei; 5. 0 não porém diminuil' os prasos
DOS arts. ,., 20 a 22, 36, ltL Res. Cons.
em Av. 22. 0 25 Fevereiro 18l17; Av. 28."
26 Fevereiro 18ft7.

~ ao Av. 19.· 20 Fevereiro 1847, S13, idem em
Res. Cons. em Av. 23. o 25 Fevereiro i8!!7,
§i.

S2, como deve fazer-se a acta da formação
da junta de qualiGcação conforme o art. 1.5
da lei; 3. 0 nella se devem mencionar pro
testos de eleitores ou supplentes, e decla
raçóes tle voto. Res. Cons. em Av. 23. 0 25
Fevereiro 1847.

suL titulo nomeado a outro para formar junta
de qualificação, deixa de servir apresen
tando o primeiro a quem substituia. Av. 25."
26 Fevereiro 1847.

eleitor não convocado por ausente e subsli
tuido, apresentando-se na junta de qualifi
cação deve ser recebidu; mas lendo func
cionado sem eUe, não ha nullidade , e deve
reunir-se para terminar seus trabalhos con
forme o art. 22 da lei. Av. 26. 0 26 Fevereiro
1847.

ELEIÇÕES: ao Av. 21. o 25 Fevereiro 1847, § 1,
idem em Res. Cons. em Av, 27. 0 26 Feve
reiro 1847, § 1.

ao Av. 15 Fe,el'eil'o 18h7 (Caz. O/f. Ui,
1. 0 vol.); segunda parle, idem em Res. COIIS.
em Av. 27. 0 26 Fevereiro 1847, S 2.

qunI o praso para remessa do livro da quali
ficação á camara municipal conforme os
arts. 37 e 35 da lei. Av. 29. o 27 Fevcreil'o
i8/!7.

o supplente que por impedimento elo jui7. de
paz presidir á junta qualificadora, deve
entregar a presidencia logo que elle se
apresente. Av. 30. o 27 Fevereiro 18á7.

ao Dec. 503, 20 Fevereiro 1.8ft7, idem em Av.
i Março 1847 (Gaz. OfT. 152, 1.0 vol.) j Res.
Cons. em Av. 35, 8 Março 18á7, S 3.

S 1, ao Av. 2i.° 26 Fevereiro 1847, idem em
Res. Cons. em Av. 35, 8 Março 1847, S i;
2. o as queixas, reclamações ou denuncias
devem sel' assignadas; 4. o o membro de
-conselho municipal vencido na decisão pela
maioria, não incorre na multa imposta pela
Relação em razão da decisão; 5. o nem a
junta nem o membro do conselbo \'encido
podem dil'igir-se á Relação pal'a sustenlar
sua deliberação, e porque. Res. Cons. cm
Av. 35, 8 Março 18ft7.

i. o. ~ inco~p~tivel o cargo d~ supplenle de
JUIZ muniCipal e ele paz, amda que mais
votado, para presidir ás juntas de qualifi
cação, npezar do art. 2 da lei; 2. 0 não póde
exercer funcção de juiz de paz ou ,"ereador
o que obteve escusa ahsoluta por mOlivos
declarados na lei. Res. Cons. em Av. 36.'
8 Março 18k7.

ordens para ellas se envião ao juiz de paz
menos votado, e não ao mais votado que
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00 cargo tenha -ido escuso. Av. 37,8 Março
184.7.

ELEIÇÕES: 1.° junta de qualificaç[lO cm que
casos se deI e reunir na casa da camara ,
ou oulra, e não na igreja mall'iz; 2.° pre
sidida, na falta do juiz de paz e supplente,
pelo do dislriclo mais visinho; 3. ° só mem
bro da janla póde lomar parle nas delibe
l'3ções; h. ° junta de qnalificação qne se
não põue reunir no dia legal, deve inslal
lar-se em qualquer oulro. Av. 38, S Março
18~7.

- as copias do art. 21 da lei com prehcndem a aeLa
dos lrabalhos da qualificação e lista dos
qualificados; c a cl1pia da lisla geral será
assigoada por lodos os membros da junla.
Av. 42, 15 Março 1847.

- filho-familia que serve omcio publico, sendo
menor de vinle e cinco aonos, não pôde
valar, conforme o art. 18, §§ 1, 2 da lei.
Res. Cons. cm Av. h7, 17 Março 18h7; Res.
Cons. em Av. 62, 27 Março 1847, § 8.

f. ° juntas de qualificação, quando se reunirem
a segu oda "ez, devem encerl'ar os trabalhos
dentro de cinco dias; 2.° as partes podem
apresenlar os documentos que quizerem ás
juntas, que os pesarúõ para decidirem,
observando-se o Dec. 500, 16 Fevereiro
proximo passado, e 511, 18 do corrente.
/\. '. 48, 18 Março 1847.

prescrevêr50-se as formalidades que se deyem
observaI' para inlerpo~iç1",o Jos recursos es
tabelecidos pelos art-. 35, 38 du lei. Dec.
5'11,18 Marco 18Lt7.-Vid. Res. lJ.ti2, 31
Agosto 1.8h7, ·in(ra.

1..0 póde ser membro do conselho municipal
o presidente da camnra e o eleitor mais
votado, embora o primeiro seja casado com
filha do segnndo; 2.° sem injuria,aos sub
delegados podem as junlas de qualificação

augmentar o numero dos votanles, c por
que; 3.° conforme o § 5, n.O 3, al't.126,
podem ellns multaI' os escl'ivães de paz que
n110 comparecel'em; o presidenle da pro
vincia nüo dero emittil' juizo soure a mulla
imposta p la junta. Res. Cons. em Av. 55,
20 Março 1847.

ELEIÇOES: pelo art. 63 da lei ó á assembléa
geral pertence aILcrar os circulas eleitoraes
depois de lixados. Av. 22 Março 1847.
(Ca::. O/r: 1/i, 1. 0 1·ol.)

conforme o art. 20 da lei os pa rocl1Os , apezar
de eleilores, são conlemplados na rormaçào
das lurmas. Av. 56, 2:2 J\larço 18l~7.

1.0: juiz de paz mais volado que não presidio á
junla de qualificação, nüo póde como eleitor
fazer pat·te do conselho municipal; 2.· o
membro do conselho municipal pôtle seI-o
da mesa parochial. Res. Cons. em Av. 57,
22 Março 18ft7.

as sedulas entregues fechadas não devem ser
abertas quando se receberem, conforme o
art. 100 da lei, em quaesquer eleições; e
como del'e entender-se o art. 50 da lei
sobre nomes alterados, riscados on subsli
tuidos. Res. Cons. cm Av. 58, 22 Marco
18~17. .

1.° como resolveraõ nos cinco dias as junlas
de qua liúcação as reclamações, qUl.:ixas, &c.,
segundo os documentos presenles, &c.; 2.°,
3.° dUl'iclas solvidas pelo Dec. 511, 18 Março
18lt7; 4.· cl'lalqner illcmbl'o da junta púde,
cumo cidadiio, reCOl'l'cr dclla ; o despacbos
della, rcformados pelo conselho municipal,
nào a subjeilüo a multa, e porque, á vista
do [Irt.120, § 1, D.· 5, que [Illribne is o
ao ministro do impel'io c pl'esidenles; 5.°
junla Ilão de"e incluir na lisla as pc soas
que até o ulLimo dia da segnnda reunião
não lil erem as qn:didades, conforme os
arls. 10 a 18 da lei. Res. Cons. em Av. 61,
26 Março 184.7.
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ELElÇOES: 1. o juiz ele paz mai voLado, devendo
presidir ú jnula de CJllalificaçflo, é impedido
de nella fjgurar como eleitor; 2. 0 só devem
ser qua1ificados em cada parochia os cidadãos
que nl::lJJa morarem; 3. o o presiJenle da junta
está subjeiLo á rnaiorin, porém póde declaral'
seu ,"alo na acla; h. o conforme o art. 18.
§ 5 da lei. devem exigir-se informações
sobre o que constitue a renda cle cada ci
dadão para avaliar-se prodllcLo annual;
5. 0 como se avalia a renda liquida; 6. 0 con
forme o art. 5 da lei, os mudados são isentos
de comparecer e não 1em multa; 7. 0 que
indiyiduos podem voLar á vista do art. 18.
§§ 1.,2, 51ei; 0. 0 junLa cle qnaliGcnção.
pelo cap. 2 da lei, não conbece da legali
dade ou não da eleicão de eleiLores e da
ordem dos supplent~s; 10. 0 sendo cinco
eleitores deyel11 selO cinco os supplentes,
embora se apresentassem só quatro. Res.
Caos. Av. 62, '2.7 Março 1847.

conforme o nrt. 30 lei, quando o escrivão do
juiz de pa.z fôr impedido, chama-se. o do
subdelegado', e só quando este róI" Impe
dido poderá o presidente da junta de qua
lificação juramentar qualquer pessoa; 2. o os
eleitores e supplentes não podem conhecer
da legalidade dos actos do presidente; 3. 0

Dem o presidente nem a junta podem conhe
cer dn leo-alidade da nomencão de eleiLoreso .
e supplentes, e s6 resolver questão sobl'e
morarem ou não nas freguezias; Ú. o os jui
zes de paz presidentes das junLns de quali
ficação não as podem dissolver. Iles. Cons.
em Av. 63, 29 Março 1847.

1. 0 O 100'ar de presidenLe do conselbo muni
cipal é compativel com o de juiz municipal
e de orphãos, podendo desempenhai-os sem
mingua o nomeado; 2. 0 os dias do art. 36
da lei são nteis, e não com os do ad. 22;
3. 0 conforme o art. 36, o conselho muni
cipal de"e conserv?r-se reuni~o os quinz.e
dias uteis. Os preSidentes das Juntas quali
ficativas não tem obrigação de communicar
ao conselho os recursos inlel'postos; lJ. o o
conselho municipal não conhece de recla
mações que não teobão sido desatLendidas
pelas juntas de qualificação. conforme o art.

35 da lei; 5. 0 róra dos tres casos do ado 35
não podem os conselhos conhecer de quaes
quer ouLros. A,'. Glt, 6 Abril1SlJ7.

ELEIÇÕES: i. o conselbo municipal, ainda que
não tenba havido recursos, deve reunir-se
duranle o praso da lei; 2. 0 o eleitor mais
votado que rÔl' tambem juiz de paz mais
valado do dislricLo dn matr'iz não deve en
trar no conselho municipal, e porque. Av.
65,6 Abl'iI18117.

o cidaJão nomeado conforme o art. 29 da lei
pnra "ubstituir qualquer membro da junta
serve emqnanlo se não apresenlal' o subsLi
tuído. Av. 66, 8 Abril 18ú7.

conforme o art. 120 da lei declarou-se ao pre
sidente de Matto-Grosso que a lei novissima
regulava todo o processo de eleição de ve
readores e juizes de paz. Av. 8 Abril 1847.
(Gaz. Olf. 184, 1.0 vot.)

1. o a subslituicão dos membros deve fazer-se
conforme o ·art. 29 da lei., decidindo a sorte
DO caso de empate; 2.· estando o juiz de
paz presidente da junta na assembléa pro
"incia], compete ao supplente subsLituil-o.
Av. 67, 10 Abril 18á7.

1. o os conselhos lUunicipaes devem, e como,
estar reunidos nos quinze dias. das nove
horas ao pôr do sol; 2. o devem tomar conhe
cimenlo dos recursos ainda apresentados no
ultimo dia ele sua reunião, á vista do Dec.
511, 18 Março ultimo; 3. 0 o vereador sus
penso pOl' aclo do governo ou pronuncia
de responsabilidade não p6de fazer parLe
do conselho municipal, e porque. visto o
art. 165, § 2 Cad. Proc. O juiz de paz mais
votado pre ide á junta de qualificação con
forme o 3rt. 2 da lei. Av. 68. 13 Abril 18lJ7.

t. o o art. 110 da lei não exclue o segundo,
terceiro ou quarto juiz de paz de presidir á
junta de qualificação quando o mais votado
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esteja impeJiJo, embora o menos otaJo
fizesse a coo vocação dos eleiLores e 'up
pi~nles; 2.° o juiz de paz menos valado que
presidir a junta, estan:lo promplo o mais
'olado, obra illep;al men le , e csle deve re
clamar. Av. 69, U, Abril 1847.

ELEIÇÕES: os presidentes de provincia quando
levarem á presença de S. M. as decisões que
houverem dado, dcvem enviar as reclama
çõe.; c requerimenlos quc honl'erem rece
bido. AI'. 13 Abril i8á7. (Gaz. OfT. j 9 l ,
l. ° rol.)

ao Av. ti8, 13 Al,ril 1847, § 3, idem, cm Av.
72, "Ui Alril18á7, § 1; 2.° applicavel esta
decisão ao elcilol' mais roLado fazer parle
do consclho l1lunicipal, eSlando, como em
pregado publico, suspenso por ado do
goremo ou pronuncia dc responsabilidade.
AI'. 72, cit.

- ao Dec. 500, 16 Fevereiro 1847, § 9, sobre
junla de qualificação, mallratar de palavras
algum cidadão e negar-se a despachar re
querimenlos de pades reclamantes. Av. 73,
'H,Abl'il 18á7.

1.0 anlcs Jo conhcciwelllo do Dce. 511,18
Alarço cO/Tcnle, cumpre aos conselhos mu
Jlicipaes cotllJeccr dos recm'sos ainda que
J ~tO homesse interposição; 2.°, 3.°, 4.° du
"idas si o conselho póde alistar novos cida
dãos, si ao conselbo se podem lcrar novos
documenlos, ,i pódc elle PI'ocLJI'al'inlorma
cõc', conl'orme o arL, :31 da lei, solvcl'-se-llão
~OIJ1 o Dol'. 500 e AI'. 16.° 16 fevereiro
18úí; 5.° osmeil'inl1o' não podcm vol"r
Lendo meuos do vinle c cinco anuos de
idade, C(lnl'Ul'lnC al'l. 18, § 1 da lei e Av.
47, 17 Março 18/,7; 6. ° é de presumir que
oejftn da 1'1' guczia os que forem jurados e
guardas nacionaes nella qualificados, mas
i 'lo aJl1liLle prova em contrario, podendo
não I"eriflcal'-se com o Av. 1 i. ° li fc\'cl'ciro
i 47; Av. 75, J;) ALI,il18!17.

II

ELEIÇÕES: si a mesa parochial deve apuraI' 05

volos dos sllpplentcs, quando esles não
tenhüo os requisi los nece 'sarios pnl'a elci
tores. AI'. 76, '1;:; Abril f8t,7.

conforme o LlI'L. 3:3 é mais razoal'cl considerar
freguczia caLeça do municipio a em cujo
dislricLo se I'eunir a camara municipal. Av.
77, 15 Abril 18á7.

1.° nflO se accQ1't1ando os mcmbro da junla
para suu 'li luição de membro della, deve
reCOITCI'-se Ú sodo , conformp. o arl. j 15 da
lei; 2,° si por falL-a de membros se nomea
rem substilutos, dcixão e~les os log;areslogo
que se apresentem os 'nbslilulos conforme
Av. 21.°, 25." 25, 26 ferel'eiro 1847. Av.
81, 22 Abril1SÚ.7.

1..0 quanJo se iolel'l'ompercl1l ll'abalhos das
reclamações, a junta de qualificação deverá
funccionar mais algum dia; 2. ° con tra per
turbadores de ll'abalhos da junta pl'ocede-se
coofol'me o § 1, art. 47 da lei; 3. ° juiz de
paz pôde pedir nova lista de volantes si a
primeira tiver vicios; 4. ° po der ser membro
da junta o eleitor irmão do juiz de paz pre
sidente e o que tiver dado a li ta; 5.° a
excepção do art. 2 lei só é applicavel ao
juiz de paz mais ,olado não ao eleilor pro
nunciado conrarme os arLs. 9. 53 da lei e
Av. 31 DezelJliJl'o ~8!1(:j, § 5; 68, 13 Abril
18ú7, § 3; 72, H Abril 1847; 5. o junla
pôde c1illJinnL' da lista os cidadãos que não
pod 'rem ser ,"oLanles; 7.° ele,cm 0- presi
denles, e como, lrunsiúir a rellnião dos
conselhos DJllnicipacs qlland necessal'io,
salvos os prasos rl05 al'Ls. 21, 22 da lei con
forme o Av. 22. ° 25 Fevcrciro 1847; 8. ° qoe
o art. 31 da Ici não obriga a junta acha nar
os cmpl'egados ahi mcncionados; 9," as
copias du ad. :llJ. dcvem c nL r as allera
ções CJlIe llOuvel' conforme o ad. 2 t d~, Ir.i.
Av. 82, 23 \.lJl·iI18!17.

1. ° H. ° j Itiz de paz que não remelLe Ji.. la par
eial do disLriclo é mulladn conforme o art.
:126, Sti da lr.i, rC'llli·julTItlo-sc do delegadrJ-

58
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e subdelegado; 2.· a jun la dcre diligenciar
conforme nrt. 3j ela lei chamando os ins
pectores COlO os alislamen los; 3.·, 4.· con
forme arl. 21 lei a acta c alislamento
dere _er escl'iplo pelo escl'ivüo <de paz; 5. o o
eleilor que jusliflca tel' "ida de mar não fica
isenlo de entrai' na formação da junla, não
tendo as condições do nrt. 18, § G da lei;
G. o e paI' isso deve ser inscripto na lista geral
dos votantes; 7." c npllrados seus votos;
8. o, 9. o, 1.0.· individuo que só gnnhar de
duas a C[uatro palacas por dia de trabalho
com tenda e casa de morar; caix.eiro de
engenho com poucos bens; cnsado menor
de vinle e um annos não pótle ser votante
conforme o art.18. §5; 1. 0

, 3.· da lei;
11. o depois de allixada lista do arl. 21 só se
altera conforme o <ld. 22 da lei; 12. 0 copia
ela lista geral <Juando dere ser remelLida, e
como, conforme o ar!. 21 da lei; lú. o, 16.·
que cerla fl'egnezia devia dar cerlo numero
de eleitores conforme o art. 52 da lei; 15. 0

o escrivão -de paz de\'e servir si já estiver
em exercicio, si não o do subdelegado con·
forme o art. 30 lei, e no impedimento o
juramentado para os primeiros trabalhos,
ainda que eleitor; 17. 0 fornecimenlo de
papel deve ser feito pelas camaras e governo
conforme o art. 119 da lei; 18. o juiz de paz,
conforme o art. 1.26, § 6, é multado não
acceitando lista do art. 21 ou não a publi
canelo; 19. 0 DOS cinco dias de que lrata o
arl. 22 da lei deve a jUD la receber e decidir
queixas, &c., insll'uidas conforme o art. 23;
20. o I'egulando sens trabnlhos com promp
tidão c cum pI ido ~) art. 22; 21. o o art. (i0
da lei ordena que a camara expeça ordem,
conformc o ad.7, aos juizes de paz que
dm'eráõ presidir ás junlas de qualificação
para convocarem os eleitol'es e supplcntes
segundo o art. ú; 22. o não compele ás jIIntas
de qualificação conhecer da legalidade da
eleição dos eleitores e supplentes conforme
Av. 62, 27 Março 18lt7, § g; 23. 0 quaes
as lres copias do art. 21 da lei. e que entre
ellas c as elo art. 2lt se compl'ehen~cm as
actas elas formações das junlas conforme
Av. 42,15 Mnrço 1847; 2ll. 0 o escrivão de
paz p6de exercer fuocção. ainda sendo
eleitor, na qualificação conforme o art. 30
lei, e § 2 Av. 15G, 21 Dezembro 1846;
25. 0 conforme art. 22 da lei deve ser cha-

Ulaào para a junta de qUDlificnçiio e conli
nuar a ser membro o eleitor substitulo
emquanto não comparecer o mesal'io im
pedido; 26. o deve consioel'ar-se com pre
cedencia o eleitol' ou sllpplente designado
pela sorle como si tivesse maior numero
de valas. Av. 83, 26 Abril 18lt7.

ELEIÇÕES: 1.· como dCI"e o juiz de paz, presi
denle da junta de qualificação, dividir as
turmas conforme os al'ts. 8,11 da Lei e Av.
5. 0 18 Janeiro, e 18. 0 20 Fevereiro 1847;
2. 0 3. 0 o vigario deve comparecer não tendo
impedimenlo, deixando de o fazei' sem res
ponsabilidade, e sem obrigação para a junta
de seguir suas informações; 4.· a, lislas do
ar!. 19 da lei que peso lerão; 5.· a junta
nos termos do art. 31 da Lei póde pedir os
esclarecimenlos precisos; 6.· ii. vista do art.
1.26, § 6, a junta mullará o juiz de paz em
exercicio que não enviar as listas parochiaes
dos votanles; 7.· os empregados menciona
dos no art. 31 da Lei devem dar os esc1a
recimen tos precisos para a qualiliclV(ão;
8. o os presidentes de provincias em que ca
sos podem multar os das juntas; 9. 0 solu
ção identica á do Av. 5. 0 18 Janeiro 1847,
conforme os arts. 4, 5, 8 da Lei; 10. 0 con
forme os arts 4, 5, H. da Lei se devem
convocar os elcitores que der a p:lrochia,
.e outros tantos snpplentes, exceplo os im
pedidos, formando-se, c como, a junla;
11.· o presidente da junla não póde com
P?~ as turmas; j 2.· o juiz de palo em exer
ClCl? ' não obstanle ser lambem presidenle
da Junla, deve l'cmeller a este as lislas, e
porque, Como si fosse outro individuo;
13.· as listas parciaes dos inspectores são
necessal'Ías, e porque, á vis la do art. 19 da
Lei, podcnuo exigir novas para melhor co
Il?eCCI'-sc a renda; 1lt.· na egunda rell
mão da junla servirú o juiz de paz mais vo
tado, cujo impedimento til"er cessado; 15.·
<'{el"em-se reunir lodos (IS membros ela junla
para proceder na qualificação; 16.· para
obsel'l'ancia do Av. 24 Outubro 1846 con
vocando-se de no\'o os eleitores e supplenles
em dia determinado, afim de formar nova
junta e proceder-se a nova qualificação;
!7.· podem corrigir-se eng:1DOS quando a
Junta novamente se rennir conforme o art.
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22 da Lei; 18.' havendo consistorio de ma
lriz, lá se devem fazer os ll'aballlos da junta
conforme o art. á da Lei, e só fallando,
será em outrQ logar; 10.° o eleilor de 19
:lDnos que funcciooára em legislalura man
dou-se que não fosse excluido, salvo pela
juntaqualiGcadora, equando; 20. 0 que é ap
provavel a espera á decisão desta duvida sem
acceder a exigencias e reclamações; 21.' que
se devia em certo caso formal' nova junta,
e con tio uar seus trabalhos legalmente,
conforme o Av. 124, 2 Novembro 1846;
22. ° só ao presidcn te da junta cabe, com
seus membt,os, nomear substituto ao mem
})ro impedido; 23. °devendo lomal' assento o
que tiver a maioria absoluta ou relativa dos
mezarios; 24.' cumprindo ao presidenle da
junta conjuoclamenLe I'Olar; 25.· tendo o
juiz voto como qualquer oulro volanle, e
em primeil'o logar ; 26. ° aos vencidos é per
miUido dec!al'arem succinlameote as ra
zões de seus votos; 27.° conforme o art. 33
da Lei, c Av. 129,9 Novembro 18á6, S5,
juiz municipal que tem de presidir ao con
selho deve ser excuso da junta de qualifi
cação; 28.' pelo art. á é essencial que os
eleitores sejão notificados por official de
justiça; 29.' á vista dos arts. 20, 29, 10,
12, 46 S4, e Av. 1.2 do corrente, o juiz
de paz que presidir á junta não tem voto
como qualquer membro, mas o de quali
dade. Res. Cons. em Av. 84, 27 abril 18lJ.7.

ELEIÇÕES: as regras do Dec. 511, 18 Março,
devem obrigaI' desde que fÔI' conhecido,
como se vê do art. 8, e nào tendo o conselho
noticia deHe, deve conhecer as reclama
ções, &c. , desallendidas pela junta. Av.
85, 5 Maio 18[~7.

- devem os pl'esidentes a respeito das juntas de
qualificação não inslalladas em tempo pro
ceder conforme o Av. 22, 25 Fevereiro
18ú7; Av. 17 Maio 1847 (Gaz. OfT. 21, 2. 0

vol. )

declarou-se que os actos religiosos dos arls. A2
e 68 da Lei devem ler logar na igreja ma
triz. e não na capella filial. Av. A Junho
18lJ.7. (Gaz. Olf. 35, 2.' vol.)

11

ELEI ,.O~S: declarou-se que ha\'endo uma paro
chia dado menos de cem volanles, não
podia, conforme o art. 53 da Lei, dar mais
de dous eleitores, embora houvesse na
ullima eleição dado tres. Av. 5 Junho 18á7.
(Gaz. Off. 35, 2.' l'ol.)

i.' .confo"me o art. 33 da Lei não póde o pre
SIdente da junta qualificadora presidir ao
conselho municipal, ou fazer parle delle;
2.' logo que se achem promplos os mem
bros do conselho m unici paI, deve annun
ciar a I'euoião dez dias anles. Av. 91, 7
Junho 1847.

mandou-se rennir a junta qualilicadol'a em
umn freguezia res]Jonsabilisando-se as au
toridades de sua reunião f61'« de~ tempo.
Av. 92,8 Junho 18l,7.

declarou-se <lue certas pal'ochias devião dal'
tantos eleitQres quantos derão no anno de
1.8lJ.2-18h4, em que menor Dumero houve,
ajuntando-lhes mais a 5.· parte, conforme o
art. 52 da lei. Av. 93, 15 Junho 18lJ.7. Av.
9h, 16 Junho 18á7; e conforme o Av. 124,
2 Novembro 18h6. Av. 100, 9 Julho 18lJ.7.
Av. 31 Agosto 18lJ.7. (Gaz. Off.1lJ6, 2.' vot.);
e conforme o Av. 83, 26 Abril 1847. Av.
132, 1. Outubro 18á7. Av. 135, 1 Ou
lubro 18lJ.7. Av. 137 da mesma dala. Av.
1.lJ.O, 4 Oulubro 1847, § 6. Av. 22 ovem
bro 18.47. (Gaz. On: 175, 2.° vol.); Av. á
Janeiro 18li8, S 3. (Gaz. OU: 10,3.' vol.);
Av. 12 Fevereir'o 1848, § 2 (Gaz. Off. 39,
3.' vol.); Av. 13 Março 18118 (Gaz. OfT. 64,
3.' l'Olo); Av. 13 Abril 18á8 (Gaz. Olf. 86,
3. o vol.); Av. 12 Agoslo 18á8. (Gol'l'.lIlet·c.
2lJ.8, Suppl. )

de um deputado em logú de outro que acei
tá~a se~ ':llinistro, mandarão-se fazer pela
leI nOVISSlma com a excepção de votarem
os eleitores actnaes por serem da legislatura
a que perlencia o sobredito deputado. Av.
15 Junho 1.8á7. (Gaz. Off. á2, 2.' vol.)

- o juiz presidente' ea :lssemhléa parocbial, só

58.
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quando estiver em ex l'cicio, fica isento de
servir como jurado; nào lua sendo applica
veis os A ~-. 15 Dczemul'o j 835, e 7 Janeiro
181,0. Ar. 95, 17 Junho 1847.

ELEfCÕE'.
1,1'e. idil' á eleição em lo~ar do mais votácl
doentc, e pOl'que. AI". 110,10 Agosto 1 '47.

ELEI(:ÕES: 1.· cidadão que por impedimento elei
xou de funcciooar no conselho, compare
cendo, loma o seu logar. ceuendo-o porém
ao substitulo legal quando ti,'er de conhe
cer-se de recurso por elie interposto, con
forme o Dec. 503,20 Fe,ereiro 18lt2; 2.°
o juiz de paz substilulo do juiz municipal,
renuocianuo o primeil'o . só lhe compote, e
como, presidir no conselho de rrualiflcação,
e yice-ycrsn' si [Ôl' presidenle da junta qun
}iocndora niío seryirá no c01l5elll0. A~·. 99,
8 Julho 18'J7.

de senador por S. Paulo par:1 substiluir vaga
ordenou-se, e como. Av. 26 Julho 184.7.
(Gaz. OfT. 73, 1.° 'Vol.)

de camaras municipaes: declal'ou·se nulla uma
de nove vereadores, mandando-se s6 pro
ceder á eleição de mais dous para inteirar o
numero de nove, conforme a Lei 1 Outubro
1828. Lei 19 Agosto 18h6, arts. 02, 117.
nes. Cons. em Av. 107,7 Agosto 184.7.

conforme o art. 121 da Lei que na eleição de
seondores. bem como nn dos deputados. os
presidentes de provincia devem remetLer,
o como, á camara dos depulados copias
a u thenLicas das aclns. conforme o art. 59
da Lei. Ay. 108, 9 Agoslo 18[,7.

pal'ocho não podendo pela Res. ue 18 Setembro
1829 SP.I' juiz de puz, não póde, como t~l,

presidir á assembléa parochial, nem o juiz
de paz senindo de promotor, ainda que
mais votado, conforme os Av. 115,25 Ou
tubro 1846; 8.° i Fel·ereiro. e 36, 37, 8
Março 1847. Av. 109,10 Agosto 1847.

jniz de paz do 2. ° anno, mudado d.1 parochia,
mas qualificado antes, é competente para .1

ELEIÇÕES: devem ter lognr na igreja matriz,
conforme o art. 42 da Lei. e não em ca:as
particulares. Av. 24 Agosto 'J 8ú7. (Goz. On:
100, 2.° vol.)

1. o como deverá pl'oceuer-se em consequencia
de não ter podido fuoccioonr o conselho
municipal POI' não compnrecerem dentro
dos quinze dias os membros al'isaclos nem
05 seus immediatos; 2. o os escl'ivães do
art. 13, Dec. 5 Li, 8 Março, são os dos jui
z.es mllnicipaes, porém nns juntas de qua
lificação seriio os dos juizes de r~z. AI'. Hll,
26 Agosto 18!J7.

[(}i elevada a collegio eleitoral a freO"uezia de
Sine.-0rá,'. na Bahia. nes. 1I62, 31 A~osto
1.811 /. hd. Res. lJ99, 9 Agosto 1848 , m{ra.

conforme o art. 37 da Lei e antes do Av. 20
Fevereiro ~8h7, n~andou-seque um juiz de
paz cumprisse deCIsão do conselho munici
pal inscrevendo lista de cidadãos por esle rc
meltida. Av. 133, 1. Outubro 1847.

solUÇãO conforme o art. 5 da Lei soure con
voca7ão de eleitores e s~pplenles para [01'

maçao da mesa parochwl. e 2. ° conf(H'me
os Av. 31 Dezembro 184.6, S5, 18 Janeiro
18~7, S2, e 20 Ferereiro 184.7, § 5, sobre
e~eILores.mudados noles e depois da forma
ÇLlO da Junta, qlle não sendo comocado
queirão fazeI' pnrle deHa. A..... .1311 ,1. Oulu
hro 18h7.

ordenou-se, confOl'me o Dec. 503 20 Fevc
reil'~, entrega d?s. actas das sessõ~s dn JUDta
(j,ualtficadora ?O JUIZ de pnz mais votado que
[ora seu preSidente. Av. 136, 1 Outnbro
18111.

parochia eSlando canonicamente provida, neU
se deye proceder ti eleiç( es primarias por
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ser conforme áLcieAr.31D zembro! [;G.
Ar. J37. j Outubro 18[17.

ELEIÇOES: juiz de paz presidente da junla deve
incluir e excluir de ,'olantes os designados
pelo conselho municipal cujos julgamentos
não póde aquelle mero execntol' conhecer.
Av. 139. 2 Outubro 18[,7.

- 1. °conforme o Av. 27l\1arço o juiz de paz pre
sidente eln junla de qualificação não pode
exercer nella o cargo d'eleitor nem na meza
pl\J'oehial, conforme os arts. 8, JLJ, 39, 43
da lei; 2.° conforme este Av. e arls. 36 e
li6 da Lei, a delibel'açflo da maioria forma
a decisüo que subjeila todos os membros
da meza, podendo o vencido declarar seu
voto; ::1.0 a Lei não exige que o juiz de paz
mais votado se apresente de facha para pre
sidir á junta; LJ.oconforme o arl. 126, § 5,
11.02, póde ser multado, cem que caso, o
cidadão que, sendo convocado para substi
tuir um membro da junta ou meza, não
comparecer; 5.° o dia designado para as
eleições de juizes de pn e vereadores é 07
setembro pela Lei 15 Outubro 1827,1 Ou
tubro 1828. Av. iftO, 4 Outubro 1847.

1.° a simples denuncia de um dos membros
da meza, ou qualquer cidadão, de hal'er su
borno na eleição não é motivo bastante para
se snspenderem os trabalhos della; 2.° a
qualquer membro da meza é penniltido exi
gil' na aela menção das dmidas, &c. A\". 1[d,
4 Outubro J 8[17.

sob.'e eleições feitas em pal'ocbia nüo provida
canonicamente anles do Av. 31 Dezembro
1846, cujos habitantes havião recorrido ao
conselho municipal que mandára juntar
seus nomes ao alistamento de outra, decidio·
se mRndando-os votar nesta rre~uezia, e
l)orque. Ar. 14l~, 5 Outubro 1Sh7.

dclarou-se que confol'me o al'I. 37 o JUIZ

de paz presidenle da junta de qualificação
dere execular os despacho~ do comelho mu-

nicipnl por lhe não incumbir conhec r d
sua legalidadr, tanlo mais não harencl os
volanles eliminad(ls recorrido para a Rela
ção conforme o art. 38 da Lei. Av. 145, 5
Outuhro 1 47.

ELEIÇOES: 1.° os juizes de paz aceitando e exer
cendo ser supplentes do juiz muoicipal dei
XtlO de ser juizes de paz, e por isso niio
podem presidir á meza parochial, conforme
os Av. 9 Novembro, 21 Dezembro J8lt6, c
8l\iarço 18.&7; 2.° a excusa pedida por sur
plenle do juiz municipal não o habilit
pal'a o de paz; 3.° á camara municipal in
cumbe eliminar de juizes de paz os que
aceitarem o cargo de supplenle de juiz nJU
nicipal ou oulro qualquer incompalil'el de
exercer-se com O de juiz de Paz. AI', 1,.6,
6 Outuuro J8tJ7.

estando a parochia canonicamente provida,
DeBa deve fazer-se a eleição, presidindo o
juiz de paz mais votado, servindo a quali
ficação feita dos votantes que pela lei de
sua creação lhe ficárão pertencendo. Av.
147,6 Outubro 1847.

- a aceitação do cargo de promotor quando se
era juiz de paz, inbabilila para este cargo,
conforme os Av, 9 Novembro e 21 Dezem
bro 18lt6, e 8 Mal'ço 18lt7, não podendQ
como juiz de paz funccionar nas futuras
eleições. AL 152, 9 Outubro 18ú7.

o juiz de paz mais votado que presidio a junta
de qualillcaçüo é o que del'e presidir á meza
parochial, ainda que professor de pl'Ímeil'as
lelras, 1°3111' que por lei prol-inci<ll devcl'i:t
perder senindo de juiz de paz, e porqne.
Av. 28 Outubro J847. (Gaz. OfT. 192, ':2.0
vai.) AI'. 105,2 Novembro 1 lt7.

meza parochial reuni o-se legalmente na cas
do Yigario por ter desa bado parle do leelo
da matriz, e não hHer em lodo o districto
capella alguma. Av. 22 No,-embro i...lO.
(Gaz.OfT. 175, 2. o ,·ol.)



EJ..EIÇÕES

( 462 )

ELElCÔES,

ELEIÇOES: conforme o art. 60 providencias
dadas para manutenção da ordem e regu
laridade dos trabalhos approvárão-se. Av.
22Novembro 1l:lh7. (Gaz. OU: 175, 2. 0 t'ol.)

approvou-se a um presidente de provincia ha
\'er remeuido uma represenlação documen
tada de um cidadão ao collegio eleitoral,
para este resolver como entendesse, con
forme o art. 71 da Lei; visto não poder o
presidente annoUar a eleição, o que pertence
pelo art. 121 da lei á cam ara dos deputados.
Av. 10 Dezembro 1847. (Gaz. 00: 189,
2. o t'ol.)

a junla qualificadora <lue, confol'me o art. 25,
tem de reunir-se cm Janeiro p. f.• deve
formar-se dos eleitol'es de f8lt4, porque
permanece á installação da p1'oxima futura
legislatura em 3 Maio 1848. Av. 1.73,1.3 De
zembro 1847. A.v. 180,21 Dezembro 1847.
A.v.15 Janeiro 18lt8, S1(Gaz. 00: 20. 3.8

vol.); A.v. 6 Março 1848. S!J (Gaz. Olf. 60,
3. o vol.) ; Av. 26 Abril i8lt8 (Gaz. Olf. 98,
õ.O vol.)

- i. o juiz de paz presidente da junta de quali
ficação pôde em sua casa e quando assi
gn31' as copias de que trala o art. 21 da lei;
2.° em seu impedimento pôde ser presi
àenle na segunda reunião da junta o se
gundo volado a quem devel'á officiar. Av.
i7 Dezembro 18h7. (Gaz. Of(. 193, 2.° "ol.)

appl'ovou-se designação de dia pal'a reunião
de junla que se não installál'a em tempo,
chamado o jui;,: de paz mais votado para
presidi-la, do disl1'iclo, ou do mais vizinho,
conforme o espirito da lei. Av. 17 Dezembro
18117. (Goz. OU: 193, 2. o vol.)

1. o a excusa allegada e ainda obtida dos car
gos de verc3dor e juiz de paz não inbibe de
ser nomeado eleitor á vista do art. 66 da
lei; 2.° jui;,: de paz presidente da junta deve
qualificar cidadão provido em recurso pelo
conselho municipal cujas decisões aquelle

mero execulor DÜO pôde conhecer. Av. fJ
Janeiro 184.8. (Gaz. OfT. 10, 3. Oval. )

ELEIÇÕES: 1. o os eleiLot'es de 18lt." não podem
funccionarcomo membros da junLa de 3 Maio
1868 em dianle, e porque; 2. o a substiluiçãO
daquelles p6de faze 1'- se dissolvendo- se a
junta e convocando-se logo oulra dos novos;
3. o bem assim despedir-se do conselho mu
nicipal os eleilores cujas funcçóes caduca
rem, e comidar os da legislalu,'a em exer
cíciu; 4. 0 que cerla junla deveria ser com
posla conforme o art. 6 da lei, porqne não
seria legal o exercicio de novos eleilores
anles de começada a legislatura para que
forào nomeados. Av. 5 Janeiro 18.!J8 (Gaz.
OU: 10, 3. o vol.)

2.° os juizes de paz não tem arbilrio para co
nhecer e julgar as habilitações dos eleitores
e supplenLes, antes conformar-se com as
copias remellidas pelas camaras, conforme
o art. 7 da lei. Av. 15 Janeiro 1848, S 2.
(Gaz. OfT. 20, 3. oval, )

as assembleas provincias compele, depois de
}'eunidas, deliberar sobre a validade das
eleições de seus membros. Av. 18 Janeiro
18fl8. (Gaz. Off. 17, 3. o vol. )

quando se supprimír uma freguezia e se in
corporar a ouLra, deve a nova dar tantos
eleitores quantos Iodas reunidas anterior-
menle, porque não é applicavel o art. 52
da lei, nem os Avs. 2 Novembro 1866 e 9
Julho 1.867. Av. 7 Fevereiro 18lJ8. (Goz.
Olf. 311, 3. o vol. )

fazendo parte ue fl'egueúa alguns curatos e
dislI'ictos, cujos moradores farão qualifica
dos na dita fl'eguezia, sendo aquelles in
corporados a outro municipio. de\'em os
habitantes qualificados ou que liverem ad
quirido qualidade de volantes ser inscriptos
na qualificação da mesma freguezia, e os
elei tores e supplen les dos curatos, que re
sidirem cm qualquer delles, ser chamado.
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ás turmas na fôrma da lei, e porque. Av.
8 Fevereiro 184 '. (Ga~. Of{. 3lJ, 3. 0 valo)

ELEIÇÕES

divisa de duas freguezias alé d cisão da
assemLléa provincial. Av. 24 Fevereiro 1848.
(Gaz. 00: 54, 3.o vol.)

IJ.,EIÇÕES: 1. o o arl. 85 da lei não exige que infal
livelmenle se faça no dia 27 Fevereiro a apu
ração gel'al das actns dos collegios eleiloraes
na camnra da capital; 2. o 3. 0 conforme o
art. 87 da lei e 121, nem os presidenles das
])rovincias nem as camarns lTIunicipaes po
dem elimiunr da apuração os volos de coI·
legios reconhecidamen te illegaes, nem ex
cluir da apuração geral volos tomados em
sepal'ado pelos collegios, porqno não podem
conhecer das illegalidades das eleições, o
que só pertence ú camara dos deputados.
Av. 9 Fevereiro 18á8 (Gar. 0n. 39. 3. 0

t'ol.) ; 11 v. t Março 18ÚS (C(I::. Off. 5á, 3. 0

tal. )

- 1.0 os cid ad ãos qu e, depois da qu alificação
concluida, adquirem qualidade de volantes,
só podem ser incluidos, quando houver 10
gnr SI1[\ reunião, conforme os arls. 25, 26
da lei. não podendo o juiz de paz, á visla
do art. 50 da lei, receber votos de não qua
lificados. Av. 12 Fevereiro 1848, § 1. (Caz.
Olf.' 39, 3. 0 t'ol.)

que procedimento se deve let' com o pal'ocho
que não quizer cumprir o disposlo no art.
42 da lei. Av. 14 Fevel'oiro 18áS. (Gar.
Off. " t' ., ° , l ), DtI, o. la.

"ppro\'oll-se suspensão de jun la de qu;dificaçüo
or~anisada com eloitores de lovembro de
itl!17, approyando-se novo dia para func
eionar com os eleitores antigos. e ordenan
do-se convocação do cO,nselho municipal
exlraordinario • procedendo-se conforme os
Av.. á. 25, 26 Fevereiro, 8 Marco e 2~

Ai.JriI18h7. Av. 24 Ferereiro 18118 (Gaz. OfT.
5á, 3.° t'ol.); Av. 7 ~larço i8118 (Caz. Olf.
M. 3. o vol.); Av. i5 Março 18ú8. S 3 (Caz.On: 6ú. 3.° I:ol.); Av. 20 Abril 18á8 (Gaz.
Off. 98, 3.° vol.)

-- approvou-se resolução pl"ovisoria dada pelo
presidente da província sobre nrdadeira

ELEIÇÕES: eleito." com pl'Onuncia suslentada
por queixa ou denuncia conforme os al'ls.
9 c 53 da lei, não pócle intervir na qualifi
cação, porque a excepção do art. 2 Lei, e
Avs. 31 Dezembro 1846 e 13, 14 e 21 Abril
1847. é só a respeito do juiz de paz mais
,'olario. Av. i Março 18&8. (Goz. 0fT. 5ú.
3.° rol.)

suspensão d'eleição por achar-se maiol" nu
mero de sedulas que o devido, declarou-se
que seria submetlida á camara dos depu
lados por não aproveitar providencia alguma
na occasião dada. Av. 3 Março 18á8. (Goz.
Olf. 60,3.° vol.); Av. 18 Abril 18á8. (Gaz.
Olf. 94. 3.° vol.); Av. 19 Maio 1848, S 1.
(Caz.OIf. 121, 3.° ,.'ol.)

as parochias para eleições se cnlendem sem
pre ser as canonicamente providas, e como,
de parochos. Ay. 6 Março 1848, S1, 2, 3.
(Caz.OIf. 60, 3.· vot.)

a intenção de fazer o juiz de paz a junta em
sua casa, c Dão na malriz, conforme o arl !l
da Lei, não é motivo bastante para que a
auloridadc proceda. Av. 7 Março 18[,8.
(Gar. OIr 60, :'.° tlol.)

recursos (Iue rorem ;lO conselho municipal
devem sei' precediclos ele reclamações anle
apropria jnnla revisora como do Arl.
35 da Lei o 9 do Dec. 16 Fevereiro - não
chegando ellas ao conhecimento da junla
quando novamente se reunir na forma do
Arl. 22 c 27 da Lei, cumprirú que eja con
voca<1a pelo presidente da pro\,jncia cxlraor
dinarialllPnle para esse (im. Av. 7 março
18118. (Caz. OU: 611.3.° rol.)

eleilo.' memoro da junta que se retirou, depois
de funccionar, e foi substituído, vollando
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não pôde ser exduiuo de tomar o sel! 10
gilr, sim 'ubslitui-Io e multa-lo conforme
os urts. 29 e 126 da Lei. AI'. 0 M.arço 1848.
(Ga::. on: 6{J, 3.· vol.)

ELEIÇÕE : approl'Ou-sc smpensuo dos trabalhos
ua junLa ue qualificação por ser o presidenle
,upplente do juiz municipal, conforme Av. (j

OuLuuro 1837, mandando-se convocar COll

selho de recol'so para conhecer dos l'ecnrsos
os interessados na qualificação da referida

parochin. Av. 1.3 Março 18h8. (Ca::. on: G~l,

3.· t'ol.)

1.· o juiz de paz 'n1 exerClCIO é obrigaJo a
r melter ao pr'sic!enle ela qualificaçflo a
re!acão do- cicJaoãos detcnnillada no ado 19
par~ revisão elo art. 25. - 2.° e acamara
as nl)vas copias do nrt. 7 ao di to presiden lc.
Av. 15 \Ial'ço 1.8h8, S1, 2. (Gaz. O/f. 64,
3,· t'ol.)

- não compele à auloriuade ecclesiastica des
membrar hal.>itantes de uma parochia e
incorporal-os a oulra, mas ao poder legis
Iali\'o geral anles da Lei 12 agosto 18311,
e depois ás assembleas llrovinciaes'; c por
isso os habi tanles de parochia desmembrada
devem ser ahi qualillcacl05, e porque. Av.
11 Abril 1848. (Goz. On: 65, 3.· t:ol.)

ao' O'lIardas nncinlJacs destacados não apro
veila para serem I'ot:ldos o art. 18, S (j da
Lri. nes. C.ln:'. em Av. 12 auril 1 !IS.
((,'a.:. 011: '6, 3.· l·ol.)

- } wspciçüo em flualquer dos UlCIllbl'05 do
úIl'elho de rCLlll'SO para conhecer du em
'.Iue r'li porte por si, ou como procura
dor, na junta de qlluliflcação. devendo cha
mar se o 'upplcnle. Av. U Abril 1 !l .
(Go., 0(': 6, 3.· rol.)

- 1, o primarias no dia em qlle n ellas 'e proce
Jcr não póde harer paradas; - 2,· mas
podem existir deslncamcnto~ no logar. Av.
Ú Maio 18'18 (Gaz. 0fT. UO, 3. o l'Ol.)

ELEI(:ÕI3S: não compal'eceuc1o os eleitores con
vocadus para ú conselho municipal, pas
sa- e a convocai' os supplenles. :\v, 6 Maio
184-8 (Coz. Off: 105, 3.· t·ol.)

junla dc qualificação não cOll\'ucaua em Lempo
mandou-se [ol'mal' cm dia fixado com os
nOV05 elcitores; ordenando-se lambem
convocação do consclho municipal, c em
que pl'azo, conforme os Av. 25 Fevereiro e
23 Abril 18h7. Av. 9 Maio 18á8. (GCLZ. On:
1.10, 3.· t·ol.); Av, 22 Maio 18!l8 (Caz. OfT.
121,3.· I'ol.); Av. 21 Junho 18ú8. (Gaz.
aIr 1lI5, 3,· cal.)

os fluímc dias de duração do conselbo muni
cipal conlão-se do em que se reunirem os
lres membros que o comporúõ. Av. 10 Maio
18llS. Cu::. O(f. 110, 3.· vol.)

- o conselho municipal devc reunir-se, ainda
que não haja recursos, e durar quinze dias
uteis, excluidas quinta e sexta [eira santas,
conforme Av. 6 Abril 181.7. Av. 10 Maio
1848. (Goz. Olr. 110, 3. o vul.)

declarou-se que ii mesa parochial de ullla [re
glleúa, quc no ccc!'esiaslico pertencia ao
lermo, devião ser remeLLidos os votos dos
habilanles de uma capeJJa que no ecclesias
Lico p '['lencia úquella, mas no civil a oulra,
lanlo para vcreadores como p[ll'a juizes de
paz, c apura-los, e como, e remettê-Ios á
camal'a da "illa a cujo lermo evidenlemente
pertencia odislriclo. AI'. lUMaio 18[18, §2,
((;0:;. Off. l2.J, 3.· vol.)

o- reClll'SO de junta dc CJualificaçào prcsidiJa
PUI' juiz de pnz, incolllpelcnle POI' hal'eL'
ac it<lt!o c l~xercido cnrgo de 'uppJcnle do
jlliz municipal e de orphôos, declarou-se
ql1e devifio ser conhccidos pelu consellio
municipal vislos uS nds. 111, 118 Lei. Av,
22 ~Jaio 1 !l8. (Go:;, Of!: 121, 3. o l:ol.)

i.o-membro di! JULlta flualiflcadora não póde
faz~ I arte do con~d! o mUllicipal, scgundo
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art. 33 da Lei; - 2. o no impedimcnto do
IH'esidenle da camara compete ao verea
dor mais votado subslituil-o no conselho,
uma yez que no processo de responsabili
dade deixou de ser pronunciado, e que
continuando suspenso sem motivo deve re·
clamar; - 3. 0 uma vez designado o eleitor
pela sorte, deve considerar-se feita a dc-
ignação para loda a legisla tura, salvo o caso

do S 4 Dec. 8áO, 24 Outubro 1846. Av. 15
.Tuoho 18li8. (Gaz. Of[. 137, 3. 0 vol.).

ELEIÇÕES: 1. o anuullou-se junta de qualificação
formada conlra os arls. 8, 9, 13 da Lei, 01'

deuando-se conrocacão de oulra conforme
art. á, para Jepois de'um mel reuoir-se a 2. a

junta com os prazos e trabalhos conforme a
Lei; ordenando-se o conselho, municipal ex
"lraordinario conforme o Av. 25 Fevereiro
1848; 2. 0 approvou-sc quc na falta dos elei
tores da parochia da cabeça do termo que
11ão comparecerem para o conselho, se cha
masse o 1. o supplente; - 3. o conforme Av. 2
Novembro 18M;, S 5; - á. o sobre parochia ,
em que devão volar cidadãos qualificados
que depois mudarão de districto, solução
conforme Av. 24. Novembro 1846, 5 Dezem
hro dito, 18 Janeiro e 20 Fevereiro 1847;
- 5. o conforme os arts. 22, 35 e 7 qual
quer cidadão ainda não incluido na lista dos '
votantes póde apresentar queixas, elc., á
junta e conselh(l; - 6. 0 no conselho mu
nicipal podem os recorrentes apresentar
novos documentos conforme o ad. 38 da
Lei, e Dec. 18 Março 18h7, art. 2; _7. 0 jui~

Inuoicipai, presidente da camara e 1. o

eleitor niIo se póde ser simultaneamente,
conforme os Av. 9 Novembro 1846, 11 Fe
,'ereiro 18!,7, §S h a 7; - 8. o a junta não
pode qualificai' votante o que na sua ce
lebração, e dentro dos pralOs dos arts. 16
e 22, não liver 2ó annos completos, e
como; 9. 0 o cidadão notoriamente co
nhecido proprietario de 40 ou 50 contos
em dinheiro ou em terras, e ainda de menos,
lloderá ser qualificado \'otanle, e pOl'que;
10. o como se dcvel'á decidir conforme o Av.
26 Março 18A7, S 1, petição em que apenas
:l junta de qualificação disse - justifique,
embora se não possa julgar desattendida.
Av. 16 Junho 18,8. (Gaz. O/f. 1.H, 3. 0 ~'ol.)

II

ELEIÇÕES: 1. o não é uuHa a jnnla de qualifica
ção por falta de sorleio dos membros que
concorrel'flo com igual numero de volos na
divisão das turmas, aotes do Dec. á80, 2k
Outubro 1846; 2. o nem Lüo pouco por ha
"cr o juiz ele paz excluido o escrivão de
paz do numero dos supplcntes d'eleitores;
3. o sobre presidente da junla excusando-se
o juiz de paz mais votado, e havendo o im
medialo em volos aceitado emprego, e fi
cando ef!ectivamente juiz de paz, soluçüo
com Av. 25 Outubro 181,6; ft,0 eslando
decidido pelos Av. 24 Novembro 1846, e
18 J anciro 1847, que não podem convocal'
se os eleitores e sllpplenles mudados de
parochia. assim para o conselho municipal
tambem nüo o eleitor mudado de munici
pio, embora dentro ela comarca, devendo
se chamai' o immedialo em volos, conforme
Av. 1. Fe,'cI'eiro 18/,7; S 4, c arts. J" 10,
!ll da Lei; 5. 0 devem segundo o ad. lS,
S3 da Lei, ser incluidos votanles os admi·
nistradores de fazendas ruraes. Av. 16 Ju
nho 1.848. (Gaz. Off. H5, 3. 0 vol. )

1. o á vista dos arts. 21 a 23 da Lei o livro das
actas do conselho municipal deve ficar em
poder do seu presidente, e bem assim os
requerimentos de recurso, e porque; 2. 0 os
recorrentes podem junlar novos documentos
no conselho de reCI1l'SO, além dos á junta,

'conforme os Dec. 500, 15 Fevereiro, e 511,.
18 Março 18/,7; 3. 0 no conselho não tem
voto nem direito de fallar individuo estranho,
vislo o Av. 8 Março 18h7; 4. 0 conforme o
art. 36 as decisões do conselho são pela
maioria de votos, podcndo os vencidos de
cIarUl' na acla por identidade de razão do.
Av. 27Março1.847,S 3; Av. 19Junh01848.
(Gaz. OU: 14/, , 3. o vol. )

approvou-se 3 suspensão do Av. 13 Dezembro
i8/'7, por não compelil' ás camaras desi
gom' dias para reunião de junta' quando se
não verifique nos prazos da lei. Av. 28
Junho 18."8. (Gaz. Off. 162, 3. o vol.)

i. o qu~~to à junta formada com eleilores de
18~4 e qlJe terminarão seus trabalhos, bem

59
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como com as de 18ll.7 nas mesmas circums
taneias, mandou-se conservar' ludo no
mesmo eslado até decisão da assembléa ge
ral; 2. o que reconhecidos subsistentes esses
factos se convocassem conselhos municipaes
para conhecer dos recursos; 3. o que nos
logares em que se for'marem juntas com elei
tores de 1~7 se organisem novas pnra de novo
qualificarem; J,. o formnnào-se onde o não
forão ainda; 5. 0 que lendo expirado o dia 3
de Maio do presenle, não lem vigor O Av.
21 Dezembro 18li7; 6. o que se procedesse
impreterivelmenle á eleição de camaras e
juizes de paz a 7 Selembro, observados os
arls. 9/, e 26 da lei; 7. o que nflO lem ef
feito suspensil'O os recursos parn as relações,
cODslderados lerminados os lrabalhos da
qualificação concluidos os dos conselhos
municipnes; 8. o que os presidenles de pro
vincia devem resolver duvidas, e conhecer
de irregularidades nas eleições de camaras
e juizes de pnz, nos casos urgentes; 9. 0 ha
vendo irregularmente formado-se junta com
eleitores de nm anno e supplentes de outro,
devem-se formnl" novas juntas. Av. 5 Julho
18li8. (Gaz. Off. 159, 3. oval.)

ELEIÇÕES: não foi approvada, e porque, a de
cisão negaliva de poder uma camara muni·
cipallegalmente trabalhar sob a presidencia
do vereador immediato em votos, na <lusen
cia do legitimo presidente por occasião de
ser esle pelo art. 33 da Lei chamado a
tomar parte nos lrabalhos do conselho mu
nicipal de recurso; vistos os al"ls. 2, h a G,
10, 12, 23 e 34 da Lei. Av. 27 Julho 1848.
(Can'. lIlel'c. 216.)

declarou-se que o art. 80 da Lei não era ap·
plicavel1. o quando o senador eleiLo falIe
ceI' antes de verificndo o diploma pelo
senado, e julgada a vnlidade da eleição;
2. o quando aunullação d'eleição provier de
falta de condições d'elegibilidade no nomea
do ou irregularidade no processo ua eleição
secundaria: sendo n'estes casos competen
les para a nova eleição os que liverem feito
a primeira. Res. h99, 9 agosto 1848. (Carl'.
Mel·c. 2M.)

ELEIÇOES: conforme o art. 5 da Lei e Av. 24
Novembro 18116, e 18 Janeiro e 1 Fevereiro
1847, não deve ser convocado para a meza
<l eleitor mudado de parochia; sim, porém,
si a auscncia fôr temporaria, uma \'ez que
volte ao seu domicilio anles da formacão da
meza. Av. 10 Agosto 18lt8. (Can'. .Mel"c.
2á8, Suppl.)

L o póde servir nas lurmas d'eleitorcs na.
p1'oxima fatura eleição, 7 Setembro, o elei
tor que servio no conselho de recurso, e
porqne; 2. o o pronunciado affiança vel, e
que o estiver conforme os arts. 17, 53 Lei,
.e 94 de 3 Dezembro 1841, e Av. 31
Dezembro 184G, póde votn1' na eleição pri
naria, não o condemnado a prisão ou de-

;gredo, conforme o art. 8, S2, Const., e
17 da Lei; o eleitor da passada legislatnra
,não podia funccionar além de 3 de Maio;
~. o conforme o ad, 6 da Lei se deve
proceder na convocação de supplentes de
juiz de paz para formação da mesa parochial,
não podendo ser os antigos eleitores por
ser depois de 3 de Maio, nem os novos pela
annullação. Av. 11 Agosto 18h8. (Carr.
III(l'rc. 2h8 ~ Suppl. )

a falta de novo sorteio do 1.0 eleitor supplente
e do seu immediato para fazer parte da
junta não importa nullidade dos seus actos
á vista do argumento do Av. 1 Fevereiro
1847; Av. 12 Agosto 18li8. (Carr. Merc.
2h.8, Supp.)

·conforme os arls. 58 e 72 da Lei, declarou-se
que as camarns devem satisfazer pecuniaria
mente os oradores sagrados na reunião dos
collegios eleiLoraes. Av. 22 Agosto 18~8

<COI". llfe1'C, 248, Suppl.); Av. 4 Setembro
18.&8. (C01T. Mel·c. 252, Suppl.)

sobre designação feita por mesa parocblal
na apuração final entre eleitores e sup
pIeotes com igual volação approvou-se de
cisão, recommendando-se que na convo
cação se observasse, em conformidade do
art. 92, e porque, si ha"ia desempenhado
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o art. 115, como foi decidido por Av. 5
Julho p. p. Av. 29 Agosto 18ú8. (Corr. Mere.
243. )

ELEICÕES•

ás eleições primarias. Av. 6 Setembro 1848.
(COl'r. Mere. 289.)

ELEIÇÕES: 1.o O eleilor pronunciado alivramento
em crime de responsabilidade e com pro~

Iluncia sustentada não póde votar eser vota
do, nem funcciona como eleitor em 7 Setem
bro á vista do art. 8. n. 05 1 , 2; 2. o o eleitor
absolvido pelo juiz de direito, pendendo re
curso em que caso póde funccionar em 7 Se
tembro; 3. o o eleiLor supplente que perder
as qualidades de votante e votado, e elimi
nado no conselho de qualificação de que
não recorreu póde ser chamado para mem
bro componente das turmas; 4. 0 o cidadão
em uma freguezia que nella fez parte da
junta qualificadora, póde ser qualificado em
outra no mesmo anno, na revisão; 5. o vo
tão em 7 Setembro os cidadãos altendidos .:
pela junta, ainda que não fossem convoca
dos conforme o art. 97 da Lei e Av. 5 Julho
1848; 6. o não podem ser diminuidos os pra
zos para preparação da eleição, e em caso
de necessidade para concluir-se em tempo
se recorresse á qualificação do anno pas
5ado. Av. 28 Agosto 1848. (Con·.Mel·c. 281.)

- foi declarado nuno um conselho municipal por
não ter funccionado os 15 dias, e ser pre
sidido pelo vereador supplente. Av. 5 Se~

tembro 1848. (Con'. Mel'e. 289. )

- qualificação presidida por individuo que não
era juiz de paz considerou-se nuUa 5 man
dando-se proceder á nova, porque o Av. 5
Julho 1847 respeitava as que erão vel'da
deiras. Av. 6 Setembro 1848. (COl"-' Mel'c.
289. )

declarou-ie que o art. 108, sobre suspensão
de recrutamento, s6 se refere ás primarias.
Av. 6 Setembro 1848. (Cor?'. Me?'c. 289.)

.- declarou-se que o art. 108 da Lei não obsta
que se ponhão sentinellas á urna, conforme
o art. 61, e que aquelle artigo só se refere

11

ELEIÇÕES: não podem os cidadãos de uma pa
rochia concorree para eleição de outra a
que não perlençüo; POl' isso determinou-se
em certo caso que só se devião aceitar as
sedulas dos comparochianos qualificados,
recusando-se as apresenladas pelos de ou
tras parochias. Av. 6 Setembro 1848. (Con'.
Afere. 289.)

1. 0 devem inutilisar-se as sedulas para juiz de
paz e vereador que Liverem assignaLura, e
porque, vislos os arts. 104, 100e51 da lei;
2. o á meza cabe o arbítrio de apreciar de
vidamente os motivos de falta de compare
cimenlo do volante, havendo feito partici
pação verbal ou por escripLo; 3. o á meza só
compete contar e apurar votos, sem julgar
do merecimento do votado, declarando-se
as duvidas na acta; 4. o o art. 60 da lei é
applicavel ao caso de se não verificar a
eleição de juiz de paz e vereador no tempo
marcado; porque assim o determina o art.
10á. Av. 9 Setembro 18á8. (Con·. Merc.
289.) .

na falta total de eleitores da parQchia, cabeça
do municipio, deve ser convocado para com
posição do conselho municipal respectivo,
o eleitor mais votado da parochia mais vi
únha. Av. 11 Setembro 1848. (Con'. Me,.e~

289. )

- de juizes de paz e camaras municip aes : nas fre
guezias onde não houver eleitores deve se
proceder conforme o art. 6 da lei como
indica o Dec. á80, 24 Outubro 18M; 2. 0 nas
freguezias em que as juntas de qualificação
que funccionáráo e concluírão seus traba
lhos, erão compostas de eleitores actuaes ,
cumpro que se reconheção validas os actos
por ellas praticados, por isso que acamara
dos deputados não decidiu a duvida do Av.
18 Abril do corrente, devendo reputar-se
revogado este ayiso e de 1.9 Maio lambem do
corrente; 3. o que nas freguezias onde os tra-
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1alhos da revisão não eslavão ainda come
cados ou concluídos, servissem os eleitores
;cluaes; 4. o que nas rl'eguezias onde não es
tiverem ainda concluidas as novas quali
ficações ao tempo de fazer-se a eleição,
conroquelll-se os cidadãos quali Geados no
anno anterior, conforme Av, 5 Julho 18li8.
Av. 15 Setembro 1848 (Can·. Mel'c, 290);
Av. 12 Outubro 1848. (Cm.,.. MeTC. 282.)

ELEIÇÕES: cidadão que já fôra convocado e
funccionára como eleitol' no respectivo col
legio pelo fallecimento do proprietario,
declarou-se dever, para a formaçáo da meza,
ser chamado como supplenlc, conforme o
art. 5 da lei. Av, 18 Setembro 18liS, (Can'.
llferc, 290.)

declarou-se como se formaria a meza para
eleição de juizes de paz e camaras, conforme
os arts. 6, 9h, 8 da lei, em freguezia cuja
lista de jui7.es se achava esgotada com quatro
a quem se fizerão os compelentes avisos.
Av. 27 Setembro 18liS. (Con'. MeTe. 290.)

ao juiz de paz mais votado estando no seu qua
triennio compete, conforme os art. 4 e 11.0,
fazer a convocação e presidir aos trabalhos
da junta de revisão. Av. 10 Outubro 1848.
( Can'. !11crc. 281.)

o juiz de paz tIo qualriennio fuluro não deve,
mas o do actual, fazer a convocacão da
junta de que trata o art. 25 da lei, ;0 qual
pelo art. 1'1.0 pertence a presidencia, apezar
de estarem em exercicio os do futuro qlla
triennio, na 3.' domingá de Janeiro. Av.
18 Outubro de 1848. (Dim'. 79ú3.)

- 1.0 a meza parochial póde addiar as eleições
de juizes ae paz e vereadores, conforme os
:1rts. 4, 9h. tiO da lei. no consistorio, corpo
da matriz ou outro edificio I sem previo
aviso aos votantes; 2. 0 3, o tendo arbitrio
discrecionario quanto ao tempo e impedi
mento. Av. 19 Outubro 1.848. (Dim·. 7943.)

ELEIÇÕES: 1." o ser iço de gllardas policiaes em
rondas não ~c entende conLl'a o art. 108 da
lei; 2. 0 o juiz de paz que aceitoll posto na.
guarda nacional não póde presidir ámeza pa
rochial, conforme o Av, 9 !ovcmbro 1846;
i5. o o emprego de guarda nacional ás ordens
dos respectivos chefes é contrario ao Av. 15
Janeiro 183ú; li. o a segunda chamada de
um districto anles de uJlimar-se a de todos,
-e desaLtender-se protesto por tfll motivo, c
irregularidade no processo d'eleições; 5. 0 0

·art. 103 da lei manda queimar as listas,
terminada a eleiç50; 6,0 sobre processo.
'Conforme o art. 1.11. da lei; 10,0 lisla com
'maior numel'O de ,"olos deve ser rell;eilada.
dando-se alguma das especies do ~rt, 50 I

-senuo admillido que não póde a junLa, ao
~rt. 5lt, subsliluir o nrbilrio de regeita.la.
Âv. 8 Noyembro 18úS. (Dim'. 7943.)

'Presidentes de pro"incia devem accompa
nhar de documentos e esclarecimentos as
representações que enviarem ao governo,
tanto s01re duvidas, como sobre il're~ula

l,idades. Circo 10 Novembro 1848. (Dial'.
7946.) .

1. o não estando ainda concluida a qualificaçãei
em certa parochia , mandou-se proceder a
eleições com a do anno pnssado, conform"e
Avs. 5 Julho e 15 Setembro do corrente;
2. o eleição e guarda da urna se mandou
fazer em nma capella dentro de povoação
por estar a matriz em logar ermo. Av. 16
Noyembro 18ú8 l Dim'. 7950); declarada
sua applicação por A\'. 28 Novembro 1848.
(Dien'. 7959.)

- 1..o estando concluida a qualificação porém lres
dias anLes da reuniáo da meza; não poden
do-se cumprir o art. 9ú da lei, mandou-se
fazer a eleição de juiz de paz e vereadores
'Com a antiga qualificação, conforme ~

Avs. 5 Julho e 15 Setembro 1848; 2.· 3.·
Tetirando-se, em razão de tumulto, o juiz de
paz e dous membros, é incompetente a reu'
nião dos restantes sob presidencia do juiz
de paz supplente; em consequencia do qú'l
forão :mnulladas taes eleicões. Av. 21 No
vemoro 1848. (Dien'. 795ti.)
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ELEICÕES.
ELEIÇÕES: approvou-se decisão sobre competen

cia da camara municipal por apurar votos
recahidos em certo indil"iduo, por julgar
incompativelo oflieio de tabellião e escrivão
das execuções do jury, com o cal'go de ve
reador. Av. 22 lOTembro18,.8. (Di01·. 7956,)

- de camaras municipaes e juizes de paz farão,
e por que motivo, annulladas. Av. 28 No
vembro 1848. (Dim', 7959,)

- não pôde presidir assemLbléa parochial JUIZ

de paz que aceitou e exerceu lagar de
juiz municipal snbstituto. Av. 6 Dezembro
1848. (Di01'. 7967.)

de juizes de paz e vereadores [orão annulladas
em Serigpe por celebrar o juiz de paz a
meza antes da hora legal, com certos e
determinados individuas, desprezadas re
clamações de votantes a favor da lei. Av.
7 Dezembro 1848. (Di01" 7966.)

a regra estabelecida pelo ari. 52 da lei sobre
numero de eleitores é limitada no fim do
dito art. , e como, com a 5.' parte. Av. i1

.Dezembro 1-8á8. (Di01'. 7969.)

de camara e Jl1lZ de paz: o presidente da
meza não póde adia-las a titulo de suborno,
e deve fazer apurar as sedulas, não se pro
vando violação da urna, e porque, devendo
ser multado um que fez adiamento, conforme
o Sá do art. 12(j da lei. Av. 11 Dezembro
18l'8. (Dim·. 7971..)

devem ser reconhecidos votantes os cidadãos
não qualificados que obtiverem provimento
no conselho de recurso, porque o juiz de
paz não pode conhecer da moralidade e le
galidade d~s netos dos conselhos, conforme
os Avs. :l e 2 Oulubro 1847, e § 3 do Av.
I! Janeiro 1848. Av. 13 Dezembro 18á8.
(Diar. 7971.)

ELEICÕES: o numero d'eleitores nunca deve
'exceder o minimo do dado em 1.8á2, senão
Da 5.' parle do arl. 52 da lei explicado POI'

Avs. 9 Julho 1847 e 13 Abril do correnle.
Av. 15 Dezembro 1848. (Dim'. 7972.)

pI'imarias marcadas não podem os juizes ue
paz mais votados adiar com pretexto de
receio de perlurbação, devendo de ouLro
modo, e como, proceder, conforme o art.
II, § 1 da Lei. Av. 15 Dezemllro 1848.
(Dicl1'. 7972.)

1." fm:lio :mn ulladas por impropriedade do 10
.gar em que se verificou, incompelencia do
iPresidente, e organisação da meza antes da
'hora marcada; 2,0 que quem ,o La cm se
dulas duplicadas obra conLra a lei, e perde
o volo, que se não deve apurar; 3. o conforme
o art. 60 daLei se deve designar e annunciar
por ediLaes oulro dia para eleição de [re
guezia, em que se não houvera ultimado
por causa de roubo da urna; 6. o annullarão
:se umas por serem contra a lei designados
pelo juiz de paz presidente os membros da
meza, pela incompelencia deste, por illegal
addiamento, abandono da guarda da urna
.durante elie, e contradiccão de actas di
zendo uma que se arran'cára ferrolho do
cofre, e ontra qtle esle estava illeso. Av. 15
Dezembro J8A8. (Di01·. 7977. )

primarias: faltando os jnizes de paz mais vo
tados e os immediatos, chamão-se para
pl'esidi-las os mais votados do 2, o districto.
2. o Av. 16 Dezembl'o 1848. (Dia)'. 7973.)

primai-ias: não devem fazer-se em casa par
ticular mas na matriz, conforme o art. ú2
da Lei, salvo circumslancias extraordina-·
rias. Av. 16 Dezembm 1848 (Dim·. 7975);
Av. da mesma data. (Diar. 7976.)

- o juiz de paz em exercicio não deve ir para f6ra
00 seu districlo, ainda por poucos dias e a
pequena distancia, sem passar a vara ao
legitimo substituto. Av. 17 Dezembro 1848.
(Diar. 7976. )
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ELEICÕES.
ELEIÇÕES: o juiz de paz presidente não encon

trando o seu immedialo para passal'-lhe a
jurisdicção, não deve abandona-la, e quando
por lal motivo não podér haver eleição no
dia designado, marcará o presidente da
meza parochial oulro dia, conforme o art
60 da Lei; faltando todos os juizes de paz
do districto, recorrer-se-ha aos do segundo.
2 Av. 18 Dezembro 1848. (Dia?" 7975.)

- conforme o art.110 da Lei ao juiz de paz mais
votado do presente qU<ltriennio devem ser
expedidas todas as ordens para a qualifica
ção, embora neste tempo tomem posse os
do futuro quatriennio. Av. 18 Dezembro
18liS. (Dia?' 7976.)

o juiz de paz mais votado para ser excluido de
presidir á meza parochial sob pretexto de
mudança, deve esta ser reconhecida e pro
vada. Av. 19 Dezembro 1848. (Dim'. 7976.)

apparecimento de sedula embrulhada em á
outras com os nomes riscados, suspensão
dos trabalhos até ser o presidente esclare
cido, protesto contra a decisão de que só
se contassem os votos da sedula cuberta ,
declarou-se deverem mencionar-se na acla.
Av. 20 Dezembro 18l18. (Diar. 7977.)

1. o de vereadores: declarou-se não serem nul
las umas apezar de faltarem certos votos,
em cuja omissão se não notava frau?e;
2. o annuUarão-se outras por serem feltas
em logar improprio, pela recusa do vigario
a dar a matriz, a qual era fóra da povoação,
devendo proceder-se, e como, em tal caso,
assignando todos os membros, não devendo
a acta ser escripla pelo escrivão de paz, e
subscripta pelo secretario, não constando
della a nomeação deste. Av. 20 Dezembro
1848. (Diar. 7978.)

de vereadores se annuUarão por se não prati
carem todos os aelos eleitoraes em um só
diaj ou se fazerem as chamadas ordenadas
pela Lei. Av. 2J Dezembro 1.848. (Diar.
(7978. )

ELEIÇÕES: 1.0 primarias celebradas em dupli
cala sendo uma na matriz, presidida pcl$
juiz de paz mais votado. e oulra em casa.
particular pelo 2. 0 juiz de paz de um dis
tricto, declarou competir á camara dos
deputados apreciar e decidir; 2. 0 3, o pl'ovi
«encias para caso de eleição a que se tivesse
de proceder antes da dita decisão da ca
mara. Av. 22 Dezembro 18A8. (Dim" 7980.

- de vereadores e juizes de paz forão annulladas
por se fazerem as ll'es chamadas cm um dia.
t1esatlendidos os rcclamanles. receberem
se listas de votantes que não compal'ccerão
pessoalmente, começar-se a apuração de
juizes de paz e não de vereadores, COInG

ordena o art. 101 da Lei, queimarem-se as
sedulas no mesmo dia, quando devia ser ()
ullimo acto, conforme o art. 59, por appa
recerem votos de mais. Av. 22 Dezembr<»
18.&8. (Dia?'. 7980.)

os recursos interpostos das decisões dos con
selhos de recursos devem ser enviados á
relação,' confol'me o art. 5 &c. Dec. 51 t •
18 Março 18.&7. Av. 23 Dezembro 1848.
(Dia1'. 7982.)

de vereadores e juizes de paz em PernambuCl)
approvou-se addiamento até concluir-se o
restabelecimento da tranquillídade publica.
continuando os actuaes emquanto não fo
rem legalmente subslituídos. Av. 23 Dezem
bro 1848. (Dim'. 7982.)

- de vereadores e JUIzes de paz addiadas; fal
tando o juiz presidente, são chamados os
mais vizinhos, e como. Av. 30 Dezembro
1848. (Diar. 7985.)

- declarou-se que não havendo sido feita pela
meza anlerior a acta de que trata o art. 49
da Lei, não podia ser supprida a acta 2.·
pela meza actual, e porque, devendo. e
como, proceder-se na acta final. Av. 10 Ja
neiro 1849. (Diar. 7991.)
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ELEICÕES,

H.LEIÇÕES: de camaras mUOlclpaes e juizes de
paz: declarQu-se não serem nuBas: 1.° por
não serem admiltidos a votar cidadãos pro
"idos em recurso pela relação, não haven
do-se apresentado á meza nem o accordão,
nem a lista dos providos; 2, o nem por se
ha"erem retirado voluntariamente alguns
votantes. Av. 10 Janeiro 18ll9. (Dim'. 7998.)

- ordenou-se que havendo impedimento dos
juizes de paz de uma villa para presidirem
interinamente collegio que linha de reunir
se, assumisse a presidencia o de um curato
proximo. Av. H Janeiro j8á9 (Dia?'. 7991);
Av.t8 Janeiro 184~). (Dia?" 7999.)

de juizes de paz e camaras accusadas de nul
lidade por violação de urna e substituição
de sedulas forão, e porque, consideradas
validas. Av. 11 Janeiro 1849. (Dim'. 7997.)

accusadas de nullidade forão consideradas va
lidas, não só por se não provarem as vio
lações da Lei como por não ler havido pro
testo algum sobre ellas. Av. 11 Janeiro
1849. (Dia,'. 7997.)

:-- de juizes de paz e camaras farão annulladas
por não ter sido feita a convocação de vo
tantes com o intervallo legal, e suspeiLa de
coacção em razão do comportamento de um
cidadão para com um grupo de votantes.
Av. 12 Janeiro -1849. (Dim'. 7997.)

- de juizes de paz e camaras forão annulladas
pela violação do art. 19 da Lei na organisa
ção da lisla de qualificação e do supple
menlo, senindo, emquanto se não con
cluissem, as empregadns do quatriennio
findo. Av. 12 Janeiro 1849. (Dia/'. 7997.)

- de juizes de paz e camaras forão annulladas
por terem sido feitas na casa do juiz de paz
vresidente da meza parochial, contra o dis
posto no art. 1,2 da Lei. salvo os casos pre
\"Ístos. Av. 13 Janeiro 1849. (Dim'. 7997.)

ELEICÕES,

ELEiÇÕES ~ o jUil de paz do 2. anno, pre idenlc
interino da meza, deve servir emquanto o
juizmais votado não participai' officialmente
que se acha desimpedido, ou se apresentar
na occasião dos trabalhos para presidi. los ,
ou o seu immedialo em ,·olos. Av. J3 Ja
neiro 1849, (DiOl" 7997.)

- Goclarou-se que conforme o Av. 25 Fevereiro
1847 podia ser transferida, e como, a ins,
tallação de juntas, observando-se porém as
solemnidades dos arls. 20 a 22 da Lei. Av.
1.9 Janeiro 1849. (Dim'. 8000.)

- não compele aos juizes de paz julgar da mo
ralidaue e legalidade das eleições, e por
isso de\'em iucluir nos volantes os ordena
dos pela Relação do districto. Av. 23 Janeiro
18.&9. {Dim', 8003.)

não podem os juizes de paz addiar eleição
primaria em consequencia de duvida sobre
Dumero d'eleitores que devem com an
ticipação verificar. Av. 24 Janeiro 1849.
(Dim·. 8003.)

dElclarou-se que o arL BO da Lei é applicavel
á presidencia da junta quando se reunir
pelos 5 dias, findos os do art. 22. Av.
25 Janeirl? 18á9. (Dia/'. 8005,1

as autoridades e empregados publicos, sobre
eleição devem dirigir-se ao govemo por in
termedio dos presidentes. Circo 27 Janeiro
iSá9. (Dim'. 8007,)

em parochia não provida canonicamente não
se reune junta qualificadora, deyendo a re
visão fazer-se. e como, conforme os Av .
21 !)ezembro 184G e 20 Fevereiro 1847;
{las parochias novamente creadas deve o
presidente da junta convocar, em logar de
eleitores e supplentes, os oito cidadãos que
lhe forem immediatos .em votos. Av. 27
Janeiro, 1849. (Dilll"~ 8007.)
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ELEICÜES, .
ELEI '::ÔES : a junLa de qualificação deve I'eunir-se

no districto da malriz, conforme o Drt. 2
da Lei. Av. 27 Janeiro 1849, (Dia,.. 8007.)

ELElCÕES.
rochiaes, pertence o sorLeamen to dos \'e:'
readores empatados, conforme o al't. 115
da Lei, Av. 7 Fevereil'o 18lt9. (Dia)". 8014.~

do Rio de Janeiro for~1O nnllullada. por haverem
sido falsificadas e emendadas, mandan
do -se proceder a novas, recommendado o
cnmprimenlo do art. '105 da Lei ás cama
ras, a quem não cumpre conhecer da sua
moralidade, representando opportunamente
por occasião de cumprir·se o art. 106 da
Lei. Av. 3 Fevereil'o 1849. (Dia,.. 8011.)

- declarou-se que, sendo annulladas certas elei
çúe-, devião conLinuar a sen'ir os juizes de
paz e camaras alé que os novos eleitos se
empossassem. Av. 3 Fevereiro 18li9. (Dim'.

011. )

sohre proceder-se a nOVa qualificação em vir
iude do Dec. e Av. 20 Fevereiro 18!l7, em
parochia em qne se havião feito duas quali
ficações annulladas. Av. 3 Fevereiro 1849.
(Dim', 8011.)

- mandou-56 empossar camara e juizes de paz
novamente eleilos em certa fregueúa por se
Dão havel'em annullado taes eleições; com
parecendo o toLal ou maioria dos vereadores
exigidos pela Lei para haver sessão. Av. 5
Fevereiro 1849. (Dia)'. 8012.)

- n pur:lçào definiLivil dos volos para vereado
res compele as camal'as, e como, conforme
o ::Irt. 105 da Lei. Av. 5 Fevereiro 1849.
(Dim'. 8012.)

- o presidenLe <ln provincia de Minas deve ser
qualificado na freguezia a que perlencer o
palacio na época da quali ficação, e como
e porque. Av. 5 Fevereiro 18á9. (DiQ1'.
8012. )

--- de camaras e juizes de paz: declarou-se que
ás comaras muoidpaes, e não ás mezas pn.-

ELEIÇÕES: de juizes de paz e camaras presididas
por juiz de paz que como subdelegado eslava
condemnado por accordão da Relação á sus
pensão do emprego por um anno, consi
derarão-se validas. Av. 7 Fevereiro 18li9.
(Dia,.. 801.4.)

divisão ecciesiasLica, conforme o § 1.. Dec.
!l80, 24. Ol1tubro 18li6, é considerada base
das operações eleitoraes, e a sede da paro
chia determina o município e a comarca.
Av. 9 Fevereiro 1849. (Dicl1'. 8017.)

em curato creado pelo hispo para Cuncções
espirilnaes, mas não reconhecido pela As
sembléa provincial, não póde praLicar-se
acto eleitoral algum. Av. 13 Fevereiro 18M>'
(Dim'. S02L)

e quaes. apezar de irregularidades, forão con
sideradas validas. Av. 15 Fevereiro 11il49..
(Dia/'. 8022.)

de juizes de paz e camal'a da cidade de La
ranjeiras. em Sergipe, quaes forào decla
radas validas apesal' de serem accompanha
das de disturbios e espancamentos, e <{uaes
annlllladas por serem clandestinamente fei
tas. Av. 21 Fevereiro 1849. (Dim'. 8038.)

de vereadol'es e juizes de paz, no Ceará, forà&
consideradas validas; desprezadas accllsa
ções de excessos aLlribuidos á presidencia.
Av. 21 Fevereiro 1849. (Dim'. 8043.)

de juizes de paz: approvou-se que á vista do
art. 110 da Lei fussem presididas pelo juiz
de paz mais votado do qualriennio de 18!J8.
por lhe competir nos termos do citado art.
combinado com o art. 93. Av. 23 Fevereirll
1849. (Dia,.. 8038.)
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ELEIÇÕES

ELEIÇÕES: npprm'ou-se marcai' novo prazo para
con\'ocHção de junla; e recommenelou-se
applicação da multa do § 6. art. 126, ao
juiz de pnz que não cumprira o preceilo do
:lrt. 19 da Lei. Av. 27 Fevereiru 1849.
(Diar. 8031. )

não obslanle a dissoluÇãO da camara dos depu
tar!os eleve pl'o:,eg:uir-se na qualificação dos
volanles, l'enniflo segunda da junla qualifi
cadora e conselho municipal conforme os
arls. 25, 22, 36 da lei. Av. 9 Marco 18h9
(Dill1" 80/10); 2 Av. idem (IJiar. 8057); Av.
21 dilo (Di01'. 80ôo). explicadu POI' Av. 30
Abril l.tl49 (Di01'. !:\089); Av. dilo. (Dim·.
8096. )

- de juizes de paz. e camaras mlluicipaes, an
nullárào-se, a17m de oull'OS motivos. por
ler sido feita na casa do juiz de paz, lambem
subdelf'/2:ado. e não oa malriz. Av. 9 Março
18ll9. (Dim'.8057.)

de "ereadores, deixando de fuzer-se com as
dos juizes de paz tempo, ernquanlo não
exislirem, Sf'rvem os do qualriennio pas
sado, e não as cieiudãos mais votados do
municipio. Av. 9 Março 1849. (Diar. 8063.)

- de cam ara , e juizes de paz, na villa de Cam
po. comarca da Estancia, decl:trárãCl-se
validas, a pelar de que: 1. o a mesa rejeitasse
indevidamenle sednlas de volantes, admit
tindo de nulros alislados no anno anlerior
pelas quaes se fez a chamada; 2.' e de não
se affixar a lista nos lo~ares do costnme e
só no corpo da matriz, e 3.' pela plausibi
lidade de razões para não apuI'ar listas es
criplas em papel pardo cm nUlnero que não
llllerasse eleição. Av. 15 Mal'ço 1.8ll9. (Dial·.
8057.)

- i.' conforme o art..110 lei. e Av.18 Dezembro
proxiruo pnssado, o juiz de paz do qua
lriennio passado é o presidente da junta de
qnalifica<;ão; 2.' juiz de paz para l'll'r;anisal'
a junla é o deúgnado pelo art. 6; 3. o si jui&

II

de paz, sendo subdell.'gado, pó de presidir
á me:!a parochial, e accumular fuacções,
resolveu-se pelo art. 110. Av. 15 Março
t84~. (Dia,'. 8057.)

ELEIÇÕES de camara e juizes de paz: approvou
se mandar apurar aela das feitas na malriz.
-desprezada ilJegal apuração feita pela ca
mara, a que se procedêra illegalmente fóra
da matriz e da villa, porque a camara não
podia conhecer de irre~ularidadede eleição.
Av. 20 Março 18119. (Dien'. 8057.)

de juizes de paz annullárão-se: 1. 0 por conter
sedulas com maior numero de nomes do
que o devido; 2. 0 não terem sido despre
zados 05 nomes exced"oles conforme os arts.
M e 10l!. da lei. Av. 20 Março 1849. (Dia7·.
8057.)

de camaras e JlllZes de Paquequer e Nova
Friburgo, forão annulladas: 1.0 por falta
de espaço en lre a convocação e reunião dos
eleitores; 2. 0 por aqllella não ter sido for·
Dlal, aliviando-se por isso da multa os que
não com pa recêl"ão; 3. 0 por não serem admit
tido:! a volar oulros qualilicados, só pOl' náo
declararem a pI'o6 'são dos votados, não as
tomando ao menos :l mesa em separado;
li.· paI' infidelidade na apuração. Av. 21
Março 1849. (Dim'.8058.)

1.·, eleitor liberlo, eliminado de jurado, deve
o presidente da mesa pal'ocLtial convocar,
porque não conhece da illegulitlade da
eleição; 2. o si o pronunciado em cl'ime de
responsabilidade pela relação está decidido
no Av. 23 Abril 1847, S 5. Av. 21 Março
t8!l9. (Diar. 8058.)

de verendoc'es e juizes de paz, na.vilIa de Souza,
forão anoulladas por serem fcilas com mesa
illegalmente composta. Av. 27 Marco 1849.
(Diar. 8058.) •

- de camal'as e joizes de paz, na freguezia das
Nevos, no Rio de 1:lneiro, forão annu11ada.
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ELEIÇÕES

por baverem sido pelo juiz de paz privados
de vut<lr ciô"dãos reconhecidos pelo con
selho municipal, negando-se inscreve-los na.
lista supplement<lr conrorme o arl. 37 da
lei, e por não se convocarem, conforme o
arL 9!J , os eleitores para formação da mesa.
Av. 3 Abril 1849. (Dim'. 8071.)

ELEIÇÕES: declarou-se não competir á presiden
cia da junta qualificaliva para reclamações,
&c. , a juiz de paz aclual, nem ao mais vo
tado do qllalriennio passado, do districlo
mais visinho, estando impedidos lodos os
do respectivo. Av. 13 Abril 18119. (Dim'.
son.)

- juiz municipal que tenha sido testemunha em
justj{jcação pal'a base de reclamação que
tenha de ser presente ao conselho muni
cipal, nem por isso fica privado dI' presidir
ao dito conselho, vislo o art. 33 da lei e
Dec. 500, 16 FC\'ereiro 1847. Av. 13 Abril
1849 (Diar. 8076); Av. idem. (Diar. 80116.)

de vereadores c juizes de paz de S. Sebastião
de Correntes, farão annulladas por serem
os habilantes violenlamente privados de
lolar, e pela illegal formação da mesa, nno
se recorrendo á sorle a respeito dos volantes
com um só volo, e pela fraude de mencio,
nar-se na acla numero oe volos maior que
os volantes. Av.17 Abril 1849, (Diu,'. 8076.)

- não podem ser previamenle adiadas pelos juizes
de paz J e só com di .. marrado, conforme o
3rt. 60 da lei. Av. 20 Abril 1tl4! (Diar.
8079); Av. dilo. (Dim'.8090,)

- de camara e juizes de paz de Nossa Senhora da
Luz, da villa da Independencia, forão an
nulladas: 1. 0 por não ler sido a urna guar
dada na parle mais oslensiva e central da
igreja, e sim na sacristia; 2. 0 fatra de
edilaes convocando volantes; 3. 0 não ter-se
feilo rol dos que fallál'ão á primeira e se
gunda chamada; 4. o não conslar da ólcla os
nomes dos volanles que não comparecêrão.
Av. 24. Abril 184.9. (Diar. 8091.)

ELEIÇOES : approvou-se designação de novo dia
para reunião de junta de qualificação e
conselho municipal, por não ler-se verifi
cado com a [<llLa do juiz de paz eID quem
suas vezes fizesse; e que fosse presidida a
junta pelo primeiro juiz do presente qna
triennio, conforme o art. 4 lei, e Av, 2<J
Fevereiro do corrente. Av. 24 Abril 18h9.
(Dim', 8091.)

1..°,2.° juiz de paz do terceiro anno preside
ti junla de qualificação, eslando o pI'imeir(}
e s('gundo inhabilitados por serem capitães
da guarda uacional, c PUI' isso a e tes não
deve sei' cedida a pre1>idencia quando se
apresentem, confol'me o ad. 11 Leii8 Agoslo
1831 e Av. 29 Janeiro PI'OXilOO passado;
3.° eslando aql1eJle juiz imprdido servirá o
seu immec!iato; h.o pôde o dilo juiz, para
conformar-se aos arts. 2 e 52, segunda
parle da lei, revogar edilal em que se con
voque maior nnmero de eleilores do que o
devido. Av. 25 Abril 18Ll9. (Dim'.809ô.)

1.°,2." o juiz municipal formado, e como lal
exclui do de vereador, largando aquelJe em
prego põde exercer o de vereador; mas o
Dec. 429, 9 Agosto 1845, não hahilita
aquelle, cuja eleição fór nulla, que não fica
rev111idada pelo complelamento do tempo de
domicilio; 3.° os vereadores juramenlados
por llquelle juiz municipal servindo de pre
sidente da camara. não necessiliio novo
jl1l'amenlo, e porque; h. ° na falta do pre
sidenle da camara, para funccionar no con·
selho municipal, devem ser chamados os
mais vereadOl'es segundo a ordem da vota
ção, e, na falta, snpplenles; 5.° juiz muni
cipal não pôde juramentaI" supplenles de
,'ereadores; e, faltando lodos, deve-se es·
})er(11' que algum se restabeleça. Av. 25
Abril 1849. (Dia?'. 8112.)

de deputados para a nova le~islatura decla
rou-se deverem ser feilas pela qualilieaçãG
do corrente anno. Av. 27 Abrilt8!J9 (Dtar.
808~); Av. e Circo dito. (Diar. 8096.)

- de camaras e juues de paz no Principe Im-
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perial, CID Piauby, farão annuHadas por
lwvel'em lido por base uma qualificação
irregular e incompleta pela falta da reunião
do conselho municipal, mandando-se func
cinnar as autoridades do quall'iennio pas
sado alé nova eleição. Av. 28 Abril 18á9.
(Dim·. S091.)

ELElÇOES: 1.. como deverá proeeder o presi
denle da juala de qualificação para o fim dos
arls. 22 a 24 da lei, achando-se na igreja enfio
comparecendo algum dos qualro membros
da junLa, conforme os arts. 29 e 10 da lei;
2." como se cumprirá o ul'L 6lei, quando
falLarcm os immediatos em valas ao pl'esi
denle para formação das junLas ou mesas;
3.· eleição primaria que homer deve ser
feila pela CJualificação do correnle anno.
Av. 28 Abril 1849 (Dim', 8112); ao § 3
explicação. Av. 30 dito (Diu7'. 8089); Av.
dilo (Dia?'. 8096); Av. 7 Maio 1849. (DLm·.
8112.)

solvêrão-se duvidas ao art. á6, § 1 da lei:
1.· sobre audiencia do pal'ocho, juizes de
paz e cidadãos; 2. o que a mesa parochial
não é obrig'ada a eslar pelo teslemunho
deUes; 3.·, ll.o que a mesa p6de chamar
indislinctamente qualquer dos individuas
mencionados no diLo ar ligo ; 5. 0 que laes
pessoas são obl'jgadas a comparecer nas
jt nlas para dar seu leslemunho; 6. 0 o vo
ianle p6de apresenlar o inspector de quar
t il'üO para teslemunhar sua idenLidade. Av.
2 Maio 1S~9. (Dia?'. 8J 12.)

appl'ovou-se designação de novo dia para reu
nião da junta de qualificação não \'eriGcada
por falta de convocação, e que fosse presi
dida pelo primeil'o juiz de paz do presente
quaLI'iennio, e porque. Av. 8 iVIaio 18ll9.
(Dio1'.8096,)

1.. que se lenhão de proceder no Arrozal or
denou-se que fossem com a qualificação d0
anno aOleriOl', por não ter ainda Lerminado
seus Irabalhos o conselho municipal e sei'
duvidosa a validade das duas qualificações

u

feitas, uma na matriz sob a presidencia do
juiz de raz do terceil'o anoo, e oulra cm
diversa casa; 2. 0 que as ditas eleições se
fizessem na matriz por não constar ubsta
culo ; 3. 0 que o juiz de paz mais volado do
quatriennio findo presidisse á eleição, ou,
em seu impedimento. os jmmedinlos pela
ordem da votação. Av. 8 Maio 1849 (Diar.
8097); aDnullárão-se taes eleições. Av. 25
Junho 1S119. (Dim·.8163.)

E·LEIÇÕES de camara e juizes de paz de Santo
Antonio de Sá, forão annulladas por serem
presididas por individuo qne perdêra o c:\rgo
de juiz de paz aceitando o de collector, con
forme o Av. 5 Março e 26 Abril 1847. Av.
14- Maio 18lt9. (Via7·. 8106.)

qualificação feila cm curato elevado pelo ordi
nario, e a que fallava a sancção do poder
temporal. foi 3nnullada. Av. 21 Maio 1849.
(Dim·.8112.)

1.o membros de junta não são competentes
para julgar da iHegalidade, ou não, com
que rune.ciona o juiz de paz presidente por
falta de juramento ou diploma, nem co
nhecer de seus actos, conforme o § 2, Av.
63, 29 Março 18h7; 2. o o escri"ão, servindo
perante a junta, põde, conforme o art. 31
da lei, dar esclarecimentos sobre a qualifi
cação; 3. 0 seu presidente não póde despedir
os membros que interromperem os Lraba
lhos com nrp;umenlos frívolos, &c. ; LJ. o con
forme o art. 37 da lei e Av. 29 Fevereiro
1847, o livro da ql1ali{jcaç~1O do art, 21 deve
sei' remeltido á camara municipal. Av. 21
Maio 1S!!9. (Dim'.8159.)

3.° si na mesa par'ochiul devão sel'vir os elei
tOl'es da legislatura dis50lvida, 011 do qua
triennio anleriol', solve a umida o al't. 112
da lei; 4. 0 annullada a eleição de 1847, e
extinclos os poderes dos eleitores, resta
o remedia do art. 6 d:l lei POI' analogia
do disposlo no § 7, Dec. 1180, 2h Ou tnbro
18/16 e Av. 11 Agosto 1848, § 3; 5. 0 juizes
de paz do ql1atrienoio findo serriráõ em-

60.
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quanlo não forem substituirlos pelos da elei
ção a que tem-se de proceder. Av. 24 Maio
1849. lDiar. 81tiO.)

ELEIÇÕES

tados arts. .& e 98. Av. 31 Maio 1849. (Diar.
8161.)

ELEIÇÕES ela villa Franca do Imperador, em S.
Paulo, declaroll-se: l.~qlleojuizpresidente
da junta de qualificaçào nilo podia su~peOller

indefinidamente os trabalbos contra o Av.
63, 29 Março J847, § 4; 2. 0 que, conforme
o art. 20 da lei e Av. 22 Novembro 1848,
S1, devia convocar-se, e corno, novamenle,
"isto não ter durado vinte dias; 3.~ que,
lendo funccionaJo por esse tempo, deve
celebrar a segunda sess~o, confol'me o art.
22 ela lei e Av. 7 Março 1848; lJ.~ que o
consl.'lho mnnicipal não deve conuecer de
recurso, c qual, não cflrnprehendido no
Dec. 500, 16 Fevereiro 1847, que nos 'Irls.
8 e 9 explicou o art. 35 dói lei, nào se re
ferio á faUa da segunda reunião, conforme
o lIrL. 22; 6. 0 \lma vez completos os traba
TI10S da junla deve o presideule da provincia
designar a reunião do conselho municipal,
flhservado o Av. 22. 0 25 Fevereiro 18~7;

6. o não se concluindo a qualificaçfto a tempo
de celebrar-se eleição de eleitores em tempo
Eomo se prllcederia cunforme os SS ~ e 6,
Av. 12. o 25 Fevereiro 1847, conGl'mado pelo
de 23 Janeiro 1849, § 8. e 60 da lei, Av. 26
Maio 1849. (Diar. 8160.)

- da camal'a e pmes de paz da cidade da Es
lancia. em Sery;ipe, forão annulladas por
haver, durante ellas. grande força armada
denlro da llovoaçao e no recinlo dll malriz,
e sido o seu commandanle aulorisado para
recrutar, apezar de não :ler prohil>ido pelo
art. 108 lei. funccionando no en lretanlo as
antigas auloridades. Av. 31 Maio 1849.
(Dim·. 8123.)

- cleclarou-se nno dever ser convocado, para
fazer parle do conselho municipal, vereador
mais votado que não estava qualificado
votanle ao lempo da eleição, conforme o
art. léi 1. OUlubro 1828, e 93 lei de eleições
combinado com o art. óO; nem o pI;meiro
supplenle pela mesma razão e não ter Oli

dous annos de domicilio, conforme os ci-

ELEIÇÕES: depois de encerl'ada a spgunda sessão
da junla nflo pótie o juiz de paz incluir na
lisla dos votantes citladão que por esqueci
mento não fosse mencionado, podendo só
isto Lpr lo~ar por meio de recurso, e como.
Av. 31 Maio 1849. (Dia!'. 8162,)

1.. 0 si é nl1llo O conselbo de recurso por fazer
parle delle vereador presidenle da cnmara
e deputado provinci ..d elU exercicio; 2, o si o
consl'11l0 deve allellder requerimentos de
individuos que nflo recorrêrão das junlas;
3. 0 si na f(llLa de eSCl'iVrlO de paz deva-se
chamar qualquer cidadão. P. sob que penas
e quando; 4. o que eleilol'es devem ser con
vocados para a junla, si os de 18.&4 ou da
nclual legislatora; 5. 0 sobre proceuer-se, e
como. á quali licHç50, 5011 êloüo-se duvidas.
- Vid. Av. 31 Maio 184~. (Dia/'. 8232.)

- inlelligencia deu-se a respeito da segunda
parle, art. ó2 da lei, applicado á parochia
cujo terrilorio seja augmentado pela anne
xação de parle do de oulra. Av. 8 Junho
1849 (Diar. 8129); Av. dilo. (Dial'.8163.]

declarou-se que uma mesa parochial podia
fazer declarar na ada a falla de renda do
cidadão volado pal'a juiz de paz. Av. 8 Junho
f8fJ9. tDial·. 8Iti3.)

- não obstante manifestar-se falsificação na copia
aul1Jenlica de acta de eleicão de eleitores
remellida por ull1a cnmar~, ordenãrão-se
novas averiguações; para verificar aquella,
reune-se nova junla C)ualificadora. Av. 8
Junho 181.19. (Diar.8237.)

de camaras e juizes de paz diversos em Minas
se aimullilrão: 1,0 por não ser or~anisada

a mesa parocllial conforme o arl 8, &c.,
h3, 95 lei; 2. 0 ter-se feilo uma 56 chamada
de volantes contra o art. 48 da lei; 3. 0 não
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se lerem convocado os eleitores supplentes
e votantes contra o <lrt. 9lJ; h.o ler ficado
uma das chaves da urna em poder do es
crivão de paz contra o ad. 61; 5. 0 por ter
começado a trabalhar n'uma capel1a, con
tinuar n'oulra e vir concluir na primeira;
6. o por se não mencionarem na acta todos
os VOlalllf!s qlle não comparecêrão. Av. i2
Junho 1849. (Dia,'. 8132.)

ELEICÕES.
dos membros; 3. 0 não ler o presidenle ano
nnnciado a installação da assemblEia paro
chiaI; 4. 0 não se ler lavrado ac~a especial
da terceira cuamada; 5. 0 rec"elJercm-se se
dulas de pessoas que não comparecêrão, e
de mudadas da freguezia, e morlas; 6.° in
trodllcçiio de listas na urna. Av. 23 Junho
1849. (Diar. 8137.)

ELEIÇÕES: de juizes de paz de S. Gonçalo do
Pará annllIJárão-se, porque, conclui da a
qnalificação em m~ado de A~osto, n~lo po
dia a eleição ler logar a 7 ue Setembro sem
infraccão do art. 9!1 da lei. Av. 12 Junho
1849. ·(Diar. 8132.)

- da Barra-Mansa e Espirito Santo se annullárão
flol' se não admiLLir a votar grande numero
de individuos providos pela relnção; inver
ter-l;e a ordem da chamada contra o art. li8
da lei; não se declarar na acla os que não
comparecêrão á terceira chamada, contra o
art. li9 da lei; nem se fazerem as lres cha
madas; ter sido levada a urna para a casa
do juiz de paz, sem conslar da acta; e por
apparecer raspado na acta um nome dos
mais votados, sem fazer-se resalva alguma.
Av. 14 Junho 1849. (Diar. 8133.)

- de S. Gonçalo do Rio Preto, em Minas, annul
lârão-se, porque, sem motivo, se fizerão a
11 de Set~mbro; não se avisar o publico
do addiamento, nem declarar-se na acta.
Av. 1lI Junho 18!19. (Dia7·.8133.)

- primarias designadas para o dia 5 de Agosto
derlarou-se que devião, e porque, ser presi
didas pelos juizes de paz mais votados do
qnatriennio corrente. Av. 19 Junho 18.&9.
(Diar. 8129.)

- ela nahia para vereadores e juizes de paz:
approvou-se sua annullaçiio: 1.° por não
ter o presidente feito a leitura do cap. 1,
til. 1 da lei; 2. 0 não se mencionar na acta
da organisação da mesa, numero de votos

ELEIÇÕES: de camaras e juizes de paz de Sanlo
Anlonio e Patr'ocinio, em Minas, annullá
rão -se: 1. 0 plll' ter a mesa fllvorecido calldi
da los com volos que não liverão; 2. o apural'
se numero de sedulas maior qne o das rece
hidas; 3. o serem estas recolhidas em lenco
e levadas para a cnsa do presidente da mes~;
4.° omissão na acta dos volantes que não
vierão á terceira cLamada. Av. 27 Junho
1849. (Dia,.. 8141.)

- da cidade do Rio Grande, em S. Pedro. de
clarou-se não dever O numero de sens elei
tores exceder ao minimu do que dera nas
eleições de 1845 -181&7, salvo o accrescimo
da qninta parte, conforme o art. 52 da lei.
Av. 27 Junho 1849. (Diar. 8237.)

- reumrao-se as principaes pl'ovidencias dadas
a respeito das primarias e secllndarias. Av.
e Instr. 28 Junho 1849. (Dim". 8143.)

- de calDara e juizes de paz de S. Pedro e S. Paulo
do Ribeirão de Lagcs de 1Laguahy no Rio de
Janeiro, apezar de repre.sentações contra
ellas, forão confirmadas. Av. 30 Junho 18.49.
(Diar. 81ll2.)

- de camaras e Junes de paz em diversas Ere
guezias de Mallo-Grosso, farão annulladas
porque sens presidentes Lavião deix-ado de
ser juizes de paz exercendo postos na guarda
nacional, não pedendo depois optar, e
ou1ros empalados em votos não tinhiio sido
tirados á sorte, e terem sido gual'dadas
pelo parocho. contra o art. 61 da lei, as
sedulas recebidas no primeiro dia: oulras
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eleições forão declnracltls subsistentes, npe
zal' dos vicias aJIegtldos, Av. 5 Julho 1849.
(Dia/". 8147.)

ELEIÇOES de camara e juizes de paz na frpguezia
da aldêa de Sanl'Anna do Rio das Velhas fa
rão confirmadas, porque, ainda quando pro
vadas as irrel!ularil1ades allcgndas de recru
tamento feiLo dUl'anLe o seu pl'ocesso, não
importarin sua nuJlidade, emborn convenba
que se não façn law\.)/'m em laes occasiões.
Av. 17 Julho 1849. (Dia?" 8154.)

primarias nn fr'eguezia da Ribeira tIo Rio de
Janeiro mandár[lo-'c fazf'r róra da matriz
arruinada, em uma capeIla que nwlhor
guardasse a uma c livc:,se cOlllmodidade
necessaria no cenlro da povoação. Av. 19
Julho 1.849. (Diaj'. 8158.)

de camara e juizes de paz de S. Fidelis.
S. Gonçalo e S. Sebastião ele Campos forào
confirmadas, apezar da fa!La de sOl'leio de
dOlls cidadãos com igllnl numero de votos
para juizes, por lerem estes pedido escusa
em virtude do indulto do ad. 1i Cad. Proc.
Av. 19 Julho 1849. (Diar.8158.)

de eamara ejuizes de paz na "illa de Carolina,
em Goyaz, furão annulladns 1>ClI' se não
guardarem os nrts. 42, 43, 48, á9, 95.
96,101,104 da lei. Av. 20 Julho 1849.
(DiOl',8158.)

de camara e juizes de paz ela AIagôa-Nova, na
Campina·Grande, forão coufirmadas. Av. 21
Julho 1bh~J. (Dim·. 8159.)

de camara e juizes de paz de Ilahnyaninha , cm
Sergipe, annull<irão-se por nlio se satisfa
zerem solcmnidades pal'a publicidade do
aclo, ser feita em duplicada em casa do
juiz de paz e do vignrio, e pelo segundo
juiz, sem estar impedido o primeiro, que
não perdêra lagar pOl' não ser collector e
exacLor, como se allegava. Av. 23 Julho 1849.
(Dim·.8163.)

ELEIÇÕES: revClgál'ão-se decisões do presidente
da Piaully sobre incClmpatihilidade das
funcçõE's de juiz de paz e membro do con
selho municipnl na qualidade de presidente
da camara, e mandoll-se obs"rV:lI' o Av. 22
Junbo proximo passado, Av. 30Jl1lho1849.
(Dim', 8224.)

qualificação de Apucly no Rio Grande do Norte
foi annullada por Sf'l' a coovocaçflO e pre
sidencia da junta por juiz incompelente e
não d:ll'-se inlel'val1o cnLre a insLallacão c
convocação, tomando-se em scparado os
,'olos da dila freguezia. Av. 31 Julho 181,9.
(D im'. 8225,)

a lista dos "oLantes qualificados, conforme o
mt. 21 da lei, del'e affixar-se no il1Lprio~'

das malt'izes. Av. 3 Agosto 1849. (Diar.
8172.)

1,° primarias, no dia 5 de AgosLo, mandou-se
fossem presididas pelos jui7.es de paz do
qnaLl'iennio aCLual, conforme o Av. Inslr. 28
.lunho 1849, ado 1. Av: 8 Janeiro 11:M9.
§ 2, e 19 Junho corrente; 2. 0 deve-se
julgae reclamaçi'to desatteodida a de que a
junla não tomnr conhecimenlo por falta de
documel1Los; 3. 0 [IS mesas de parochia no
dia [) de Ago 'Lo dc\'ião SPI' ol'l;anisadas com
eloilores da lt'gislatura dissolvida, Av. 13
Agosto 1849 (lJim'. 8225); ao § 3, Av. á.
Selembl'o 1849 (Dim', 8~26); sobre o S1,
eleições presididas por juizes de paz do qua
triennio passado, nada póde o govel'llo deli
hera!', e só a cama!'a dos depulados. Av. 19
Setembro 1840, (Dim'. 8211.)

os officios dos secretarias de collegios acom
panlwndo nuthenlic[ls de eleições de sena·
dores, on deputados. na forma dos 3l'ls. í9,
84 lei, são enviados directamente ao go
verno. Dcc. 6~:2, 27 Agoslo 1849, art. 2,
S 4. (Dim'. 8205,)

1. o intelligE'ncia ao 3rt. 19 das 1mb'. 28 Junho
proximo passado: paIana - defeiLo - nào
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se refere á identirlade do volante. mas á
Stlfl idoneidade; 2. o que é válida. e porque,
qualificaçno concluida. presidindo, como
presidente de camar3. indi,iduo lambem
primeiro supplenle do juiz mUDicipal. Av.
;31 Agoslo 1847. (Di.m'.8220.)

ELEIÇÕES: approvou-se ao presidente do Para
ter susprndido trabalhos de mesa parochial
em razão de rerresenlnçno de seu presi
denle, C]l1eixnndo-se de procedimento oe
mesario g lIe fez reI iver qllPsti\o resolvida.
Av. 18 Selembro 1849. (Dia,'. 8226.)

- de camara c juizes de paz de Areicum annul
lárão-se porque suas actas de recebimento
das seduJas não furão assignadas, ntún
]aHudas em acto conseculivo, na presença
de todos os mesurios, que se acha vão au
sentes, e porque a apuração teve lambem
logar em llUsencia dos mesmos que rf'pre
senlárão, mandando servir os da eleição
passada alé se rI;' 111 suhslituidus. Av. 18 Se
tembro 1849. (Dia,'. 8209.)

- de camara e JUIzes de paz em djversa~ vilhs
do Ceará: uma, poslerior ao dia murcacfo,
foi declarada nuHa. Av. 18 Se lembro 18119.
(Dim'. 8209.)

de cam aras e JUIzes de paz: 1. 0 approvou-se
adiamento, e porqlle moli,'o, e servirem,
conforme o arl. 112 da lei, os eleitores
dissolvidos; 2.0 o arliamento do consf'lho
municipal, e porque; 3.° que a eleição
priml;'ira .Je 5 de Agoslo fussp. pela qualifi
cação de 18.&7; 4. 0 que se hOt1VesseOltoOllldo
em separado votos que recahirão em cerlos
Domes alterados. Av. 18 Setembro 1811il.
(Diar.8253.)

- eleitores para junta de qualificação na terceira
Dominga de Janeiro proximo fuluro, Ião
08 da legislatura dissolvida, e porque. Av.
9 Novembro 1849. (Diar. 82Õô.)

ELEPHANCIA: Vid. !I1orphea.

ELMOS são conlrahando ele guerra. Tratado com
li Grãa-Bretanba, Hl Fevereiro 1810, art.
28.

EL-REY; sobre processo contra individuo denun
ciarlo de haver blasphernado atrevida e sa
crilegameote conlra o Senhor D. João VI.
Av. 2. 0 211 Maio 1831. (Colt. Nab.)

EMANCIPAÇÃO: o menor lesado pm partilha,
emancipando-se, pela resliluição que lhe
cabe, póde arrelIar daquella. Res. 22 No
vembro t818 annexa á Res. 2." 21 Oulubro
1822. (CoU. Nab.)

- requeridn por filha-famílias maior de 35 an
nos ne~ou·se por não concordar o pai. e se
Dão "erificar molivo alg;um dos que em di
reito se requerem para ser o pai consLran
gido a emancipar sens filhos. Provo 2. 9 2&
Maio 1823. (CoU. Nab.)

- dos escravos. Vid. Africanos-Escl'avos.

aos juizes de orphãos incumhe conceder suas
carLas. Lei 22 Setembro 1828. art. 2, S4.
Av. 33,15 Fevereiro 1838. § 2. Reg. 143.
15 Março 18!J2, art. 5, S 1.

- suas provisões são subjeilas a novos e velbos
direi los , e qnaes. Dec. 25 Janeiro 1822
tabellas. Lei 60,20 Outubro 1838, tabdla,
§ 12. Ord. 22 Abri118118. (Gaz. O/r. 94.
ô.· vol.)

que sello pagão seus titulas. Dec. Re~. 355.
26 Abril 18M, art. 31; seja qual fôr a sua
formula. Ol'd. 2&.0 e 20. o 11 Março 18116.

- seus titulos devem passar-se por carlas ou
provisões como d'aoles. Av. 26, 11 Março
1846. -
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EMBAIXADORES: fa,'ores aos britannicos e por

tuguezes accordados. Trat. 19 Fevereiro
1810, afts. 10, ti, 3J.

EM13ARCACÕES.
ou pogem deserlor dellas, se mandou pagaI'
logo mez de soldo descontado do apprehen
elido, que terá destino, e qual. Av. 30 Ai>ril
1808. tCDU. Nah.)

declarou-se e ampliou-se a Ord. Lei 3, tit. 10,
§ 3, a favor dos que, como taes, se achando
ausentes. tivessem anles sido ou fossem de
pois chamados a juizo. Alv. 21. Outubro
1811, §§ 3,4.

- francezes e por\uguezes: favores a elles accor
dados. Ajusle de Julho 1814 em POI't. 16
Selembl'o 1815 (CoU. Delg.); Tl'at. 6 Ju
nho 1826, art. 2; e aos de Dinamarca, Trato
26 Outubro 1828, arfo 7; e aos Portuguezes,
Trat. 1.9 Maio 1836, art. 2.

- nomea-Ios é allrihuição do poder executivo.
Consto 3\'t. 102, § 6; e á regencia. Lei 14
Junho 1.831, art. 18.

- violação de suas immunidades como é plmida.
Cod. Crim. art. 75.

- que continencias e honras militares recel>em.
Provo 8. 0 15 Fevereiro 1843, S19.

EMBARCAÇÕES de guerra da armada nacional:
das que desarmassem se mandilrão escolher
100 marinheiros dos mais habeis para o ser
"iço do arsenal de marinba e compôrem o
trofo. AY. 18 Março 1808. (CDU. N ab. )

-' das presa por ellas feitas julga, e como. em
2.- instancia o conselho supremo militar.
Alv. 1. 1\bl'iI1808, § iO. Alv. 6 Novembro
1.S10.

a bordo das armadas se mandou fossem feitas
as vélas que lbe perlencessem, e como.
Av. 28 Abl'i1180S. (CoU. Nab.)

- a quem apprehendesse marinheiro grumete,

EMBARCAÇÕES de guerra da armada nacional:
oi>l'igaçõcs elo palrão-móI' a seu respeilll fixa
rão-se. Ord. 26 Agosto 180S. (GoU. Nab.)

- armadas: como obedecerião seus cscrivães
chamados á contadoria para apI'esental'em
os livros de soccorros. Ord. 1.' 30 Setem
bro i808. (Cott. Nab.)

vencimenlos dos 1.o., 2. 0
' e 3. o. carpinteiros c

calafates fixarào-se emquanlo pel'lDane
cesse o Senhor D. João VI no Rio de Ja
neiro. Ord. 19 Outubro 180S. (CoU. Nab.)

armadas: em quanto permanecessem no Rio
de Janeil'o, ordenou-se que só tivesse o 1..0 e
4. o ou 2. o e 3. 0 e um tanoeiro, e como de
signados. Ord. 2.- 20 Outubro 1808. (GoU.
Nab.}

ordenou-se restabelecimentos de todas :JS for
malidades da escripluração de Lordo. Av. 1.°
14 Novembro 1808. (CDU. Nab.)

- a seu bordo r.Ieviiio ir, e como, periodicamente
os discípulos da academia de marinha. e
pal'a que fim. on: 3. 0 25 Fevereiro 1809.
(CoU. Nab.)

emolumentos que as embarcações deverião
pagai' ao patrão-mór de Pernambuco fixa
rão-se. Ord. H Março 1809. (CoU. Nab.)

a seu hordo que doenças se ordenou fossel1l
tratadas pejos cirur~iões e hoticarios. A,.
1. 0 20 Março 1809. (CoU. Nab.)

providencia para aproveitamento do alcatrão
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do Pinas dttmbea de Coriliba. Av. 1.1 Abril
1809. (CoU. Nab.)

EMBARCAÇOES de gLlerra da armada nacional:
sobre os defeitos do systcma de recrLllar
para ellas a 3." parle da II'ipLllação dos na
vio mercantes enlrados no Ilin de Janeiro.
Av.1.° 17 Abríl18ü9. (Colt. Nab.)

- sobre o emprE'go das qLle estiverem em cruzeiro
paTa fazer coollDunic:lçiio aos lcl"~f'aphos

da cosla. Av. 24 Abríl '18ü9. (CoU. Nab.)

a bordo da nilo Principe Ueal se mandou
coosll'Uil' forja para lrabalbo elo~ sen'albei
l·OS. dcsnecessaria no arsenal. oIT. 27 Junuo
1809. (CuU. Nab.)

armadas: praçns dellas doen les remellidas
lJara o hospital de marinba como serião
recebidas. 01r. 12 Janeiro 1810. (CoU.Nab.)

desarmadas s6 içaráõ bandeiras nos dias so
lemnes, ou em occasiões exll'anrdinarias.
PJ. em Av. 28 Janeiro 1811. (CoU. Nab.)

proviJellcias para facilitar-se remessa de ma
deiras de conslrllcção ue Pernambuco para
o Rio ele JallPiro e Bahia. Ord. 21 Feve
reiro 1811. (CoU. Nab.)

- bilheles para baixa dos marinheiros que das
al'macias "ie'sem para o hospital. OIT. 10
Outubro 1811. (CoU. Nab.)

- accordnu-se com o Baxá de AI'gel qlle pode
riüo as porluguezns enlrar nos porlos, pro
ver-se dos mantimenlos pelo preço COI'rente,
c que não dariüo C[lssa nem "isilarião as
arp;elinas ou Ol1lras, [linda inilDi~as que
demandassem 1.1S cos-las ue AI'l?;el. Tnlt. 13
Julho '1813, arls. 1, 3 e 4. (Colt. Delg.)

11

EMBAHCAÇOES de guerra da arm:;\cla nacional:
pl'ovidencias sobré deposilos de polvora
p[lra seu municiamenlo. Res. 23 Sclembro
1813. (Colt. lYab.)

- a seu horda se não devem consentir eITei los que
nilO sejão deslinados 1.10 srn uso, e sob f!;raves
penhs, ampliado o nrt. 27 dos de guerra.
Porl. 3 Fevereiro 1814. (B. Carn. Extr.l. 0)

almoço das tripnlações 27 Maio 1815 (apenas
cito no Repcl't. Cunho Mar. SLlppl. verbo
almoço. )

- p1.1ra bloquearem Pernamhuco declarou-se
h1.1vrrem sahido elo Rio Je Janeiro. Not.
2 Abril 1817. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que COfl'essem contra os corsarios
armauos pelo governo Je Buenos-Ayres.
Av. 9 publicado em Edil. 15 Julho 1817.
(B. Ca1·ll. addit. 1.0)

- ;lOS commissari05 e eSCflvaes do numero de
nâo e fragata augmenlou-se mais metade
do soldo. Dec. 11 Agoslo 1819.

piralas aprisionados pela cOI'veta LU aria da
Gloria, rOl'flo ma ndados ju1::;ar pelo conse
]00 sUlnemo militar. Dec. 21 Agoslo 1820.
(CoU. Nab.)

- ordenou-se que se não deixasse nellas sahir
passal?;eiros sem pas aparte: Porto 26 No

embro 1822~ (CoU. lVab.)

ordenou-se que do Rio de Janeiro não po
dessem sahir ne noile sem ordem ao com
mandanle da forlaleza de San Lu, CP~z .. Porto
30 Dezembro 1822. (CoU. Nab.. ) . .!.

do sellS foros gosão os correios B ra ileiros.
Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 1, 3rt. 6.

61.
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EMBARCAÇÕES de guelTa da armada nacional:
mandarão-se pngal' as presas por el1as feitas
e julgadas improcedentes, como e porque.
Porto 23 Janeiro 1824. (Colt. Nab.)- Vicio
Porto L' 28 Maio 182h. (CDU. cit.)

EMBARCAÇÕES

cumspecção na concessão de licenças a
soldados que prelendercm sahir de hordo.
Av. 8.° í Janeiro 1830. (CDU. Nab.)

- parle em presa foi negada a um apresador
com mandante de nu\·io da armada por ha
\le-Ia feito com bandeira nào nacional, e
tirado generos sem imenlario, &c., e de
mais peuas. Senl.· 4 Março 182h, modifi
cada pela Res. La a que está annexa, 15
Setembro 1824. (CaU. Nab.)

uso de medalha do exercito cooperndor se
concedeu, e porque, aos offi.ciaes da corveta
jJllria da Gloria. Dec. 7 Fevereiro 1825.
(CDU. f\'ab.)

não devem trazer presos das provincias sem
virem accompanhados elas respectivas guias.
Porto 3." 6 Uutubro 1825. (CDU. Nab.)

a uma náo ingleza ordenou-se fosse permittido
entrar em porto bloqueado. si não qoizesse
respeitar a intimação prf'vill do bloqueio.
Av. 24 Dezembro 1825. (CDU. Nab.)

correios maritimos como devem communicar
na alfan dega a ('ar~a que trollxerem a frete.
Av. 18 Junho 1827. (CDU. Nab.)

não devem receber Cal·tos pnrticulares, salvas
quaes. Dec. Reg. 5 Março 182~, art. 1U;
recebel'áõ porém as malas; ado 116, darão
e como, parte da sahida no correio; art.
120. Res. 7 Junho 1831, art. 6.

seus commandantcs omissos e relaxados po
dem ser advertidos e suspensos pelo inten
dente de marinha. Av. h.o 7 Janeiro 11:130.
(CDU. Nab.)

- sens commandantes devem Ler a ID310r Clr-

EMBARCAÇÜES de guel'l'a da al'mada nacional:
(;omo serão inslruidas as despesas de mas
tros, vergas, escalel'es, fogões e tintas,
alcatrão, breu, \'erniz, pregos, aldl'abas ..
pinceis c oulros semelhantes ohjeclos for
necidos para o fabrico e obras dos navios,
regulou-se. Dec. Ioslr. 1!l Maio 1830, S7.

- ordenou-se que lodos seus marinheil'os esti
vessem a bOl'do ao pôr do ~ol do dia 25
Março. Av. 2.° 23 Março 1831. (ColL. Nab.}

acceitou-se para despesas do estado olIereci
menlo feilo pelos officiaes c guarnição de
uma, do valur dc parte de carga salvada de
embarcação nauCI'agada. Av. 1.° 25 Maio
1831. (CoU. Nab.)

para uma se mandou remover um preso até
que se qnizesse retirar para f6ra do impe.
rio. Av. 5.° 16 Julho 1831. (CDU. Nab.);
Av. 2. 0 5 Agosto 1831. (Coll. cit.)

soldados da ar'lilharia de marinha quc nellas
servirem de escoteiros e fieis dos paioes da
polvora e palamenta, e cordoalba de arti
lharia, que gralificação vencem além do
soldo. Lei 25 Agoslo 1831, art. 7.

os trabalhos d(;) hordo dirigidos pelo arsenal
se comprehendcm nas sentenças dos juizes
que cOlldemnem a trabalhos publicos. Av.
h.. o 26 Agosto 1831. (CDU. Nab.)

a presos recolhidos em ulDa se ordenou que a
camara municipal na côrte fornecesse os
precisos alimentos. Av. Õ. o 31 Agosto 1831
(CDU. LVab.); e pelo thcsouro, remeltidos
os que adoecessem pllra a Clnfermaria da
cadêa; Av. 2.°1.4 Selembro 1831 (CDU. cit.);
appro\'ou-se contracto de fornecimenlo por
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parliculal'; Av. 2.°1 Oulubro 1831 (Coll.
Nab.); varias outras providencias; Av. 1.0,
7.° 20,1.° 24 Outubro 1831. (Cott. Nab.)

EMBARCAÇÕES de guerra da armada nacional:
procedimento que se devrria ohservar para
punição de corneLa insubordinado, e dos
soldados presos que faltussem ao respeito
devido aos seus superiores indicou-se. Av.
1.° 11 Novembro 1831. (Coll. Nab.)

a. seu bOl'do devem os commissarios fornecer
cera para guarnecer' Janler'nas de baterias
em occasião de postos de noile. Av. 6 Ou
tubro 1833.

- como se procederá quando se conhecer que
nelles reina molestia epidemica 011 conta
giosa. - Via. A,·mada. Reg. 9 Dezembro
1833, art. 12.

,
.- seus concertos, construcções, armamento e

desarmamento, como são inspecionados no
arsenal de marinha da côrte. Dec. Reg. 13
J.meiro 181.1l1-, art. 31, § 7, art. 50 na
B<ihia, e soccorrer as que estiverem em
perigo, art. 33, art. 50 na Bahia; nem
consentiráõ que lancem fora o laslro nos an
coradouros, art. 3á, art. 50 n<l Babia; obri
gações do patrão-mór a respeito do appare
lho, laslro, amarrações, querenas, mal'i
nheiros para embarque, inventario das
embarcacões do arsenal; art. lI-6 a áS na
Bahia o inLendenle inspecciona a enferma
ria on hospiLal de marinLa art. 50; os
inspectores dos arsenaes do Pará e Per
nambuco inspeccionão, e como, os concer
tos e cODsll'ucções dellas, e os armamentos,
fornecimenlos, pedidos de dinheiros, paga
mento delJes e das guamições art. 54, §§ 1,
3, lI-, 5, 6, 7 e 8; no Maranhão, Santa
Catharina e Rio Grande do Sul providenciÃo
os presidenles seus fornecimentos art. 60,
e as do serviço do porto eslão a cargo
do patrão-mór, e ás ordens dos presidentes
arl. 61.

II

EMBARCAÇÕES de guerra da armada nacional
que entrarem em raiz eSll'angeiro como se
rÃo providas e servidas pelos consules nacio
naes art. 53, rocegação de seus ferros,
arrecadacão de municão e elI'eilos, e como,
art. 54,'como proc~dcráõ a respeilo das
naufraF:adas art . 62 e 63, passagem reque
rida pelos consules do imperio pal'a indi
viduos de embarcnções abandonadas, art.
69. Reg. 1á Abril 183!J.

- como são punidos os officiaes que uellas de
serlarem em tempo de guerra eslando ar
madas. Res. 1." 26 Maio 1835, art. 1,
§§ 3 e lI-.

- seus sobrecellentes pagão direitos quando
desembarcados para consumo. Dec. Reg.
22 Junho 1.836, art. 91.

- organisação, serviço e disciplina das compa
nhias de marinheiros para ellas regulou-se.
- Vid. Mm·inheiTos. Dec. PI. 1 JuJho 18:\7,
elevado, e como, a 10 companhias; L. 49
20 Setembro 1838, art. 7. .

as para ellas compradas não são subjeitas aos
direitos de 5 e 15 por %. Porto 27 Novem
bro 1837; Ord. 18.° 24 Fevereiro 1Sll-6.

- para seu serviço no hospital de marinha se
mandou cl'ear uma botica. - Vid. Armada.
Dec. 58, li- Dezembro 18áO ; Dec. Reg. 371,.
17 Julho 1844.

seu preparo e equipamenlo para soccorro de
província em que casos é despesa urgente,
confol'me o art. 48, Lei 4 Outubro 1831;
Dec. '158, 7 Maio 1842, art. 1, § á, art. '2,
bem como o soccor1'O e reparo em rasão de
naufragio, arribada ou qualquer oulro si
nistro, e como, aft. cit., § 7, e tambem
reparo de estragos por incendio, inundação
ou outro qualquer desastre, art. cit., S 9.

6L
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EMBARCAÇÕES de guerra da armada nflcional :

as carlas qne lrouxerem, paPião pode qual,
e como. - Vid. C01Teios. Dec. 254, 29 No
vembro 1842, art. 2, suas penas art. 14.

tem visila de saude. Dec. 268, 29 Janeiro
18h3, art. 1á, e ancoradouro de quaren
tena, al't. 15.

encarregadas da policia do porto devem obslar
communicação com embarcações antes da
visila de sande, Dec. 268,29 Janeiro 1843,
art. 17, qllalqupr que de f6ra mandar es
caleres com officios, malas, &c" deve
enviar sua carta de sauele, art. 31.

uma deve estar apparelhada e <Irmada na
côrte para exercilar o corpo de imperiaes
D1arioheiros. Dec. Reg. 304.,2 .Tuoho 1t;43.
art. 15, e como. arts. 16 e 17, suas obri
gações a hordo, arts. 2á e 25, sua admissão
arL 29, serviço de destacamento arls. 30 a
32, 80, seu aquartelamento art. 33, obri
gação do escri\'ão sobre dislriLuição do far
damento arl. M. officiaes da armada devem
ser os dous offici<Jes vogaes do (:onselho de
ndminislração art. 55.

são obrigados a conduzir e como as malas dos
correi~)s. - Vid. COlTeios. Dec. R~g. 399,
21 Dezembro 184!l, arts. 172, 176, :181.

remessas de generos para estações navaes não
se fazem sem remel.ler-se as contas á con
tadoria da marinba para lançarem-se. Dec.
Reg. 424, 12 Julho 1845, art. 7, S5.

diversas I)rovidencias del'ão-se a seu respeilo·
por occasião da exlincção da adminislração
dos arsenaes de marinha creados no Hio
Grande do Sul por Av. 12 Outubro 1838.
Av. :133, 10 Dezembro 1845.

despesa com escaleI' de governo de proTincia
épr vi ncial. Av. 21 SeLembro 18~7. (Gaz.
Of{. 119, 2.· vot.)

EHBARCAÇOES de guerra da armada nacional
quando em perigo de naufragio, ou incco
dio. de que signaes usaráõ, rpgulo11-se. Av.
24 Março 1849. (Dia!'., Suppl., 8073.)

- nenhuma devel'á passar para o ancoradouro,
all'az da Ilha das Cobl'as na côrle, lendo
poi vora a bOI'do. Av. 17 Setembro 1849.
(Dim·.8230.)

despesas com engajamento de homens do mar
para servirem em seus navios, são pall:as.
c como, pela inlendp.ncia da marillUa. Circo
5 NO\'ernbro 18.&9. (Dim', 8248.)

- a seus ímperiaes marinheiros desertados, como
se fará conselbo do disciplina e de guerra.
- Vicio P,·OV. 23 Oulub1'o1849. (Dim'. 8252.)

- Vid. Armada f\Tacional e lmpel·ial.

EMBARCAÇÕES de guerra estrangeiras: á es
quadra IH'itanoica sUI'La no Rio de Janeiro
se mandou dar carnes, verduras e lenha á
cusLa da fazenda publica. Dec. 24 Janeiro
1.809. (CoU. Nab.)

britannicas: os eífeilos comprados para foroe
cimento e reparo deJIas forão isentos de
dil'eilos nas alfandf'gas. Av. 18 Março 1809,
allnexo á Porto 16 Agosto 1823 (CoU. Nab.l;
sobre urna tomadia a prelexto de eXlravio o
contrabando. - Vid. Res. 5 Dezembro 1812.
annexa á Porl. cito 16 Agoslo 1822. (CoU.
cit.)

britaol1icas: privilegio de comprar e cortar
madeiras para sua conslrucção nos bosqur.s,
&c., do Brasil, e de conslruil', prover ou
repara-las nos portos c hahias deste im
perio accordou-se. Tral 1.. 19 Fevereiro
:1810, art. 6.

- britannicas e portuguezas: accordou-se que



EMBARCAÇÕES

( 485 )

EMBARCAÇÕES

fossem fornecidas de carne fresca, vegelaes
e lenha, por qual dos conlrahentes em cujo
soccorro fossem. Trat. 1. o 19 Fevereiro
1810, art. 7.

EMBARCAÇÕES de guerra britannicas e portu
guezas: em qualquer numero poderáõ ser
:tdmiltidas nos portos do reino de Podugal
e Grãa-Bretunha. Trat. 1. 0 19 Fevel'ciro
1810, art. 8, em caso de naufl'agio como
serão soccorridas. Trat. 2. 0 idem, ad. 29.

- forão isentas ela visita de saude. Alv. H Se
lembro 1810.

- hl'ilannicas e americanas que estavão em
gucna: excitando-se o Dec. 30 Agosto
1780, ordenou-se que não fossem admillidas
nos parlas do reino as presas que aquellas
ou seus corsarios tivessem feito, excepto os
casos ele hospitalidade, com declaração
porém que não é admissivel a venda ou
descarga das presas, nem demora que ex
ceda o perigo ou soccorros innocentes.
Porto 18 Agosto 1812. (CaU. Delg.)

- declarou-se que se não deixassem neHas sabir
passageiros sem passaporte. Port. 26 No
vembl'o 1822. (CaU. Nab.)

- ordenou-se que no Rio de Janeiro não podes
sem sahir de noite sem ordem ao comman
daote da forlaleza de Sanla Cruz. Porto 30
Dezembro 1.822. tCall. Nab.)

- portugllezas: hoslilidades contra ellas pelos
corsarios Brasileiros autorisarão-se, e como,
e condllcla com as amigas e oeulraes. Alv.
Reg. 30 Dezembro 1,822, cap. 3.

- francezas: comestiveis para uma fragata e
para as mais se mandarão despachar lin'es.
Porto 6 e 16 Agosto 1823. (Catt. Nab.)

EMBÂR~AÇOES de guen'a portuguezas e brasi
leIras: não recepção dos desertores do sell
serviço accordou-se. Trat. 17 Agosto 1827.
art. 8.

paquetes britannicos são considerados navios
de guerra. Trat. 17 Agosto 1827, art. 16.
auxilio em caso de naufragio, art. 18.

brasileiras e americanas: accordou-se direito
de reclamar, c como, a captura dos seus
desedores. Trat. 12 Dezembro 1828.
al'l. 31.

- brasileiras e dos Paizes Baixos: accordou-se
reciproca livre entrada sua nos portos.
Trat. 20 Dezembro 1828, art. 2.

sens commaodaotes são obrigados a entregar
ao correio as cartas que trouxerem, e como.
art. 113: não poderáõ receber carlas par
ticulares, excepto quaes, art. 114. - Vide
Cm'reio. - Dec. Reg. 5 Março 1829.

- {rancezas que auxiliarão apaRar incendio na
côrte: agradeceu-se o auxilio. Not. 8 Ja
neiro 1831. (CaU. Nab.)

- inglczas: sobre procedimento que deverião
ter os officiaes de uma occllpados em salv3r
propriedade iogleza de uma embarcação de
sua nação que naufragára. - Vid. Nat. 9
Setemb,'o 18â1 (CaU. Nab.); novas provi
dencias not. 26 Oulubro e Av. 2. o 11 No
vembro 1831. (CaU. cit.)

sobre o faelo de se darem dous tiros em uma
embarcação ingleza já ,·isitada. - Vid. AfI.
3.° 6 Outubro 1831. (CaU. Nab.)

05 generos para seu aprovisionamento Dão

pagão direitos. Av. 30 Abril 1833.
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:&.\tBARCAÇOES de guerra inglezas: sohre b:ll
deação de generos para ellns, ainda que
ficassem depositados na alfandega. Porto
26 Agosto 1833.

derão-se inRtrucções para despacho dos gene
ros para as esquadras ou navios de guerra
estrangeiros. Porl. 30 Abril 1835, decla
rado o art. 2 por Porto 7 l\1aio 1835, sub
slituido o art. 3 por Port. 18 Dezembro
18;$5.

os generos importados pnra as das nações
amigas não pngão (/irpitos de consumo.
Dec. Re~. 22 Junho 1836. 3rt. 91, S 8,
explicado por Av. 10 Outubro 1837.

_ os liquidos espirituosos para uso de suas es
quadras são isentos do imposto para a
camara municipal da côrte. Porto 22 De
zembro 1836.

_ os generos importados para consumo das es
quadras só são isentas de direitos sendo
conduzidos em "asos de ~nerra das respec
tivas nações. Lei 20 Outuhro 1838, art. 15.

- para fiscalisação dos direitos na apprebensão
de viveres e eífeitos pel'tencentes ás e!'lacio
nadas nos parlas do imperio. Ord. 252, 1.6
Outnbro 18110.

as pessoas de suas guarnições e tripulações
podem sahir do impcrio sem passaporte.
Dec. Reg. Reg. 120, 3 LJaneiro! 842, art.
79; Dec. 278, i Abril 1843.

commanuantes que admiltil'em ou occullarem
passageiros sem passaporte cm qne penas
incorrem. Reg. 1:20, 3j Janciro 1842, 3rt.
80. que declarações farão a respeito, art. 85.

os individuos pertencentes ã sua tripulação
não necessil50 tilulo de residencia. Reg. 120
31 Janeil'o 1842. art. 94, § 2.

EMBARCAÇÜES de guerra estrangeil'as: soccorro
e reparos por causa de naufragio, 3rribada
ou ou lro sinistro quanrlo julga-se despesa
uqrente, e como, conforme () art. 48 Lei
4 Oulubro 1831; Dec. ló8, 7 Maio 18112.
art. i, § 8.

as cartas que lrouxerem pagão porte qual, e
como. - Vid. COlTeios. lJec. 254 29 No
vembro lSá2, art. 2, excepto as dos pa
quetes inglezes, arl. 12, suas penas, art. 111.

- tem visita de saude. Dec. 268,29 Janeil'o 1843,
3rt. 1á. o ancoradouro de quarentena art.
15, quando mandarem malas e officios em
esca]eres de fóra da barra, devem tambem
remelter a carta de saude, art. 31.

as mercantes fretados nos portos do imperio
para servirem cllmo parle das esquadras
eslrangeil'as, até que dia pagã<:> ancoraaem.
Ord. 7.'18 Janeiro 18M. "

- são obrigados a levar, e como, malas de
correios, - Vicio COl'?'eios. Dec. Reg-. 399,
21 Dezembro 184ll, arts. '172, 176,181'.

generos despachados para consumo das es
quadras estacionadas no Rio da Prata,
declarou-se serem subjeitfls a direilos de
exporlação. Urdo 7 Novembro 1845. (lorll.
n. 321.)

- para uso da esquadra americana se manuarãB
despachar livres provisões conforme o 3rt.
91, § 8 do Reg. 22 Junho 1836. Av. 13
Janeiro 18119. (Diar. 7996.)

Vid. Embm'caçõcs da m'mada nacional.-Av. 24
Mnrço e 1.7 Setembro 1849, &c.

provisões para a esquadra dos Estados-UDido.~
/le mandarão despachar livres. Av. :11 JulhQ
1849. (Dim', 81õO.)
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EMBARCAÇOES de guena estrangeiras: despa
cho liH'e de ohjectos e ~eoel'os para seu
uso, como se despacharáõ livres de direitos.
Dec. Reg. 633, 28 Agosto 18/'9, art. 1 , S5
(Dia/·. 8199), declarado por Circo 5 No
,"embro 1849. (Dial'. 8248.)

EMBARCACOES: matricula dos saveiros J boles
e can'ôas que oavegão no porlo do Rio de
Janeiro oroenou-se. e corno. OIT. 19.Julbo
1809 (CoU. Nab.); Ord. 19 Julho 1810
(CoU. cit.) j Porto 24Janeiro 1829. (CoU. cit.)

- imposto sobre :IS de tres, dous e um mastros,
e de barra fóra, e as de menor lote de
barra dentro, como lanchas, botes, sa
veiras e canôas, creon-se em beof'ficio do
banco do Brasil. Alv. 20 Outubro 1812, S3;
snspenso o § 8 por Port.!.· 25 Janeiro 1823.
(CoU. iVab.)

- declarou-se que o imposto comprehendia as
embarcações e c:lnôas de serviço particu
lal', exceptuadas unicamente as jangadas.
canôas e barcos de pescaria. e os de indi
gentes recon hecidos. c como. Prov• i. _24
Novembro 1813 J S 4. (CoU. Nab.)

- farão alliviadas do imposto as canôas de serviço
pal'Licular e de pescaria, ficando subjeitas
as que SE' alugão e andão a frete cm lrans
porte de genel'os que não pedenção aos do
nos das mesmas. Dec. 10 Dezembro 18U.

aulorisou-se arremalaç1io do imposto na Bahia
havendo lanço vantajoso. Provo 2.- 16 Ja
neiro 1818. (Coll. Nab.)

- sobre propinas de sua arremataçào no Rio
de Janeiro. - Vid. Rcs. 3 Julho 1818 Oll

ne;t;a á Res. 3 Julho 1822. (CoU. Nab.)

- conforme Dec. 10 Dezemhro 1814 negou-se
isenção do imposto pedida a respeito de um
harco. e porque. nes. 2.' 28 Setembro
1822. (Coll. Nab.)

EMBARCAÇOES: manC!oo-se continual' na isen
ção de pagarem o imposlo as estrangeiras
cujos donos n~IO residem no Ih'asil, em
observancia do S 8 do Alv. 20 Outubro
com a declaração da POI·t. 24 Maio 1H16.
Port. 3.- 20 Fevereiro 1823. (CoU. Nab.)

- declarou-se que o imposto era perpetuo. e só
a applicação temporaria. Res. 3.' 12 Março
1823. (CDU. Nab.) - Vid. Provo 30 Dezem
bro 182ô. (Coll. cit.)

- passou a ser arrecadacloDa meza do consulado.
Porto 12 Maio, 5.' 15 Julho 1823. (CoU.
Nab.) - Vid. Dcc. [lIstr. 4 Fcvercit,o 1823;
Reg. 1á Janeiro 1832, infm.

- seu imposto mandou-se na Praia-Grande ar
Irecadar pelo juiz de fóra. Porlo 29 Novembro
1824. (CoU. Nab.)

para serem isentas do imposto devem seus
donos mostrar queella5 não navegár ão.Res.
3.- 11 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

- sobre commissão pedida por ex-contractador
do imposto. Res. 3.- 8 Abril 1826. (Coll.
N ob.)

ordenou-se que as miudas e de pesca no Rio
de Janeiro tivessem escripto o numero e o
nome do distrieto. Porto 1." 23 Junho i826.
(CoU. Nab.)

declarou-se que o impo. to não comprehendia
as csLrangeil'as, e porque. Re3. 6.' () Julho
1827. (CoU. Nab. )

- sohre forma de arrematação do contracto na
Rahia. Res. 2.' 26 Noyembro 1827. (CoU.
Nab.)

que devessem trazer as de pequeno porle no
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Rio de Janeiro, o nome do dislriclo, e si
são de frele ou particulares, e como obli
verão licença, ordenou-se. Parlo 2ll Janeit'o
18:.9 (Col!. Nab.);Av. idem. (Ind. Alb.
verbo Embarcaçõe's. )

EMBARCAÇOES: ordenou-se que se não admil
lissem na meza do consulado a despacllO
as lanchas sem apresenlarem documento
aull1enlico por onde se reconheça sua ver
dadeira qualidade. Porto ~O Agoslo 1830.
(Colt. Nob.)

seu imposto mandou-se na Bahia cobrai' por
adminisll'ação. Res. 1. ii 24 Dezembro 1830.
(CoU. Naú.)

escaleres, barcos, faluas e embarcações miu
das devem, e como, ser numeradas. Vid.
Anc01'adoU1'os, Reg. i3 Dezembro 1831,
art. 32.

seu imposlo como continuou a ser arrecadado
nas mezas de diversas rendas. Reg. 1ll de
Janeiro 1.832, arts. 1,21,22.

- seu impo lo sobre as quenavegão de barra fóra,
inclusive as eSlrangeiras, com quem haja
Ir;llado ,e a contribuição sobre eBas para a
junta do commercio, são ;lrligos de receila
geral. Lei2l~Outllbro1832, arl. 78, § 4. Lei
5 ,8 Oulubro 1833, art. 3 L, § 4. Lei 1.43, 30
Novembro 18lJ1, art. 9, § 66; e como arre
cadado nas mezas de diversas rendas. Reg.
26 ~hrço 1833, ar\. 2, §§ 8, 9; art. 23,
S§ 10, H; arl. 46, § 7; <Irrecadação dos
impo tos de despacho marílimo, sello de
pnssaporles, raml, imposto anoua\, con
ll'ibuições para junta tio commercio, pal'a
a sallde, sua visita, para a l\lisericordia e
hospilaes de caridade, pnra secrelaria da
junta do commercio, cartorio d'alfandega e
despachanle, art. 48; seus de pachos livres,
arl. Ag; seu calTeg;lmeoto, quando e como
deve ler logar, arl. 54; como punidos os
cxlravindores dos imposlos, arls. 55, 56;
su bstitl1ido pelo Dec. Reg. 30 Maio 1836,

nrls. 73, § 1; 76, § 4; 89a 91,106, Si
(CoU. Plallclt.) ; Reg. 22 Junho 1836, arL
tOá, 115, S 15. (CoU. cit.)

EMBARCAÇÕES; seu imposto denominado do
banco passou a comprehender as eslran
geiras, bo uvesse ou não lI'a lados. Lei 58. 8
Oulubro 1833, art. 30, § 2; art. 31, SfJ.

seu prodllclo foi npplicndo parn fundo do banco
do Bl'asil, cujo eslabelecimenlo se projectou.
J"ei 5U, 8 Oulubro 1833, nd. 5, § 2; man
dou-se guardar em separado até resolução
oa assembléa. Ord. 5 Dezembro 1833 (lfano
Coltect.); deu-se regnlamenlo ii Slla escl'ip
turnção. Heg. 5 Dezembro 1833 (CoU. Typ.
Nac.); mnndou-se incorporar iI receita ge
ral.·Lei uO, 3 Oulubro 183~, art. 38;
mandou-se arrecadar na côrle peln rece
bedoria do municipio. Re~. G Dezembro
1.83á, art. 1., § 38, c art. 16.

sobre os barcos deve ser pago o imposlo no
mesmo aclo do lançamenlo, podendo con·
ceder-se a espera de 15 dias. Port. 30
Abril 1835.

conlinnou o sen imposlo a perlencel' á receita
f';eral. Lei 70,22 Outubro 1836, art. 1.lJ,
§ 53.

conlribuiçüo para os hospilaes de caridade na
cidade do l1io Grande, S. José do Norte e
Porlo Alegre se mandou, e como, cobrar
das embarcações que navegassem com des·
tino aos ditos portos, e nhi descarregassem.
Res. lá2, 20 OuLubro 1837.

de cabolngem não são suLjeitas ao antigo im
posto cio La oco, não obsln n le lerem sido
isenlas do de ancoragem. Ord. lU ,31 Ja
neiro 1840.

imposlo anIlUal sobre os barcos de nal'egação
interior; sua arrecadaçflo regulou·se. Dee.
Reg. 361, 1.5 Junho 18lJ4, arls. 27 a 38.
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EMBARCAÇÕES: mandou-se cobrar o imposto

(unicamente quanto as canôas) das que se
alugassem e andassem a frete em tI'ansporte
(le generos que não fossem dos donos. Av.
13 Julho 18M. (Jom. 2011.)

- de na egação do inlerior não devem obter li
cença sem haverem pago o imposto de 4:tb800
na recebedoria. Av. 9 Novembro 1846 (Gaz.
OfT. 69,f.ovol.);Av.10dito. (Gaz. cito 63.)

declarou-se quanlo Jevj~o pagar as caoôas <lue
negocião com fazendas seccas e molhadas
nos rios do interior. Ord. 79,80,17 Abril
~ fJ7.

EMBARCAÇÕES mercantes: imposto de 5 por %

ele meia sisa de suas compras e vendas
creou-se em beneficio do banco do Brasil.
Alv. 20 Outubro 1812, S!J; suspenso o S8
por Portaria 1., 25 Janeiro 1823. (CoU.
Naó.)

,!:""'- inglezas compradas em paizes estrangeiros por
Brasileiros para serem consideradas brasi
leiras deve-se satisfazer o ordenado no Alv.
16 Setembro 1774. Res. 2. a 10 Março 1828.
(CoU. Nab.)

- não se paga imposto das compradas para o
serviço da armada nacional, e porque. Res.
H." 15 Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

- mandou·se na Bahia cobrar por administração.
Res. 1.· 24 Dezembro 1830. (CoU. Nab.)

- imposição de 15 por cento se mandou cobrar
da venda das estrangeiras que passarem a
brazileiras, não pagando outro a titulo de
venda. Lei15 Novembro 1831, art. 51, SH.

- seu imposlo de meia sisa como continuou a
ser arrecadado nas mesas de diversas rendas.
Reg. 1lI. Janeiro 1832, artIJ. t, 4 a U.

li

EMBARCAÇÕE, mercantes; os impostos de õ e
15 por cento são artigo de receita geral.
Lei 24 Outubro 1832, art. 78, S5; Lei 58,
8 Outubro 1833. art. 31. 5; Lei 98, 31
Outubro 1835, art. 11, §S 19,48; Lei 70,
22 Outubro 1836, arl. 1l1, §§ 10,54; Lei
243, 30 Novembro 184i, art. 9, §S 13. 67;
e como anecadados nas mesas de diversas
rendas. Reg. 26 Março 1833, art. 2, §S
Õ, 6, ar~. 23, S 9, art. 43, substituido
pelo Dec. Reg. 30 Maio 1836, art. 73, S :l ;

4 a 8 , 106, § 2. (Cott. Planch.)

mandou-se cobrar os 15 por cento sobre as
vendas das estrangeiras que passassem a
brazileiras, ainda que feitas fora do imperio.
Ord. 31 Ago to 1833.

- seu imposto foi applicall0 ao projecLado banco
do Brazü. Lei 59, 8 Outubro 1833, art.5,
S 2; mandou-se guardar até resolução da
assembléa. Ord. Õ Dezemhro 1833 (llfan.
Collect.); deu-se regulamento á sua escrip
turação. Reg. 5 Dezembro 1833 (CoU. Typ.
Nac.) ; mandou-se incorporar á receita geral.
Lei 40, 3 Outubro 1834, ad. 38.

- seu imposto se não cobra das construidas.
sim das compradas. Porto 3 Março 1835.

o imposto de 15 por cento das compradas em
paiz esh'angeiro deve cobrar-se ealculan
do-se a differença do cambio pelo do dia
em que se verificar o pagamento. Ord. 10
Abril 1835.

- no imposto das nacionaes <{ue passai'em a es
trangeiras não se Janção os bilhetes sem
apresentar-se ao administrador da mesa
para verificar i ha fraude. Ord. 19 Feve
reiro 1.836.

- brazileiras, quando passarem a estrangeiras,
na occasião da sisa cassa-5e-lhes o passa
parle. Circo 19 Agosto 1836.
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EMBARCAÇÕES mercanles: 05 5 por cenlo se

devem pagar de ambas quando se celebre
o contraclo de troca. Ord. 17 Novembro
1837; Ord. 10. 0 6 Ahril18á3.

direitos de 5 e t5 por cento não pagüo as
compradas para o estado. PorL. 27 Novem
bro 1837; Ord. 18. o 2LJ Fevereiro 18áG.

estrangeiras que passarem a possuidores }}ra
zileiros de'l"em como taes ser consideradas
desde a data da escriptura de compra. Ord.
63,31 i\r'oslo 18lt3.

nacionaes ou eslrangeiras vendida particu
larmenle, ou em hasla publica, por inna
vegaveis, tenhüo ou não sido cOlldemnadas,
estão subjeiLas ao pagamento da respecliva
sisa. Ord. 98, 30 Noyembro 1843.

- declarou-se que o ad. 87 Reg. 30 Maio 1836
deve ter applicação na occasião do paga
mento do imposto immedialamenle ao aclo
da compra e não quando já muitos annos
são passados. Av. 1 Maio 1846. (J01·11.165.)

conslruidas em paiz estrangeiro, ainda que
por ordem c cantil. de 13razileiro, devem
pagar o imposto de 15 por cenlo pam. se
considerarem brazileiras. Ord. 160, 31 De-
lembro 1846. ~

EMBARCAr.ÕES mel'cantes: isenLou-se de res
pons~biliàadc carregauorcs de fazendas que
as fazião navegar (;m comhoi com merca
dorins de au 'cnLes cujo consenlimento não
tinhão. Dec. 4 Abril 1808.

guardas da alfanurga para seu hordo. - Yid.
Alfimdf'gas. - Av, 10 Junho 1808.

- estrangeiras: interprete para as que entrassem
no Rio (le Janeiro Cl'eou-se e com que ven
cimento. Der. 10 Novembro 1808. (CoU.
Nab.)

EMBARCAÇÕES lllerC::lOles: seus mestres, para
sahil'ern, pr'estu'I"ão juraI cnto de não leva~

a seu bordo carpinteiro algum de machado
sem passaporte e licença, Av, 2. 0 14 No
vembro 1808. (Coil. Naú.)

seus mestres quando, e como, dcvião apre
sentar listas de equipagem conforme os arts.
31, 32 e 37 das lnstr. 29 ~larço 1797; Av.
15 Novcmbro 1808 (CDU. Naú.); additadas
em Ord. 3 e Av'. 30 Dezem1Jro 1808. (CDU.
cit. )

nucion<les e e lrangeiras: regulou-se a fórma
por que jusliGcarifto a legitimidade e pro
priedade porlugueza e vistos, antes de obte
rem passaporte. Av. 9 Março J809. (Coil.
Nab.)

em Pernambuco que emolumenlos pagarxao
de enh'ada e sahida ao palrão-mór. Ord.
1.1 l\Iarço 1809. (CllU. Nab.)

carregadas de madeiras como erão visitada
pelo arsenal de marinha. Ord. 8 Ahri11809.
(CoU. Nab.)

ortlenou-se que ninguem sahisse das que en·
trassem no Rio de J anoiro ou a e1las fosse
sem tel' vindo a risila do omo. Av'. 15 Abril

S09. (CoU. Nab.)

sobre os vícios da maneira adoptada de TC

crular a terça parte de suas l1'ipulações para
preencher as da armada. Av. 1. o 17 Abril
1809. (CDU. Nab.)

os ge?Cl'OS c malcrias primas para sua pri
mena consll'l1ccão e armaci'io licárão sub
jeiLas á metade dos direitos'nas alfandegas.
Alv. 28 Abril 1809 , § 7.

despachanle para o prompto desembat'aço das
que sahissem do porto do Uio de Janeiro e
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dos passageiros que aeHas se lransporLassem
CI'cou-se sem ordenado algum. Dec. 7 Ju
nho 1809. (Colt. Nab.)

EMBARCAÇÕE

5 foi declarado em Not. 17 Junho 1810
(B. Cm'nciro, addít. 1.°) - Vid. Av. 7 Feve
1'eiro 1.811, ele. infra.

EMBARCAÇÕES mercantcs: seus passngeiros,
apprebeodidos sem passaporte, ordenou-se
que (assem logo levados ao inLendente da
policia. Ord. 12 Agosto 1809. (CoU. Nab.)

- declarou-se que fi secrelaria da marinha ficava
pertencendo conhecei' quando se requeres
sem passaporLes, si as embarcações devião
levar a seu oordo c<1pellüo e cÍl'tlTgião na
fórma ordenada pelas leis relcridas. Res.
21 Setemhro 'lt109 (CDU. Nab.); e como.
Av. 2 Março 1810. (Coil. cit.)

- entradas com sal nüo se deixaraõ sahir sem
deposiLar no armazem da administração
metade do dito genero. Av. 27 Oula 1'0

1.809. (CoU. Nab.)

i- providencias para se não demorarem nas sa
bidas por causa dos exames das derrotas e
pilotos. Off. 30 Dezembro 1809. (CoU. Nab.)

- suas boticas COlDO serão visitadas quando
estivessem para seguir viagem. Alv. 22 Ja
neiro 1810, § 1ft (CoU. Om·. p/'.) Edit. 27
Março 1817 (E. Ca1'lleíl'o, addit. ,1.°)

- deu-se regimenLo á provedoria da saude. qua·
rentena de navios, exame de snnidade de
viveres, &c. Alv. 22 Jnneiro 1810; e emo
lumentos e quaes. Alv. 28 Julho 1810.

- da cosla da Arrien determinou-se sua "isila,
e como. Alv. 12 Fevel'eÍl'o 1810.

- portuguezns e briLannica que favores obli
verão sobre direitos de parlo, &c., pro
vas de sua nacionalidade. Trat. 2. 0 19
Fevereiro 1.810, orl8. :3, 4, 5. N. B. o art.

n

EMBARCAÇOES mercantes brilannicas: seus de·
serLores devcl'áõ, e como, ser entregues ao
consuJ. Trat. 2. ° 1.9 Fevel'eiro 18tO, art. 1á.

- bl'iLannicas e portuguezns accordou-se que
poderiüo conduzir generos e mercadorias
de qualquer qualidade pertencentes aos ini
migos elo outro estado. TraL. 2. °19 Fevereiro
1S10, art. 26; menos ue contrabando de
guerra, art. 27.

- britannicas ou porluguezos naufl'ao'adas como
sel'iãr) soccorridas accordou-se. Trat. 2. 01.9
Fe\'ereiro 1810, UI't. 29.

paquetes ioglezes: que privilegios forão con
cedidos para seu eslabelecimento. Conv. 19
Fevereiro 1810, ar15. 3, 4, 5.

as malas dos correios e cartas avulsas como
sel'ião recebidas. Av. 9 Maio 1810; Av. 23
Setembro 1.81.2; Porto 1.· 31 Janeiro 1825.
(CoU. Nab.)

- porlnguezas de que isenções gosa"ão sobre o
commercio da China. Carls. Regs. 30 Maio
e 2 Junho 1810.

- mestres das ?e cahotagem se mandárão, e
como, OUVIl' para exames, e quaes, nas
coslas. Ord. 14 AgosLo 1810. (CDU. Nab.)

que despacl.Hlsscm das capitanias ordenou-se
que le~assem passaporLes assignados pelos
respectivos go\'ernadores. Av. 29 Agosto
e 10 Selembl'o 1810. (Cult. Nab.)

- sobre nma que, havendo-se em Philadelphia
despachado pura pescar na costa, navegára

62.
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em alto mar, e" indo á Inglaterra. illegal
mente mudára de nome e nacionalidade, e
que em razão disto fora requerido pelo con·
sul americano, que a embargara. se con
demnasse c julgasse pertencente á s a na
ção. - 'id. Res. 1 Outab7'o 1810. (CoU.
Nab.)

EMBARCAÇÕE mercantes: providencias, e
quaes, para se não demorarem as matri
culas de suas equipagens. Av. 18 Outubro
1 10. (CoU. Nab.)

que enlrassem no porto do Maranhão orde·
nou-se, para evilar conflictos, que logo
fossem visitadas pelo guarda-mór da nlfan·
dega. Dec. 20 Dezembro 1810. (C(lU. Nab.)

- porLuguezas que condições devem ler para se
considerarem taes. Alv. lt Fevereiro 1811.
§ 28, declarado pelo Dec. 19 Novembro
1811, publicado pelo Eclit. (j Fevereirof812.
(B. Ca1'llei1'o, Ext1·. L°)

!- declarou-se quando se reputarião de proprie.
dade portugueza ou britannica, posto que
de construcção estrangeira. Av. 7 Fevereiro
1811 (Colt. Delg.); Dec. 9, Provo 22 e 27
Maio 1811 (CoU. Nab.) ; Porlo 11 Fevereiro
181.3 (CoU. Delg.) ; 2 Aç, 27 Abril 1813 an
nexosáRes. 5.n 16 Agosto 1823 (Coll. Nab.);
Provo 10 Junho 181.3 (CoU. cit.); Com. em
Porl. 9 Novembro 1813, §§ 1., 2 (Colt. Delg.);
Edit.tO Janeiro 1815.-Vid. Alv. 25 Ab1"il
1818, § 8 (Coll. O. Pr.); Pari. 23 Outab1'0
1819. (Col/. Delu .)

- pre.creveu-se o expedienle a (lue e17tão sub
jeihl5 as ,'indas de porlos estrangeiros para
serem admiUidas a despacho. Alv. 20 Junho
1811 , declarado pela Porlo ii Junho 1812
(Golf. Delg.). suspenso pelo Ah-. 22 Setem·
bro 1812; para cuja execução, Ay. 7 No
vembro 1812 annexo á Res. 5. a 16 Agosto
1823 (CoU. Nab.) ; Porto H Fe\"ereiro 181.3
(Coll. Delg.); 2 Ay. 27 Abril 1813, annexos
.\ 61. Re~. 5. 16 Agosto 1823 (Coll. Nab.);

Porl. . 9 Abril 1813 (CoU. Delg.); Provo 10
Junho, e Av. 30, Instr. 31 Agosto, Av. 9
Setembro 1813, :mncxos ti Res. 5. ~ ci.t.
(CoU. ab.)

EMBARCAÇÕES mercanles: obrigações d.e seus.
mestres e equlpageos no alijamento. -Via.
Alijamcl1to.

sobre artigos concertados com o consul há·
tannico para despacho das de sua nação na
alfandega. - Vid. Rcs. 28 efemb1'o 1811..
(CoU. Nab,)

que pOI' sinistro tirerem necessidade de con
certar não pagão dil'eilos de baldeação. Dec
7 Dezembro 1811.

sua entrada. descarga, "isila de descarga.
fiança, embargos regulárão-se para obser
vancia do foral. Provo 20 Março 18J.2. (CoU.
Nab.)

- sobre irregularidades e malversações na alfan
dega do Maranhão a respeito de seu des
pacho, &c., &c.-Vid. Res. 20 Maio 1812.
(CoU. Nab.)

- crime commetlido a Lordo de um:t naciona
no alto mar, sllppridas as nullidades da
devassa mandou-se, ces. ando a di'l\'ida sobre
jurisdicçiio local, julgar na Casa da Suppli
cação. Dec. Lo 12 Fevereiro 1 !:J. (Coil.
Nab.)

- porluguezas c argelinas: accordál'ào-sc cün.
cessões de paz, <lrt. 1; entrada, commercio,
provi.mento d(j necessario, arl. 2; registo
uma "ez que não snbão mais de duas pes
soas para examinar papeis e pa saportes.
art. 5; não apprehensão de objectos ini
migos sob sua. bandeira, e hem assim das
mercadorias dos contractanles em navio
inimigo, levand~ salvo-conducto. art. 6;
refugio n ernbarcaç- es portllgnezas em cas;)
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de sercm aLaca.das da inimiga; não consen
tindo porém que esLa sáia atraz da portu
gueza senão passadas vinte e quatro horas,
harendo a este respeito recipl'ocidade com
os navios argelinos, art. 7; auxilio, e como,
presLado no caso de naufragio, art. . TraI".
j ~1 Julho 1~n, (Col/.. Del u .)

EMBARCAÇÕES mercanles empregadas no com
mercio de escravos: regulou-se sna ar·
queação. AI\"", 2h Novembro 1813. - -rido
Porto 12 Agosto 182". (CDU. Nab.)

de quaesquer naçõcs frunqoeou-se quc en
h'assem nos portos do Brazil, e ás nacionaes
que sahissem para quaesquer estrangeiros.
Dec. J8 Junho 18H (CDU. Om'. Pr.); exe
cutado por Edil". 7 Julho 181~. (CDU, Typ.
lYoc.)

e qllaes forão excluidas da prohibição do com·
mercio de escravos ao norte do equador.
Trato com Inglaterra 22 Janeiro 1815, arts.
1, .4; addicionado por Conv. 28 Julho 1817,
arLs. i, 3, 5, 7,12; Instr. annexas n.O 2,
arts. 4 a 8; Reg. annexo n.O 3, ad. 7 (CDU.
OU1·. P1·.); Av. H Julho 1821, annexo á
Porto 7 Fm'ereiro 1825 (CDU. Nab.); decla
rações a respeito. Res.· 13 Dezembro J822
e 1823. (CDU. Nab.

de cobel'la nacionacs ou csll'angeiras forão
subjeitas á imposição de 80 r!'. por tonelada
em Pernambuco para melhoramenLo do
porLo. Ak 28 Ahril 18/ ~ .

- porLllguezas aprezadas e depois retomadas por
polencia aUiada, sobre seus fretes. Edit. 15
Julho 18'/5. (n., ..carneíro, 11!oppa.)

em quaes Leria logar a visita dos sourccel
lentes e as lotações de tripulação conforme
Av. 1. Julho 1815. Cerl. 11. Agoslo 1.815.
(B. C(!1'I1eÍ1'o, Brct'/'. 1.)

EMBARCAÇOES mercantes: qones devem levar
-cirurgião. Res. 2.' 6 Novembro 1815. (B.
Carnei1'0, addit. 1'<'); Port. 16 Junho 1817.
(B. Ca1'11ei1'O, cit,)

- <JS reci.bos da mllltas dos tiros que da forta·
leza de Sanla Cruz se lhes fazem, mandá
t'ão-se reeolhel' á junLa do arsenal do exer
cito. Av. 18 Março 1816. (CoU. Nab.)

mandou-se cumprir religiosamenLe a Provo
29 Dezembro 1760 e Ar. 20 Julho 1799
sobre necessidade de levarem eapellão.
Provo _.' 17 Junho 1816. (CoU. Nab.)

eSl1'angeil'as não podem fazer o commereio dtl
parLo a porlo nacionaes. Porto 23 Nm'emhro
1816 (CDU. Delg.); Av. 15 e Provo 2.· 17
Julho 1826; Av. 2. 0 H. Janeiro, e Av. 22
Fevereiro 1828. (CoU. Nab.), exceplo no
.caso de fome, e como. - Vid. Lei 25 Setem
ln'o 1827, m't.2.

- 'Seus donos respondem até o ralor dellas e do
frele pelos factos culposas de seus prepostos
-os mestres. Dec. 3 Janeiro 1.817. (Coll.
Nab.)

empregados no commercio da cosLa da Mina
tinhão por juiz os ouvidores das alfandegas.
Provo 13 Fevereiro e 21 Abril 1817. (CoU.
Nab.)

hespanhólas: prohibio-se armarem-se nos
portos do Reino-Unido para fazerem o com
mercio de cscravos. Av. 17 Fevereiro 1. 17.
(B. Ca1'1!cí;'o, addít. 1.°)

- sua sahida uo porLo do Rio de Janeit'o, que
havia sido suspensa, declarou-se ficar livre.
Not. 2 Abril 1817. (B. Ca1'lleí,'0, addit. 1.0j

nacionaes nos porlos do Baltico e Mal'·Branco:
a seu respeito se participárão certas pre
cauções. Av. 12 Agosto 18J7. (Ind. A.llJ.
verbo E711bm·cações.)
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EMBARCAÇÕES mercantcs pol'luguezas empre
gadas no comrncl'cio de eSCl'a"os e captu
rados pelas forças nanes inglezas; sobro
reclamação dos pl'opl'iet,lI'ios e intel'essados
neJlas.-Vicl. Res. 22 Setembro 1817 e Edil.
14 ./allei?'o 1818 (CoU. lVah.); Res. 24 JuLho
1820; At,. Res. 24 Janeiro; Al'. 16 Abril;
Res. 10 Dezembro 1821; Porto 7 Fevel'eÍ1'O
:1822; Re.s. 30 Agosto 182li, atllle;vas á Rcs.
21 Ab1'l'L 1830. (CoU. Nab.)

- (1'lnmgeiras flcárão pagando os mesmos direi-
. los de lonelada, ph:.l rôes, ancoragem, &c.,

que ~s porLllguezas. AI V. 25 Abril 1818,
S11, declarado pelo Dec. 9 Dezembro 1819
(CDU. Delg.); Edit. 8 Janeiro 1820.

- fl'ancezas: declarou-se o fOl'OlUla rio dos altes
tados que deverião seus copilães apresentar
Das alfandegas de Portpgal. Av. 21 Novem
bro 1818 (CoU. Dclg.), mandado cumprir
por Port. 1.0 Maio, e por Av. 1.5 Junho e
Port. i!& Agosto 1819 (CDU. Nab.)

- portuguezas empregadas 110 commercio de
escravos que tocassem no Cabo de Boa
Esperança publicou-se que o governo bri
lannico resolvêra não lhes dar auxilio algum
Dem mantimentos, salvo o caso de ali serem
impelJidas por lempo, perigo"" de mar e
accidentes imprevdos e ill 'vitaveis. Av. 11
Dezembro 1818. (CoU. Nab.)

- de cónslrucç50 eSlrangeira compradas alé á
publicação do Alv. 25 Abril 1818 gosão da
graça nesle concedida. Iles. l7 Fevereiro

lU Porl. 2.' 23 Outubro -J S'19. (CDU. DeLg.)

- o gcnerll:; desLinados para COllsnmo das lt'i
pulaçõcs e sobreceJienles nccessarios forão
dec!;lI'ac!os livres de direitos. Porto 29 Ou
tubro 1819. (Coll. Dclg.)

p01:I11guezas: formul(ll'ios ue que devem usar
os consnles naciODaes para lCl!;alisarem sua
célrga. Porto 20 1o\"embro 1S19. (CDU. Delg.)

EMDARCACÕES.
EMBARCAÇOES mcrcantes: limitações postas al!l

cOillmel'cio com a Ilua Mauricio pelo go
verno britannico commul1icárão-se com
Av. lt, Circo 18 Dezembro 1819, annexas'
ao Trat. 17 Agosto 1825, art. 10. (Coll.
Nab.)

deu, se nova fôrma ús suas carlas de saude.
Res. 16 Dezembro 1810. (111d. ALb. verbo
Ca1·las. )

que nos respectivos porlos liverem enlt'adll
por fJ'nnquia corno se deverilõ despachai'.
Provo 13 Mélrço 1820.

ne11as só alé 6 por cento do seu cnpital corria
l'isco a Sociedade de Seguros ncslauradora.
Conds. 18 Abril 1820, § 11 (CoLl. Nab.);
idem a companhia Retribuição. Conds. 1.6
Novembro 1827, § 10. (CDU. cit.)

- gratificação ao secI'elario do governo de Per·
nambuco pelos seus passaportes. - Vid.
Provo 12 Feverei1'o 1821. (CoU. Nab.)

declarou-se que a disposição do Alv. 24 Maio
1765 é extensiva ao premio dos seguros
marítimos. Ass. 363, 2.& Maio 1821 (CoU.
Ass.) - Vid. Lei 20 Outub,'o 1823, m'ls. 1, 2.

como se fação s'em despacho visilas e registo.
])ec. Inslr. :10 Julho 1821.- Vid. P01't. 1."
10 Dc::e7J1b"o i82ú. (CoU. Nab.)

nacionaes ou estrangeiras que imporlassem
sal pagavão deste dircilos diversos. Provo tO
.JaneiJ'o 1822. (CDU. Nab.)

n:lcionaes que levassG!'n e cravos conforme o
Alv. 14 Oulubro 1751 prcsLavão fiança de
não as conduzir a Jminios eSlrangeiros.
Res. 1.. 28 Setembro 1822. (CDU. Nab.)

- que estivessem a sahir pora porlos eSLrangeil'os
rdenou-se à alfandega lhes não désse des-
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pacho sem o pal'Licipar ao correio. Porlo 1.8
Novembro 182'2. (CoU. Nab.)

EMBARCAÇÕES mCI'canles: ordenou-se que nào
se deixassem sabil' ncHas passageiros sem
passapol'lc, Porto 26 Novembro 1822. (Colt.
Nab.)

- eslrangeiras: sobre não admissão dc uma a
despacho por nrio trazer papeis de bordo
JegaJisados pelo consul porluguez. ParI. 8
Dczembl'o 1822, (Coll. Nab.)

hraziJeil'us on porll1guezas : seu despacho para
Porlugal sllspl'ndcu-sc, c para Hespanha
só debaixo de fianca se mandou concedeI'.
Parlo 10 Dezembl'o 'i822 (Coll. lYab.); c com
ri fiança uma, Porto 1." 17 dilo. (Coll. cit.)

- :I uma ingleza concedeu-se, sem exemplo,
isenção dos no"os direitos iroposlos pelo
Dec. 12 No"embro. Porlo 21 Dezemhro 1822.
(Colt. Nab.)

ordenou-se que não pudessem sahir do porlo
do Rio de J ancit'o de noile sem ordem do
commandante da forlaleza de Sanla Cruz,
qner fossem nacionaes que!.' estrangeiras.
Pod, 30 Dezembro 1822. (Colt. Nab.)

- nacionaes ou eslrangeiras: condiçúes e \ a11
iagens, &c., elas que se armassem em corso
contra Portugal. Ak nego 30 Dczembro
1822. - Vid. cap.!, m·t. 1. a 7, cap, 2, m·t. 7
a 9, :1.5, cap. 3 a1'f. 7, g, 10, cap. 4, ort. 7.

- ordenou-se que sens donos dessem os nomes
dos navios ao direclo!' dos leleg!'aphos na
côrte. Port. á."23JaneiI'O 1823. (CaU. Nab.)

- sahida de llma inglcza para pOl'tos da Bahia
concedeu-se, e porque, carregada cle gene
1'013. Porl, 1.." 20 Fevereir01823 (CoU. Nab.);
declarou-se livre. Port. 1." 23 Julho 1823.
(CoU. Nab.)

EMBARCAÇÕES mercantes: portugueza, seques
trada no tempo da Indcpendenciu, que d s
tino tenl e mediante que providencia~.Provo
1." i8 ALril 1823. (CDU. Nab.)

na côrte mandou-se cessar como illegul a
gralificação fluC pcrcebia () secretario do
governo da armas de emolumentos pagos
}lcias que Mlhião do porLo. Res. 19 Abril
1.823. (Colt. Nab,)

ordenou-se fjUe dos em entrada 1HI alfandega
em que prazo eourol'me o foral. Io1'l. 1.'
9 Julho 1823. IColt. Nab.)

apresadas leIa esquadra brnzilcira como scrão
Ímen lariadas pelo auditor geral da marinha.
ParI. 20 Julho 182.3 (CoU. Nab.); Porto 18
Dezembro 1823. (CDU. cit.)

portuguezas sequcsll'adas ou torisou - se que
fossem, e corno, vendidas. e porque. Res.
1." 25 Setembro 1823 (Coll. Nab.); Res. 7
Dezemhro 182á. (CDU. cit.)

- a uma esll'ang ira que d" Li 'boa viel'a com
gcneros portuguczes pel'mi LLio- se licença
}1ara carregal' generos brazilciros pal'a o
mesmo 11orto. Ues. 23 Oulubro 1823. (Coil.
Nab.)

braziIeiras: doclal'ou-se só a dIas p rienccr a
importaçflo de mercadorias da Asia á vlsla
do AlY. lL Fevereiro 18B, § 28, e porquc.
Proy. 28 l' orcml)l'o 1823.

portugu<:'7.a scqueslrLlua por lei' coll'ado na
Bahia quando occupadu pelos Portuguezcs,
foi livre do sequestro por clOsirar haver en
lrado cm porlo diverso do despachado ol)I'i
gada por uma inimiga. Rcs. 3." 23 Dezembro
1.823 (Colt. iVab.); outra por el' o pas a
parLe errado. 1\os. 1." 24. Janeiro 182lJ
(CoU. cit.)- Vid. Porto, 28 Fcrej'ci7'Q 182~
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(CoU. cit.)-; sobre uma restituição sob
título de entt'ada por abalroação prove
niente de temporal. - Vid. Res. 1. a 9 Se
ternb1'o 1824 (CoU. cit.) -; sobre outra
fundada em ter vindo o dono para o Brazil
confiado no Dec. 1l~ Janeiro 1823. Res. 25
Setembro 1824 (CoU.Nab,); outra em razão
de residencia de mais trinta annos no
BraziJ. Res. 2.' 2 Dezembro 1.824. (CoU.
,it.)

EMBARCA,ÇÕES mercantes: providencias l)ara
que não sahissem passageiros de bordo das
que entrassem no Rio de Janeiro brazileiras
ou estrangeiras sem as visitas do costume.
Porto 31 Dezembro 1823 (Coil. Nab.); Porto
:1,' 10 Janeiro 1824. (Coil. cit.)

- apresadas, julgadas improcedentes, como se
mandou pagar seu valor aos apresadores na
cionaes. Porto 23 Janeiro 182li. (CoU. Nab.)

- parle em uma presa negou-se a commaudante
de navio da armada, fóra outras penas, por
have-la feito sem bandeira nacional, &c.
Sentenç. 4 Março 1824, modificada pela
que está annexa. Res. 1. a 15 Setemhro 1825.
(CoU. Nab.)

- a uma hespanhóla, frolada para conducção de
tropa, que indemnisação de prejuizos se
mandou pagar. Res. 1.' 1 Abril 1824 (CoU.
Nab.); sobre outro fretamento pela inten
dencia da marinha, cujo processo se julgava
duvidoso o exito. Porto 21 Agosto 1826
(CoU. cit.); como se mandou pagar o freta·
.nenlo para conducçao de recrulas que
depois foi rescindido sem culpa do capitão.
Res. 1,· 5 Julho 1827. (CoU. Nab.)

sobre requerimento de um l)l'oprietario de
navio pedindo ti'ete que fora processado
em nome do capitão fallecido que o havia
transferido, procuração para cobrança a
negociante que fallira depois de haver pas
Ilado a procuração a outro, e este ainda a

oulro; resolveu - se quem, e como, teria
direito ao embolso. Res. 1." í i\ gosto 1824.
(Cott. Nab.)

EMBARCAÇÕES mercantes apl'esullas no tempo
da independencia declarou-se que sua
renda deveria ser feiLa pelos fiscaes da fa
zenda publica, e não em leilão publico por
particulares, e porque. Res. 2. a 1.1 Setem
bro 1824 (CoU. Nab.); ordenou-se á alfan.
dega, e como. Provo 1." 1. OuLubro 182l~.

(CoU. ci t.)

sobre visila negada a uma esLl'ungeira cm que
fallál'ão ao manifesto caixões em que vinhão
pesos hespanhoes, mandou-se observar o
cap. 19 do foral de Lisboa, Res. 3." 16 De
zembro 1824. (Coil. Nab.)

- naciouaes ordenou-se que se lhes não désse
despacho de sahida para as provincias, sem
apresentarem os seus capitães certidão de
terem a seu bordo degredados. ou de 05

não haver para o logar do seu destino.
Porto 2. a 25 Maio 1825. (Cott. Nab.) .

devem iusLificar, e como. a falta do genero
que houverem carregado. Res. 1.' 31 Maio
1825. (CoU. Nab.)

- petrechos bellicos encommendados pelo go
verno e carregados em embarcações in
glezas forão engeitados, e porque. Res. 2.'
3 Março 1.825 (CoU. Nab.) - Vid. Res. 5
A (Tosto e 29 Novembro 1825. (CoU. cit.)

bl'azileil'as e porLuguezas e cal'gas apresadas,
accordou-se que serião reciprocamente res
tituidas ou seus proprietal'ios indemnisados.
Trat. 29 Agosto 1825, art. 7 (CoU. Om'. Pr.);
para cuja execução, Porto 3. a 26 Junho
1826 (CoU. Nab.); Av. 4 Julho 1826 (CoU.
Om'. Pr.); lustro 3i Março 1827. annexas
ás Instr. 3 Setembro 1827. (CoU. Nab.)
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EMBARCAÇOES mercanles que atracarem ã
alfandega não devem let· fogo a bordo, po
dendo cozinhar no arsenal de marinha.
Porto 2. n 30 Agoslo 1825. (Coll. Nab.)

- estrangeiras não podiãO, conforme o Alv. II
Fevel'eiro 1811., importar no imperio fa
zendas da Chin::.. o que é só permillido ás
naciooaes. Res. 'J Outubro 1825; Provo 20
Março e 2." 19 Agosto 1826. (CoU. Nab.)

- estrangeiras ol'denou-se que fossem previa
meule intimadas do bloqueio no porlo de
Buenos-Ayres qnando a elle se dirigis em,
e isto na [órma da Porto 17 Dezembro 1825,
c para que fim e como. Av. 2!l Dezembl'o
1825; Av. 29 NovernDI'O, Av. ti c Provo 5.'
'19 De7.embl'o 1826. (CoU. Nab.)

- sobre reCusa de pagamentos de direitos de
entrada e sahida de escravos importados de
Angola, &c. Res. 7." 8 Abril 1826. (CoU.
Nab.)

:--dec1arou-se como se authenlicarião os docu
mentos das embarcações e cargas brazi
leiras para gosarem da exclusiva admissão
em Portugal .em reciprocidade. Provo 1.·
22 e Porto 2á Abril 1826. (Colt. Nab.)

- bl'aúleiras e portuguezas: que declaração de
vem fazer os sens mestres para trazerem as
malas. Provo 2." 22 Abl'i11826. (CaU. Nab.)

- soJ)1'e restituição de dil'eilos de uma amarra
vinda em um navio hamburguez. Res. 2. A

27 Maio 1826. (Cali. Nab.)

- })razileiras e francezas que direitos de portos
c ancoradoUl'os paguem accordou-se. TraI.
6 Junho 1826, art. 12; que condições exi
gem para ser consideradas laes ,3rt. '1 a, e
addicional, 7 Junho 1826, art. 2; sens
allestados corno serão feitos, art. 1.9; em
caso de naufl'agio como serào soccorrida ,
<lrl. 23.

II

EMBARCAÇÕES mercantl3s: para que não to
cassem em porlos ioimigos com infracçã6
do bloqueio providenciou-se, e como, exi
gindo-se fiança. Provo Ln 17 Julho 1826
(Colt. Nab.), revogada.

declarou-se que a indeIDllisação de uma e
seu carregamento arrematada na Bahia por
sequestro a titulo de propriedade porlu
gueza devia ser, e porque, pedida por ac
ção ordinaria competente. Res. 3." 12 Se
tembro 1826. (Goll. j ab.)

ordenou-se que fossem escrupulosameule vi
sitadas para evitar intt'oducÇãO de moeda
falsa do portos estrangeiros. Av. 10 Outu
1)1'01826. (CDU. ~Tab.)

estrangeiras que na,egassem com passapode
para os portos bloqueados, em que caso se
ordenou fossem apprehendidas. Av. 29 No
vemDI'o, Av. 6 Dezembro 1826. (Colt. Nab.)

seus capitães que obrigações contrahem, ecomo
devem satisfazê-las conforme as leis do Im~

perio. Res. 1." 8 Maio 1827. (CoU. Nab.)

- brasileiras e inglezas: duvidas entre os mes
tres e tripulações como seráó decididas,
:lrt. 3; franqueza na sua entrada e com
mereio, excepto o costeiro, art. 10;
direilos de porlo, art. 11; condições de
sua nacionalidade, arl. 12; madeiras de
construcçào, e tndo que servil' para arma
mento, declarou-se contrabando de guerra,
arL 15; em .caso de naufragio como seráõ
auxiliadas, art. 18 Trato 1.7 Agosto 1827.

visitas dos intendente- do ouro cessárão, tendo
só Jogai' no caso de denuncia de extravio de
ouro. Lei 15 Setembro 1.827 , art. 3.

- estrangeiras ou nacionaes que conduzissem
comestiveis e medicamenLos ás provincias
ameaçadas de fome de que favores goza
vão, L'!i õ Setp.mbro 1827, art . i a 3
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EMBARCAÇOES mercantes nenh'as apresadas:
suas reclamações são decididas, e como,
pelo conselho supremo militar. Dcc. 4 Ou
tubro 1827.

que praso de demora na viagem sem noticias
é necessario conforme a O. liv. 1, til. 62,
§ 38, para que se julgue morto quem na
dita embarcação houver parlido, afim de
devol VCl'·se a heranca a seus herdeiros. Res.
15 Novembro 1827', .

brasileiras e anseaticas: accordou-se·lhes fran·
queza dos portos, art. 1; nacionalidade
aeHas, art 2; direitos ele porto, al'I'. 3,
Conv. 17 Novembro 1827.

estrangeil'us obtiverão poder importar no Im
perlo mercadorias da Asia, e como. Lei 27
Novembro 1827; (CoU. Om'. P,'.) Vid. Res.
5. a h Dezemb,'o 1827. (CoU. Nab.)

~ brasileiras e austriacas: franqueza de entrada
nos portos accordou-se, arts. 1, 2; menos
com objectos de contrabando de guerra, ou
ohjectos reservados. ou de porto a porto
nacional, art. 3; direitos de porto. art. 4;
condicões de sua nacionalidade, art, 6,
Trat. 29 Novembro 1827.

-- sobre uma ingleza aprisionada no Rio da Prata
e tI'alida para o Ri() de Janeiro, onde foi
obrigada a descarregar, e que sendo jul
gada má presa, pedia sahida sem pagamento
de direitos, deu-se solução, qual e porque,
obrigando- a a 21 por % no caso de querer
despachar. Res. 6,· 29' Novembro 1827.
(CoU. Nab.)

- francezas: sohre condições para se exigirem
os 15 por % de importação. Av. 2.° 17
Janeiro 1828. (Colt. Nab.)

francezas detidas em Montevidéo: a seu res
peito e das cargas a seu bordo como se man
dou proceder. Provo 1.' 29 Fevereiro 1828.
(CoU. Nab.)

EMBARCAÇÕES mercantes iDglezas comprada
por Brasileiro devem preencher o Alv. 16
Setembro 1774. ]lara pouercm as merca
dorias carregadas pagar 1.5 por 0/., Res. 2.·
10 Março 1828. (Colt. Nab.)

bl'asileiras e prussiaoas : f,'angueza de enlrada
accordou-se, art. 6, 7 j commercio e di
rei tos , art. 8, 9, TraI. 9 Abril 1828.

- guaes e como serão seguradas pela socied.1de
de seguros mutuos brasileiros, arts. 1, 2.
á, 6, 1á, 15,18, 21, 22, 23, 33, 35,36, 37.
Doe. Cond. 29 Abril 1828. (Coll. Nab.)

sobre pagamento de uma {{ue sendo apresada,
fora incorporada â marinha de guerra. Ra
2.' 6 Maio 1828. (CoU. Nab.)

- que proporçi'lo deve haver entre sua carga ~

os reCI'utas que deverem conduzir. Av. 2~

Maio 1828. (CoU. Nab.)

apresadas: reformarão-se sentenças do COD"
selho supremo, concedendo-seindemnisação
por injusto apresamento e detenção de cas
cos e carregamentos, mandando-se enh'c
gar aos captores carga inimiga, depois de
avaliada, subjeita porém ao frete inteiro, ti

á restituição aos proprielarios, quando as
neutras o mesmo oblivessem do Brasil. Dee.
21 Maio 1828.. (CoU. Nab.)

devem trazer cm'ta de saúde para lerem des
pacho nas alfandegas; e lambem dos con
sules as que vierem do estrangeiro. Provo
2 Junho 1828 (CoU. Nab.); como e onde
devião entrega-la. Porto 17 Junho 1828.
(Colt. cit.)

estrangeiras não podem desembarcar e vender
nos portos do imperio mercadorias nacÍo
naes, ainda que }lara occorrer a concertoS.
Provo 27 Junho 1828. (Coll. Nab.)



( 499 )

EMBARCAÇÕES EMBARCAÇÕES

EMBARCAÇUES mercantes apresadas e julgadas
más presas: sobre deverem ou não pagar
ancoragem do tempo em que estiverem
surlas no porto. Vid. Res. 23 Julho 1828.
(CoU. Nab.)

- fi'ancezas e brasileiras: accOl'dou-se não po
derem ser tomadas, apresadas ou condem
nadas, quando se destinarem a l)ortos blo
queados sem ter havido intimação previa,
quando e como feita. Conv. 21 Agosto 1828.
(Coll. Nab.)

- quaesquer, menos as nacionaes, que impor
tassem no imperio mercadorias podugue
zas, conforme o art. 10 do Trat., pagavão
15 por % de direitos das referidas merca
dorias. Av. 1ft Outubro 1828. (Coll. Nab.)

- hrasileiras e dinamarquezas: accordou - se
franqueza de" entrada e sahida, direitos de
porto, seu commercio, art. 2; com que
excepção, art. 3; direitos de passagens,
art. 5; condições de nacionalidade, art. 6;
auxilios no caso de presa ou naufragio, arte
9, Trat. 26 Outubro :1828.

- brasileiras e americanas: accordou-se liber
dade da navegação, art. 3; e de commercio,
art. 4; direitos de capitães relativamente
á consignação e venda de generos, carga,
descarga e remessa dos navios, art. G; isen
ção de embargo e detenção, art. 7; per
missão de refugio e asylo por causa de tem
poraes, piratas, e inimigos, art. 8; direito
de reclamar a restituição das tomadas por
piratas dentro da jurisdicção territorial,
art. 9; auxilio por naufragio ou deteriora
ção, art. 1.0; privilegio da bandeira sobre
a carga inimiga, arts. 14, 15; limitação do
commercio no contrabando de guerra, arte
16; e dos logares bloqueados, art. 1.7; na
detenção dos navios em alto mar por causa
do contrabando, salvo em que caso, arte
18; necessidade da intimação previa do
bloqueio para captura na enlrada e sahida ,
art. 19; formalidades de visitas, art. 20;
quaes os {>apeis de bordo necessarios e cer-

fi

tificados de carga, art. 21; não necessidade
oe visitas ás comboiadas, art. 22; quaes os
tribun:les a quem incumba. e como, jnl
gament0 de pl'esas, art. 23; não acceitação
de cartas de marca contra qualquer dos con
tractantcs, art. 24; direito de reclamar seus
deserlores, art. 31.

EMBARCACOES mercantes brasileiras e dos Pai
zes-B~ixos, accordou-se sua livre entrada
nos portos, art. 2; nacionalidade dellas
como provada, art. h; direitos de porto,
art. 5; Trat. 20 Dezembro 1828.

- sua inspeccão de saúde nos portos do imperio
foi e co~o regulada. Dec. Reg. 1.7 Janeiro
1820, explicado no § 13 pelo Av. 1. 0 28
Outubro 1.831 (Coll. Nab.); substituido pelo
9 Julho 1833 maxime, arLs. 7 a 13, 20 a
h2. - Vid. Inspecção de Saúde.

~ obrigações de seus mestres e capitães a respeito
das malas do correio. - Vid. C01'1'eio Get·al.
-Dec. Reg. 5 Março 1829. arts. 1.09 a 121.
Res. 7 Junho 183:1., arte 6,

- despacho ás que entrarem e sahirem declarou
se não poderem dar os juizes de paz. Av.
27 Junho 1829. (CoU. Nab.)

: - americanas apresadas: convenios ajustados
pelos commissarios brasileiros e americanos
para pagamento de reclamações, e como '"
se approvárão. Dec. 10 Setembro 1.829.
(CoU. Nab.)

- que pertencessem e se dedicassem na pes
caria das ilhotas dos Abrolhos na Babin,
de que privilegios ficarão gozando. Dec. 17
Setembro 1829.

costeiras com aguardente da terra e assucar
onde deverião fundear na côrte. "Pori. t.·
12, alterada pelas 2 Porto 19 Novembro.
t829. (Coll. NQb.)

U.
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EMBARCAÇÕES mercantes: o, paclueles, nos
portos menos frequenlados por embarcações
de guerra, receuem réos, omciaes e sol
dados de umas paI'a oulras provincias. Circo
7 Janeil'o 1830. (Gatt. Nab.)

revogado o Alv. 3 Fevereiro 1810, reglllou
se a fórma do seu despacho marilimo na
IDesa de diversas rendas. Lei 1.0 Se lembro
1830, arts. h, 5, pal'a cuja execução Dec.
Inslr. 3 Dezembro 1.830; loslr. 8 Março
1831. explicado o art. 2 das primeiras por
Dec. 29 Abril 1831. (Goll. Nab.); ampliado
o art. 1. por Dec. 3 Novemhro 1831 (Goll.
Nab.); Reg. 26 Março 1833, arLs. á, 6, &c.
-- Yid. Reg. 30 Maio 1836.

- nacionaes não podem ter: por meslres indivi~

duos estrangeiros. Porto 7 Dezembro 1830.
(Goll. Nab.)

os commandanles dos paqueles não podem
fazê·los sahir sem ordem do director do
correio, conforme os §§ 1 e 10 das Inslr.
14 Maio 1829. Ofr. 9 Dezembro 1830. (Cott.
Nab.)

quem fornecer a nações inimigas para fazer
guerra ou hostilidades contra o imperio
commelle um crime, e como punivel. Cod.
Crim. art. 71.

- quando commeltem piralaria e como são pu
nidos os autores. &c. Cod. Crim. art. 82.
§§ 2, 3, II, 5; arls. 83, Sá.

eslrangeiras: ordenou-se que seus marinhei- .
ros eslivessem a bordo ao pôr do sol no dia
25de Março. Av. 3. 0 23 Março 1831. (Gott.
iVab. )

. - .mandou-se procedei' por carcere privado a seu
hordo praticado por um capitão estran- .
geiro. Av. 2. 0 5 Maio {S3L (Coll. Nah.)

EMBARCACÜES mercanles brasileiras não sã~

obrig:~das a tel'ar a hordo capeHães nem
cirurgiões. Lei 7 .Junho 183'1.

deu-se deslino, e qual, aos emolumentos exis
tentes nas juntas de fazenda pelos pasS<i
porles de navios. Res. 8 Junho J831.

que lrouxerem Afl'icanos livre", como e sob
que cautelas os poderáõ desembarcar. Av.
b. o e luslr. 2 Agoslo 1.831. (Goll. Nab.)

vinoas de porLos contagiados do cholera
morbus a que medidas sanitarias seriãQ
subjeilas declarou-se. Av. 1. 0 2. 0 9, Av. 1.
iO Setembro, Av. 1.0 6 Av. 1.0 13 Outuhro
1831. (Cott. Nab.)

_ derão"se instl'ucçóes para inspecção dos pa.
quetes nacionaes. Av. 1. 0 e Instr. 22 Se
tembro 183:1. (Cott. Nab.); sua nova es
cripturação depois que fieárão separados do
arsenal ordenou-se. Av. :1.0 28 Setembr~

1831. (CoU. cit.)

que importarem Africanos no imperio: como
a respeilo dellas se proceda, penas aos com
mandantes. destino dos Africanos, e com
que excepções. Lei 7 Novembro 1.831, arls.
2,3, § 1; arts. á, 6, S.-Vid. DeCl". U
Ab1'il 1832, infm.

seu imposlo de ancoragem. - Yid. esta pala
lTa.

- uso de uma lancha pal'a pescaria de allo e cou
servação do peixe vivo concedeu-se. ficando
subjeita, na sahida e entrada, ás visitas.e
regisLos legues. Av. 11. o 17 Novembro 183't
(Cott. Nab.)

- ordenou-se que de todas se communicassedl
os pomes dos passageiros. Av. 1I.0 12 DIl
zembro 1831. (Colf. Nab.)
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EM13ARCAÇÕES mel'canles: regulamento de eus
ancorauollros deu-se. - Vid. Ancol'adoll1'os.
Reg. 13 Dezembro 1831, etc.

-,rogulou- o a fOrma de seus manifesLos - Vid.
Alfandegas. Reg, 20 Dezembro 1831, ele.

em descal'ga ou á carga: l1ellas podem os col
leclores e coHeelores geraes dar buscns, e
como e para que. Reg. 8 Fevereiro 1832,
art. 4, § G; Reg. 14 Fevereiro 1832, art.
14; para cuja execução AI'. 8 Março 1832.
( illali. Collecl. )

cm execuçào da lei 7 Novembro 1831 regulou·
se o exame nas suspeitas de haverem im
portado Africanos. Dec. 12 Abl'il 1832; 3
Av. 6, Av. 7, Circo 12, Av. 19 Junho; Av.
16, Circo 28 Agosto 1.837; pelos subdelega
dos. Reg. 120, 31. Janeiro 1.842, art. 488.

obrigadas a quarentena COl1fOI'me o § 3, AlI'.
28 Julho 1.810, pagão emolumentos de duas
visitas. Porto 9 Outubro 1.832.

- despeza com seus lotadol'es supprimiu-se,
passando sua inspecção para a repartição
da marinha, da junta do commercio em que
estava. Lei 24 Outubro 1.832, art. 22, § 14.

que entrassem na barra de S. Francisco na
Bahia: autol'isou-se, e como, regulamento
á calt'aia para lal fim construida e com
que emolumentos. Lei 211 Outubro 1832,
art. /,7.

- sua arqueação. - Vic!. esta palam'a.
- estrangeiras: buscas nellas dadas devem ser

presenciadas pelos consules respectivos. Av.
31 Julho 1833.

- que fazem commercio de cabotagem devem
levar guias dos generos que imporlarem, e
como organisadas, Em Addit. ao Reg. 16
Julho 1832 e 26 Março 1.833; Reg. 1.3 Se
lembro 1833; Circo 17 Julho; Ol'd. 3 Se
lembro· 1.835.

EMBAHCAÇÕES mercanle de cabo\ngem: a seu
bordo se punhão ~uardas de visita para
obstar o extravio de direi los. Ord. fi Ou
tubro 1.833.

que apresenhio vesligios de uaverem imporla
do African,?s são inspeccionadas pelo chefe
de policia, e s6 depois ficão desimpedidas.
Av. 15 Outubro 1833; Av. 23 Agosto j 837.

- .esLrangeiras sahidns dos diversos portos sem
legalisal'em seus documentos não del'em
ser admittidas a despacho. Circo 21. Outu
bro 1833; Circ, G Novembro j 835.

naciollélC ou cs\.rangeiras como são \isilac!ll
na entrada e sahida. Av. 3 Dezembro 1.833.

que entrarem: dellas não devem os juizes de
paz cobrar emolumentos pelas visitas que
são ex otficio. Av. 3 Dezembro 1833.

suas matriculas passaráõ a fazer-se nas mesas
de diversas rendas, e em falta pela autori
dade policial em S. Paulo, Espirito Santo.
Sergipe, Alagôas, Parahyba, Rio Grande
do Norte, e Ceará. Dec. Reg. 1 t Janeiro
183ft, art. 21.

entradas e sahidas, e manifestos devem o con
sules do imperio fazer regislar, e como, arl.
23; mappas das nacionaes e estrangeira:
entradas e sahidas, com lolação, equipa-
gem, qualidade, quanlidade e valor da
importaçóes e exporlações, e como orga
nisados, al't. 3ll; capitão deve apresenllll'
declaração, e qual, ao seu consul no logal' ;
e quacs suas obrigações sobre arribad;:ls,
.avarias, crimes a bordo, duvidas enlre pes
.soas da tripulação, marinheiros desertores;
preenchimento de tripulações, mudanças
de capitães, vendas de embarcações POl'
qualquer motivo e sua compra como de,·erá
ser feila, participação de sahida ao consul,
e como, arts. 37 a 52; exames nas apresa
das por corsarios como serào feitos pelos
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consules; julgamento, denuncia das que fo
rem piratas, arts. 5h a 57 ; salvagem das
naufragadas, e como proveráõ sobre as con
demnadas e abandonadas, arts. 59 a 61;
regresso dos individuos pertencentes ás
abandonadas, arls. 66 a 69, 70; patentes
de corso contra inimigos do imperio como
poderáõ os consoles brasileiros concedei',
art. 78, Reg. 1.4 Abril 1834. - Vid. Reg.
520, H JanllO 1847, infl·a.

EMBARCAÇÕES mercantes portuguezas ficárão
subjeitas a visita e mais exames praticados
com as nacionaes, quando ha descon6aoça
de haverem importado Afl·ic:mos. Av. 26
Setembro 1834, e como, Av. 25 Março 1837.

- nacionaes ou estrangeiras (Iue estiverem em
perigo como seráõ soccorridas pelo inspector
do arsenal de marinha na côrte. Dec. Reg.
ia Janeiro i83á, art. 33; não devem lançar
lastro nos ancoradouros, art. 3h.

- Jieença com vencimento de tempo e 1/2 soldo
~ -- foi o governo 30torisado a conceder aos of

ficiaes da armada qne nellas qoizessem em
llarcar. Lei 15.0 27 Agosto 1835, ari. 8.

- de vapor da companbia do Rio Doce como se
rião navegadas e com que privilegios. 
Vid. Companhias. Res. 23.0 i7 Setembro
1835, arts. 1, 10; Dec. 9 Agosto i836.

- inglezas conduzindo degI'edados de qoe sigoal
devem usar pal'a serem isentas dos direitos
e despezas de porlo, con[orme Av. ii Ju
nho :183õ. Av. 1.7 Janeiro 1.836.

- brasileiras e porluguezas: duvidas entre seus
mestres e tripulações decidem, e como, os
respectivos consoles. Trat. 19 Maio 1.836,
art. 4; liberdade de entrada e sabida, art.
8; direitos de porto, art. 9; atlestados de
mercadorias nellas carregadas como serão
feitos; os qoe commeUerem fraude como
castigados, art. 18; auxilio em caso de nau·
fragio, art. t9.

EMBARCAÇÕES mercantes: exame dos passa
portes e manifestos compele, e como, a6
administrador da mesa de divel'sas rendas,
art. 36, S 5; sua arqueação compele aos
arqueadores da mesa, e como, urls. !ti,
117, §§ 7 e 8; embarcações sahidas do
Rio de Janeiro para porLos do municipio,
onde, como e de que generos pagaraõ di
zimo, art. 101; matricula nas dilns mesas,
art. 106, S§ '12, 128 a 1h2; mappas das
que houverem entrado de portos eslran
geiros e sahido para nacionaes ou eslran
geil'os, e como organisados, art. 117. § 7;
e bem assim das nacionaes de cabotagem,
art. cit., § S; seu despacho maritimo , arts.
143 a 1.50; seu despacho de exportação de
generos do paiz; seu exame, calculo e paga
mento de direitos, conferencia e embarque;
generos do paiz para gasto das embarcações
estrangeiras ou nacionaes, generos estran
geiros, art. 151 a 176; navegação de caho
tagem dos generos do paiz e estrangeiros,
arls. 177 a 189. Dec. Reg. 30 Maio 1836.
(CoU. Planch.)

exame de seus passaportes e manifestos, e
como, incumbe aos inspectores da alfan
dega. Dec. Reg. 22 Junho 1836, art. 33,
§ 6; e tomar as entradas e juramentos a05
commandantes, art. cit., § 7; conferencia
dos manifestos, listas de descargas e outros
documentos, a quem incumbe, art. 35, § 5;
visila das que entrarem, ou fundearem em
franquia, e sobre manifestos, apprehensões
de mercadorias, visitas de descarga, distri·
buição de guardas, inspecção do porto e
serviço, &c., das barcas de vigias, ancora
douros, naufragios, art. 37, §§ 1 a 7; eS
crivão da entrada, sua obrigação nas visitas,
art. 38, § 1; navios de vapor não são subo
jeitos a direitos de consumo, art. 91, S7;
e bem assim os generos que as embarcações
trouxerem para seu gasto, arL cito, § 10;
registo das embarcações que entrarem no
porto, e para as que vierem de fóra do im
perio, e para as costeiras, e como organi
sado; termos de entradas como lavrados;
lançamento dos manifestos, e como feito,
art. H6, SS :1, 2, 3; :120; regulamento dos
portos, e ancorndouros e sua guardã , arts.
122 a 144; obrir;ações e deTeres dos com·,
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mandantes das embarcações, e solJl'e ma
nifestos, arts. 1llfi a 1.65; suas descargas,
art. 1.66 a 180 ; da entrada das mel'cadorias,
seu desembarque, art. 1.81 a 190; confe
rencia e sabida das mercadorias, art. 233;
Je~pachos de reexportação, baldeação e
franquia, art. 238 a 250; entrada e des
carga em portos em que não ha alfandega,
e dos naufragios, art. 293 a 305; commercio
de cabotagem de mercadorias estrangeiras,
arls. 306 a 318. (CoU. Planch.)

EMBARCACOES mercantes: alterou·se o art. 117
Reg. 'dos correios, reduzindo-se a dous os
dez dias pal'a participação de sahida. Av.
27 Fevereiro 1.837, elevados a cinco em
Alagôns. Av. 21 Agoslo 1.837.

- paquetes de vapor: concedeu-se privilegio á
companhia, e com que condições e obri
gações. - Vicl. CompanlLias. - Dec. e arts.
31 Março 1837.

- os emolumentos dos seus passaportes e passes
conlinuão a cobrar-se na secretaria da ma
rinha conforme o Dec. 25 Agosto 1832. Res.
23. a 7 Agosto 1837.

'- impedidas pela policia participa-se imme
diatamente á secretaria da justiça. Av. 26
Agosto 1837.

- surlas nos parlas não pagão direitos dos bois
e carneiros e porcos para consumo, sim
dos para viagens. Porto 21 Novembro 1837.

alterárão-se disposições dos arts. 156, 227,
228,185; 35,§5; 205 a 207, 216,240,
243, 308, 115, S 19 do Reg. 22 Junho
1S36, e como. Reg. 7. 0 19 Janeiro 1838.

.- uniformisol1-se o despacho livre dos sobrecel
lentes que as de commercio trouxerem para
o seu consumo no porto e torna-viagem.
Reg. 3[~, 30 Março 1/:139.

EMBARCACÕES mercantes não devem lrazer
peças' montadas, salvo lima de pequeno
calibre para signaes, com licença da aIran
degaefiança. Av. 22 Maio 1839. (Jom.131.)

- condemnadas pelas commissões roixtas sob
que caulélas devem ser ,'endidas em hasta
publica. Av. II Julho 1839. (Jo1·n.148.)

determinou-se a maneira por que se devem
fazer as matl'iculas das tripulações das de
longo curso. Av. e Instr. 278, 23 Dezembro
18hO.

estrangeiras: seus passageiros não uevem des
embarcar armados no lilloral do imperio;
e como serão etlas auxiliadas e soccorridas
declarou-se. Av. 9 Junho 1841. (Jorn. 152.)

- foi revogado o Av. 3 Novembro 1840 que 01'·
denou se não perguntasse na fortaleza de
Sanla Cruz-de onde vinhão -, não obri
gando a vir á faUa as que não podessem,
quer fossem nacionaes quer estrangeiras.
Av. 28 Junho 1841. (Jorn.167.)

os chronometros para seu uso são isentos de
direitos. Av. 321, 5 Outubro 1841.

- mestres que receberem, ou occnltarem, pas
sageiros sem passaporte, em que penas
incorrem. Reg. 1.20,31 Janeiro 1842, arL
80; que declarações farão a respeito, art. 85.

os individuos pertencentes ás suas tripulações
não necessiffio titulo de residencia. Reg.
120, 31 Janeiro 1842, art. 94, S2.

- impedidas pela policia: quando o juiz de paz
linha de ir a seu bordo, na côrte, partici
pava-o ao commandante da fragata que faz
o registo do porlo, por aflicio ou pess031
menle. Av. 21 Fevereiro 1842. (10m. 55.)
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EMB:\RCAÇOES mercanles e navios que se pCI'·

derem c derem á cosLa nas praias do impe
J'io, e seus can'egamenlos, sendo cle ini
migos, ou corsarios, siio bens vagos. - Vid.
Bens de elefuntos, ele. - Dec, Reg. 160, 9
~Iaio t8!!:!, art. ;;, S 5.

..lLer,ll'ão-se as disposições do nego 22 Jnnbo
:1.836, art. 145, S 6, sobre alijamenlo.
Dec. 203, 2:! Julho 18lt2.

- penas, e qunes, e devem iwpôl' aos com
mandantes por lrazel'em mais, ou menos,
mercadorias do que as constantes dos ma
nire tos. Ord. 1oI::! , 9 Selembro 18l12.

de cabolngem: providencias dCI'ão-se sobre
as que, despachando simuladamente para
porLos do imperio, se dirigem a estran
geiros. Ords. 127, 128,25 Novembro 1842.

as carlas que ncHas vierem pagão porle, qual
e como. - Vid. Correios. - Dee. 254, 29
Novembro 18.42, art. 2; suas penas, art. 14.

- 'Visila da saude a ellas: regulou-se sua ins
pecção nos portos do imperio, e como.
Dce. 268, 29 Janeiro 1843, ado. 8 a :U,
13 a 36.

(Iue fizel'em sua ullima descarga no parlo do
Rio de Janeiro siio subjcitas ii disposição
da Ord. 30 Março e 18 Abril 18l13; Ord.
i Maio 18lt3. (./om. 11,2.)

- ndlas podcm embarcar os imperiaes mal'i
llheil'os depois de senil'em scis annos. Dee.
Reg. 304, 2 Junho 1843, 3rt. 27.

soas apprehensões pai' quem são julgadas.
01'11. 30 Junho 1863. (Jol'n. 182.)

- n ufr'l(;adas: pal'a arrematação de seus reslos
pagão-se direitos de consumo. Ord. 1 Agosto
i843. (101'11.237.)

EMBARCAÇÕES me.l'cantes : providencias sobre
a~ que de parlas eslrangeiros com fraude
lrazem carregamenlos maiol'cs que os de
signados nos manifeslos, e .fingindo descarga
lolallornão a sal1i,' dn mesma maneira, elc.,
derão-se. Ol'd. 22Fevereiro 18lllt. (Jom. 58.)

como para manifeslos Jevem supprir a falta
de consules. Ord. 23 Abril 184lt. (lorn. 1.13);
Ord. 3i Maio 1811.5. (Suppl. ao J07'I1. 176.)

qne conduzem colaDOS: sua ancoragem. - Vid.·
Anc01'agem. Dec. Reg. 356, 2ô Abri118ú.ll.

qne fazem conlrabando de pl1o-brasil. - Vid.
Pcio-bl'asil. Dec. Reg. 363, 20 Junho 18411.

- sello de seus frelamentos deve ser pago por
uma só vez, á vista de nota assignada pelo
consignalario ou mestre. Ord. 36, 20 Ju
nho 18M.

allerou-se a disposição do art. 141 Reg. 22
Junho183~De~Re~ 366,30Junho184~

as legações brasi) eiras podem passar passa
portes ás nacionaes que forem malrieuladas
em paizes estrangeit'os, veriGcado o caso
do~ arts. 133, 134 do Reg. 30 Maio 1836.
OIT'. 63, 2 Agosto 1844.

ao arl. 145, S 9, Reg. 22 Junho 183ô, sobre
npprehensões. Ord. 13 Selemhl'o 1844-
(./01'11. 255.) .

pal'a seu despacho nas mesas de consulado
que docnmentos se devem exigir. Ord. 83,
21 Se tem bro 18M.

- mandou-se executar o regu):Jmenlo para des
pacho de seus sobrecellenles. Dec. nego 382,'
9 Outubro 18h4, mandado cumprir p.or,
Ol'd. 123, 21 Dewmbro 184ll.



EMBARCACÕE.
( 505 )

EMBARCAÇÕE'

EMBARCAÇÕES mercantes: não se deve permit
til' licença para armazens sobre agua; os
generos encontrados a bordo, ainda das
innavegayeis, devem SCI' apprehendidos.
Ord. 100. 29 Outubro, Ol'd. 115,21 No
,-embl'o 18M.

que despachão para POl-tOS do impcrio: a fiança
que prestão deve ser exigida ainda no caso
de sabirem em lastro. Ord. 101,29 Outu
bro 1844.

como se devc proceder no caso de se praticar
a fraude de embarcar pal'a a costa d'Africa
pip3s, etc., de farinha despacbadas por de
agunrcicnle. Ord. 103. 29 Outubro 184ft.

- os gencI'os, arligos bellicos, elc., para ns pro
vincias, excep to Goyaz, Minas, Mallo-Grosso,
Rio de Janeiro, devem ser conferidos na
presença dos mestres J não se pagando o
frete, on descontando-se o dos objectos que
faltarem. Circo 18 Novembro 184ft, (Im·n.
318. )

....,., na côrte como se mandou contractal' forneci
mento d'agua para ellas. Av. 19 Novembro
1844. (Jorn. 315.)

as cartas que trouxerem são, e como, rece
bidas pelos correios. - Vid. C01'1'eios. Dec.
Reg. 399, 21 Dezembro 18M., arls. 27 a
31; nas embarcações se deve facilitar pas
sagem aos pedeslres dos correios pagando
elles a respectiva laxa, art. 163; são obri
gadas a conduzir malas, e como, arts. 172
a 182; quem receberá as cartas aonde não
houver agente de mar, art. 212; não pagão
porle as relalivas ao navio e negociação até
12/8, art. 213; os commandantes devem
sob que penas entregar as cartas avulsas que
trouxerem, etc., arts. 227, 228, explicados
os arLs. 27, 212 por Av. 18 Junho 1845.
(/orn. 185.)

- podem ser despachadas com pilotos estran
geiros. Vid. Ord. 30 Janeiro 1845. (SI/Pp/.
ao IOt'n. 5:1.)

JJ

EM.BARCAÇÕE mercantes: prorluclo <.la" l11ullas
das que desobedecem ao regulamenlo do
porto na côrte é arrecadado pelo director
da fabrica da palrara, Ar, 31 Jnneiro 1865.
(SI/ppl, ao J01'n. 51.)

nas matriculas das equipageos d~\'c dedal'ar
se a côr do individuo além das demais cir
cum Lancias. Ol'd. 8.° 5 Fevel'ciro '1845.

sobre multa e procedimento rlue se deve ter
com as que sahirem sem esperar a visita,
cassando-se os passaporles al6 á sahida.
Ord. 5 Fevel'eiro 1845. (Jom. 53.)

quando devem seI' reilas a seu bOI,do as de
o1aracões de fazendas aecrescidas nos ma
nirest~s , conforme o Dee. 22 Julho 1842;
e quando mulladas por demora em dar en
trada. Ord. 27 Fevereiro 18!l5. (Jom. 82.)

quanlo devem pagar de cada tonelada no di
que secco fluctuante. Res. 3ft4, 5 Abril
1845, art. unieo, § 4.

- nas suas sahidas recommendou·se rigorosa
observancia do regulamento. Ord. 24 Abril
18M>. (JOl'tl. 1.21.)

hrasileirns conslruídas , :u'ffi'ldns c esquipadas
nos estaleiros nacionaes, de 200 toneladas
ou mais, sendo o capilão, piloto e contra
mestre. e dous tercos dos mm'inheiros bra
sileiros: seu propri~tariorecebe 1. O,j'j) 000 rs.
de cada tonelada como indemoisacão dos
direito das malel'Ías estrangeil'35 'empre
gadas. Lei 369, i8 Setembro 1.84.5, art. 36~

para cuja execução inslrucçóes em Ord. 59,
25 Junho 1846.

ao arL. 158 Reg. 22 Junho 1836 deu-se expli
cação a respeito de uma que viéra semma·
nifesto, e em lastro J de ilha deserla. Ord.
2 Outubro 18!l5 (Jorn. 298); Ord. Bt, 10
Outubro :1845.
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EMB ~HCA.(:OES mercanles: gcneros importados

])01' a~ua pelo intcrior do Brnil só gosão
uo favor da Lci i8 Sl'lembro, art. 25, sendo
do estrangeiro t1'élnsporlados em navios
brélzileiros; nns laoôas e rio in teriores não
podem navegar as embarcações estrangei
rns. Oru. 115, 18 Outubro 1845.

prote lo conll'a o aeLo do parlamenlo brilan
nico que subjeitúra os navios brazilciros que
lraficassem em cscravos ao alto lribunal
do almiranlado, e a qualquer tribunal do
"ic -almirnnlauo dentro dos dominios bri
tannicos. Prolesl. 22 Outubro 18ú5. (J07'l1.
295.)

rOGommcodoll-se n cxecução do cap. l8 Reg.
22 Junho 1836 e (las Instr. relativa. Ord.
lnslr. 119, 25 Oulubro 1.Sá5.

execução tio arl. 1.77 Reg. 22 Junho 1.836
ordenou-se para que se não carregassem
grandes barcaças, &C., em parlas sem es·
tações fiscaes, levando generos, sem que as
mesas de consulado, &c., tenhão conheci
mento. Ord.1l~ _ ovembro 1845. (J01·11. 323.)

em quarenlena na côde: provedor da saúde
póde aliender requerimenlo de facultalivo
para tralal' de doentes a bordo. Ord. 29
Novcmbro :l8lI5. (.To1'I1.337.)

provilleucias sohre enll'aua e sahiua, ancora·
dOUI'05, barca de soccorro, matriculas de
lripulações, prejuizos c damnos causados
pelas emharcações enlre si, pela capitania
do parlo em o Hio Grande do Sul, derão-se.
Av. 133,19 Dezembro 1845.

uelermioon-: a maneira de se arrecadarem
as multas pelos tiros da fortale7.a de Ville
gaignon quando pnssão de cel'ta posiÇãO.
A\'. 130 J 19 Dezembro 1845.

- providencias oLre conferencia de arror. com

o mauifeslo. conforme o Reg. 30 Mai~

j 836, nrls. i :2, 1 3. Av. 13 Janeiro 1846.
(JOTlI. 30.)

EMBAnCAçÕES mercanles que all'acào e acabão
a descarga são visitadas pelos guardas mó
res e guardas dos portos, e como e para
que fiscalisação. Av. 10 Fercreiro 1 '46.
(J01'1/. 68.)

os manifestos da carga tomnda nos podo do
imperio pal'u os eSlrangeiros devem ser
devolvido' aos mestres, nos portos oode
forcm completn!' sens carregnmentos. Ord.
i5.· 12 Fevereiro 184(;.

sobre multa por apprehellsflo de embarcação
com mercadoI'ias, escravos nella achados e
divisão do produeto da nrrematação. Ord.
23. o 9 Março 18 "6.

como, em que casos e sob que despesas,
serão auxiliadas pela praticagem da barra
do Rio Grande do Sul. Av. e Reg. 36, 30
Abl'il1846 J arts. 6, 7, 18 a 22. . . .

despachadas para o Rio Grande do Sul com
genel'os do paiz; autorisou-'e os inspeclo
res de lhesonr<lrias para concederem novo
praso não maior de dons mezes para aprc
sentacão do documenlos ele dcscarg<l. Orei.
l12, Ü M<lio 1846. '"'

rnatrieuh das gentes de mar e lripull1ções
incumhe J e como, ús capitanias UOS pOI'lOS.
Dec. Reg. !Jl~7, H) Maio 18áG, ad. (j, § ô;
arls. 8, 59 a 69, declal'ado arls, (iii, 68
1>01' Av. 8 Jnneiro 1847 (Gaz. O{r 110,1."
t'ol.); e tambem decidir questões de policia
naval e damnos commeuiclos pelos navios
enlre si denlro do parlo, art. cil., § 5;
~rls. 94 a 1iO; construeçüo de embarcações
de coherta, como será permiUido fazer-se;
arts. 11 J 111; como se amarraráõ ,3rt. 16 J

suas entradas e sahidas, arls. 17 a 20; an
coradouros, al'1s.21 a 39; dos naúoS em
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fabrico, velhos c sem deslino, ad .40 a !J4;
SOCCOl'l'OS em occasião de incendio e perigo
naval, arls. 45 a 50; seus lastros, arts. 51
a 54; barcas de SOCCOl'l'O e de escavação,
ads. 55, 56; arrolamento das embal'cações
nacionaes, art::. 70 a 72; das de trafico do
porto, e nos rios navegaveis, e dos individuas
néllas empl'egados, arts. 73 a 85 j (quanto
pagão de se110 :JS licenças para tal fim. Av.
86, 111 Maio 18!J7) distinclivo das nacio
naes, art. 112. Mandado executar o dito
Reg. pela Ord. 17 J ulbo 18l~6 (Jom. 204) ;
Av. 27 dilo. (Jol'n. 226.)

EMllARCACÕES mercanles: resnmo de manifes
tos, e~lradas de cabotagem ordenou-se fosse
diariamente remeltido á Ga-::eta Official.
Av. 22 Agosto 18á6. (Ga-::.. O(f. 2, -[.Ovol,)

archivo das matriculas de equipagem na côrte
maBdou-se entregar ao capitão do porto.
Av. 25 Agosto 181,6. (Gaz. Off. 3, i.O vol.)

Clrdenou-se que se remellesse á Gazeta Oflicial
noticia diaria do movimento do porto. Av.
10 Setembro 18ft6. (Gaz. Off. 1ft, 1.° vol.)

declarou-se o art. 228, Reg. Correios, sobre
gratificação aos commandantes, de cada uma
carta que enlregarem. Av. 23 Setembro
1846. (Gaz. Of(. 25,1.° vol.)

como dcvão manifestar o OUl'O .lJara arreca
dação do imposto.- Vid. 0111'0. -Dec. Reg.
!J78, 12 Outubro 1846.

declarou-se mal interpretado o art. 292 e 294
Reg. 22 Junho 1836 sobre apprehensão de
uma, e suas mercadorias, e regulon-se para
os casos futuros por ser irl'evogavel aquella
decisão, conforme Ord. 19 Fevereiro t8lili.
Ord. 11.0,17 Outubro 'J 846.

- llro\'idenciou- e sobre os inconvenientes da
facilidade com que se comprão e \'endem
nos portos do Brazi1 embarcações estran
geiras. Dec. 481, 2/1 Outubro 1846.

11

EMBARCAÇÕES mercanles mandadas razor 110
paiz por subdilos estrnnll:eiros: os matc
riaes em pregados pagão direitos de expor
taçüo, conl'ol'me o art. 175 Reg. 30 Maio
1836. Av. 4 NOl'cmbro 1$lI6. (Ca-::-. Olf.
6 t, -[, o vol.)

multa imposta por illegalidade, c qual, de
ma11iresto, conforme o art. 160 Reg. 22
Junho 1836, mandon-se reduzir ao minimo,
segundo o art. 159, por haver ausencia de
má fé. Av. {) NovemlJro 1846. (Ga z. Off. 69,
1.oval.)

- como seruo visitada e cxamiuadas pejas barcas
f/igias das alfand gas nas costas. Av.lnstr.
9 Fevel'eiro 18á7 (Ga-::-. O!f.1.lI2, 1.0 vol.)
Dee. Reg. 506, ~ Março i8l17.

- para reboca-la' para f6l'a, na côrte, podem as
- 'barcas de vapor da companhia de Niciheroy

sahir sem passe. Av. 25 Fevereiro 1847.
(Gaz. O(f. 149, 1.° vol.)

- deu-se modelo para mappa de esclarecimentos
. que os presidentes de provincia devem l'e

metter á secretaria da marinha a respeito
das matriculas das embarcacões mercantes
de lon~o CUl'SO. Circo 16 ~la;ço 1847. (Gaz.
Off. 167, Lo vol.)

declarou- e a qlle auloridade competia formar
processo para julgamento das apresadas pOl'

empregar-se no tl'afico de Urieanos, qual
a f6rma do processo para emancipação dos
oscl'avos encontrados. Av, 88, 29 Maio 18l17.

- Brazileiros dirigem-se aos consules do impe
rio em paizes estrangeiros, (\J't. á6; de
vem dirigil'-se com in teircza e boa fé, art.
8á; mappas das enlradas e sahidas, e
como organisados, envião os consule tanto
das nacionaes como estrangeiras, arts. 87
a 89; insLl'Ucções, e quaes, devem os con
sules dar aos mestres, art 92; favores á sua
naregação, devidos pelos uiesmos consules >

6L
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arls. J7 a117; obrigações descus e cri\ües
soLre accideotes c perigos e circumstancias
occorridas na "iagem, arls. 11 , 119, 122
a 151 ; protecção aos inrli,"iduos pel·tencentes
a navios abandonados, I u naufragados ou
aprisionados, &c., Ul'ls. 153, 15!J a 168;
seus capitães não recusarilõ receber dos
consules papeis determinados por lei, arl'.
207; e podem ser por estes convocados para
deliuerar soure algum interesse commercial
ou de seus commandanLes, art. '22,.. Dec.
Reg. 520, 11 Junho 18,.7.

EMBARCACOE mcrc~nlcs: sobre niio suusis
lencí~ do art. 5 do Tnlt. 29 Agosto 1825
com PorLu'7al, por não serem as brazileiras
lJ'atadas como de nacão mais favorecida
IH\ra pagarem direito; de porlo como as
portuguezas. No!. 25 Junho 18tt7. (Gaz.
Off. h5, 2.° t'ol.)

sobre apprehensão dc gr.neros não incIuidos
nos manifestos, depois de despachados, e
condemD3ção dos capitães. Ord. 120, i5
Setembro 18ll7.

- ordenou-se suspensão da apprehensão de bar
cas balecira na enseada da Ilha Grande
duranle qualro mezes, e porque; limitan
do-se a barca rondante a adverti-las de não
lerem comml1nicacão com a terra, &c. Av.
24 Setembro 1.8[17: (Caz. Off. 1."12, '2.0 110l.)

ordenou-se li vi 'jta na Parah)'ba que não
consentis c sahirem sem aprescntarem o
bilhete ordenado pelo art. 177 do nego dos
COI'reios. Av. 29 Setembro 1S"7 (Gaz. Off.
J26, 2.° l·ol.); Av. 26 Ago lo 18'18, S10.
(COI'r. illel'c. 2,.2.)

E.'strangeira(l, e C(uae , forüo exceptuadas de
pagar direilos differcnciaes. Oec. 536, 1
Oulubro J8"7.

nncionaes : 5ua8 equipageng que se destinarem
a porto estnmgeiros erão contractadas

com a obrigar,ào de regl'E:ssal"Cm ao imperio,
ainda mesmo que as soldadas sejão a mezes.
A\'. 8 em Edil. 111 Onll1bro ·18lt7. (Gaz. Off.
139,2.°l'ol.)

EMBARCACÕES merCantes: conforme o art. 135
do R~g., os passa~eíros, depois de ahirem
de bordo, eslão n~ls mesmas cil'cnmsLancias
que quaes«l1er outras pessoas a quem o
Heg. prohiba accesso. Av. 21 Outubro t847.
(tiao:-. Off. 1ll7, 2." vol.)

ordenou-,c que nos vapores que suhissem a
reuocar se não embarcasse mais c coIta de
imperiaes marinheiros. ficando porém os
mesmos vapores sul jeitos á visita da forta
leza de Villegaígnon na sabitla e entrada
para o ancoradonro. Av. 2 Novembro 18ltí_
(Gaz. Off. 153, 2.° 1'0l.)

sua visita da policia ordenou-se que estacio
nasse na barca de vigia da nlfandega na
-côrte. 2 Av. 3 Novembro 18!J7 (Gaz. Off.
153, 156, 2.° vol.); bem assim os empre
gados da provedoria da saade. 2 Av. II No
"embro 1847. (Gaz. cit.)

as despesas com a numeração das embarca
ções, impressão de licenças e matriculas
devem ser feilas pelo cofre das multas da
capitania re pectin. A". 6 Novembro 18t17.
(Gaz.Off. :161, 2."t'ol.)

parle dia ria das entradas se envia da forlalez
de Villegaignl,>n, na côrte, ao adminislraclor
dos telegraphos. A\"' 15 No\'embro • 8ll7.
(Gaz. Off. 167.)

do seniço particular não devem ser excluídas
do :lrl'olamento , conlormo os arls. 70; 74
Reg. 19 Maio 18.&6. Av. 23 Novembro 18&7.
(Caz. Off. 174,2.8 t·ol.)

seu capitãe3 e mestres dC"cm fielmente en
tregar aos agentes do mar' do correio a.I



EMBARCAÇÕES

( 509 )

EMBARCAÇÕES

carlas quc lrouxer'em, A\". 2á Dezembro
18[17. (Caz. Off. 198,2. 0 vol,)

E~1BAnC ~CÕES mel'cnnles: exame se mandou
em t;ma fazer, e como, para gosar do
indulto da Lei 11:) Setembro 18á5, bastando,
pnra verificação da equipagem, a malricula
feita na capitania do porto. Av. 7 Janeil'o
J8lIS. (Gat'. Off. 9,3.° vol.)

mercanles: obslou -se o abuso das matriculas
de suas guarnições, regulando-se quaes serião
admissiveis como raliosas. Av. 19 Fc"el'eiro
1.8M. (Ga=:, OfT. L~O, 3. 0 10l.)

do trafico do porlo, quando os pl'opriclarios
não quizcrem subjeitar á numeração, pro
cede-se, e como, criminalmente para effeilo
de satisfazer-se o art. 6, § 6, e arts. 76 e
78 do ReguI. Av. 22 Feverr.iro t8118. (Gaz.
Off. lt5, 3. o l'ol.)

- aulorisadas para largar de noile do porto da
côrte, de que signaes usará a fortaleza de
Villegaignon á de Santa Cruz para deixa-las
sahir. Av. 23 Fevereiro J8,"8. (Gaz. Off. ú3,
a. oval.)

porlugrrczas passttl'ão a pagaI' pelos passapol'les
o mesmo que as nacionaes, e porque. Av.
2[~ Maio 1.8ú8. (Gaz. Off. 119, 3. o t'ol,)

- de caholaoem que vem lias portos ua provincia
não estão fÓl'a da fiscalisação da alfandega.
Av. 11 Julho 18ú8 (GaZ'. O/r: 158,3. 0 vol.),
declarado por AI', 20 _1\ goslo lS1I8. (COI'I'.
Mel'c.250.)

- o imporle dos liros que pela fOl'laleza de Sanla
Cruz se lhes fizerem por infracção dCl Re
gulamento do porto, deve ser recolhido á
pagadoria das tropa~. Av. 1ú Julho 1.8/,8.
(Ga=:. Off. 160, 3.° rol.)

EMBARCAÇÕES merc:mtes: concedeu- c prm
legio para se construirem na cÔl'te uma
OH mais carreiras de ferro para se USPCIl

derem navios por meio de machinisOlo de
vapor, afim de serem reparados, egundo o
syslema de Tllomaz "lhite. Dec. Cond. 5
Agosto 18,.8. (Con'. Mm'c. 288.)

duvida solveo-se a respeito de appreben ão e
competencia de julgamento de mercadorias,
conforme os arts. 137, 285 Reg., c COfiO.

Av. 26 Ago to 1848. (Cm"!'. ilferc. 25ô.)

bnrcaças e canoas não se mall'icu!ão sempre
que sahem, porque o art. 60 do Reg. 19 Maio
1846 só o exige das embarcações de coberta.
Av, G Selcmbl'o 18á8. (COl·r. Alere. ~53,)

- sardas ficárão pagando pelos passaporles, na
secretaria da marinha, o mesmo que a
nacionaes. Av._20 Setembro 18liS. (Carl'.
1Jferc. 262, 2. ")

a bordo de uma em quarenlena permitliB-se
que fosse um medico tratar de doenle. lho
6 Novembro 1.848. (T>iar. 79M.)

audilou-se o art. 6." Reg. 19 Maio para matrí
cula dos estrangeiros perlencen tes ás tripu
lacões dos navios Ilacionaes ue coberla, bem
cu'mo dos empregados na~ pequenas em
barcações de lI'auco. Av. 7 :ovembro :1S,.8.
(Diar.79ltO,)

de boca abel'la de pequena cabotaO'em. devem
matriculai' sllas equipagens. AI'. ~S Norem
bl'o 18"8. (Dim'. 7962.)

a seu horda não podelO os cnpitiics lIo' pOI'los
atracar, saho os casos de cxcepçflo, sem
licença dos io peelores <las alfandcga~. AI'.

29 Novembro J8/,S. (Diu7·.7960.)

- alterou-.e o S h, art. 1 j PJ. ao Doe. 35J. ':!
Ahril 18H, rclati...amente á as~ignaltlra do'
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))asses para sua sabida. Dec. 563, 6 De
zembro 1SlJS (Dim·. 7972); Av. 9 dilo.
(Dim'.7969.)

EMBARCAÇOES mercanLes: permillio-se que o
a1viçareil'o da praça do commercio falle
lhes, embora ainda não estejão visitadas
pela saude, não atracando porém, nem se
approximando mais do que o necessario.
Av. fi Dezembro 1.848 (Dial·. 7969); Av. 6
Fevereiro 18lJ9. (Dim·. 80'12.)

- Sllas malriculas. - Vid. l11esas.

seus impostos para hospitaes e misericordias.
- Vid. I1ospitaes, 11'1llandades.

- seus manifestos. - Vid. Alfandegas, Mesas de
COllsulado.

- emolumentos de seus passaportes. - Vid. Emo
lumelltos.

,
'- seus ancoradouros.- Vid. Ancol'adom'os, Por

tos.

- despachos que não tem direilos. - Vid. Mesas
de Consulado.

approvárão-se providencias da capitania do
porlo da côrle para facilitar o lastro das de
cabotagem; e sobre recolhimento dos mas
tros das que estiverem nos ancoradouros,
conforme o art. 26 do Reg. Av. 9 Janeiro
1849. (Diar.7992.)

sohre diITerenca àe manifesto, conforme o
art. 155 Reg. 22 Junho 1836, deu-se so
lução. Av. 29 Janeiro 1849. (Diar. 8005.)

- sobre favorecimento á sua navegação em
Goyaz, providencias, e quaes, derão-se.
Av. 29 Janeiro 1849. (Diar.8007.)

EMBARCACOES mercanles : d'ora em dianLe na
côrte' o encarregado do registo l'cceuendo
dellas os bilhetes de que trata o al't. 117
Reg. Correios. os entregará ao agente do
mar do correio. Av. 31. Janeiro, 1. Feve
reiro 1849. (Dim'. Snppl. 80li2.)

- sobre cel'liGcados de lastro. conforme os arts.
158 e 152 Reg. das Alfandegas. Av. 9 Feve
reiro 1849. (Dim'.8015.)

- providencias se derão sobre apprehensões em
acto de embarque e desembarque. Av. 26
Fevereiro 1849. (Diar.8038.)

seus commandantes como farão exposiç~lO das
avarias e damnos acontecidos nas merca
dorias que importarem nas alfandegas para
se regularem as indemnisações, &c. Dec.
Reg. 590, 27 Fevereiro 1849. (Dim'.8039.)

- com bandeira do governo de facLo na Ilha da
Sicilia como exigio apresentassem certifica
dos do consul napolitano para serem admit
tidas a despacho nas alfandegas e consulados.
Circo 9 Março 1849. (Dim'. 8058.)

eslrangeiras ou nacionaes: ordenou-se que
selJs passes só tivessem vigor por oito dias.
Av. 15 Março 1849. (Dim'. 8008.)

seus praticantes são isentos do recrutamento
de mar e terra mostrando eIfectivo empre
go, ecomo. Av. 12 Março 18[19 (Di(/1·. 8071);
Av. 20 dilo. (Dim'. 8067.)

- em perigo de incendio ou naufragio: mandou
se observar na capilania do porto da côrte
respectivo regimento de signae5. Av. 24
Março 1849. (Dim·. 8073 Sttppl.)

- quaes seus lastros isen Los de direilos e quaes
não. Av. 2 Abril 18li9. (Dim·. 8068.)
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EMBARCA COES mercantes: declarou-se revo
gada ~ Ci.,c, 1. .laio 18lJ7 sobre manifestos,
conlinuada a pratica anterior conforme o
Dec. 22 J olho, Circo 5 Agosto e Ord. 9
Selembro 18,.2, Circo 11 Abril 18l19, (Dia1·.
S07k)

-- desembaraçadas pela Alfandega, ou no anco
radouro da carga: a seu bordo as buscas siio
expedidas pelo administrador do consulado,
e por clle julgadas us apprehensões. Av. 1.2
Maio 18l19, (Dia?'. 8111.)

- estrangeiras não pagão no imperio maiores
direitos f[Ue ns nacionacs; - reserva dos di
reitos diITerenciacs a qunes, e como; 
commercio de cabotagem privativo das na
cionaes. A". 1.lI. Maio 18119, (Dial', 8113.)

- estrangeiras: a seus capitães quando enLrão
entrega-se exemplar não do Dec. 13 Dezem
bro 1831, mas do Reg. Alfandega, conforme
o art. 1l1l1 dclle, Av. 2l M.aio 1tl49. (Dia1'.
8123.)

- sobre iotelligeneia das Portarias 16 Dezem-·
'. bro p. e 12 Maio f., e Reg. 22 Junho, arts.

159, 18lJ, a respeito de multas por faltas de
manifeMos. Av. 12Julho 18119 (Dial'. 8151);
Av. 23 Agosto 18li9. (Dial'. 8189,)

- para poucrem sabir devem, além ue ouLros
documentos, apresenLa~', conforme art.
143, § lJ, Reg, 30 Maio, bilhetes de cone
lores da alfandega. Av. H .Tulha 18li9.
(Dial',8156.)

- sens despachos ue baldcaç~lo ou reexporLação
como serüo feiLos c com que exigencias para
sahida, conforme Reg. 30 Maio, art. 178, e
22 Junho, art. 123. IDstl'. em Cil·c.18 Julho
18M>. (Dim'. 8157.)

- õl pequcnas canôas de pescaria das lagoas e
rios eslão comprehendidas nos arLs. 73, 7~,

76,88, Reg. Capitanias. Av. 3 Agosto 18~9.

(Diar. 8196.)

EMBARCAÇOES mercanles: á vista da legali a
ção, e qual, os emolumentos de suas car
tas de salide não podem oxcedor de 8.Jb200
réis. Av. 17 Agosto 18{j9. (Dia1'. 8183.)

- estrangeiras: sobrecellenles para ,18 de guerl'a
nellas importados tem, e como, de pacho
livre. Dec. Reg. 633, 28 Ago!lto '1849, art:.
1, § 5. (Dim·. 8199.)

seus sobrecellentes lem, e como, despacho
livre. Dec. neg. 633, 28 Agosto 18l19, art.
1, § 7. (Dim'. 8199.)

suas "pprehensões COlDO dcrel'áú ler logar,
conforme Reg. 22 Junho, art. 293, e Lei
3 Dezemul'o 1841, art 17, § 1; Av. 2\)
Agosto 1849 (Dim'. 8196); Av. 20 Dezem
hro dito. (Diar. 8292.)

. - não devem passar com pohol'a para o ancora
douro atrás da Ilha das Cobras, devendo-:!,
e camo, depositar, e aonde. Av. 17 Selem
bro 1849. (Diar. 8230.)

de llma franceza nauf.·agadn como 50 man
dou salrar a carga. Av. 5 Outubro 1849.
(Dim'. 82~7,)

providenciou-se na corLe, e como, para que
na côrte não deixflssem de subir por falta da
visiLa. Ar. 31 Ouluul'o 1849. (Dia?" 8267.)

- sens corretol'cs: - Vid. C01'1'etol'cs. - Dee.
Reg. 648 1.0 Novembro 1849, art. 6; com
pra, vcnua, fretamentos, eguro, interpre
les de capitães, lraductores de manifestos
3rts. 29, 30, 32,37,39. (Dia?'. 8263.)

EMBARGOS (al'l'estos) de operarios para o arsenal
ue marinha. - ido Ancnal de 11wl'ill!la. 
Oir. 2.°3 FercreiJ'01809, eAv. 2. o 20Marco
1809. (CoU. l\'ab.) .
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EMBARGOS (arrestos) em embarcações carrega
das de madcirlls ordena['ão-se. porque e
como. Ord. 8 Abril 1809. (CoU. Nab.)

- não admittem as sentenças dos réos militai'es
proferidas cm tempo de guerra. Res. 13
Dezembi'o 1809. e Av. 21 Fevereiro 1810.
(Dice. Jm'. verbo Embm'go,)

(arrestos): sobre o de uma escuna pelo consul
dos Eslados-Unidos. que requeria fosse con
de01nada e julgada pertencente á sua nação
])01' ler nllvegado em alto mar, quando pelo
seu despacho em Philadelphia só podia
])escar na costa de que se afastára para
Europa. solução. Res. 1 Outubro i8tO.
(CoU. Nab.)

ii sentença executada pelo credor que não
conveio no compromisso se não concede
no devedor, posto que tenha de alguns
credores inducias sem rebate. vista para
elles, sem segurança do juizo. Ass. 343, 23
Julho 1811.. (CoU. dS$.)

_ (arrestos) dentro da alfande~a mandárão-se
pr(Jhibir por não ser casa de deposito. Res.
28 Setembro 1811. pago 11 (CoU. Nab.);
Provo 20 Março 1812 (Coil. cit.); Reg. 22
Junho 1.836, art. 87 (CoU. Planch.)

e podião pÔl' aos assentos de autos tomados
em presença do regedor. Ass. 3!t6, 16 Junho
1812. (Cott. Ass.)

são recurso ordinario que se devem seguir
antes dos exlraordinarios. Provo 12 Agosto
1812 (CoU. Nab.) - Vid. Bcs. 26 NovembJ'o
1819. (CoU. cit.)

- a sentença sobre revista foi prohihido conhe
cerem-se. Ass. lO Abril 1813. (B. Carneiro,
Exh·. 1.a), revogado pelo Alv. 6 Dezembro
1818. (Coll. Nab.)

EMBAHGOS (arrestos) a insLancias tlú creuores
110S ordenlldos dos professores ['cgios, são
11ulloS e illegaes como contrarias ao Alv.
J7 Agosto 1768. Ord. liv. lJ., til. 55, e
Ordeno as Faz. cap. 211; Provo 19 Junho
1813 (B. Carneh'o, Exil'. 2.°)_ Vid. Provo
'" Dezemb1'o 1813 {D. Carnei1'o, Ext1·. 1.0 t

infra.

providencias sobre destino das causas que por
clles pendessem. distribuidas ás duas ex
Linctlls casas de aggravos, em vil'lude do
Alv. 13 Maio 1808, derão-se. Ass. 347, 6
Novembro 1813. (CoU, Ass.)

oppostos a uma scntença que aLsolvcra de
homicidio individuos da villa de Santos:
para conhecer deHes se mandou nomear
juizes. Dec. 19 Novembro 1813. (CoU. Nab.t

(arrestos) ou penhoras se não podem fazer
nos ordenados dos officiaes publicos. Provo
••• , Dezembro 1813. (D. Carlleh'o, EXt1·. 1. °1

- segnndos não são admiltidos ás viuvas, porque
não gosão de restituição, nem são compre
hendidas na Ord. liv. 3, tit. 41, §§ 4. e 7.
Ass. 3li9, 29 Março 181lt. (CoU. Ass.)

que havião sido oppostos em suspeição e des
prezados farão, como e porqne, mandados
altender. Prov. Ht Ou tubro 1814. (CoU.
Nab.)

em causas de soldadas, a quem competia
decidir. - Vid. P7-ov. 13 Fet'e1'ciro 1817.
(CoU. Nab.)

oppostos á sentença proferida em juizo de
commissão, ainda que exlincta, erão deci
didos pelos mesmos juizes, pela certeza con
trahida. Ass. 22 Abril 1817 (CoU. Delg.),
confirmado por Ass. 1.0 Junho 1817 (apenas
cito no Ind. Alh. verb. Emba1·go.)
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EMBARGOS oppostos ao Ass. 352, 21 Maio 1816,
sobre privilegias de companhia decidirão
se. e como. Ass. 357, 26 Abrili817. (CoU.
Ass.)

ordenou-se fosse o meio de serem ouvidos os
prejudicados com a concessão de sesmarias
no Ceará. Provo 11 Setembro 1817. (C€JU.
Nab.)

ordenou-se que se nào admillissem aos cre
dores discolos conlra a sentenca de arbitra
mento para indemnisação de' reclamações
de presas com escravos, e porque. Edit. 14
Janeiro 1818. (CoU. Nab.)

- opposlos â glosa por quatro juizes, e como,
deyião ser decididos. - Vid. Res. 20 Feve
j·cil'o1818. (CoU. Nab.)

- das sentenças de pena ultima tinhão dous
dias para decisão, e como. Dec. 30 Julho
1818. (CoU. Nab.)

~ '(arrestos) : não erão a elles subjeitos as carros
e animaes das postas estabelecidas da côrte
para Santa Cruz. Dec. Obrigs. i Outubro
1818. (CoU. Nab.)

- declarou-se ser meio de ouvir-se o desapos
sado de alguma capella. Provo La 21 Junho
1.819. (CoU. Nab.)

opposlos a e1feito de juizo privalivo concedido,
suspendêrão, até decisão, proseguimento de
execuções. 2 Av. 22 Novembro 1819. (CoU.
Nab.) - Vid. Ras. 24 lJ!Iaio 1820: (Cott. cit.)

- sobre uns opposto pelos recenseadores, para
absolvição de reposição que, sendo rece
bidos, derão occasião a outros da parte de
orphãos l)rejudicados, e que forão despre
zados. - Vid. p,·ov. 1.· 3i Janei,'o 1.820.
(Colt. Nab.)

11

EMBARGOS (arreslo): sobre o foro feito em uma
pedreira na côrle. solução. Res. 1. a 13
Selembl'o i820. (CoU. Nab.)

- ~ppostos a sentença do conselho da fazenda:
na maneira de sobre elle votar-se se mandou
observar a pratica, e qual, do conselho.
Res. 29 Janeiro 1821., (CoU. LVab.)

oppostos a sentença de relaç[1O que probibíl'U'
córLe de andirobeiras em terrenos particu
lares do Maranhão. Provo 6 AgosLo 1821.
(Colt. Nab.)

(arrestos) pessoaes e de eSCI'UVOS, moços c
apaniguados, soeios, agenles, carros, bois
e besLas: forão delles isentos os feirantes
das feiras concedidas no campo de Santa
Anna da côrLe, e como. Prov. [~ Janeiro
i822. (CoU. JVab. )

de terceiro pendentes sobre causa de rei
vindicação de liberdade concedida. - Vid.
Provo 12 Ab,·il1822. (CoU. Nab.) }

- segundos na chancellaria em sentença crimes
s6 tinhão logar por privilegio de restituição
ou suspeição de juizes, e como. - Vid. P,·OV.
22 Oatab,'o 1.822. (Colt. Nab.)

- por via delles devem as parLes prejudicadas
deduzir a ob e subrepção. Res. 2.' 12 Março.
1823. (CoU. Nab.)

se admilteni aos reos nos conselhos de guerra
de crimes capitaes, depois de senlenciados
no conselho supremo de j usLiça, seja qual
fôr a condemnação, conforme o Dec. 5
Oulubro 1778. Res. 26 Julho 1823. (CoU.
Nab.)

na chaucellaria se podem apresentar em sen
tença de presas perante o conselho supremo
militar. Dec. 2i Fevereiro 1824, S8.
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EMBARGOS sobre decisão de uns pelo :iuizo de
commissão de S. M. F. - Vicio Alv. 6 1I1a1"l;0
182LI.

EMBARGO

l.Icção para reclama-los, § 19 das IlIstr. 31
Março 1827, annexas ás Inslr. 3 Setembro
1827. (CoU. Nab.)

(arresto) sobre embarcação reputada pqrlu
gueza mandou-se levantar, pOl' provar-se o
conlrario. Res. 2.' 26 Abril 182&. (CoU.
Nab.)

em casos de pena capital communicn-se logo
sua decisão á secretaria da justiça, acom
panbada da copia da sentença. Porto 2. a 11
Novembro 1824. (CoU. J\Tab.)

de escrivão da junla da fazenda de S. Paulo,
para haver quota de emolumentos de secre
taria do gorerno disputados pelo secretario.
Res. 1. a lJ Dezembro 1.82LJ. (CoU. Nab.)

- na chancellaria oppostos a sentença, conce
dendo-se lapso de tempo, manclárão-se co
nhecer, apezar de haver esta transitadQ...
e porque. Provo 1.· 28 Fevereiro 1825.
(CoU. Nab.) .

a accordão proferido em aggravo de petição:
como dere-se pedir vista e forma-los e en
trega-lo , ueclarou-se. Accord. 2. o ó Julho
1825. (Coil. Nab.)

- segundos oppostos pela Misericordia a favor de
réos de pena ulLima com que formalidades
erão apresentados na casa da supplicação.
Ports. 3." LI.' 25 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

(arre tação) de embarcações que pretenderem
infringir hloqueios quando, e corno, devão
ter lagar. - Vid. Bloqueio. -Av. 29 Novem
bro 1826.

(al'l'estos): as pnrles cujos fundos provenientes
de herança &c., passárão por embargo,
ou sequestro, para cofres publicas durante
a guerra da Independencia, tem direito e

EMBARGOS (arreslo ) e execuções por sentenças
civeis podem os subdilos francezes soITrer.
porque não são comprehendidos no ad. G
Trat. Av. 25 Junho 1827. (CoU. Nab.)

podem, e como, apresenlar os JnlO1slros e
conselbeiros responsabilisados. Lei 15 Ou
lubt'o 1827, "rIs. ú5 a M.

oppostos a ordens para fazer eJIeclil'as as en
tradas de todos os dinheiros pertencentes
a legitimas de orpbãos forão, e porque,
desprezados. Pro\'. L' 7 Novembro 1827.
(CoU. Nab.)

de obra nova, e de ob c subrepção a uma pro
visão sobre aberturas de ruas em terrenos.
cuj a propriedade era disputada por pal'li.
cnlar.- Via. Av. 15 Julho 1828.

admitlem as sentenças crimes proferidas pelo
supremo tribunal de justiça no julgamento
de sua competencia. Lei 18 Set.embro 1828,
3rt. 2H.

- de lel'ceiro sobre penhora opposlos peia fazenda
nacional pal'a pagamento do que a esla se
devia, e sobre dispensa pedida de lapso de
tempo. - Vid. Res. 10 OU{llb1'o 1828. (Coll.
Nab.)

de pl'incípe não podem as embarcações ame·
ricanas e brazileiras solTrel' sem indemni·
sação. Trat. 12 Dezembro 1828. art. 7.

(arrestos) se não podem fazei' nas cavalga
duras dos correios publicos. Dec. Reg. 5
Março 1829, art. 90, substituído pelo Dce,
Reg. 399, 21 Dezembro 18úú, art. 160.
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E~IBARGOS podião oppõr a todo o tempo os
crimioosos condemnados á revelia (quando
o podião ser), ás senLenças contra elles
proferidas. Lei 22 Setembro 1820, art. 4.

(arrestos) não podiãO solIrer os Lransportes
de viveres para o exercito empregados por
mar ou terra pelos arrematantes. Dec. Instr.
H Novembro 1829, Cond. 11.a

de tel'ceiro e de nullidade por occaSlao de
pagamento de divida fiscal proveniente de
bilbetes da alfilodega. - Vid. Res. 22 Janoi,'o
'1830. (CaU. Nab.)

- de alval'ás de fiança: seus papeis se mandárão
remetter ás relacões. Av. 8 Fevereiro 1830.
(CoU.Nab.) •

- de obra nova: sua decisão a quem pertencia.
conforme o art. 3 Lei 26 Agosto 1830. Av.
26 Novembro 1830.

~_ que se oppunhão na chancellaria-mór pas
sárão a apresentar-se perante a autoridade
cujos actos se houverem de embargar. Lei
lt Dezembro 1830, art. â.

(arrestos) lem logal' nos bens dos imporla
dores de Africanos que recusarem deposiLar
a quanLia que se julgar necessaria para
reexporLação destes. Dec. 12 Abril 183~,

art. 5.

- de obra nova c arrestos não exigem previa
mente a conciliação. Disp. Provo art. 6.

- antes de sentença final se não admiltem, salvos
os que nas causas summarias servem de
contestação da acção. Disp. Provo art. 1.4;
Av. 8 Fe1'creiro 1837J Reg. 143, f.5 Março
:I 842, art. 33.

n

EMBARGOS Lem por uma s6 vez a sentença pro
ferida pela relação em processo crime. Dec.
Reg. 3 Janeiro 1833, art. 22.

- a sentenças clveis, pl'oCeridas pelas relações,
quando podem ser oppostos à chancellaria •
e como. Dec. Reg. 3 Janeiro 1833, arLs.
56 a 58.

nas sentenças das relações, nos casos especi
ficados pelo Reg., só tem logar nos pro
cessos de responsabilidade e nas appelIações
civeis. Dec. nego 3 Jáneiro 1833. art. 81.

as revistas POI' elIes penden Les nas relações
como se mandárão conhecer por occasião
de execuLar-se a Dispos. Provo -Dec. Reg. 3
Janeiro 1833, art. 91; e bem assim as
appellações civeis ou crimes e aggravos
ordinarios, art. 92; e as causas civeis e
crimes por elles tambem pendentes, que
erão julgadas pelas mesas das relações em
primeira e ultima instancia, art. 93.

- ao commercio quaesquer devem os consules
do imperio em paizes estrangeiros commu
nicar á secretaria de estado respectiva. Dec.
Reg. 14 Abril 183ft, art. 30, substituido
pelo Dec. Reg. 520, 11 Junho 18á7, art. 83.

â sentença do jury, oppostos por juizes de
facto multados, ordenou-se a um juiz de
direito civel conhecesse. si fossem relevantes
para eifeito de aliviaI-os da multa. Av. 28
Julho :1834. - Vid. Av. 13 Ab,·il1835.

â sentença que designou conhecimento de
appellação, como se discutem e votão. Dec.
28 Agosto 183.4.

- â ch~ncella~ia a~mittidos em causas de quo
se mterpoz revIsta. remettem-se ás relações
para julgamento. sem no entretanto correr
o tempo para seguimento e apresentação
da revista. Dec.:18 Março 1836.
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EMBAHGO~ oppostos ás sentenças do juiz de
direito quando á execução, pede-se vista
ao juiz municipal, cluando ii chancellaria
áquelle ou a esle como sen subslituto. Av.
3 Ago lo 1835,

opposlos nos termos legaes erão preparados
pelo juiz municipal até julgamento final
da mesma sorle que antes da definitiva em
bargada. Av. 12 Agosto 1835.

forão meio ol1'erecido aos individlfOS que no
l1io Grande de S. Pedro passarão lelras de
donalivos a favor da. guerra para liberal-os,
e como, das obl'if;ações. Dec. 6 OUlubro
1835. art. 2.

as senlenças a que houverem sido oppostos.
e as de terceiro, como pagaráõ os 2 por 0/..
de chancellaria. - Vid. Chancella1'ia (dizima.)
-Dec. 31. Agosto 1836. art. 3; não se podem
oppôr sem se pagarem os ditos 2 por 0/0.
art. 10. Reg. 150, 9 Abril 1.842, arts. 2.
§ 3; Dec. 230, 22 Oulubro 1842 (Coll. T:rp.
Nac.) ; Av. 12 Fevereiro 18.&4. (Jorn.49.)

declarou-se que os oppostos n0S termos legaes
á sentença definitiva, quer nos proprios
autos, quer na chancellaria, quer na execu
ção, devião ser preparados pelo juiz mU!li
cipal alé o ponto de poder-se pronunciar
obre o \'ecebimento ou rejeição, sendo

para islo remeltidos aos juizes de dil·eito.
Av. 1 Agosto 1.837.

oll'ensivos de senlenças profel'idas pela suppli
cação de Lisboa passadas em julgado antes
da proclamação da Independencia, tendo
sido oppostos em tempo compelente, como
SBl'ião decididos declarou-se a respeito de
causas do Cenl'il, Pinuby. Maranltno e Pará.
Lei 67. 28 Seleml.Jl'o 1837, tlrl. 6.

não podem ser assignados pelos simples solli
ciladol'e~. Av. 20 OUlubro 1837, S 3; mas

·pelas propritls parles no caso d~ necessi
dade, e como. Av. 9.· 11 JaneIro 1838,
S lJ.

EMBAnGOS podem, c como, oppôr-se ás sen
lenças definitivas cm causas de prezas no
conselho supremo militar. Dec, 29 Novem
1)1'0 1837.

- sua não recepção, quando proyados relevarião.
é injusliça noloria, e a que procedimento
dá logar. Reg. 9. o 17 Fevereiro 1838, art. 2.

são meios de pedi!' declaração sobre sentença
proferida pelas relações rel·isoras. nego 9.·
17 Fevereiro 1.838, U!'ts. 6, 7.

admillem, e como, as senlenças proferidas
pelas relações em recursos das autoridades
ecc1esiaslicas. Reg. 10.· 19 Fel'erciro 1838,
<.Irt. 10.

declarou-se a intelligencia dos arts. 58, 29 e 30
Reg. 3 Janeiro 1833 a respeito da nova dis·
tribuição dos em feitos cíveis nas relações.
Av. 66,19 Abril 1838.

não podem sohre elles ser ouvidos o procu
rador da corôa, ou fi·scaT, ou qualquer ou~
parte, quando a sentença fôr proferida em
causa em que antes não tiverem inlel'Vindo.
Av. 78, J6 Junho 1838.

n~lo se podem oppõr, e porqne, ás sen lenças
das commissões mixtas. Av. e No!. 136, iI!
Fevereiro 1839 (Coll. TJ'p, [fac.) Av. 15
Julho 1845. (J01'11. 202.)

opposto nas execuções da fazenda que não
oll'endem, nem desfazem a senlença paI'
quem devem ser decididos. AI'. 232, h J uUw
1.8úQ. '

á sentença llóde o vencido 0PPÔI' nos proprios
aulas, si o vencedor a nno levar á chan

.eeIlaria no praso de quinze dias, embora
'tenha feito exlrahi-1a, e procnrado~a de·
pois de prompta. Der. 63, 4. Março 18I!1.
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EMBARGOS admiLLem as cal'las precatarias ou
I'ogatorias expedidas do Brazil para Portu
gal, e vice-vel'sa, processando-se, e corno,
nos Lermos regulares. Conv. 18 Março 18lJ1
(Jom. 76), explicada por Av. 1 Outubro
18l~7. (Gaz. On: 128, 2. o vol.)

se não admitlem nas causas crimes de que
lra la esta lei, ás decisões e sentencas de
primeira e segunda instancia. Lei 261, 3
Dezembro 18U, al'L 86; Reg. 120, 31 Ja
neiro 18l12, ad. 503.

its resoluções impcriacs, tomadas sobre pare
cer de consulta de seccão do conselho de
eSLado, em que casos te~.n lagar, e como e
CJu:lOdo apresenlados. Reg. 12ll, 5 Fevereiro
18!l2, arls. 47 a l19.

- oppostos na execução: da decisão que denegar
\'ista dos aulos, ou os ad1lliLtir nestes ou
em separado, dá-se aggravo de petição ou
instrumento. Reg. 1lJ3, 15 Março 18lJ2,
art. 15, § ;), art. 16.

em assignação de dez dias, quando pelas sen
tenças os juizes não condeuinarem os l'éos
pelos provarem, ou lh'os receberem com
condemnação, dá-se aggravo de petição ou
instrumento. Reg. 1li3, 15 Março 18á2,
3rt. 15, § li, art. 16.

(arresLo): dcHes devem ser isen Los os penhores
que aceilar o hanco commercial do !lio de
Janeiro. Dec. Rl'g. 187,23 Junho 18lJ2,
art.57.

- DitO necessarios para que o JUlZ de direito
possa reformar as sentenças definiLivas de
sens substitutos. Av. lá Novemhro 18li3.
(.f01'/1. 310.)

de natureza alguma não úlmillem os mano
dados de emissão de posse depols de fixada
a inde1llnisação por dcsappropriação geral
e de(lositada a quantia. Res. 353, 12 Julho
18~5, art. 30. .

EMBARGOS (arrestos) sào motivo para que o
inspectores de thesourarias recusem cumprir
precatarias de le\'antamento de dinheiros
depositados. Ora. 131, 1 Dezembl'o 18lt5,
art. 9.

de terceiro fuudados no direiLo de proprie
dade: sen lcnça que os desprezar não é
fundamento bastante para restituição de sisa
de contractos de compra e venda. Orcl. 1lt3,
29 Dezembro 18M.

- providencias se derão na côrte pat'a ob\'iar
fl'aude 00 h'ansil<r da sentenças peja chan
ceUaria. Porlo elo Presido ReI. 31 Marco 18l16.
(Jo1"1l.92.) •

de qualquer credor nacional ou estrangeiro
OpposLos á enlrega de bens de heranças
de subditos nacionaes em paiz estrangeiro.
obstão a que os consoles do imperio os
recehão. Dec. Reg. 520, 11 Junho 1847,
art. 186, § 2.

(arrestos) não soffrem as apolices da divida
publica por acções ou execuções entre par
ticulares, salvo convindo os possuidores.
Av. 13 Setembro 18~8. (C01"'1" AIe1'C. Suppl.
258. )

EMBARQUE: delle se mandou conlar ordenado.
- Vid. Relação. -PI'O\'. 17 Julho 1 21.

EMBOSCADA precedendo ao crime, quando exi.la,
é circufi tancia a~gra\'ante. Cod. Crim. art.
16, S12.

EMBRIAG VEZ: razer pôr elD cuslod ia o Lebado~

durante a bebedice, compele aos juizes d·
paz. Lei 15 Outubro 1827, :lrt. 5, § 4; ReO',
120, 31 Janeiro 18h2, art. 65, S1.; bem
assim corrigir os bebados pOl' vicio. Lei cit.
art., S5.

sobre 0. perigo proveniente da divagação de
embrwgado de\'cm, e como, providenciilr
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35 camaras IDunicipaes em postoras. Lei 1.
Outubro 1828, art. 66, § 3.

EMBRIAGUEZ em que circumstancias altenuu o
punição do delinquenle. Cod. Crim. arL.
18, § 9.

- repetida: o empregado publico deHa con
vencido, como será punido. Cod. Crim.
art. 166.

as rondas devem p~'endCl' os que nelio esti
verem. Inslr. 29 Novembro 1831, § 7.

habilual: aos iodividnos nella consLituidos
devem os juizes de paz obrigar a assignar
termo de bem viver. Cod. Proc. art. 12,
§ 2; Lei 261., 3 Dezembro 1.8ll1, art. 91 ;
Reg. 120, 31 Janeiro 18lt2, art. 65, S§ 4,
1.11; e tambem os chefes de policia e dele
gados. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 4,
S 1.; Reg. :120, cito art. 58, S2; 62, S1. ;
1.11; e subdelegados. Lei 261, cito art. 5;
Reg. 120, cito art. 63, §S :1, 11:1; e os
juizes municipaes. Lei 261., cito art.:17, S2;
Reg. 120, cito art. 64; taes obrigações
pertencem á policia administrativa. Reg.
120, cit. art. 2, § :1 ; e como. Cod. Proc.
arls. 121 a 130; Reg. 120, cito art. 111.

admoesLar os nella comprebendidos incumbe,
e como, aos inspeclores de quarteirão. Cod.
Proc. art. :19, § 1.; Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. 66, § 1.

- declarou-se que hoje não podem os juites de
paz formar processo e impõr penas aos que
a ella se derem por vicio, á vista da Lei 261,
3 Dezembro 1841, art. 91 , e Reg. 1.20, 31
Janeiro 18ll2, arl 65; Av. 14 Junho 1842.
(Jom. 178.)

habitual: nos casos dena não podem reclamar
auxilio, e qual, dos consules do imperio os
subditos braweiros em paizes estrangeiros.
Dec. Re~. 620, 11 Junho 1847, art. iC)~.

EMIGRAÇÃO: :I respeito do regl'esso tios Hespa
nhóes emigrados no Brazil providencias.
Av. 26 Novembro 1.817.

como serJao recebidos na côl'le trezentos
emigrados aJIemães que se esperavão orde
nou-se, e como. Porto 23 Dezembro j 823.
(Cott. Nab.)

a favor dos emigrados porluguezes se conce·
dêrão, e como, quatro lo Lerias de cem
contos de réis cada uma na côrte, Dec. c
PI. 23 Dezembro 1829 (CoU. Nah.); presi
dida a extracção pelo corregedor do civel
ela côrte. Av. 26 Fevereiro 1831. (CoU. cit.)

de pobres robuslos, Lrabalhadores, diligenLes,
escolhidos enlre os criados de servir, lavra
dores, ferreiros, carpin teiros, pedreiros e
mais officiaes mccanicos, preferidos os de
idade entre quatorze e trinta annos, em
numero igual de sexos e casados, devem os
consules do imperio promover. Dec. Reg.
520, 11 Junho 18lt7, art. 227.

EMIGRATIONIS SENSUS não se acha esta
belecido, nem tem uso no imperio. Av. 30
Setembro 18á6. (Gaz. Of[. 31, 1.° 't'ol.)

I EMOLUMENTOS do 3judanle do piloto-mór na.
côrte. Av. 2.° 14 Maio 1808 (CoU. Nab.)
17 Outubro 1811 (Repel·t. Cunh. A1ato Sllppl.
EmolumeJltos, n. 9 9.)

- do secl'etario da academia da marinha, 18
Maio 1.808, 12 Setembro 1812 (apenas cito
110 Repet't. Cunho Mat. Sllppl. verbo Emolu
mentos, ll, 08.) - Vid. Academia dos Gtta1'das
marinhas.

do patrão-mór do parlo de Pernambuco fixá·
rão-se. Ord. 11 Março 1809. (Calt. Nab.)

- de gOlernadores de varillll forlalelas e secre-:
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tario do govel'Oo das armas da côrle, 6 Maio
1809 (apenas cito no Repel't. Cunho M ato verbo
Emolumentos, 1/. 0 6.) Alv. 3 Fevereiro 1810.

EMOLUMENTOS nos officiaes da thesouraria das
tropas farão concedidos iguaes aos que
gozavão em Lisboa. nes. 19 Julho 1810.
(Repert. Cúnh. 111at., Emolumentos, n. 011.)

- dos desembargadores da relação do Maranhão.
- Vid. Relação. -Alv. 13 Maio 1812, liL LJ,
§ 12,

de que trata o § 2 do Ak 20 Jun'ho 1811,
declarou-se quaes erão. - Vid. Alfandegas.
-Alv. 29 Abril 1813. (CoU. Dalg.)

de arqueações de navios. - Vid. Arqueação.
Alv. 24 Novembro 1813, declarado pelo Av.
2 l\larço 1814. (Repel't. Cunh. Mato Emolu
mentos, n. o 5.)

~ de commissões mixtas portugueza e ingleza.-
< Vid. Commissão mixta. - Reg. n. o 3 annexo

á Conv. 28 Julho 1817, art. H.

EMOLUMEl TOS de snhida de embarcações :\0

secretario do governo das armas da CÔ1·tc
cessárão. - rido EmbQl·cação. - PrOf. 16
Mnio 1823.

- e qunes, levavüo os escl'ivães da ouvidoria da
comarca das cartas de usança do juiz, Oll

vereadores. Provo 18 Agosto 1823.

- para licenças de lojas de carne verde. - Vid.
Camams illemicipaes. - Res. 20 ofembro
1823, c ,15 Outubro 1827.

- de secretaria de governo. - VicJ. GOL'{?t'110.
Res. 2 Outubro 1827 (CoU. Nah.); Res.25
Outubro 1831, art. lJ.

- dos juizes ele paz.-Via. Juizes de Paz.-Lei
15 Outubro 1827, art. 7.

- do juizo dos feitos. - "~ido l11izes dos Feito da
Fazenda.

de matriculas de operarios no arsenal de ma·
rinha. - Vid. Arsenal de lJfarinha.

das palenles militares.- Vid. Patentes.-Dec.
16 Maio 1.821; Dec. 11 Novembro 1822
(Cott. OW·. PT.); Port. 18 Dezembro 1823
(Repel't. Cunh. Mat. Emolnmentos); Provo
16 Maio 1823 (CoU. Olll'. Pr.); Dec. 24 Fe
vereiro 1824 (CoU. Nah.); Porl. 13 Setem
bro 1824 (Repel'lo cito n. o 2); Res. 1. j Dezem
bro 1824 (CoU. Naú.); Provo 28 Maio 1825
(Rcpe.rt. cil., Emolumentos); Circo 9 Março
1830 (CoU. Naú.); 25 Outubro 1831 (apenas
cito 110 Repert. Cemll. iiiato Sceppl. yerb. Emo
lumento .)

- do conselho supremo militar. - Vid. Conselho
SUP1'C11W 1l1ilital'-e 1 Agosto 1821 (Repe!'l.
Cemh. 111 ato Sceppl. Emolumentos, 71, o 3) ;
Provo 21 Agosto 182á (CoU. Nab.); 26 Agosto
1825. (Repe!'t. Clính. JJJat. Suppl. Emollt
?/lentos, fI. O 3.)

- de exames de pilotos na academia da mal'inha.
- Vid. Academia dos GIl(ll'das jJJm'inhos.

I

- da secretaria. &c. do conselho tia Cazcn 3.

Vid. Conselho da Fazenda.

da mesa da coo.ciencia e ordeo •-, ido [
da COllsciencia.

da intendeocia, coolac1oriôl e almo:tarifad
da marinha. - ido Arsenal ela ilIarilll! •
ln/endellcia.

da junta do commercio. -- "id. JUllta ri C
mel'CIO.
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EMOLUMENTOS da mesa do despacho maritimo.
- Vid. MeSQ do Despacho AIm,itimo.

- das ca!}as e taras nas alfandegas. - Via. AL
fandegas.

- do almoxarifado do arsenal do exercito.
Vid. L11-scnal do Exercito.

de juntas de fazenda. - Vid. Juntas de Fazenda.

- da vedoria lia gente deguerra.-Vide redorias.

dos oiliciaes, &c. das diversas secretarias de
estado. - Vide Sec1'elm·ias.

- de conselhos e camaras municipaes. - Vide
Camaras Municípaes.

- tIa mesa do desembargo do paço. - Vide Mesa
áo Desembargo do Paço.

de juizes de fMa. - Vide Juizes de Fóra.
Provo 2." 10 Janeiro 1828. (CoU. Nab.)

- dos pal'ochos por denunciações e certidões..
- Vide Casamentos.

do tribunal supremo de justiça.-Vide Supremo
T"ibemal. - Lei 18 Setembro 1828. arts.
39, U; Res. 20 Dezembro 1830. arts. 41,
42, 45, 46.

- de ol'dinarias e propinas dos desembargadores
do paço e mesa da consciencia forão e:stinc
tos. - Vide nos 1'especlivos loga1·es.-Lei 22
Setembro 1828, arte 5.

- das Santas casas de misericol'dia. - Vide lr
tnandades. - Lei tO Setembro 1830, art. 5;
Reg. 26 Março 1833, arte 2, S16; ll8, S9.

EMOLUMENTOS n50 determinados por lei o em
pregado publico que receber como é pu
nido. Cad. Crim. art. '136, § 5.

dos passaportes ou passes dos navios mercan
tes nacionaes ou estrangeiros. - Vide E1IL
bm'cações, PassapOl'tes.- Rcs. 8 Junho 1831.

da secrebria do lribunal do Lhesouro. - Vid.,
J'ltesom'o. - Alv. 6 Fevereiro 1809; Lei ft.
OuLubro '1831, art. 22; e do carLol'ario,
ci t. Lei, art. ll1.

- de registos de portos seccos. - Vide P01'tOS.
Res. 14 Outubro 1831.

ordenou-se não se cobrassem de licencas, e
quaes. a officiaes do exercito. - Vid. Oificiaes
Milita1'es. -Lei 26 Agosto 1832, arte iO;
Lei 21. o 22 Agosto 1834, art. 3.

- de justiças: estendêrão-se a todas as provin
cias os do Alv. 10 Outubro 175ft. para as co
marcas mineiras. Res. :l3 Outubro 1832.

dos juizes de paz, municipaes , promotOl'eSf~

escrivães e officiaes de justiça serão os mar
cados nas leis pelos actos que praLicarem.
Cod. Proc. art. 49; os dos juizes municipaes
e de orpbãos são dobrados. Lei 261, 3 De
zembro 18M, arts. 21, 117; Reg. 120 cito
art 466; Reg. 143 cit., art. 39; os dos
promotores fixarão-se. Lei cito art. 23;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, arts. 219,1172;
as autoridades creadas e as mais declaradas
pela Lei cilada, continuão a perceber os
marcados POl' lei, salva a disposição dG

art. 21. Lei cit. art. 113; Reg. 120 cit:.
3rt. 465; Rcg.143, 15 Março 1842, art. 38;
e como as cobraraõ executivamente. Reg.
cito arte 467; Reg. 143 cit. arts. 40, [li.

- nenhuns pagão as ordens de "abens-corpeISo
Cod. Prac. art. 343.
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eMOLUMENTOS dos desemhargadorcs Jas rela
ções a ode sãu recolhidos e Jisll'ibuidos.
Dee. Heg. 3 Janeiro 1.833, art. 87; ol'de
nou-se que nenhuns se cohrassem da dislri
buição das Llppellações cil'eis e crimes, e
:lggl'avos ol'àinarios, &c., pcndentes, c
eomo. por occasião da execllçüo ao Cod.
])roc. al'ls. 92, 93.

das l'ísilas da saúde ás embarcacõcs. - Vid.
Visitas. -nego 2ô film'ço 183:3, ~l·t. 2, S lú;
, .., (! 1J I Q (! n ~ SZo, ij ; !.J.u, ,,~/, .

- dos cscri\'iics das nlfandcgas sol)re embarca
ções que sabem. - Vid. Alfaudegas. -nego
~6 Março ., S33, :lrl. ~3; L~8, § 1.1.

do de-pachantc nas mesas de rendas. - Vici.
Mesas de COl/sltlado. -nego 26 Março 1833,
arl. 23, § 11 ; flS, § '12.

- qn~ se cobrüo nas alfandegas llcárão perten
cendo á receita geral. Lei 58, 8 Outubro
i833, ad. 31.

- das profissões de habitos de ordens mililares,
da secretaria da policia na côrle, e do su
premu tribunal de justiça, cobrão-se na côrle
pela recehedoria do municipio. _. Vicl. Re
cebedoria. - ne~. 6 Dezcmbro 1 3ft, 3rt. 1.
SS;.12,1:l.

das ccl'lidõC5 pn sauas pelas mcsas ue rendas.
- Vid. ReI/da:;. -!leg. 30 ~laio 1830, art.
73, § 5; 97, 100) ~ G, (CoU. Plal/c/I.)

- consulares. - ViJ. COl/sl/les. - Dec. nego 520,
H .J1111ltoi8h'7, a1'ls. Hlr. ~1»0; Dec. 576,
llJ.meiro l ú\). (Diar. 790fl.)

- a que dercm Iogar a- diligcncias Jas av, liaçõcs
dos proprios llacionaes slio regulado pelo
respecli\'o regulamcn lo, nüo se com prellCn-

li

<lenJo vencimenlo ,;laum ao JUIZ e proclI-.
rudol' liscal pejas feitn na ca pilaI, sim das
de fór?. Ord. 30 Agoslo 1 fi L (Jo/'/!. 226.)

EiVlOL i\'IENTOS: d.eclarou-se CInaes os sala rios
dos juizes, escrívi'les, of.Iiciacs c roais em
pregados nas diligencias pdos juizes muoi
cipae,; c de orphàos, e os dos ofilciaes de
jusliça no expediente de processos cl'jminae
e dos escri.viies pl'ivati,'os do jlll'Y. Av. 86,
30 SeLembro 1811l,; Av. 30 Novembro 18l,7.
(Gal'. On: 1/9,2.° 1'01.)

de ccrlidü'~s da pai!adul·ia Jil~ tropas. - ViJ. Pa
gado,·ias. -Ar. 21) ~lnl'(;o 1 'li5. (.fOl'lI. 120.)

de cerlidões da conladoria gcrnl e conLadol'ias
de marinha ons Jll'ovincias. - Vid. COl/tado
áas.-Dec. Reg. "l~8, 19 Maio 1.8116, al'L. 69.

- de empregados de reparLições ele fazenda. 
'Vicl. Empregados. -Dec. ú59, 27 Julho 18ll6.

- de parles, e porcentagem, só percebe o es
crivão vitalicio do juizo dos feitos que servir
com juiz que accuillulal' vara e que tiver
cscl·iviío.-Vicio At'. 8 Outubro 18!J6.-( Gaz.
0(": 3-, L"rof.)

, - dos Labelliães dos registos de llypolitccns quaes
sejão. Dec. 402, 1!! Novembro t 'fiG, Ul'l. :32.

não pa~ão as paLenle:> de ucspadh ntcs das
alfaudcgns. - Vir!. AI.(il/lc!rO·as. - Oru ..J 3. ,
1. ~o\'embl'o 18!1(;.

não pagão o. lilulo 11[1~ fabricas de lt'cic105 el.J
algociào. De . He"". MLI, 1:j Janeiro 1 Lt7,
ar!' 2.

Dão pagão as certidões, c 'luaes, do Instituto
\accinico. Av. 17 ,Julho 1.11 . \(,'a:-. D!f. 158.
3. 'ot,)
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E~IOLlj~'lEllTOS das cel'lidões ó··.lfamlcgn.
Vid. A lfimdegas.

- de certidões de co uniss- es mixll1s, - Vid.
Commissão mixta.

de secretarias de lhe~ourarias.- 'id. Tltesolt
"arlas.

de cartas de saúue de embarcacúcs. - Vid.
Embm'cações mel'canles. - i.I'. 1.7 A"oslo
1849,

de litulos expedidos pelas secrelarias como se
arrecadaráü. Dec. ô32 '27 Agoslo .18149,
arls. 12, 13, 1li. (DiaJ'. 8205.)

- dos correlores: - Vid. COI'l'elores. - Dee.
Reg. 648,1.0 Novembro 18~9, arts. 63,69.
(Diar. 8263.)

- Vid. Assignalll1'aS J Cltstas.

EMPATE: casos deUe no julgamento ordenado
conh'a os rebeldes de Pernambuco. como
serião decididos pela alçada nomeada. 2
Carl. Reg. 6 Agoslo 1.817. (Cott. Nab.)

no julgamenlo cl'iminal dos ministros e secre
tarios c conselheiros de estado importa a
declaração de não culpabilidade dos mes
mo~. Lei 15 Oulubro 1827, art. 112.

cm um exame mandado fazer a respeito de
conducta de ollicial da armada ex-comman
dante de coneta, ordenou-se fosse decidido
pelo presidente que pat'a is.so leria "oto
duplo. Ay. 'l2 Março 1828. (Coll. Nab.)

sobre conúemnaçào , ou gráo de pena, nos jul
gamentos crimes pertencenles ao supremo
tribunal de justiça, importa a parte mais
favora"cl ao réo. Lei :18 Setembro 1828,
art. 29.

Ei\'IPATE na Camar'1S ulUnicipa ·S é decidido p ,lo
fJ['csidente que tem volo de tlllulid<lde. Lei
1 OlltuLro 1828, art. 27; lh. 4 Fe"creír'o
183!1; Ar. 8 Feyereir'o 1836; A\", H5,;::9
Outubro 1 n ,

só eID tal caso tenl volo o:; pl'e iJenles das
junlas de justiça do imporio. fies. :1 Julho
1830, art. 1 , declarado, e como, por Dee.
!J19, 26 .Tllnho 1.8.~5, § 1.

- 110 jlllgamcnlo de cansas crimes pelHs relaçõe'
sobre condemnaçào, ou gráo de peoa. im
porla a parlo mais fa rora,el ao 1'60 ; nas eiveis
é decidido pelo presidenle. nes. 9 Novembro
Hl30, art. 3; Reg. 3 Jancir(11833 ar\'. :22.

nas juntas de paz extinclas importava absol
viçflo do réo. Cad. Proc. art. 219; Lei 261,
3 Dezembro l.Sll1 , art. 95.

tornou-se exlensiva a lodos os lribunaes de
justiça a Res. supra 9 NovemLro 1.830,
art. 3. Res. 22 Agosto i833; para cuja cxe
cuçào. Dee. 20 Setembro 1833, art. 1, &c.

- nos julgamenlos do jury impol'la a parle mais
favoravel ao réo. Lei :261, 3 Dezembro 18M.
ad. 66; Reg. 120, 3i Janeiro 18[12, art. 382.

nas apurações dos ullimos volos eleilol'aes é
decidido pela sorte. Lei 387,19 Agoslo 18116.
3rt. 115; Dec. 1180, 2ll Ol1lubro 18lt6, S§ is,
5,6; Circo 124,2 Novembro 1846; §§ 3, 4;
Av. 81, 22 Abl'il1S117, § 1; Av. 83, 26 ALdl
1847, § 26; AI'. 28 .TtUlho 18['9, at'L 20.
(Dim·. 81ll3.)

EM.PENHOS de militares. - Vid. 111 ilittt1'. - A,·s.
6 Outubro 18M.

2 Outubro 1829 (apenas cit. 110 Repett. CUllh.
Mat. Suppl. vCl'b. Empellfro.)
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~MPHYTj~t'Sl' em ger<l!. - Vid. lfo1'tllllelitos.

EMPRAS:\MENTOS ellJ geraL-Vit!. Afol·(lllle1ttos.

EMPRI1;GADO, l1é alf'lOJegas, al'seuaes ue guerra
e mal'inua, camaras llluoicipacs, casas de
moeda, COUllllissariado, conselho da fa
1.enda, cOl'rcios, cr:ll'io, iotenclencia do
Olll'(\, inlf'ndcncla de policia, juntas de ra·
7.encla; llle~as de consulado e l'cndas, paga
daria:;, sccrdari;J:; de f'sLado, supel'inten
clúncias, lbcsolll'arias , tllcsouro, - Vid. /las
Tl'fi:ridas pallll'l'a.ç.

qnacs pndl'm ac~umular emprcf)os, e quacs
não. - Vícl. _lccmILll{oçâo.

- depu lados gel'aes ou pl'ovinciaes como vencem
ordenados. - Vid. Drplltados.

- elas diversas repartições do estado. - Vid. ll\f

competentes 1·epartições.

de fa7.eueJa da armnt]n nacional. - Vid. maiç
A 1'11Iadrt.

da int 'nJl'ncia dos diamantes. - VieL Dil1
ul!·lIlr.l.

- milit;ll'cs. - \"id. I LOis /l,:S 1'f'sp(c/iws n:pal'lÍções.

de scc.l'dari .. de cOll1malldo !c armas. - Com
71ll1lldOllte.

- de secrclari;l do ''''O''CI'!1U !Jus 1)L·~,'illcins.

ido G'Ot'CJ'lW, Pl'cúdclI(cs.

de ~. 'I'd,lri, do rei;i~to das mel'c' 5. - Vid.
Rf.gis/o.

II

EMPREG,iDOS; acclllnulaçCl11 elos lofÇarcs Je
procuradol' ua féll~endo, feiu)!' do alfandega,
major de praça e c:ommandanle de frJl'l!.l
leza. AI'. 21 Marc:o 1811. (llrpel·t. Cunh.
llfa/. rerb. Emprego 11, o 3.)

ele jusliça e r,ll.l~llda r~c,~hem {)l'ilcoaclos li

fluarleis nJíanlaJos conforme o AlI'. 22 De
wmbro 1761, § 11, e28Juuho 1808, lit.lJ..
§ 4, e porque; não porém os deputados da
jnoLa da fa,,-coda los a1'sen3CS, conforme o
nec. 17 Ano~to 1 11, regLllando pOl'ém a
posse a l'l'speílo de Lodos para o vencimento,
e como verificados. 11cs. 12 t-;m-embro 1811
(Colt. ;rab.)- Yii], II'SI'Ilnl tio H:rcrcilo.
Hes. 1_ No, miJl'o 181_; 1'c.. /1. CIClllOro
181:'. (Coll. 1 ob.)

não comu.lenlcs do 0:"1'ci10; snas grauua
ções. PorL 4 Selcmbro 1811. (B. la1'/leÍ1'O,
Extl'. 1. 0

)

- civis do exerci lo Lil'erão plano de uniform ,s.
Porto 9 Janeiro 1812. (Coit. Delp;.)

de repartições miliLares e civis fOl'ào obrigados
rt pagar os emollllDcntos dos decreLos de
nomeação clmidos em vil,tnc1e do Dec. 13
.Maio 180S. \"'. "lá Janeiro 1812. (Coll. Nab.)

o conLeciI)l 'nl,) de p:lgallllmlos de orclcnoJos v

&C., e 'emdbnntcs, relativos ú cobmneu
ou despesa ua rua! faz mJa pel'lcncia ma·is.
propriamente ao }'<'<:II erario qll<' :lO COII

selllO. Prol'. L" 20 ~Jaio lRn, (iJ, Cal'lll'il'O,
E~·l1·. 2.)

declarou-se qu{~ () Dec. 31 OnLubl'o 1803 era
fi ulLima Icgi"la .flu a I'e. peito do p garnenlo
dos ordenado: dos ow:lrcs rc!!,io.. Prol". 2.·
29 Maio -812. (B. COl'ncil'o,LE:t.'/l·~ 2,)

de fazenda, c:xlr:JOl'dillal'ial .unte \)ccujlado -,
c pratica constante perccucrcll gl'3lilica,:ó,;s
:Jnnunes. nes. 30 Abril 1. :1'1, (Coit. JY<zb.)
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EMPREGADOS de saúde dos hospitaes militares:
rC(7ulúl'ã(l-~eseus uniformes. P rt. lt. Agosto

"ISJ!,. (Coll. DGlg.)

inhahilitados para servir cUI'go algum civil e
do "'m'crno 1'orüo certos iodi\'iduos do go
ver~o intruso do Piauhy, e porque. Provo
28 Novembro 181lJ. (Colt. Nab.)

da dil'is[w dos volunlul'ios reaes obtirerão mais
a quarta parte dos seus respectivos soldos.
Dee. 3 .Jnneiro 1816. (CoU. Nab.)

é re"Tól de direito que em uma só pessoa se
suppõe duns qu:mdo neHa se ~ccumulão os
direitos de duas, devendo por ISSO perceber
os respectivo vencimenLos. - Yid. p.i'o~·. 10
llfm'ço '1817. (CoU.Nab.)

ecclesiasticos como serão propostos. _.Vid.
Beneficias. - Dee. 16 Agosto 1817, &c.

~ na expedição de Pernambuco: processos em
que fossem aulores ou réos, P?r que tempo
se mandou que não progredissem. ou se
não instaurassem. Dec. 1. 0 21 Abl'll 1817
(CoU. Nab.); item aos da expediçã@ e cam
panha do sul. Dec. L o 22 Agosl o 1817
(CoU. cit.)

- officiaes de fazenda erüo • com preferencia em
todos os officiaes nomeados os terceiros
escripLlll'arios da junta da fazenda da Bahia.
e como. Provo 1..' 16 Janeiro 1818. (CoU.
Nab.)

dislinclos e henemeritos: seus filhos, inde
pendentemenLe dos serviços de seus pais,
devem mostrar aptidão pessoal para erem
all uelidas em despacho. - Vill. Res. 10 Julho
1 19. {CoU. Nab.)

- civis, ecc1esiasticos, militares, e liltorarios,
approvou-se que fossem pagos de seus von·

EMPREGADO

cimentos pelo liJesollreiro das addições
miudas. Proy. 23 Setembro 1819. (CoLt.
l\'ab.)

EMPREGADOS lerrilimamel1te impedidos se cou-
.~. "-

siderão os licencIados, e por ISSO venCI30
as ])ropinas. Pro\', 7 OuLubro 1819. (eoiL
Nab.)

- nos contrnclos de rendas publicas el'ào isentos
de recruLamento, não de servir como mi
licianos. si o fossem. - Vid. Ras. 17 Jlllho
i8~1. (CoU. Nab.)

hQ~lori.Gcos: sells titulas são expedidos pela
secretaria do imperio , incluidos os d.a c~sa

imperial, oflicios ou cargos; e á d~ )ushça
a nomeação dos empregos ou OffiClOS }'e5

pectivos. Vel'h. e Lei cil:, § 5. - ~id_ D('.f:.

545, 23 Dezcmb1'O 18!J7, mf1'a. - VId. Sca'e
tm'ia, Lei da Consto POl'lllg. 18 Agosto 1821,
§ 3, etc_

- mandou-se rigorosamente obsCl'var os pontos
e descontar vencimentos, e como. aos qne
relaxadamente faltassem ás repartições ou
viessem tarde, ou destas sahissem fóra de
tempo. Pari. 27 Agosto 1821. mandada
observar pela Porto 27 Novembro i821 , ;l.ll
nexas á Port. 2." 30 Maio 1823. (Colt. Nab.)

c p·ostos milital'es : seus senLimen tos de adhc
são á causa do Brazil farão designados como
-cond.íção essencial para occuparem os car
gos. Pol'ts. 2.1\ e 3." 21 .T unho 1.822. - YitL
POl'ts. 15 111aio, 30 Dczcmb,'o 182h.

civis e milit:lI'cs, i'esidentes no Estado Cispla
tino, que fossem ob(·jgados a abandonur a
patria, ficárão gosando de dous terços dos
seus ordenados, e como. Dcc. 20 Julho
1822. (CoU. Nab.)

nomeados pelo governo de PorLugal ordenou-se
que não fossem aceitos. Porto 1.' 5 Agosto
1822.
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EMPREGA.DO,.

OI'IlEGADOS: seus ordenados que caracter lem,
e como, e por que reparlições podem ser
pagos, Res. 6.' 28 Setembro 1822. c a pago
"SlJ, rol. 3. o (CoU. Nab.)

- civis e ecc1esiaslicos em S. Paulo erão pagos
pela thesoul'uria elas tropas. nes. li. a 9 Ou
lubro 1.822. (CoU. Nab.)

- publicas em que casos poclerião enlral' na
casa do cidadão. - Vid. Casas. - Lei 11.
Oulubro i 822, &.c.

- file contanoria de fazenda gosarão de acccsso
por escala, e como. Provo 23 Outubro 1822.
(Col/. Nab.)

- a todos sllspendeu-se dar-se mais de uma
folhinha ordinaria. Provo 5 Dezembro 1.822
(CoU. Nab.); e lambem, durante as urgen·
cias do estado, as ajudas de custo a tilulo
de moleslia, e o pagamento de ordenados a
quarteis adiantados, cito Pori. 1.' 24 De
:tembro 1822. (CoU. Nab.)

lo- diplomaticos de que farda podem usar. - Vid.
Minist7'oS Diplomaticos. - Dec. G Dezembro
1822, &:c.

- mililares, civis c cec!esiaslicos de S. Paulo:
approvou-sc reducção feita em seus venci·
menlos. Provo 1.' i 2 D.ezembro 1.822. (CoU.
Naú.J

- em cargos ela municipalidade erão ohl'igados
a servir os milicianos em tempo de paz e
quando se não achassem cm effeclivo ser
"iço. Alv. 18 Dezembro 1822; Lei 22 Se
lcmbro 1828; Dee. 25 Novembro 1829.

- de governança podião ser os officiaes milicianos
da provincia do Rio de Janeiro, salvo em
que casos. - Vid. Call10)'us MUllicipaes.
Alv. 18 Dezembro 1822. 8<c.

EMPREGADOS publicos, depu lados ii asscmbl~.:I

geral: cm ({ue crtsos não se su, pendem o'
vencimentos. - Vid. Deputados. - Pro.. 3
.laneiro, Dee. '17 Fevereiro 1.823, &c. ; l.{'i
20 Olltllhl'o 1823, :ll'ls.l , li.

mandou-se procedel' na arrecadação dos novos
e velhos direitos e avaliações pro\'isionaes
moderadas de lodos os empregos. Porto 1."
14 Janeiro 1823. (Cal/. Nab.)

que se recollhccesse haverem lomado parle
nos planos dos rebeldes e anal'chislas de
Monlevidéo fOl'ão mandados demillir dos
empregos, honrns c pensões oblida da
unção c ~lH'erno hrazileiro. CarL Tmp. 28
Janeiro 182:;.

civis do exercilo não tem direito a accesso 11ft

primeira linha. Res. 15 Fevereiro em l'ror.
1.0 Março 1.823 (Repe1"t. Cltnh. lllat. verb.
E1l1{l1'egados, n." 2); Res. 10 Abril 1.823;
mas não perdem a anliguidade. Provo 1.9
Julho 1823.

de fazenda não podem ser fiadores de assi
gnantes de alfandegas. Parlo 1.' 9 Maio
1.823. (Cotl. Nab.)

- officiaes de bofete ue !hesouraria das tropas
que não cumprissem suas ob('igações, e fal
tassem por doença erão suspensos, exami
nadas as certidões, &c. Pori. 2.' 30 Maiú
1823 (Cott. Nab.); e lambem aos da junta
dos arsenaes. nüo legalisundo a parle de
doente, se suspendia ordenauo. fies. 2.' 1_
Junho 1823. (CoU. cif.)

- olliciacs do lhesolll'o não lem aposeuladol'ias
marcadas em lei; para remediarem paga
mento de quantia pedida para alcance iono
cente satisfeito, mandou-se recorrer á a 
sembléa geral, apezar de se reconhecer o
lucrecimento relevante do peticionllriQ. Res.
!l.' 24 .Tulho 1823. (CoU. Nab.)
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l:MPltEGADO'

EMPI\EGADO ~ em oClicíos desde qllando l'ellCcU)

os rendimentos c1l'slcs, e qu,tlllo clelles dc
\(!m pngnl' dI' dOllaliyo. ouros l irei tos e
l,t'n~ll:; pudes _ e conlf) drdmidos, iuc1llic!o
II Ol'c! -nado. - Vid. n('.~. í OHlllúro [82)).
(Coil. Naú.)

n;l() poJem os deplltado~ ú assemulea. consli
tninle pedil' ou "critar PUlprcgos, snlvo os
que lhes competirem por lei. - Vid. Depll
lados. - J,ei 20 Outubro .\, 2~, ;lrl~. 2, ~.

E~ lPJlEGADOS nllO p'klew ~cr, sem licença d..
eamara respectiva, os senadure!\ ou depu
tado no ln lervalJo das sessões; nem il'ÜO
exercer scu empregos. salros C.'I'\OS casos,
(jllaCS e como. Cnn-I. a!'ls. ~;), 3ll,

publicas filIJos ['amili<ls, aindu ,:lIJ cUlJlpallhia
de seus paiS, podem valar nas as:ctllbléa
parochines. Consl. arl. 92,

cjYis e polilico, ,ão l)l'u\'ido:i pelo poJúr c~e

Cllll\,<) , c como. Consto n1'1. 102, t fi.

publico,; C1\15 , puliticos Oll militure. _ POdClll

ser 05 cidadi't05 bl'aúlciros, sem outra clilrc
rcnça qne a de srus lalentos ' Virlllc!CS.
Consl. art. -1.í\) , S UI.

- publicas: CJueixas COlllrôl cllcs podeU) c derem,
(' como. aLlcudcI' os pl'flsidcllles de provin
ri •. Lei 20 OutulJl'O 1~23, art. :?'[I, § 15.

- lltl1JliclIs, quandll call11onindos OH injul'üldos,
f.'.0100 sel'ão punidos seus ol1'eoso1'cs. - Vid.
CaimJlJlias, iJljllTias.

á \'isla da CarL. Rúg. 12 ;\go-lo 1805, a um
administrador de alfandega do :llgodão que
\'encia ordenado, mandou -se suspender
pen ão que percehia pelo subsidio lillerario.
Prov. Jô Janeiro 182ll. (CoU. Nab.)

ci, is do f'xcrci(o: H MiJrco 182lt , 2 Abl'il183l~

(apel/as cii. 1/0 a,.perl: L II/l/I. .l/"f. Sappl.
'~rb. l'"IIIIJ)·Cglldll.\.)

c:{l'all~eil'os: os cillaciüns bl''lZileil'o qll~.~em

licença acC'ilarem l:ê-lo, perdem os 101'os.
COl\sl. nrl. 7, S 2.

a cr,·iH.:1O 011 .. uPI'I'·· '.'[\ll d"s 'mpl ';;05 PU
h!icos 'd(,cl'd,w:l\) dl~ III U{11 ados. incum be
Ú a~s<.'l1lblé<l 3cr~!. Cnll,<\. ar!. .! 5, S 16.

de rll alCjllo'I' m.lul','7:I, c\:!'l'ptn cOllsclh(~il'ns

(' mini Iro:; de cslauc> du ',nlc ;J~ l't111cçfle'
,1,~ 5('111:<101' (ltJ cl pttln r ll1. 11::0 ex Trem SI! iS

10;':')\'(,<:" CUIl .•;1'1. ~:!; [I: '[i'. :!í; ~b;''.'(.

:1 l<'r,' , I) ~.,.'• _ t ; (:1 p. . '\j .1.

I
t
I

~
I

I
i
I
I

I'i\'ilegiadus .ucál'ão sendo O que pl'iYilegios
iivessem essencial e inteiramente ligados
uos cargos por utilidatle puhlica. Const
a!'l. 170, S I G,

Jlublicos süo sll'iclamcnle l'C5pOllSaveis pclos
nbusos no exel'cicio de fuucçóes, c por nàQ
fazerem respoosabilisur seus sll,ballel'oo:
COi1sl. art. 1í9 > ~ 29; Dec. 1í Ahril182/i,
:) 8, UlllnJado l'C1'zer eITccli,'O, 5 guüuo as
leis l isLcnles, peJo Drc. Ií [,;\'crcirll j '25.

de ju:liça e faZúlJda : 5 iI)I'!} fÓl'lUil da l"XCCll'JlW
da Pôrt. 1á Maio, orclellando que os lJlHl
lil'e sem de ser pruyido' mosU'aSSCIII, e
l·.OlHO, ha\'l~l' jlll'adu a con, lilllição. H/". , ,.
~G \l'lio '182!I, (,'oll. illllú.)

puhlicos remissos CI\1 a~,:iJuiJade na Sua rc
. rarliçfll: m:mrlOtl-5Ú filie ~I) puhlir.ns<f'1ll

..~ SL'I!'; IlOlllP;; papa CIlI'rl'di,". P"d. i.'
::' ~idi() 182[" (C ,It. iY(lb,)

c\ns e rolílicos: '28 \laip \.:Ul :apclll1scil. llt1

ll,prl'f. CiII h. _1fu{. 811r,ol. lel'b. E(/1/I,,'·g(.I.~
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El\lPllEGADO...'

EMPllEGADOS uespaclwJ.us ol'dellou-sc yue Ilün
obtivessem cxcl'c1cio c posse sem mo Ira
rem oaver jurado a constituição. Pro\'. 1l~

.Junho 18:.6. (Colt. Naú.

um nomeado iolel'iuamenle por oovero' uor
e capittlO gellel'al c sem confirmaçí.io l'cgia.
c depois suspenso, declarou-se nüo lcr
direito á reintegração, e porque. Res, 2."
17 Agosto 1826. (Colt. Nab.)

- sccrel,H'ios de governo, residentes no Iogal' em
quc hOllves em de servil': mandou-se-lhes
contai' os vcncimentos da data da chegada
da ctlrla, c nüo elo - eumpl'a-se. - PeDv. ~7

_"ga~to 182l~. (Colt. l\'ab.)

- 1.aTI de fazenoa quc eslava ausenle da Pl'O

vineia, em razão de maieslia, por mais de
dous annos e do imperia sem jurar a cons
tituição, foi suhstituido. Dec. 2.° 19 No
vcmbro 182[,. (Coli. I't'C/b.)

devem comecar a vencer da data do decreto
de nomeação, porque, em regra, não ha
ordenado sem serviço. Res. 8. a 2 Dezembro
1826. (Colt. Nab.)

- publicas pobres: casa de cducação par-a suas
filhas tlpprovon-se que se estabel~cesse na
chacara do fallecido bispo em S. Paulo.
Provo e Porto 2." 8 Janeiro 1825. (Colt. Nab.)

ae justiça: sobre considerar-se oedenado o
acerescimenlo arbitrado a ccrlos logares
em raz.ão de incumbencias feitas, c a quinta
parte perlencer ao que inlel'inamcnte ser
vira. - Vid, Ro. 1..' 20 Jalleiro lS:r. (Col!.
Nab.)

de ll'ibunaes c mais reparlÍções, nos seus
accessos ordenou-se quc, como os do tho
souro, cobl'assem sómenle a maioria do
novo ol'denado (Iuando no mesmo (Ill:lrlel
pa~sassem a occupar outl'O lagar de maior

\'eucimcIIto: na/.Ul'cza dos ol'Jenal!os, - Vid.
R.es. 1.' 3, 1.. 8, Pori. 18, Provo 2.' 25
F CL'Cl'CiJ'O 1825. (Coll. Na!).)

EMPREGADOS ae relações que ordenados oLli
verão. - Vid. Relacõr.s. -Dec. Tab. 1.7 Fe-
,ereiro 1825. .

au enles: ordenou-se qn':l, antes de processa
rem-se as folhas dos ordenados, lenças ç

congruas, fossem excluidos sem depeudellcia
de oull'a ordem. Porl. 8 Março 1825. (Coil.
Nab.)

proprieLa rios, ou serren luarios , que uito cll(.'
~arem :l tomar posse, conforme o Alv. 1.i
Abril1(jti1, § 22. tornão a l'eceber os novos
direilos pagos, e como. Res. 2. 3 :19 Abril
1.825. (Colt. Nab.)

publicos não podem nas snas repartições ter
escravos, cal'COS, animaes e famulos para
lucrarem servicos. Porto 1.. a 20 Abril :1825.
{CoU. Nah.} •

publicos: queixas contra sens abusos como
das pl'ovincias serão enviadas á respectiva
secretaria por intermedio dos presidente.
Porlo Circo 27 Abril 1825.

presidente de provillcia e conselheiro de es
tado ol'denou-se (Jue acclllDulasse os ven
cimentos. Uee. 27 Abl'i11825. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que cm certa repal'lição o que
servisse durante impedimento de oulro
percebesse a gratifICação, e o impedido s6
o ordenado competente ao empl'eoo, por
serem as gratificações concedidas a favol'
de quem trabalha. ParI. 3." '27 Muio I 2.
'i Junho 1825. (Colt. l\'aú.)

innocenlemente suspensos ou Jemiltidos mau
dou-se reintegrnl' , pngos o ordenado com
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(lúdllc.ào (ln quinla parle para quem os suu
sli lnil'a. - Vid. Ht:s. 1." 28 JlIaio, Hes. 20
OIl/lIbro 1825 (CoU. Nab.); Rcs. 2." 5 ./ lLlho,
Res. 'I.. lo Agoslo Hl26 (CoU. cil.); HI's. ,V
5 ./nlllO > Res. 8 Agos/o '1827 (CoU. Nab.);
8,·s. 2." :H Abril j 828. (f:oll. cit.)

EMPHEG.\.UOS: um flue, com liccll~a, fura (l

POI'luba1 anles da lnuepcndencia e ,"oHúra
depois foi, e porque, mandado reintegrai'
,~ emuulsln· dos nmdilllPulos do oflleio, ape
;wr do I)e('. .f 2 NOlembro 18:..1. Ht'l:'. ~.' 28
:\bio tR25. (ColI. S"b.)

llcclül"lU-. e, a respeilo de cerlo mprcgo cl'cado
'em \'cllcimclllo, ljue, apl'zal' de referir-se
o Dt;)c. qun o marcou ao da creação, que
llão linha }of{al' o pagaml:nlo desde o cxer·
cicio do refcriilo empl'e30. - Vid. Res. !J
JII11110 1825. (CoU. JVab.)

- ao um so l'D~U1llo11 pagai' vencimento desde o
dia em que, em serviço, embarcára para
a côrte, onde fôra despachado e de (ln e
seguÍl'(l para o logar. Provo 8 Junho 182~.

(CoU. Nab.)

tIo Espirito :;anlo miJilares e ci\'is ordenon-se
que provisorillUlellle recebe 'sem orc!cnar!(Js
e "uldos a mezes \ encidos e não a quarleis,
e porque. Provo 20 Jun1Jo, Prol'. 26 Julho
1. ~c,. (Coll. 1\'ab.)

ue Pernambuco or,lenou-se que fussem pagos
nu mesma occasião que onlro" sem j)1'e
fCl'cilcias graciosas que convém c\'i lar. Pro\'.
:> .Julho 1825. (Colt. Nab,)

u'lDillitIos cm l~cl"nambuco por governo re
I cIcie, e depois reinlegrados pelo 1egnl, forão
mandado,; emuolsar de scus ordenados an
leriol'cs, indemnisaua a fazenda publica,
c como, pelos bens do chefe l'eheldc. Res.
30 JulI!o t 25. (CoU. Nab.)

)

rMPnEGADO~

EMPREGADOS puhlicos devem, pOl' sua pl'Op.1.
lelra c em que papel, fazcr lodos os affieias,
representações c informações, exccpt,} os
que liycl'em sccrelal'io", Purl. GJ\gosto 18:'!ã..

- a 11m mineiro despachado e su. penso p r
c 'l'tas CJueixas, do quo lilTú ~e most~·ava.

requCI'cndo restituição de ordenados do que
se dizia j1l'i\'ado, negou-se deferimenlo por
eslar jú embolsado. - \ ido iles. j." (j AIT(J$l.
1825, (Coll. Nab.)

puLlicos da Buhia: appl'OI'OU-SC o :\ri.>ilrio d~

pagamenlo cm moial, como ú lrop:1. Pro\'•
.I , elcm1Jl'o 1825. (CoU. Nab.)

ele l'azenda })lio podião occupal' po l s de se
gunda linha, sah'o sendo rerol'mado~. Pro.
2'. ,c embro 1825. (Repa!. Cmlh. J/Gl.

I!l'j). Empl'ego, n. o 3.)

civis do Mal'anhlio, quc furúo suspensos ele
meio ordenado, como hoslis ti. Independeo·
cia, forüo mandados reintegrar no caso de
não serem infensos á causa do Brazil. Porl.
i. a Jú Outubro 1825. (Coll.:Nab.) - Vid
Res. 1.· 3. a 1 t1l al'ço 1830. (CoU. cit.)

orelenoll-sc quc us presidentes de pl'ovÍncia
informassem. i o,; pretendenles crüo cida
ditos braz.iJcil'os para poJcrem s 'I' nttcft
(lidos. Porl. Circo 15 NO\'l~mhl'o J 825 (CoU.
OnJ'. Pr.); POl'l. 0. a dilo. (CoU. iVllb.)

de fazenda, sem. c mostrarem quites de di
nheiros recebidos para despcsas, nüo podeul
rec(:bcl' srp,nncl:1s qllflnLia5, - \'id. Tin.2.·
20 .l/aio 182). (Coll. ~lab.)

cil is da Plll'ltll\ lJu do Norle [1)1';10 mondauos
pa~ar de cu ~ vCllcimelllos depois dos soldos
da tropa. Proy. 111 JulllC 1 '20. (Col/. Nd.)

um impeJiJo p( r mole-lia tll~ comparecei' da
l' palli.;ào oÍJteve pagamenlo de ordenadO!
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EMPREGADOS

desse tempo. Res. 1... 29 Julho 1826 (Colt.
Nab.); o conlrario em Res. 2," 2() Setembro
iS27. (CoU. cit.)

EMPREGADO

sido, ioconslitucionalmenle e sem pro
cesso, lançado róra pela junta da fazenda.
Res. 1:" 1f.~ Noyembl'o 1S'>G. (Cott. Nab.)

EMPREGADOS: soure pagamento de salario pl.'~

dido por um pilolO relido na corte para
medição da fazenda de Sanla Cruz ({ue não
teve execução por roais de dons annos. nes.
23 Agosto 182ô. (Col[. Nab.)

- um cm Iogal' de OUll'O 'mpeJido com assento
na assembletl gel'a], declarou-se só !CI' di
reito, e porque, aos emolumenlos. Hes. 2."
12 Setembro 1826 (Coil. lYaú.) - Vid. Res.
2." t8, 2," :.5.1anei,'o1828. (Coll. cit,)

- um demillido por gO\ el' o provisorio e que
pedia rein Legração, declarou-se não podeI'
ser rOl' emquanto aLLendido, por de er mos
trar haver jurado a conslíLuição e fazer cel'la
a sua exislencia. Res, 1." 7 Outubro 1826.
(CoU. Nab.)

~ lodos os ordenados, pensões e o'que se es-·
tabelece a titulo de gmtificação seguem a
Jl.alnreza de ordenados, uma vez que espe
clficadamenlc se não determina o conlrario.
- Vid. Res. 3." 7, Provo 2." 23 Olltllbl'O
1826. (Coil. Nab.)

- ordenado dos depu Lados 'senndol'Cs cessão
duranle 2S sessões. - Vid. Porto 7 Outubro
1826 (CoU. Nab.); Res. 5." 7 Dezell'tb1'O 1827
(CoU. cit.); Res, 1." 22 Fevm'eil,o 1828 (CoU.
cit.); Lei 25 Setemb,'o 18:!9, m·t. 2..

- 3. um dispcnsado de comparecer, cedendo os
emolumenlos c quinla parle para quem o
substituísse, conservou-se no logar que
oecupava, apezar de I'cquel'ido por oulro
individuo, sob motivo de ansencia absolnla
i.bqnelle na repartiçüo. - Vid. Res. 2. a 7
NOl'embl'O t826. (CoU. Nab.)

- ordeno -se <i l' integl'açã de ·um pOI'..haycr

11

EMPTIEGADOS doenl0s, pro 'anuo a molestia.
vencem os 01' lonudo , desconlando-se a
quinla parle conforme o ne~. á Fevereiro
'!76ó, cap. 2, S 7. Alv. 23 1\larço 1754 e
Dec. 31 Outubro 1791; nes, 3." 1á Novem~

llro e PI'OV, 2." á Dezembro 1825, (Colt.
Nab.)

- um que subsLiluira outro fugitílamenlc au
sente, dcclarou-se só ler dir ilo ii quinta
parte do ordenado aLé quundo fora defini·
tivamcnte provido o Jognr. Iles, S.o 18 No
vembro 1826. CoU. i\7ab,)

- ccclesiaslicos podem lomar posse por procu
l'ador. - Vid. ileso 28 Novemb1'o 182G. (Colt.
Nab.)

. - em vncalllra não so!frem deducção , como está
declarado e 'decretado. - Vid. P1'OV. 3 Feve
,'eiro, Res. 2." 8 L11aio 1827. (CoU. Nab.)

injustamenLe demiUidos, e que, reintegrados,
pcdião fi fazenda publica os orJcnados pagos
aos individuos que os substiluirão, não
fOI'ão, e porque, aUeodidos. n,~~. 2,· 20
Fevereiro 1.827. (CoU. Nab.)

declarou-se por que legislação o1'ão i 'cnlos de
donalivo e mais encargos eerlos offieios con·
cedidos de sobl'cviycncia em &lioas Geraes,
devendo s6 e tal' snujcilos á pensão a
ellcs anncxa e pel'ceLer o seJ'vcnlual'Ío os
rendimenlos do dia da posse e . xereiçio em
(liantc. nes. 2," 3 Março 1827, (Gail. Nab.)

e quaes prejudicados com a ~ucna da In
dependencia, como serião intl U1nisados.
Instr. 31 Março 1827, § -10; 13 a 15 annexas
ÚS Instr.·3 Setembro ,1 827, .e eslas ~o S11.
(CDU, Nab.) , .

67



E~lPREGADOS

( 530 )

E~lPREGADOS

EMPREGADOS: a um que \iera comI) deputado
para a côrte abonou-se em dobro ajuda
de cuslo que recebêra e um qnartel do or
llenado do logar que deixára, e em cuja
posse não enLrára o snccessor senão muito
depoi . - Vid. Rcs. 1.· 6 Abril 1827. (Colt.
Nab.)

indeferido foi um dcmillido como hostil á
Independencia, que pretendia entrar na
serventia de lagar amovivel e dependente
de provimento annual. Res. 2.·6 Abri11827.
(Colt. l\ ob.)

um demillido pelo presidenLe da provincia in
competentemente por ser pI'ovisionado
pela junla da fazenda fui indelirido na pre
tenção de enll'ar no lagar, e conservado o
nomeado pelo mesmo presidente, e porq e.
Res. 2." 9 Abril 1827. (Colt. Nab.)

,..- da provedoria de ausentes não podem ser os
devedores aos seus cofres. - Viel. Res. i.
18 Maio 1.827. (Cott. Nab.)

de justiça e fazenda por que fórma deveráõ
ser providos ou substituidos. Lei H Outubro
1827. - Vid. Lei 1. Julho 1830; Av. 1h De
zcmb"o 18.&7. (Gaz. Olf. 189, 2. oval.)

civis ou mili lares em que casos são impedidos
para servir como juizes de paz.- Vide Juizes
de pa'Z'. - Lei 15 Outubro 1827, art. 4.

a propriedade de officio, ou ervenlia dcHe
ou de emprego, em que casos excluem as
,'iuvas e filhos de officiaes milital'es do meio
soldo de seus maridos e pais. - Vide .Meio
soldo. - Lei 6 Noyembro 1827, 3rls. h, 5.

- de j.usliça para poderem ser pro\'idos em offi
CIOS de\'cm mostrai' ter a idade prescripla
na lei de 11 Outubro 1827. S 2. Av. :13
Fevereiro 1828. (Coa. Nab.)

EMPREGADOS civis e de fazenda não lem regu
ladas por lei Sllas aposentadorias. - Vid.
Res. 1." 10 Mm'ço 1828 (Gott. Nab.); con
cedeu-se a um escrivão de junla. - Vid.
Junta da Fazenda. -Res. 2,' 2 Maio 1828.
(Colt. cit.)

perdoados não tcm direilo a Ol'denados do
tempo em que não servirão em razão de
suspensão por causa <10 deliclo. Res. :1." 21
Abril 1828. (Coll. Nab.)

de fazenda que excedessem ,1S licenças para
comparecei' no exercicio do emprego s6
erão admiltidos paI' graça. fies, 3. a 2 Maio
1828. (Goll. Nab,)

- mandou-se sobresLal' no pagamenlo de todas
as mercês pecuniarias. pensões e lenças
conferidas depois da consliluição, e ainda

ão approvadas pela assembléa geral. Port~

~.ft e 3." 20 Junho 1828. (Gott. Nab.)

- SO re a incompatibilidade de receberem soldos'
os officiaes militares providos em empregos
civis. ParI. Circo 26 Junho 1828 (Colt. Oar.
P1·.): Av. 26 Abril 1831 (Repert. Cunh.lIfat.
verbo Emp1'cgo, 11. o h.) - Vid. Dec. 22 Da
tubro 1833.

- ordenou-se que se não pagasse cousa alguma
aos professores publicas da cÔI'te que não
apresentassem altestado 311thentico de frll
qllencia. Porl:. 2 Julho 1828. (Colt. Nab.)

não podem ser os esLt'angeil'os, salvo por en
gajamento. - Vid. CU1'SOS Juridicos. -Porto
2. ft 12 Agosto 1828. (Colt. Nab.)

de repartições exlinctas (Provedoria da Saúde)
ficárão, e como. vencendo ordenados. Lei
30 Agosto 1.828, arte 6; item os do desem
bargo do paço e mesa da consciencia. Lei
22 Selembro 1828, arte 4; item do com
missariado geral do exercito. Dec. 14 No·
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vcmbro, Dec. 1nsl1.. 29 Dezembro i829,
:irls. 7, 8; ilem da mesa do despacho mari
timo. Lei 10 Setembro 1830, ads. 3, 6, 7,
da cbancellaria mór. Lei !.l. Dezembro i830,
<lrt.13.

EMPREGADOS: quaes ::ão isentos do jUl'Y. Res.
12 Se lembro 1828, art. 7.

em qualquer outro lagar não podem ser os
memhros do supremo II'iLunaJ. - id. Stt
premo T,·ibll1wl. - Lei 18 Setembro 1828,
llrt. 1.

- 1lU}Jlicos de cujos JclicLos c el'l'O conbece o
supremo trii.lllDuI : como serão colligido' os
documenlos. provas, &c., para responsa
hilisa-los. Lei 18 SeLembro 1823, art. 4,
S7; e como se proceda; art. 5, §§ 2,20
a 33.

'- os alvarás e carlas de officios da nomeação do
Imperador incumhe ao governo passar; as
roais ás aulol'idades respectivas; bem assim
ãquelle as licenças para servir dous officios,
"erifieadas as circumstancias da lei. Lei 22
8etemlJro 1828, art. 2, § H.

- civis, ecclesiastícos ou militares, cujas obriga
ções sejão iocompaLI\'eis com 3S de verea
dores, podem escusar-se destes cargos. Lei
'1 Outubro Hi28 , al't. 19. - Vid. Res. O. a 1
,Ym'ço 1830. (Colt. iVab.)

- que não liveI'cm sllperi 01' no 10331' a quem
compita rcconhecer seus titulo' e regi 'La·los,
devem faze-lo nas camaras municipaes que
lhe5 defcr.iniõ juramento e publicaráõ a
posse. Lei 1 Ootobro 1828, arl. 5ú. - Vid.
Lei 38, 3 ()lll11Úl'O 18M, (/1·t. 5, § 10, illfm.

- puhlicos: elas suas prevaricações ou negligen
cias dão parle, e em que prazos, as cama~as
munieipaes aos presidentes de provincla.
Lei J Ontul ro 1828, art. 5

II

EMPREGADOS: não 111e5 podem as camlll'as mu
nicipacs dar senão o que por lei estivel'
determinado. Lei 1 Oulubl'o l82 ,art. 74.

declarou-se que enlre oilicios c empregos lJa
distincção e por isso esLes não S[IO compre
bendidos Jla Lci 1.1 Olllubro 1827. - Vid.
Res. 21 OlttUÚ1'O 182 ; R~s. 13 ctembro
1830. (CoU. Nab.)

de jostiça e de fazcnua de Íl'ilmoae: ex-liuclos
aposentados c lencionarios: como "e man
dál'uO organisar suas folhas rIe pagamento.
- Vid, Ues. 17 J Ol'ClIIÚt·o 182 . (Col/. "ab.)

pelo trovemo de lIJonlevidéo: os qlle acceitas
sem sê-lo declarou-se que perderiílo os
uil'eilos de cidadão IH'uzileiro. Dec. 7 Ja
neiro :1829.

de justiça e fazenda impedidos por muito c
longo tempo de servir, como serão substi·
tuidos conforme a Ord. liv. 1, til. 99, de
combinação com a legislação yigente. 
Vid. Res. 12 JaneÍ1'o 1829. (Cotl. Nab.)

- osrequcrimentos das pessoas que pretenderem
officios dejusLíça derem, por inlermedio dos
presidenles, ser remelliclos ao governo com
a compelente habilitação e certidão do juiz
perante quem lenhüo de seni 1', passada
conforme 3 Ord. li1'. i, LiL. 97, § 2. Porto
it" 10 Janeiro 1820 (CoU. NI/b.); Port. 19
Janeiro 1830.

- de fazenda; pelo abrmdono que de um officio
lizera o servenlnal'io repu[ou-sc \'ogo, c
nellc foi provido oulro individuo. Res. 2."
5 Feyereiro IS29. (CoU. Nab.)

- mandou-se a t'CSpeilo dos de fazenda obsenar
o determinado na PI'OV. 27 Muco 1802 sobre
({tlintas parles a servenluarios 'interinos em
'. Paulo; e sobre reposições de quantias

indevidamcnLp paga~. nes. 23 Fevereiro
1829. ((oU, T(lb,)
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EMPREGADOS isentos de lodos os cargos publi
cas sflO lOdos os conduclores de malas do
cOrl'eio. - V.id. COI'1'I~ies. - Dee. Reg. 5
Ma'rço 1829, nrt. 80.

- um pri\'ado do emprego por gúV6l'110 I rovisorio,
injuslamente, pedindo ordenados, ajudas
de custo e propinas vencid as, foi, e porque,
só atlendido quanlo ao ordenado e ajuda
de custo marcados na Cart. Reg. 11 De
7.embro ,1818. Res. 6 Maio 1829. (CoU.Nab.)

- clvis e militares: para regislos de sous diplo
mas podem as eamaras municipaes ter linos

, especiacs. Av. n Selembro 1S29.

- publicos podem jurar na chancellaria e tomar
posse por procurador, e como pI'ovar a sua
idade. Lei 2lt. Selembro 1829.

- llUblicos, por si ou por inlerposta pessoa, in.
leressados na arrematação de generos para
fornecimento do exercito, serão demiLLidos.
- Vid. Commissm·iado. - Dec. Inslr. 1lJ. No·
vembro 1829, art. 8; Dec. Instr. 29 De
zembl'o 1829, art. 29.

- ele fazenda: em matcria de antiguidade é l'egra
fundamenlal a apresentação dos titulos e
posse legal. - Vid. Rcs. 3. n 15 Janeil'o 1830.
(Col/. Nab.)

pensão, c como, couccLleu-se cm iudemni
sação de officio que fôra perdido. Res. 16
Junho 1.830, (CoU. Nab.)

c(\lumnias e injtll'ias conlra elles como serão
punidas. - Vid. Calltmnias e Illjm·ias. -Lei
20 Setembro '1830, al't. 2. ~§ 1.1 a 1.3 j

arl. li. Cod. Crirn. arls. 232, 237, § 3.

- (lue jurav[1O 11:1 chancellaria tecebem jura
mento do superior do lagar em que tiverem
de servir, e, não o ha\"endo, da camara
municipal. Lei!J Dezembro 1830, art. 2.

EMPREGADOS publicos CIVIS, ecclesiasticos cu
mililares. ernquanto estivessem nos conse
lhos geraes, erão isentos de exereer os em
pregos. Res. [I Dezembro 1830. '

civis creados desde a Independencia: relação
exacla de todos exigio-se. Circo 2. a 9 lle
zemhro 1830. (CoU. Nab.)

que l'eceucm ol'uenados auianlados, si forem
promovidos ou mudados ou passarem a
perc ,bel' outros encimenLos, de.sconla-se
111es o que tiverem recebido adianlado. J~ei

15 Dezembro 1830, ar!. 38.

as penas (\ clles impostas de suspeu~àoe perda
do cmpl'ego, que consequeociÇ\3 imporlão.
Cad. Crim. arls. 58, 5~).

publicas: obstar á sua posse ou priva-los do
exercicio do emprego ~ quando constitu6
sedição e como é punida. Cad. Crim. art.
j ii j quantIo não, art. 112., -

- }lUhlicos, quem desobedecer em actos de omeie
como é punido. Cod. Crim. art. 128.

puhlicos: prev(\rÍcaçõcs, ahusos e omissões
deHes, quando ,se verificão e como são pu·
niclas. Cod. Crim. al'ls. 129 a 166.

que se scrvirem do emprego para impedir que
alg11cID faça o que a lei permiltir ou obrigar
a que fuça o que ella prohibir, como será
punido. Cad. Crim. arl. i80.

que rccusarem ou demorarem apresentar o
preso que obtiver /wbcas-c01pus> ou o re~

rnelterem, ou a oulra autoridade ou occul
tarem, &c., para ill udir a ordem, ou que
o tornal:em a prendei', como são punidos.
Cod. Crlm. art. 187. '

- publicos: quem fingir ser. como é punido..
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Cot!o CI'ím. arL. 256; quando se jul~al'á ler
(~ommetLido roubo. Cad. cil-. 3rt. 273.

EMPREGADOS publicos: o abuso de poder nos
«rimes particulares por elles commeltidos,
é circumstaneia [Iggra,'anle. Cod. C\'im.
al'!. 276.

.- collcgiaes da casa da sllpplicaçüo : sollro suas
subslituicões e vencimentos, conforme o
Reg. respecLivo.-Vid. Casa da Sl/pplicação.
- Res. Q." 23 Março 1831.

- de fazenda erão dispensados do serviço militar.
Circo ill Abril 183J . (CDU, l'{ab.)

- de fazeulla: excitárão-se as oruens a respeilo
do seu ponto e informações mensaes de sua
pericia, frequencia e conducla. POI'l 22
Abril 183J. (CoU. Nab.)

- revogou-se o Av. 27 Agosto 1.828, e ordenou-se
que, conforme o Alv. 28 Junho 1808, tit. 7.
S 7. se pagassem os ordenados e venci
menlos assenlados, 'sem dependencia de
ordem particular da repartição de fazenda.
PorL 29 Abril 183i (CDU. Nab.); Provo 15
Junho 1831 (CDU. Om·. P1'.)- Vid. Res. 30
Agosto, 2. n 25 N01'c11lb1'o 1831. (CoU. Nab.)

- de fazenda c outros civis e ecclesiasticos, como
. conlinuárão a ser nomeados pela regencia

durante a minoridade do Sr. D. Pedro n.
Lei 1b J unbo 1831, art. 18.

- demittidos nas pro,incias em cOllscquencia de
suspeitos á rerolução de 7 Abril 1831 • que
'destino deverião ter consultou-se á camara
dos deputados. - Vid. Ai'. 3. 012 lal/tO j 831.
(CoU. Nab.

- dons ordenados por um só emprego nÜ0 deve
a nação pagar. Av. 12. 0 28 Julho 18M.
(Goil. Nab.) - Vid. Av. 10. 0 24 NOt'emb,'o
1831. (CoU. cit.)

EMPREGADOS publicos: são os paI'ochos e "iga
..ios da vara. e como taes recebem posse
das camaras Inunicipaes. Al'. 3." 2 Agosto
1831. (Colt. Nab.)

- llUblicos: ordenou··se que a camara municipal.
conforme seu regimento J vi/l;iasse sobre os
omissos e prevaricadore-. Porto !.J Agosto
1831. (CoU. Nab.)

- publicos que fossem eslrangeiros se mandúrão
despedil'; con ultando-se a assembléa gel'aI
sobre os j<i aposentados, e quanto aos re
formados á repartição da gucrra. Av. lJ. o 16
Agosto 18)H. (Cotl. Nab.)

publicos com aposentadoria ainda não con
firmada, forão mandados inspeccionar, c
como, de saúde. Off. 17 Agosto. Edil. 9
Setembro, Prov.1. n 2.- l, Outubro 1831.
(Colt. Nab,)

publicas criminosos devem os presidentes de
provincia mandar responsabilisar, e sob qne
penas. Av. 17 Agosto 1831.

publicos são compl'chendidos na lisla de 1'e·
.serva da guarda nacional. Lei 18 Agosto
1831, art. 18, S 1. - Vid. Res. 25 Outubro
t832 m't. 8; Gil'c. t2 ,Tunho 1833.

publicos, nascido em Porlugal, e euja nacio
nalidade fosse dmidosa , a que exames forão
suhjeilos; exigil'ão-se relações dos esl\'an
~eiros que para o futuro entrassem no im
perio, e como orgauisadn. Dcc. 18 Agosto
1831; Circo idem.

<1 um que desamparára o logal' cm licença.
c por isso deHe priyado. declarou-se nüo
ler direitl' a indemnisacão. Provo 2.' j Se
lembro 1831. (Coll. Nab.)

- de faze nda que til'('ss('m defeilo ph)'Sico Otl
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moral para servirem, Otl coU\'cncidos àe
ueleíxo c abuso, foi, c como, o thesoUl'o
antorisado para demiLlir ou tlposcntar. Lei
4 Outubro 1831, art. 6, § 9. - Vid. m'ts.
93 a 95. - (Ord. 20 Julho 1835.)

EMPREGADOS de fazenda negligentes c com faha,;
ou defeilos pode, e como, o inspeclol' geral
do Ihesouro advertil', reprehcndel' ou sus
pender. Lei 4 Outubro 1831, art.1.2, Sá;
e os inspectores ae lhesour(lrias, e como,
f1rt. 53, § 3.

de fazenda reccbem seus tilulos ou diplomas
pela secretaria do Lhesouro. Lei 40ulubro
1.831, art. 23. - ViL!. orts. 60, 75.

de fazenda são, e como, providos por con
curso, e com preferencia os casados. Lei
h Outubro 1831, art. 96 (Ord. 12 Março
i 833; Ord. 1.0 Julho 1835); seu accesso é
regulado pela antiguidade, e como, arts. 97,
104; não a prejudicando as commissões,
art. 98.

ele fazenda, despachados para as províncias
ou removidos de umas para oulras, vencem
ajuda de cuslo e como reguladn. Lei Jí Ou
tubro 1831, :11'[. 99.

de fazcntla. cms, liltcrarios e ecc1esiaslicof
não recebem ordenado sew apresenlarew
altC'slacão dos seus chefes. Lei!J Outubro
183t, ~rl. lOS-(Vid. Allcslações-; e Reg.
26 Abril 1832 , UI't. !14, declarado pelo Dee.
2 Mar~o 1833; Ord. 25 Junho 1835); e de
pois de vencidos, 3rl. 109, declarado só
applic:Hel aos nomeados da lei cm diante.
Lei 15 'ovembro 1831, arl. 55. - Vid. Ord.
3 Agosto 1 35.

- militare uão recebem gratificações sem que
apre"enlem allestado ou rubrica das aulo
ridades sob quem servem. Av. :11 .• 11 On
lubro 1831. (CoU. 11'oó.)

EMPnEGADOS publicos mandados l'esponsabift
sal' l)ela casa da supplicação: devia esta
communiear o l'esulLado das tiiligcncias l

que se procedesse. Av. 7'<' 13 Ol1tubl'O i831.
(CoU. Nab.)

publicos prevaricadores devem as cam. ras
munieipaes denunciar ao governo, nunca
porém embaraçar a execução dos seus aclo5.i
.eh. 6.· 11 oíembro 1831. (CoU. Nab.)

ci\,j~ do quartel-general da cól'lc ordenou-se
que n50 fossem clet(llhados para serviço nos
dias em que tivessem obrigação na repar
liç-iio. Av. 7." [) Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

alral'á~ de serventia de oflieios de justiça rr
fazenda, fnculdade para renuncia tieUes c
encartes nos mesmos, seus provimentos,
suas carLas pagrto novos e yelhos direitos,
c quaes. - Vid. Novos, clc. -Dee. 25 Ja
neiro 1832; Tabs.1." e 2."; para sua arre
cadação como se avalião os empregos e
omcios referidos. Dec. 26 J(lneil'o 1832,
alterado pela Tab. Lei 60,20 Oulubro 1838,
S§ 1, 2; Ord. 15/" 15 Julho 1839; Tab.
Lei 2h3, 30 N0vembl'o 18H, declarada pela
Lei 369,18 Setembro 18á5, art. H.-Vid.
O,·cl. 70, 13 Abril, Ord. 167, 3 Dezcmbl'q
1 [17.

de numioistl'ucuo c al'l'ecutlacão tia fazenda
publica erã~, c corno, ,igi~tlos pelos col
lectores geraes. - ido Colleclol·cS. - Reg.
g Fevereiro 1832, ad. li, § 5.

ql1Ges, e em que circumslancias, são paglls
oe seus ordenados pelas colleclorias.-Vid.
CoLleclon:s. - Circo 29 ~Iarço /832. (.IiIUl.
Collect.)

publicos quaesquer pouem ser nomeados p~ra'
pa3adorias ue lropas expedicionarias. - VuL
Pagador'ias. - Dec. Reg. "t O Abril 18$2,
ar!. 38.
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lWPREGADOS; de lodos os ordenados que se
pagarem nas províncias deve haver assenta
menta, e como escriplurado, no thesouro.
- Vid. T !Lesom·o. -lnstr. 26 Abril 1832,
arls, 51 a 65.

~ as pemóes, meios soldos, monte-pio c orde
nados dos aposentados e jubilados conti
nuão a ser pagos nas provincias, e como,
))ela folha geral em separado. Lei 24 Ou
lubro 1832, art. 71.

- publicos de qualqllcr classe l'cceLem venci
mento pelas thesourarias das provincias cm
que tiverem exercício.. Lei 24 Outubro 1832,
;trl. 92; Circo 9 Fevereiro 1833.

~ eivis: suas licenças para fóra do imperio siío
concedidas sem vencimento; para dentro
com meio ordenado; sendo por molestia,
em qualquer dos dous casos, até seis mezes
fom vencimento inteiro. Lei 2[~ Oulubro
i832, art. 93.

:- :lposentados: para se lhes dechu'ur ordenado,
conforme a Lei 4 Outubro 1831. art. 95,
ordenou-se que apresentassem documentos
que provassem os annos de sel'Viço. Circo
25 Outubro 1832; Circo 13 Abril 1.837.

~ na administração da justiça: de sua negli
gencia, omissões e prevaricações de,'em os
promolol'es publicos dar parte ás autori
dades competentes. Cad. Proc. ad. 37, § 3.

:- àa administração da justiça nos dislrictos e
lermos recebião titulo e juramento das ca
maras municípaes. Cod. Proc. nrt. 50.
lVid. Av. 22 Octtllbl'O 1833 e Porto idem.)·

~ publicas: nos crimes de peculato, peita, con·
cussão, suborno ou qualquer outro de res
ponsabilidade, são denunciados pelo pro
motor publico ou qualquer do povo. Cod.
Proc. art. 74, §§ 2, 336. - Vid. At'. 22
Março 1836.

EMPREGADOS publicas: seus crimes de respon
sabilidade corno se denuncião e qual a fôr
ma do processo. Cod. Proc. arts. 150 a
1.í h; Disp. Provo art. 18; lastr. 13 Dezem
bro 1832, art. 37; Reg. 3 .Janeiro 1833.
art. 9, § 1; orts. 10 a 2!1, alterado o art.
18 Disp. Provo por Res. 1.. 2 J unho 18M.
- Vid. Lei 261, 3 Dezcmb,'o 18H, arf, 25.
S i, infm.

- publicos que, sem justa causa I recusavão o
.corgo de jurado, não podião exercer em
prego algum publico. conforme a Lei 20
Selembro 1833, ar1. 19, Cad. Proc. art. 321,
revogado pela Lei 261, 3 Dezembro 1841,
art. jOi).

- publicas; liandou-se-Ihes, quando nomeados
nntes da Lei A Outubro 1831, pagar os or
denados adiantados. e aos providos em
quanlo não era conhecida a lei nas provin~

~ias. Ord. /,. Fovereiro 1833.

- de fazenda não podem exercer empregos mll
nicipaes. vista a Lei 1 Outubro 1828, art. 16.
Av. 27 Abril 1.833 ; Ord. 23 Dezembro 1.833.
Circo 2h Dezembro 1833; Ord. 16 Abril
18M.

não podem ser nomeados os pronunciados por
algum crime. Ord. 10 Junho 1833.

- olfeclivos da reparlição do imperio na côrte:
()rdenou-se que se remettessem delles ao
thesouro folhas de vencimontos em dupli
cata para pagamento nos começos de Julho.
Qotubro, Janeiro e Abril. Circo 21 Julho
1833.

- politicos e civis: sobre pel'derem o poslo os
militares a elles providos que tivessem pa
tentes inferiores a marechal de campo;
quanto aos lentes da academia militar.
Vid. Academia Militar. -Dec. 22 Oulubro
1833.
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EMPREG ADOS de fazenda, cuja nomeação com".
pele aos presidentes ele provincia. recebem
diplomas por esles nssiO'ondos. Ord. 21. 011
lubro 1 32.

declarou-se (ao arl. 1a5 , S2. Cou. Proc.) que
a formação <.la culpa aos juizes cle direilo
pelos de paz não produzia suspensão e prisão
anles c.la pronuncia pela relação. Av. 6 No·
vembro 1833.

- despachados p31'a as províncias so tem direito
ao ordenado do dia da posse cm diante,
devendo porém vcncei' n ajuda de custo que
lhes competi!'. Ord. 19 Novembro 1833;
Ord. 25 Fe\'ereiro tR3"; Orei. 2 Janeiro
'1836.

das províncias e repartições extinclas: ma 
dou-se exigir-lhes os ululos para abrir-se
:lssenlampnto c pagamento de novos direi
tos, afim de vencerem ol'<lenado. Circo 1.
Novembro 1833.

àe fazenda da marinha: foi del'ogado o Dee.
27 Selembro 1828 que concedeu-lhes gra
duações uniformes e divisns militares, ex
ceptuados porém os officiaes de embarque.
- Vid. A1"IlWda. -Dee. 11 Janeiro 1831t,
"rlo 2.& ; tlposentadorias dos empregados não
contemplados na reforma das ioleodencias
de marinha, &c., art. 25; pagamenlos de
ol'denados. Reg. 13 J:.\oeil'o 18M. art. G7.

de fal.enda da mal'ioua não esttlO subjeilos ás
leis mililares no exercíciu dos sells atlicios,
lUas sim ás leis civis.- iJ,2 /l1J1·i[ '183h.
(Repcrt. Cunll. Unt. Suppl. vel'b. Empl'eg
11. 0 7.)

dechn'ou-sc (al't. 165. S 2 Cod. PI'OC.) CJue os
e!Ieitos da pronuncia ol,denados em pl'O

~esso de responsabilidade não havião alte
rado, e porque, o disposlo 110 art. 24, S13,
e art, 34 Lei 20 Outubro 1823. Av. 2/í Maio
i 3/i.

E~IPREGADOS: só iem direilo a vcucel' a qnar
teis odianlados os providos antes da Lei 4
Outubro 1831 e das reparlições cxlioctas e
aposentados segundo os nrts. 94 o 95 da
ciL Lei. Ord. 26 Julho 1834, - Vid. Ol·d.
23, Circo 27 NOl'embl'o 183-.

declarou-se (art. 1G5, § 4 Cod. Proc.) npl'O
yeitar só (lOS pl'onunciados por crime de
responsabilidade que fallassom ao exercicio
dos empregos; perdendo em ouLro crimes
o direito a vencimento, COOrOl'mO ri Lei I.
Oulubro 1831, ad.10S. Ol'd. 27 Jnlho 18M.
(Cad. Pme. JOSlll.)

sobre crcação e suppl'essão de empregos lllU

nicipaes e prorinciaes, estabelecimenLo de
sens ordenados, qunes o sejão ou não, legis"
Ião as assem11óas proYinciaes. Lei 16. Q 12
Agosto 183ft, ar1. 10, § 7, arl. 13, intel'
llrelado pela Lei 105. 12 Maio 1840, nrt. 2.
- Vid. Av. 28 Agosto 18118. (Con·. Mel'C.
SlIppl. 2[18.) .

- proviocia~s: sO])1'e os casos e [órma por que
os preSIdentes os possão nomear, suspender
e c1emiLlir, legislão as assembléas provin
ciaes. Lei cito art'. cito § 11, intCl'pretado
peja Lei 1.05 , j 2 Maio 18!t-0 art.~.

- publicos, membros llo assemlJléas pl'()vincíae~:
não podem, duranle as sessões deslas, exer·
ceI' os empregos. Lei '16." 12 Agosto J.834.
élrt. 23, e plictldo pelo Av. 1 'lO. 5 Dezem
hro 1846, § 1.

declarou-se (ad. lõ{j Cod. Proc.) qne na dis
po ição delJe se aclJavão comprehendidos o
jui?es de orphãos. Av. 26.J\goslo 18MJ' Ar.
~ú Norembl'o 183h, § 4.

nos cargos publicas, para que a lei acJmille oS
1>achareis formados nos cursos juridicos do
imperio. Iludem ser os cidndãos brazile~ros
graduados por universidades eslrongetras

1'a1.<'ndo exame, e como, no& referi<lo5 cursoS.
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c "eodu approvaclos. Res. 23. 0 30 Acyosb
J83l~.

EMPREGADOS publicas, só 1'91' cl'imes de res
ponsabilidade, podem ser su~pensos do
emprego. Av. 30 Selembro 18311.

!"- clellcs podem os pl'esidentes exigir as jnfor~

mações que julgarem convenientes ú boa
cx.ecução das leis. Lei 38, 3 Outubro 183á,
3rt. 5, S2.

~- publicas podem os presidenles de pl'oyincia
prover os que ri lei lhes incumbe e proviso
riamenle aqnelles cuja nomeação perlence
ao Imperador. L(>i 38 3 Outubro 18:14,
art. 5, § 6.

~ goraes, llodem pelos presid.entes de provincia
ser encarregados de negocios provinciaes,
e vice-versa. Lei 38, 3 Oululll'o 1834, art. 5,
§ 7. - Vid. Ord. 305, 29 J;laio 18f11, infra.

~ podem ser, pelos presidentes de provincia,
suspensos por abuso, omissão, erro em
seu offieio. promovendo, e como, a sua
responsabilidade segundo o art. 17 Lei 1ll
.Junho 1831. Lei 38, 3 Outubro 1.83ll, art. 5,
S 8.

quaesqucr podem os presidentes de pl'ovincia
suspender por abuso, omissflO ou erro com
meUido em seu oflieio, promovendo, e
como, sua responsabilidade. Lei 38, 3 Ou
tubro 1834, art. 5, S 9; Av. 23 Janeiro
186ft. (Jom.23.)

- cujo exercício se eslender a toda a provincia.
ou a uma só comarca, recebem dos presi
denles de provincia juramento c posse. Lei
38, 3 Outubro 183ft, art. 5, § 10, corri
gido pelo Dec. 15 Novembl'o 1.834. - Vide
Av. 13 Agosto 1835; Av. 69, 14 Junho
'1842; Av. 29. 0 14 Junho 18h3; AI.'. 26 Ou
tu.bro 18[,3. (Jorn.295.)

It

EMPREGADOS publicos podem obter uos presi
dentes de provincia licença que não exceda
a lres mczes. havendo justa causa. Lei 38.
3 Oulubro 18~á, arte 5, S 14. - Víd. Olf. 7
1\'ovembro 1834; Dec. 217, 15 Novemb,'o
18/'2, npplicavel só aos presidentes; Ord. 3''.,
j2 Marco 1845; Ol'd. 28.· 16 Alal'co 18/,6.
explicad~ pelo Ap. 7 Janci,'o 1848 (Goz. Olf.
9, 3. o ,·ol.); Av. 22 illm'ço 181,9 (Diat,. 8066);
Av. 26 Abril 18l.9. (Dim·. 8091.)

(Js presidenles c viec-presidentes podem aos
seus ol'denados accumular aposentadoria,
reforma, jubilação, tença ou pensão. Lei
38, ~ Ontnbro 18M. art. H.

de todas as I'cpal'tiçúes: devem os inspeclores
das tbesourarias enviar mensalmente cer
tidão do ponto. Circo ~1 Outubro 1834.

- de l'epal'tições extinctas recebem ordenado,
ainda que não estejão em serviço, ou addidos
a qualquer repartição. Ord. 22 Novembro
1834.

-- de reparlições: mandárão-se PÔI' as conve
nientes notas nas respectivas folhas para se
lhes pagarem só os ordenndos que vencião,
cessando quaesquer ajudas de custo ou
~ralificações; praticando-se o mesmo com
os nposentados; e que se não pngassem
<JUando despachados p1lra novos empregos.
Port. 10, Circo 19 Janeiro 1835.

que servirem cm impedimento de oulro pel'
<:ebem a quinta parte do ordenado do subs·
tituido que cITectivamente o perceber, e
passados 05 quarenla dias no caso de mo
lestia. Ord. 14. Ferereiro, explicada (l0l'

Ord. 23 Julho 1835.

de fazenda não recehem ajuda de cuslo sem
ordem do thesouro; c quando despachados.
removidos ou em commissão, só a eslabe
lecida no 3rt. 99 da Lei 4. Oulubro 1831,
e quando não. Circo 6 Junho 1835.

6&
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EMPREGADOS de fazenda pronunciados por cri
IDes polilicos, depois de ausenlados. não
devem percebcl' metade dos OI'denndos que
perdem, conforme o art. 103 da Lei II
Oulubro 1831, porque o art.165, S4 Cod.
Proc. só respeitn os pronunciados em crime
de responsahilidade. Ord. 27 Julho 1835.

- de justiça: obre a respon abiJidade dos ma
gistrados declarou-se que bem se poclião
combin3\', e como, os arts. H, S 7 da Lei
12 Agosto 1834, e 77,153, 155 Cod. Proc.,
conforme o art. 5, SS Lei. Outubro 1834.
Av. 211 Setembro 1.8:35.

- quaes lem direilo a aposenladoria. -Via. Od.
30 Sclemb7"O 1835.

que }"ecebem ordenados a qnarteís venci
dos. passárão a recebeI-os mensal (>0 e
depois de vencidos. Lei gS, 31 On hl (
1835, 3rt. :1.(j; Lei 70, 22 Ouluhro 1S 6~

:lrt. 25. - Vid. Of·el. J, c 7 Janciro 1.83(':.

;;.-- .:i\'is podem ser encarreF;auos, e como.
recruLamenlo. - Vid. Rccmtainento. - Dec.
2 NO\'cmbro 1835, art. 3.

- Q1l311do pedirem licenças ao govcl'no gernl,
elevem os presidentes declarar nos requeri
menLos si já obli\'crão as qne eSLão alllo
risadas o~ dilos pre idenles pnra concedei'
pela Lei 3 Outnbro 183ft, art. 5, S1lI. Av.
ó Novemhro 1835.

de reparlições, exliocLas e os aposentados
farão, e com qne vantagens, mandados
preferir nu assigoalura de no las. Dec. ego
l~ Novcmbro 1835. 3rt. 23; e nas deu"ill";
opernções de lroco de moeda, e como,
art. 76. - Vid. O)"{i. 25. O,.ds. 26 Janeiro
1836, ampliadas aos que llão tit'essl!m venci
mCllto atgmn da fazenda, aposentados, refor
mados e eft'ctit'os com pequenos vencimentos,
c (lOS que o tivcssl"1Jt maiQf·. 01'(!. S'Fel'el'eiro
j 3?

EMPREGA DOS: declarou-se que o art. 103 da
Lei 4 Oulubro 1831 a respeiLo de otLe tados
de frequcncia 11em é arhilrario, nem 1'cs
triclissimo para qne os chefes possão negar
atleslndos. Ord. 16 No"embro 183:-.

aos nrls. 167 e 172 elo Cad. Proc. der~lo-sc

explicações. Av. 9 De7.Cml>ro 1835.

- provincines nüo precisno ler o senlamenlo na
foll1a geral mandada processai' pelo S 4,
arl. 27 Lei ft Oulubro 1831. Circo 26 Fe
ycreil'o 1836.

mililares do exercito e arlllnda, juil.CS e em
pregodos civis e eceIe.iasticos, de 1'azenda,
&c., devem pedir passa porles para fóra do
impcrio ás respeclivas repartições. Dec. 2
Maio 1836, excilado por Av. H Abl'i11845.
(J01'11. 101.) ~

de mezas de rendns. - Vid. !lJczas. -Reg. 30
Maio 1836, art. 53.

de repartições cxlinclas foi o governo autol'Í·
sado para aposenlar, e como, conforme O

3rt. 94 da Lei 4 Outubro 1831. Lei 70, 22
Oulubro 1836, al'!. 17.

declarou-se que, apezar de poderem os pre
sidentes de provincia conceder-lhes licença
por lres mezes, não podem pl'orúgal-as, ou
por mais lempo, quer com ordenado quer

em cUe, por ser conh'ario ao art. 1, SH
Lei 3 OULubro 183l1., devcndo rccorrer ao
governo; podendo lodaria claquella maneira
concedeI-as aló para fóra ela lll'oyincia. Av.
27 Oulubro 1.83li.

de justiça l'esidintlo com licença f6ra do iro
pel'io rccebem ordenado, apresentando de
seis em seis mezes certidão de "jc1a e pres
lando fiança pejo periodo de um a oulro
pagamenlo. Av. 16 NO\'embro, Circo 10
Dczembl'o 1836. - Vid. Reg. em Ol'd. 225,
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20 Junho 181,0> m·t. 2: O,·d. 33.&, 15 No-
t'C111.bl'O·18h L

EMPREGADOS na côrle, que não forem receber
ordenarlo nos dias mnrcados, ficão para os
intel'vallos. POI't.. 22 Fevereiro 1837.

geraes ou pI'ovinciaes iOl'ão os presidentes de
provincia autorisados para empregai', e
como, nu cobrança da divida proveniente
de impostos provinciacs de 1833, 1. 0 Julho
cm dianle. Rog. Ú :\bri11837, art. 3.

- de justiça, quando }lcdirem licenças, devem
~il"igir s~us rec[lleri~entos insLI'uidos por
IDtermedlO dos presidente do provincia.
Circo 12 Junho 1837.

- publicos amOVIVCIS são os olliciaes de secre
t?ria, porLeiros, &c., das camaras legisla
tivas e como. Res. 12." 13 JU11lO 1837.

~ de fazenda gel'aes não podem ser nomeados
para empregos provinciaes sem primeira
mente se haverem demittido e providos os
logal'es. Circo Av. 3. 0 10 Novembro 1837.
- Vicl. Ord. 305, 29 Maio 18ld , infl'll.

;.... de fazenda, surprehendidos em Huul'anle de-
1, t • l:l

lC o, nas suas reparl1çõcs, maudão os ros-
PCcllVOS chefes autoal', prender e remeller
á autoridade competente. Reg. 29 Dezembro
1847.

- ao art. 160> § 3, e al't. 167 do Cou. Proc.
dérão-se explicações. 1\.v5. 7. 0 8. 0 ii Ja
neil'o 1838.

- seus titulos de nomeação, Dão Lendo pago o
se11o, não são cumpridos. Ol'd. 1Oll, 6 Ou
tubro 1838.

~ civis, &c.: dedal'ou-se que, depois do prazo
marcado na Lei 11. Outubro 1827, ao 1)0-

n

verno compete nomcal.oseprovel-os quandu
vagos, o não ás auloridades perante quem.
tiverem de servir. Av. 121, 16 Novembro
18M3.

EMPUEGADOS: para veucerem ordenado, fal
tando ao exercicio do logal', não é motivo
justificado o impedimento provenienle de
pronuncia, prisão e condemnação pOl' cri
me publico de que forão indiciados e con
vencidos, não obsLante haver amni lia, c
porque. Av. 133, 1.7 Janeiro 1839.

impedidos por motivo tie pronuncia em crime
de responsabi1idarle: a seu respeito obsp.r
var-se-á a Circo 28 Fevel'eiro 1837 sobre
impedimento pOl' molcstia. Ord. 152. 27
,Tunho 1S~9.

em serviço aclivo, de repartições exlínctas e
aposenlados: ordenou-se á lbesouraria dos
ordenados na côrte, que do corrente anno
financeiro em diante os pagamentos se fizes
sem por meio de quitações Das proprias
falhas, e como, por procuradores e não
POl' meio de recibos avulsos. Ord, 12 Julho
1839 (Jom.157.)- Vid. Reg. 225,20 Junho
1840; Ord. 5 Janeiro 1847 (Gaz. Of{. 1U,
1."l'ol.); Av. 12.Taneiro 18117. (Gaz. cito 122.)

Dem-uns podem servir de procuradores de
partes, salvos quaes, Das repartições em que
tiverem exercicio. Ord. Circo 260, 10 No
vembro 1840; declal'ou-se que compre
hendia o caso de sei' um PI'oclll'ador de
outro impedido para percebei' seus venci
mentos. Cil'C. 21 .laneiro 1842. (Jom. 32.)

- o excesso de ordenado que vencerem, con
forme a Ord. 28 Fevereiro 1837, não eslá
comprehendido na disposição da Circo 30
Junho pl'oximo passado. Ord. 269, 12 De
zembro 1840, enlendida por Urdo 16 Maio
18[13. (Jorn. 1M.)

de faz~nda, ape~a~ ue inconveniente I podem
scrnr como JUIZCS de paz, deixando, e

6a.
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EMPREG DOS EMPnEGADO.~

como, os seus emprcg(>s. Ord. 28h, 16 Ja
neiro 18hi, § 3; lae~ empregauos não
podem Sei' juizes de paz, c por isso devem
pedir escusa que lhes sel'iI dada conforme
o nrt. b. Lei 15 Outubro 1827, ou deixai' os
em pl'rgos, sllspeoclendo-$r:-lhes os orde
nados. Ord. 20 Fevereiro 18M. (Jol'll.1lt9.)

119, 29 Janeiro 1842,aris.1,ft,9,1O..
11,23.

EMPREGADOS publicas lem nos ~eus títulos oe
diplomas o competente p:l5~npOI'le que não
neccssilão, e quando. Reg. 120, 31 .Ja
neiro !18.J,2, art. GP.

EMPREGADOS gcraes de tuesournrias llÜO dC\'CUl

ser occupados em erviço provincial, (ln ando
'550 os embarace do cxercicio dos seus em
pregos, c dcv<:rão l1'1\' I' grélli ficações, po
dendo nscnsar-se na faHa dc11ns, s:1Ivo o
caso nrgente do al'l. 5, S 7 Lei 3 Outubro
183[,. Ord. 305, 29 Maio 18M. - Vid. Ar.
60, 7 O(Lili Ú1'O 18h3, iIIr·a.

- :wseoles de,' m 50 recebeI' vencimentos até a
data da cerlidão de "ida que apresentarem.
M. 1l~ Setembro 18hL (Jm'n. 2h1.)

publicas quaosquel' podem . e1' ouvidos peltl
conselho de estado para infOl'mnções, e sob
'Jue penas no caso de negarem-, . BeO'
l2lJ, 5 F(\,oreil'o 1S!J~, art. 22.

pl'o\'iociaes não pagão 05 5 por cenlll do im
posto sobre ordenndos. Ord. 29. o 29 i\larço
18l12, rcvo~ada assim a Ord, 15 Julho 1839,
que era omissa. 01'13.26 1\1>1'il 18'12. (J01'll~

122.)

-',

- lia corle mandon-."e, e como. proceder Ú Slllt

lota~fto. Ord. 'li Maio 18l(2. '.fom. HiO.

- s bre provimentos provisol'ios <leu-se intelli~

~encia á Lei 3 Oulubro 18M. Cil'c.25Junha
18"2. (JOI'Il. 182.)

publicos lJuaes dcviüo Jar c c!al'ccimcnlos
pedidos para IOl'luação da lista de fogos
P:1I'3 eleição. - Vid. Elciçõc.i. - Dec. lnslr.
:1.57, h Maio 181t2, ad. 5.

deu-sc solução ú uuvida, si pendente appcl~

laç50 de senlença que julgára improceclcnle
ueoul1cin oada 1)01' promoLol' contra ero
pregados suspensos por ordem do governo.
podem ou nüo elles contiouar no exerci cio
dos empregos. Av. 76, 1.1 .Julho 18ú2, re
p~l.ido em AI'. 5 Març.o 18á9. (D;(I1'. Oáh.)

- publicos da côrle. por occasião da rebellião
de S. Paulo e Minas, fOl'ão organisados cm
corpo militar com a denominnçào - Volun·
farias lmperiaes. -Dec. 28 ,Junho 18h2.
(Jom.172.)

.-
ue rcp:.lI'tiçócs extioctns fllriio mandados pre

ferir, e em que circum~Luncjas. para oc 1
parem-se na contadoria gel'al de guerra.
Vid. Sccretm';a. - Ueg_ '112. 22 Dezem1Jro
t li , art. 11.

ó,is (lo ex-ercito recebem soldos e "cnümcI1L05
pelas pngauoJ'ias.- Via. PagadoriCls.-Reg.

- publicos 11iio privilegiados: a clles formão
culpa os juizes de direito DOS crimes de res
ponsabiIidafle. Lei 261, 3 Dezembro 1&.41..
art. 25, § 1; nego 120, 31 Janeiro 18lt2.
art. 200, § i; 206, 2l~2, 396 a h03, LJ05.
- Vid. Rcg. 122, 22 FcvcI'ci,'o 18.&2, m·ts.
2f J 22, 26 -; e as jul~ão definilivamente.
Lei e al'l. cit., § 5; Reg. cito arts. 177,
2.00, §§ 1 , 2h2, ."O~; 001 q ui~ excepção.
I.ci cil. arl. 100; da pronuncin, n não,
Já-se recurso, e como procPs·ndo. Lei cito
art. 6{), S§ 3, 70, 72 a 77, 9lt; Reg. ci t.
;\rt.b38,§3;ú39,§2;lllI0, 1;"41 a
Mó. - Vid. Rl!g. 122, 22 FCI'cI'eiro 18ú2,
arl. 30-; das sentença dos juizes de direito
dá-se appelJaçiio. tci cit. ar!. 78, SlJ. ; Rc~.
dI. nrt. .'150,. O.
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EMPREGADOS licenciados que excederem o tem
po da licença, cumo pf~rccher<Íõ ordenados.
Av. 101. 29 A~osto 18l12, dedal'ado pelo
Av. 211\131'\,0 18h8. (Gaz. Off. 57. 3.· vol.)

c principalmente de fazenda não tem abonação
de rdtas provenienles do exercicio do em
pre o de inspecLor de quarteirão. Ord. 107,
9 Setembro 1842.

- não (te fazenda: seus pontus não se remeltem
ao lhe ouro. Ord. 28 Relemhró 1.842. (Jom.
265.)

- quacsquer POdt>Ul ser pelo inspector de lhesou
raria requeridos. q llando necessario seja,
pUI'a desempenho cio serviço publico, e
como. Ord. 28 Outnbro 1842. (Jorn. 304.)

~ declarou-se quaes os com di.'eilo· de perpe
tuidade conforme o § 3 Tab. 30 Novembro
1841, e Reg. 11 Abril1tHH, S3, para novos
direitos. Ord 123, 3 Novembro 181,2.

::- civis do exercito, em serviço de operações,
vencem etape. Dec. Rf'g. 2G3, 10 Janeiro
18113. art. 43; e comedarias de embarque,
::Irt. 57; como passaráó recibos de veoci
men tos, art. 59.

- civis do CJ<crcito que tenhão p;r, duações mi
lilnrcs. recebem conlinoncias, c quaes.
Prm', 8. a 15 Fcveri)ir{) 181t3, § 39.

- n nem-um se abrc assentamcnto, sendo ucs
pachado para o município da côrte, si no
vel'so do litulo de nomeação não exisLir a
verba de que lhe fica aberla conta dos Õ

1101' cenlo. Ol'C1. 18 Abril 18!t3. (J01'IL fi6.)

- nos sens pl'ocessos de responsabilidade o j ury
- é quem conheCi) das suspensões postas aos

juize ne õireito. Ar. 25.· J8 Maio -L8!13.

EMPUEGADO

EMPREGADOS que servirem interi'1amenle ror
outros não pngão os 5 por cenlo. Av. 26. 0

3 Junho i8!3.

em que casos, bem que impedidos, lem direito
nos seus vencimenlos. Av. 28.· 10 .Junho
18143.

provinciaeo: deciaroll-s~ não lhes ser appli
cn\'el o Dec. 15 Novembro 1842 sobre licen
ças. A\'. 31.° 21 Junho 1 {13.

ordenou-se que as disposições da rd. 2~ Fe
vereiro 1837 só tivessem logal' quando por
nnla dos ordenados dos empregados se

fi7.el'em as indemnisnções aos que os subs
lilllem. Circ, 57, 5 Agosto 1843.

_ os julgamentos das loLações dos empregos
geraes e provinciaes compelem ás thesou·
rarias. Ord. 14 Agosto 18H. (JO?·I!. 240.)

sob,'c concessão de licenças pelos presidentes
de pr~vincia, e não allenção aos atLestados
para cobrança de ordenados. Ord. 1 Se~

tembro 18fJ3. (./orn. 258.)

_ que tem substitutos mal'cados em lei: podem
05 presidentes pro\"er seus logares. Av. 65,
U Selembro 181&3.

dedarou-sc que a accumuloçiio de empregus
p;el'aes c provinciaes só não tem Jogar quando
incompatível, intendido nssim o Av. 10 0

\'embro 1837. Av. 69, 7 Oulubro /843.
Orei. 24 Janci 0'184[1. (forn. 4l~.)

- publieos uevem, denlro de qninze Jius, res
pondei' ás impulações que lhes forem feitas
de crim ·s e omissões no cxercicio dos seulS
C'mprcgos. Dec. 328: Outnh.rn 18!13.

public s não são os pall'óes dos escaleres da
alf:mdegn, sim mero trabalhadores, a quem
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se não deve aposenladoria. Av. 70, 9 Ou
tubro 18!13.

EMPREGADOS

nados, aproveitando- se em alguns casos Os

mais. Ol'd. 17 Janeiro 1.8M. (Jol'n. 37.)

EMPREGA DOS pl'ovinciaes podem ser nomeados
os de lhesourarias, recebendo os seus or
denados como gcraes, cm que cil'cumstan
cias. Ord, \) Outubro 18l!3. (Jom. 282.)

- suas demissões dos empl'egos não é a fazenda
publica obrigada a indcmnisar. Ord. 9 Ou
tubro 18113. (J01'l1. 282.)

de reparlições cxtioctas OI'denou-sc que fossem
preferidos para occupar-se na organisa
çào das pagaclorias das tropas. Lei 317,
21 Outubro 18M, art. 6, §§ 2, 3.

:- publicas: crcou-sc contribulção extl'aordinaria
(durante o anno da lei) de llns tanlos por
cento a lodas as pessoas que recebessem
vcncimenlos dos cofres ger.aes por qualquer
tilulo, e como regulada. Lei 317, 21 O 
lubro 18lJ3, art. 23, executada pelo Reg.
3lI.9, 20 Abril 18LJlJ. revogada pela Res. 346,
2lJ Maio 1845. Circo 17 Julho 1845. (Jom.
202.)

os descontos dos que faltarem ao serviço pu
blico sem motivo jusliJicado revertem em
beneficio dos cofres do estado. Lei 317, 21
Outubro 18lJ3, art. 39.

- milila~e : l)al'a serem pagos não se aumilleru
certidões de vida passadas pelas pI'opria·
parles, mas pelos parochos ou subdele
gados. Ord. 21 Outubro 18/13. (Jom. 300.)
- Vid. Ord. 8 Março 1844. (Jo?·n. 70.)

que servem inlerinamente por nomeação ou
successão immediata. não pagão novos di·
reilos. Ord. 30 Dezembro 18.43. (10m. 5,
18M.)

- de repartições extinctas preferiveis para vagar
nas tb.esonrarias. sào os que vcncem orde-

EMPREGADOS que accusão perante o jllry alguem
que lues aLll'ibuio calumniosamente crime
de responsabilidade: declarou o governo
n5.0 resultar prcsumpção juridica do mesmo
cnme da sentença de absoll'ição que a favor
do réo foi proferida. Av. 23 Janeiro 18llú.
(Jorn. 23.)

- recebem ordenado desde o dia da posse do
emprego c nüo do da padida. Ord. 2li Fe
vereil'o 184.4. (.Tont.58.)

- de fazenda: delerminou-se o modo de se lhes
fazer desconlo pelas faltas nas repartiçÕes.
Ol'd. 21.· 2 Março 18M. Circo 39,10 Março
18.47.

- qu? P?i.' negligencia, prevaricação, &:c., pre
JudIcarem os orphãos contra elles procedem
os juizes de direito. Ord. 27 Março 1846
(Jo?'n. 90.)

de costumes depravados são processados nos
termos do Cod. Crim. art. 1.66. Av. 27.· 28
Março 184lJ.

- mandados OUVil' pela secretaria do imperio.
como devem dar suas informações. Dee.
Reg. 346,30 Março 18M., art. 1.2, S§ 3, 4:
eslatislica de todos os empregados da repm'·
tição do imperio, como será feita, art. 14.
S2: os ~razileiros que aceilal'em empregos
estrangeiros, que emolumentos pagão da
despensa e quanto de concessão de orde
~ado, ap?se~tadoria, lença, pensão, te
10rma ou Jobtlação. Tal>. aooexa.

da repartição da guerra: tomada e liquidação
de suas contas, a qnem compete. Dec. pI.
350. 20 Abril 1844. art. 12; empregado»
quses devem dar as informações exigidas
peb secrelaria da guerra, art. 13. S4, c
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como, 3rt. 27; os empregados civis do exer
cito que emOIUfip.oLos p<Jgão na seel'olaria
referida. Tab. :JOnexa.

EllfilREGADOS: como pagaráõ selJo, c qual, dos
seus lilulos. - Vid. SeUo. -Dec. nego 355,
26 Abril 18liJ., ads. 14, 16; e licenças,
arls. 32,33, 34; empregados, e quaes,
são responsayeis, c COIllO, por não obser
varem <IS leis do selJo, art. 65, § 2, &c.,
explicado pelo Av. 109, 3 Onlubro 1845.

- de reparlição exlincla: dec1at,ou-sc nüo dever
ser coosider:ldo, c como tal p:lgo de 01'
deo:ldo, o carLorario da cxtincla jllnta da
fazenda da Baltia. Ord. 24. Abril 18ú4..
(Jom.113.)

- de justiça, que tiverem pago novos direitos
conforme a Tab. 3u Novembro 1841, pas
sando a empregos de di"el'sa classe de que
se devão lambem os direitos, são obl'ig'cldos

.a salisfazel-os, e porque. Ord. 27 Abril 18M.
(Jorn. i2~.)

....... publicos que incor1'p.rem em complicidade por
conlrabando de páo-b,'azil, a que penas são
6ubjeitos. Dec. Reg. 363, 20 J unbo j 8-"4,
art. U.

- de reparlições cxtioctas, conforme o aI'!. :i7
Lei 22 Outuuro 1836, só couservão o venci
mento, ernquanlo não oblem oulro emprego
e vencimenLo. Ord. 13 Julho 18ú4.. (JO'·n.
204.)- Vid. Ol'(l. 28 Janlii,'oi8ft6. (./0"/1. 52.)

- provinciaes qucpagárào 5 por cento anLes da
declaração de não sel'cm a elJes subjcitos,
não lem direilo n. rcslitnicão. Av. "7, 1.5
Julho 1.84ll. •

- a imposição exll'aol'dinal'ia sobre seus venci
mentos não recahe nos que tem a natureza
de jornal. Av, 49, 16 Julho 18.&4..

EMPREGADOS da mordomia-mór não estavão
sl1hjeilos á imposição exlraordinal'ia sobre
ordenados, mas s6 quanLo aos vencimenlos.
Av. 59, 31 Julho 1844; nem riS das cama·
ras municipae~, Av. 60, 31 Jl1lho·184ll.

civis do cxerci lo: suas Rllias e. amina, e como,
a pagadoria. - Vid, Pagadol'i{/s. -Dee. Instt'.
378, 14 Agosto 18.1,4, ar!. 2. §§ 15 a 33.

de repartições fiscaes consiJcl'50-se na mesma
classe para cc cobrarem os direi los da maio·
ria do vencimenlo, no caso de accesso Oll
melboT3menlo. Ord. 67, 1.6 Ag;osLo 18H.

sobre accumulação de empregos de pro 'essol'
jubilado e dircctor interino de Clll'SO jurí
dico, deu-se solução á isLa da Lei 22
Oulubro 183ü, 3t'L. 17, unica a respeito
de accumulações. Ord. 24 Agoslo 18lt4.
(JOnt. 237.)

- publicos gel'aes se n50 podem considerai' os
. avaliadores pOl' parle da fazenda nacional

approvados pelo lbesoul'o para impedir os
inleressados nomear os senso Av. 90) 5 Ou
tubro 1844, S 3.

para procederem a lotação dos offieios são
compelentes unicamenLe os juizes dos feitos.
Ord. 92, 14 Oulubro 18M.

que subslituem os que se aehão exercendO"
funcções de depulados prol'inciaes: sobre
seus vencimenlos ordenou-se observallcia
das Ords. 5 AgosLo e 21 Dezembro p. p.;
Ord. 1ft Noyembl'o 18M. (J01'/I. 318.)

- relação se exigio dos offieiaes do exercito que
até o pre ente e para o fuluro livessem ob
tido empregos ou mcrcês. Av. 15 Novem
bro 18MI. (.TonI. 31[1.)

declarou-se quo a pbrase -aproveitar - não
queria dizer reintegrar, mas prover d.
DO\'O. Ord. 22 Novembro 18h4. (Jo,'n. 323.)
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EMPREGADOS da repartição do imperio quando
obtiverem licenças dos pl'esidcnles de pro
"incia, devem estes fixar prazo para· apre
sentação d3s mesmas licenças. Circo h De
zembro 1846. (Jom. 325.)

de fazenda nomeados pelos presidentes de
provincia devem pagar os emolumentos nas
sf'creLarias do governo e thesourarias. Ord.
122. 17 Dezembro 18M, § 3.

indeferiu-se pretenção de um ao pogamento
do ordenado do tempo de suspensão, por
estar comprehendido na regra estabelecida
no Av. 9 Junho 1838, Ord. 5 Fe\'ereil'o
845. (Jorn. 53.)

da repartição do imperio ordenou-se que se
não incluissem em folba, Dem fossem pa
gos sem ordem do lhesouro. Circo 7 Fe
vereiro 1845 (Jorno 56). - Vid. Ord. 24
NOl'emb,'o 18&5. (Jom. 337.)

~ não pagão sello das quitações ou recihos de
"eusordenados. Av. 20. 0 19 Fevereiro 1845.

sobre um de thesouraria que pedia licença
para h'atar de saude, declarou-se neces
sario altestado, e que sendo para ficar na
cidade de sua residencia era desnecessaria
liceuca, bastando fazer certa a enfermidade.
Ord. 'h Mal';o 1845. (Suppt. ao .101'11. 97.) .

declarou-se não serem subjeitos á contribuição
exLraordinaria sobre ordenados os venci
mentos dos militares em campanha. Av. 6
Março 1845 (Suppl. ao J01'l1. 97); Ord. 17
Março 1845 (SlIppl. ao 101'11. 1.09); Ord. 22
Agosto 1~45. (.TonI. 2119.)

- demittidos. sendo de no\"o nomeados devem
pagar os 5 por o/~. Ord. 33, 1.2 Março 18lt5.

- sobre tilulos de nomeação passados pelos pre
sideDles e thesourarias e percepção de emo..

lumentos respectivos. Ord. 38> 17 Março
1845.

EMPREGADOS publicos C1V1S: a suspensão de
parocho no fôro civil pOl' ctreito de pro
nuncia por crime meramente civil não com
})l'ehende a suspensão das funcções mera
mente espiritunes. Av. 10 Maio 1845. (Jorn.
128. )

de justiça tem prazo fixo para apresentação das
Jicenças obtidas, afim de poderem aprovei
{.ar-lhes. Av. 1lJ Maio 1 'LI5. (Jm'lI. 135.)

- reformados, jubilados, &c.• não pagão se1lo
dos seus lillllos. AL 60. 5 J nnho 1845.

P blicos nflo podem ser corretores. Dec. 417.
14 Junho 1845, art. 3.

deu-se intelligencia á Ord. 96, 27 Junho 1845
a respeito dos d.escontos nos vencimentos
dos dias em que faltassem. Ord. 2 Agosto
1846. (Suppt. ai) J01'11. 225.}

aos escrivães dos subdelegado que não accu
mulando outrosempre~osnüo tiverem renda
para subsistil', ampliou-so o art. 15 Reg.
361, 15 Junho 18M. Ord. 86,9 Ago lo
1845.

prcstão jUl'amenlo l1:lS mãos do supel'ior iro
mediato. Ord. 87, 9 Ago"-lo 1845.

- da fazeada licenciados mandou-se que fossem
chamados 11 seI'viço, constando não se acha
rem doenles. Circo 24 Setembro 1865.
(10m. 282.)

de fazenda: a nenhum se paga por mais de
seis mezes o ordenado por inteiro. estando
com licença. Ord. i08. 1 Outubro 1841>.
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EMPREGADOS de falenda da marinha llas pro
,incias: corno e onde se faz a liquidação e
exame de suas conlns. - Vid. Contadorias.
Dec. Reg. 436, 2 Oulubro 18'15, <ll't. á,
S 3. - sscnlamenlos nellas se fazem do
cmpl'egnc1ús ciris (lu :1I'luada, § (5.

ue fuzendn nâo olJLem pat:uIDeulu sam haveI'
tomado posse. mas podem loma·la por 1'1'0
c lrador, conforme a Lei 2lJ Selembro 1829.
Ord. HG, 20 Outubro 18!15. - Vic!. 2 Oí·d.
:1"1 NO'l:('mbl'O 1 '!lf~. (Jonl. 3:!:!. )

de fazenda: mal1dOU-SI~ cumpri!', a respeito
de um, ordem a l'c'peiLo do I ag, mento de
tempo de Jiceor.a e de commi são. On!. 15
Novcmbt,o 18h5. (.T0"1I. 313.)

de fazenda: um suspenso por nào preslar
:flanca declarou-se não elever recebeI os
ven~imenlos do lempo da suspensão. Av.
28 Janeiro 'l8!16. (Jom. 52.)

- de fazenda: UIll qne conLra a litteral e ex
pressa inLelligencia da licença obtida rece
bera veDcimentos indevidos, foi mandado
obrigar a repô-los. ;\v. H FcvcrcÍl'o '18Ht
(J(ll'lI. 68,)

- d reparlic;úcs e.·tinclú em quanto aJtliuos a
outt'ns rcparliçües; COUlO com cllcs se deve
proced.'I'. Ord, 19.", 2. Fevl'I"'ir J llG.

pl'\JllunciaJn5 e pr 50S comu SllU p:l/)us ue oro
denados. Ord. 22. 3 í Mnl'\~o 1. Mi.

as llcençus que o" pl'csid~lllcs lhe c~onc,~derem

"omo os ,,'úr- e como cumprida. Pc!rlS lhe··
~o II'uri " On1. 2..-;." 10 ~larç 18[,6.

- illl.:rmelli(ls nào JC\ "IJ:t\I~1' no pafl;, menta que
';s dcvcdore á fazenda nacional tiverem de
f zer à b0,.C3 do c('fL'c. ré/. \)" 11 I\bril
1840•.

11

EMPREG ADO ,repllt'lil;ües publi~a . dCl em nos
acto" de eIlicio ~CI traladas com gravidade
'decencia. A.... ~lajo !:'16, (,!orn, 165,)

- D vida du mal' cumo se U1ull'icularóü. - id.
Porios. - Dee, n·. h!lí, 19 ! laio 1 llG.
arl , ~lJ a ô9, cxpl. pClI' .h. , Janeiro 1 47.
(Gaz. On: 110, J,ovol, \

<1e fnenu: d,i marinua, c lU que '. cepçúes
comLl tem acces~o, 1) c. ll.r". li IR I\} l\lain
'1 "46. art. .~.

puolicus . ~ o lodu:> iuJi lillclalllcllte o11'igados
~o Cri iço uo cslado, independ nle dt: gr'u
tific~çüe_. Ord..H), ;;0 Maio J8[16; Ora. 30
Oulubro I. li (Dial'. 70!J2); qual lo aos d .
juslit:':t. A\', 7; Im'omhro :t, li, . (Dim'. 7!)!,:,.)

declarou-se negativa de rdcnados pOl' ser
principio eslabelecido que se nào devem dl1'
plicar. Ord. 2ó Junho 18!J6. (Jom. 220.)

vitalicios ou de exercicio de mai de anno são
os comprehendidos no art. 13. Reg. 26
Abril 1844, para pagamento do sello de J
por 0/•• Ord. GO 25 Junho I '16.

dC' fazcnd,1: regulárão- ..c os "CllS V 'ucirn lIt ..
DOS casos ('lU que sub51 iluil' lU os impedidosy

ou exercerem inlcrinam"Llte empregos VH-'

gos. De . h59, 27 .fulho 1 'IG. - Vid. Ar.
5 Fevcl'ciro1 1r7 lGa:-. OIJ: 1:3/ 1.0 l'ol.) ;
Ar.:2 F(,l'efeil'01 Ir8. ((,'a:. 0lr. "n, :~.°l'ol,)

vublleus j)1 ouul)(;iaclus ('It] l(UaJ'Juel' U,lido
iiciio suhjeitos Ú Bllspeo,,:io dos diruitos po
liticos, e em cOllsequeueia do exercicio dos
ellljJI'Co-O', conforulC os .\.\.s. ;W S'lembrc.
1834; 27 Julho 183:5; e Reg. 3J. Jan 'iro
1 h2, all. 2\l:L Av. i\), .\go lo 1M,'.

qu foreill oUh:auos pt c i.Jenles Ue prm ioeia
como devem pa:;~Jt os r.: pI}r o'". On1. ().
:lO Ag s 18M:i.

'Y
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EMPREGADOS: ninguem póde ser em qualquel'
estabelecimento ollicinal, ou lillerario pu
blico ou parlicula I' sem mosLrar, e conlO,
que foi vaccinado ou leve bexif!;as. Dce.
Reg. !t6ô, 1.7 Agosto 1846, arls. 35, 36.

_ publicas filhos familias que viverem em com
panhia de seus pais siio incluidos na lista
geral de votantes, conforme o art. 92 da
ConsLiLuiçüo. - Vid. Eleições. - Lp,i 387.
19 Agosto 18ú6, art. 18, § 2; Av. 75,15
Abril 1847. § 5; não porém os empl'ell:ados
que não tiverem de renda liquida annual
100./j), § 5.

- publicos quaesquer devem ministrar ás juntas
de qualificação de votantes os esclarecimen
tos que estas pedirem. Lei 387, 1.9 Agoslo
18M, art. 31.

c- cuja renda liquida annual seja menor_ de
!.l-00:tb rs. em prata, não podem ser depu
taelos á assembléa geral. Lei 387, 19 Agosto
1Rá6, art. 75, § 1.; nem senadl'res os que
menos de 8{)O~ rs. tambem em prata. Ad.
82, § I,.

os presidenLes que demorarem, e como, a
expedição de ordens para eleição, em que
caso perdem os emp.'cgos que tÍvel'em. Lei
387, 1.9 Agosto 18á6, art. 128.

geroes : o qne se deva praticar quando sendo
deputados provinciaes deixnrem de tomar
assento na respectiva assemblÉa, ou quando
sendo ii asscmbléa geral nüo comparecerem
nclla. Ord. 87, 28 Agosto 1.84.6.

no culto pul)lico: foi o governo autorisado
para supprir as providencias designadas no
art. 49, Lei 317, 21 Outubro 1843, e como,
para seu pagamenLo; - apresentando qua
dro de todos esses em.pregados no impel'io
com o orçamento para seu pagamento. Lei
396,2 SeLembro 18á6, arl. 1.5.

EUPREG \DO-;;: ordenOU-50 qne cerlos mestres
de (IfIicin:ls do arsenal f'lssPIll pa~os de
jllrnnes de dias uLeis em que tiulião com
parecido, e achado fecltadas as dila,: "m..
cinas. Av. 9 Selellll.ll'o 11:,46. lGaz. Olf. 14.
1. o vol.)

publicos porqne maneira elevem exigir infor
mações, e I're"lar-~e 1l1l\IUaIllCnl~ ii bem do
seniço. Ord. ~6, 22 Selembro 1846.

de fazp.nda : a 11m que cumprira sentença por
crime de furto, negou-se p:-qmmelllo do
tempo da suspen,:ão e I'(.i mandado c1ellliLlil'.
Av. 24Selelllbl'0 18M. (GClZ. 01[. 2!.l-, thol.)

gel'nes provisoriamente nomendos pt>\os pt'esi
dentes de proviLJcia não podpm ser dispen.
sados de tirar novo litulo 111'10 ~o\eI'OO ge
raI. Av. 2!.l- Outuuro 18.&6. (G.IZ. OU: 50.
1.o vol. )

vencimentos de 11m filho se mandárão pagar
a seu paí. ()bl'i~alld(l-se este a apresenlar
proclll'lIçflo r1f'lIlro de Cf'lto prazo. Av. 26
OUlubro 18á6. (Gaz. Off. 50, 1.0 vol.)

de fuzenrla: as IiLt'dC'l. a elles ('oncedida~ só
podem leI' elft:ilo s~ndo a prcsen I:Hia c: denlro
de seis mezes cm Gopz e Mallo-G rosso,
e lres nas d.. maís pl'oviucias. Ord. 1:W, 26
Outubro 18á6.

nomeados para exercício pOI' um anno. ainda
que o vencimenlo seja como gralilicaçiio,
pagão imposlo. Ord. '122, 29 Outubro 18h6;
Av. 31 Outubl'o 18M>. (Gaz. Off. 57, i.ovol.)

de fazenda: em UUla comr.:· são foi nomeado
um lpnte da escola mililár, r TI prejudicar
o exercicio deste PlIlpre!1:0. "~_,. 30 OuLubro
1846. (Gaz. Of{. 57, 1.0 vol.)

da repartição do imperio (escola de medicina):
declarou-se não se deverem reputar faltas
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as que el1e rlel'se por m" livo rle commissão
paTa que fór'l llomnarlO. Av. 31 Outubro
1846. (Gaz. Off. 56, 1.0 vol.)

EMPREGADOS de rrllartiç1ío ('J{lincta: um que
IÔl'a llomeado para serlir pmprrgo sem
ordenado marcauo, sendo ~[}bslilllido in
tPrinamf.'ule plll' outro, declarou-se que
este nno tinha r1in'iln no mesmo veoci
IDt!nto que I1fl0 ('rn .lo logar. Av. 4 Novem
11'018-16. (Gaz. Off. ti1, 1.°vol.)

_ publicos qne ndvop;nrem fóra elas hOl'a~ do l'er
\'11:0 das SllllS rt>partições flag~lo O resppclivo
imposlo. Ord. 135, 12 Nuvembro 18á6.

- sobre licenças a officiaell d(' mar c terra para
tomarem <tssenlo nas ns,;pmhlé... s provinci«es
para que forpm e]eilfls. - 'v ido R/·s. 1.4 No
f,'wtbro 18[16. (Guz. Off. 69, 1.0 vol. )

__ de fazenda ela mnrinha: os ela conladoria ~eral

obtiverflo graduações !wnorilrias, e qnites.
- Vid. Contadoria. - Dec. 489, i9 Dezem
bro 1846.

- publicas em qlle casos crimf?s devem ser sus
PPIlSOS dns eUl prpgos. Av. 28 Dezemuro 1846.
(Guz. Uf[. 1.01.)

- publicos ficflo sl1~pensos de um cargo, con
furme o Cod. Crirn. ad. 68, pela sentença
de conrlemonção em oull'O.- Viu. Av. 31
Dezembro J846, § 5-; nflO podem lamhem
ser H!tados para eleitores, conforme CODS
lituição, nrL 94, sim, porém, volar nas
e!l'içôps primarins, conrorme (1 art. 53 da lei
d'eleiçót'S. Av. cil. S Ô. (Cnz. Off. 108, 1."
1'Ol.)- Vid. /lv. ti2. 23 AbTil181, í, § 6; Av.
28 Agosto 181.3, §§ 1,2. (C01"l". MIi1·C. 281.)

- nas obras publicas <la côrle: providencias, e
quaes, para invesli~açflo si erilo molivadas
011 aciotosns as suas faltas. - Vid. Av. i3
Janei,'o 1847. (Gll~. Off.1t3, i.·vol.)

u

EMPREG 1\ DOS do lhesouro publico declarou O
go\'erno serem os unicos competenles para
examinar a conlabilidade e cscripluração
de livros da reparti ão para fundamenlo
de processo de responsnbilidade. Av. 1
Fevrreiro 1847 (Caz. O/f. 131, 1.0 vol.);
Av. 9 Fevereiro 1847 (Ca::;. cito 136); Dee.
612, 16 Abril i8á7.

- publicos nos cl'i01es de responsabilidade são
accusados pelos promotorc publicos, e por
isso estes não pudem ser vereadores. Dec.
502, 18 Fevereiro 18h7.

de fazenda, re~ulol1-se o modo de publicar-se
a correspondencin official de sua repar
tiçóes. Ord. 31. 0 27 Fevereiro 1.8á7; Circ
da mesma data. (Gaz. Of[. 160, 1.° vol. )

de fazenda nomeados verendores ou jui7,es de
paz como de\ão proceder. Av. !J Março 18!J6.
(Gaz. Olf. 1.57,1.° vol.)

de fazenda: providencias para fazer-se com
exactidão o ponto nas repartições. Ord. 39,
10 Março 1.847.

de arrecadação de rendas geraes qlle não eslão
especinlmenle encarregados de rendas pro
vincines não de\'em fazer certos traoalhos
incumhidos por leis provinciaes e ordens
dos presidenles. Av. 52, t8 Março 18á7.

de fazenda nas alfandegas e con ulados não
se devem incumbir de dar extractos, nolas,
&c., para os periodicos. Ord. 63, 18 Mar
ço 1847.

juiz municipal e presidente da camara sus
pensos por acto do governo ou pronuncia de
responsabilidade não podem fnzer parte do
conselho muoicipal. - Vid. Eleições. -Av.
72, i!J Abril 1.847.

69.
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E~lPREGADOS: quaE-s tem in ompatiLil.i nd em
exercer simultaneamente diversos mprc
gos. Av. 80, Ú ,Junl o 8[17.

con ular s COlHO suo 1l0tUt'ados, l:'C. - Vida
COl1suLcs.-])ec. Re!:r. 520, i l.Tnnho 18ft7,
:1rls. 1, 'c. '

de justiça; 'obre pratica àe COLl'aNC uil'eitos
sómenle da maioria, quando promovidos a
outro empregos, ou recondu ide. Av, 9
Julho 18lJ7, (GaZ'. Off. 66, 2.° tol..)

os mililal'c - CIl) conselho d guerra I fi sus
pensão de meio soldo, conforme o Alv, 23
Abril 1790, e art. 1.65 Cod. Proc, . v. 31
.gosto 18L17. (Ga::. Off. 103,2.· 1'01.)

de fazenda da marinha não podem fóra {lo
tempo fixado na lei fazer reclamações e
apresentar documentos para serem aUen,
didos em suas contas. Av, 18 Outuhro 1847.
(Gaz. Off. 144, 2, o vol.)

-- honorificos da casa imperial quaes sejão, c
como J providos. Dec. 5!t5, 23 Dezembro
18L~7.

quando havendo consultado o go\crno sobre
seu procedimento, não fôr elle appl'ovado
nunca deveráõ considel'ar a ,olucão como
moa aeeusaeão, mas como csclar~cimentos .
tendenles a 'remover o erl'o ou duvido. -
lid. At,. _2 Maio 18!', . (Ga::. Off. j 18. 3. 0

,'ol. )

de fazenda: subre ti execuçtio da Lei !~ Ou
I.ubro 1831 ,art. 107 a re peito de desobe
di Dcia constante de documento (}scriplo
})010' pl'opl'ió empregado se pódc proceder,
e como. lh. J7 ,Junho 1 lIS. ((;(IZ, On: 139,
::. o '/ ol. )

(le ('cparlição extincl~1 ac~ilando empregos
provinciaes, perdem aquella qualidade. Av.
:.á Jnlho 1. li . (Goz, O/f. 16~, 3,· 'ot.)

:EMP1tEGADO . da r parliçüo da ju ti\u; O, pre
5idcllles de pro\'incia, quando lhes conce
derem licenças, devem immedioh1mcnle
communica-Io fi SecI'olaria da jusliça, Cire.
28 Agoslo 1 'IS. (COI'/·. Mete, 23' , 8(cppl.

- publicos nem uma oU'ensa recebem qllal'ltlH
p.ua bem da naçüo se lhes ulIgmeota h'aba
balho; e as doutrinas que tiverem lie suh
mellcl' á consiJeração do governo devem
expendel'-se cm lingungelU propria e come
dida. Av. 2" Sclem1>I'o '!Sft8, (COIT. il/m'c,
~()2, .) .• ~I(!l. )

de repartiçüe tltl fazenda p('ovinciaes uào po
dem exel'cer o cargo de rcreadores. Av. 21;
Setembro 1·.'t . (Dial'. 7935.)

- a cujo C31'go estejão dinheiros publicos: suas
dividas provenien tes de aleance são suLjeitas
ao juro de 9 por % annuul duranle a injusta
detenção; nào se lhes concedendo moralo
;rias, nem com missões. Lei 514., 28 Oulu!J.rl\
1848, art• .&3 (Dim·. 7939); explicado por
Av. 26 Fe,ereil'o 18~9. (Dill1'. 803S,)

- nenhuns que pelo orçamento til'erem augmcnlo
de ordenado ou gralificaçi'1O podem sel' pa
gos sem mosh'al'em ler solvido os direilos
da fazenda. Av. 11 Novembro 18ll8. (Dia?'.
7\H7.1

- mililares ou civis (jllC o auditor da marinha
neces, i tal' para conselhos de guel'l'U de\'eráõ
por elle ser reqni -itados aos re pectivos che
fps, Av. 2ft NO\'embro 1 48 (Dia,.. 7959);
l'ro\', 5 Dezembro j 848. (Dim·.797/")

qlle inlerviel'em nos afúrnmeotos de marilllltl
em razi'1O de officio não podem celebl'a-Ios
))01'51, Circo ~ Dczpm1>ro -1848. (Diar. 79G8.)

ele r partições onde ha varios, o serviço do
impedido temporariamente reparte-se pel 5

outrM. h.v, 2Çl Dzembro 1 "8, (Dim" 798:\.)
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EMPREGADOS paulico, quando tiverem d, díri·
git,-sc ao govcl'no imperial, sobretudo a
1'e peito de feições, devem faze-lo por in
term dio dos lresidentes de província, e
c mo, Circ, 27 Janeiro 1 ll9, (Dia?" 8007,)

de repartição .xtiocla por .:;erem considera
dos por graça os de recebedoria não con
templados na reorgani ação, mas que depois
,e lhe addirão , não devem por isso pel'ceber
ordenado do tempo em que não servirão,
_\v. ia Jaucil'o 18l19. (Dia)'. \ 009,)

de juslir;[I : decbrou-se que a s lspcnsão a <tue
fôra condcmnado pela relação um subdele
gado importava lambem a 5U pençiio de juiz
de pazqne el'a. - Vid, A". í Ji'cl'Crei1'o 18M).
(Dial'. Oil!,)

penhoras e execuções em soldos. ordenados,
c emolumentos de empregados de jus liça e
fazenda não se podem fazer, não obstante
acharem-se elles reformados, aposentados,
ou de repartição exlincta. Av, 23 Fevereiro
18l~9. (Dim'. 8026.)

:- publicos não são, mas jornaleiros, os litho
graphos do archivo militar. Av. 2 Março
18l19, (Dia1', 8062,)

civis da l'epal,tiçi"lO da jusliça; regulou-se a
maneira por que devem ser observadas as
licenças a eBes concedidas. Av. 5 l\Iarço
t8l19 (Dial'. S03/'); Circo 8 dito. (DiaJ',8058.)

.:. dec1al'ou- e que quando os pl'csiclcntes ·uspen.
clem e mandão responsabiIisar nfto é por
efIeito do processo, mas sim um acLo an
terior a que foi eslranho o juiz proccssante,
e que deve exislir emquanto não houver
sentcnça passada em julgado em erime de
l'esponsabiIi lade. _ I', 5 Março t8 '19. (Dial'.
t;Oúfl. )

- declarou- e que raBando a lei do orçamento
, ó dos parochos para s~rem pagos pelos co·

EMPJlEGADOS

f~es gel'aes, não ~ pó de c LelHIer ao liga
nos gerLIaes e l?utros empregados nlé ngor.l
pagos pc o co I'e prol illcinc . Av, l\hl'~

181,9. (Vim', 058,) ,

~MPREGADO,- suspenso' COl'l'cccionalmcnLe não
percebem vencimenLos. - Vid. A", g/l/m'ro
1.8',9, (Dim'. R05S.) .

- militare do ('.'el·cilo duranle as líceuca de
favor pcrc>bcm totlos os vencim ntos ~ con
lüo tempo. ,\ \T. 1:1 Mal'ço J IHI9. (Dim', OC,{.,)

credor.' (a l'azúll(la para reet::bcr HU seus de
bitos e pa saL' quilações quando niio fÔl'cm
em suas proprias pesso;'\5 derem pa -ar pro
~ura\ões, e como. Ord. 30 iUarl(o 1. ~O

(Dim'. 8062); declarado pel Av. 2:1 Abril
J8[1.9. (Dim'. 8093.)

ecc1esiaslicos: o' pal'ocho c1eilos depulados
provincines podem exercer runcções e piri
tuaes. não porém accumular a congl'ua.
a qual, bem como as ofIerlas e benesses.
tem outl'o destino, e qual. Av, 3 Ahri11849.
(Dim'.8257.)

de justiça e policia cm razão ele evitar de
mora podem ser empos"ados pelos juizes de
<.iil'eito, Av. 11 bril 18't9. (Dia?', 071.)

:lppl'OIOU-S~ que uma amam Jl1l11Jicipal hOll
"esse preslado juramento peranle o pre:i
denle e secretario de oulra, conforme o art.
3, Dec. 13 Novembl'o '1833. - \Tid. Gamam',
- Av. 19 Abril j 8',9, (IJim'. 8091.)

devem-50 L~l\'er pOl' lcgilim:lmeulc impedido"
nos dias de nôjo. e gala de casamento, con
l'ormeReg. 29 Janeil' J8J:!, ,,21 bril
'J8119. (Dee. 093.)

de l'epnl"Liçã exlincla; lJlandou-se como l<d
considerar o aIrnoxaril'c do aImo arilàdo
de nnlos, v, 2, Ahril1 ~g. (Dia1" 09'1,)
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EMPREGADOS ac jusliça e mUDlclpaes: decla
rou-se quaes os c1i1fel'entes empregos in
compatÍvcis com os cargos de jniz de pnz e
H~reador. Av. 26 Abril 1849. (DLm', 8300.)

- de fazenda da armada cxlranumerarios nomea
dos para servir no impedimento de onlros
percebem vencimenlos de embarcados em
transporle. Av. 2 Maio :18~9. (Dim'. 8113.)

- aos arls, 1.50, 1M e 157 Cod. Prac. sobre
prazo de apresentação das denuncias de
crimes de responsabilidade dcrão-se escla··
recimenlos. Av.iO i\JIélio 1849. (DLm'. 8102.)

- publicos: declarou-50 que os lrabalhos do con
selho municipal de recurso não se conside
Tão constiluindo fUDcções de emprego pu
blico á vista do art. 23 do aelo addicional ,
e Avs. 1505 Dezt;mbro 18116, S1, e 37 1.3
Fevereiro 1849, § 1.. 0

, e porque. - Vid.
Eleições. Av. 149 31 M.aio 18!J9, § i.

~ de pagadoria mililar: sobre seu numero e ca
tegoria no Rio Grande do Sul; admissão de
addidos, e com que gratificação; qual a
elos que fossem passar moslras; qual para
{[uebras do cofre. - Vid. Pagador'ias. Av. 6
Junho 1849. (Dia?'. 8132.)

- não vencem ordenado do dia da nomeação,
mas sim do cm que se apresenlão para lel'
exercicio. Av. 9 Junho 18~9. (Diar·. 8129.)

- publicas respoosaveis á fazenda pelas perdas
provenienles de sua má adminislração, fal
lecendo, seus herdeiros respondem alé as
forças da herança. - Vid. Av. 5 Julho 18!19.
(DLor. SUS.)

- de justiça: pat'a ohlerem liccnça com ordenado
por inleiro ou fraccionaJo devem ter posse
e exercicio. Circo 179 12 Julho 18~9.

de alfandega suspensos por pronuncia de res
ponsabilidade perdem a porcenlagem. Av.
27 Julho 18~9. (Dia,,, SHi2.)

EMPREGADOS de fazenda que deixão os seus
Jogares e os que entrão de DOVO para o
serviço lem vencimentos lamhem nos do
mingas, dias sanlos e feslas nacionac!õ, ap
plicnnclo-se só ás faltas O!õ arls. 69 e 70 da
Regulamenlo da nlranop/?;a c consulado. Af.
9 Agosto 18ú9. (Dia?'. 8175.)

declarou-se que um ajudante do gnnrda-mór
da "Ifandega não liuha direilo a vencinlPlltus
do tempo da susp nsão por pronuncia em
crime de que obtivera perdão, por não
estaI' no ca o do art. 17ú do Cod. Proc. A'f.
11 Agoslo 1849. (Di01'. 81í5.)

publicas: regnlou-se o modo por que deve ser
dirigida das pl'ovincias ils re!'peclivas secre
taria de estado a corre,pOlldrnciél offieial
de quaesquer auloridades ou repa rtições; e
bem assim as petições em yue se requerer
algum emprego publico civil, militar, ou de
jusliça; e tambem as queixas ou represen
tações conlra quaesquer fUllcciouarios pu
blicos: facilitando-se a commllnicação e
expedição de snas decisões. 1)ec. 6;~:l 27
Agosto 18á9, declarado por Av. 27 Setembro
18ú9. (Dim'. 8216.)

- de jusliça: deu-se iotellig(1ncia ao Rf'g. 31 Ia
neiro 18ú2, art. 212, § 1, e art. II. § lO, e
25, § 1, Lei 3 Dezembro 1841, e 257 Cod.
Proc., sobre a compf'lencia dos dl·/egados
pal'a formarem culpa aos seus subalternos.
Av. 1. Setembro 18~9. (Diar'. 8218.)

do arsenal de marinha: mandou-se fossem
despedidos do serviço todos os escravo, ii

elles pedencenles. Av. 2 Outuhro 18lJ9.
( Dim'. 82411.)

- os corretores em que casos podem sei' snspen
sos ali demillidos, e COlDO. Arts. 17. 35,
37, Dec. Reg. 64810 Novembro 181,9. (Diqr.
8263. )

pronunciados por crimes pal'LÍculares pere»-
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bem os vcncimenlos de licença com qne es
tejão, porque o ,,!'t. 165 do Cod. do Proc.
os l1<io cnmpl'ehencle. Av. 13 ! ovembro
1.tilJ9. (D iw'. 8281.)

EMPREGADOS: lotações provisorias dos officios
de jusLi,.a. e beneficios do Ceará. - Vid.
A'v. 21 Dezemb1'o 18ú9. (Dim·. 8292.)

-
- de pngat1.oria militar como devem "bonal' suas

fullas com cerLidões. - Vid. Pagadorias.
Av. 31 Dezembro 18.&9. (Dia!" 8297.)

EMPREGOS. - Vid. Empregados.

,EMPREITADA. - '7id. Ob?'os.

EMPRESTIMO: de 600.000 lib. sLerl. foi con
lractado com Inglalerra, e como. Conv. 21
Abril 1809. (RepC1·t. F. Til. verh. El/lp'u
limo, N." 192); sobre eUe. Av. 31 Julho
1809. (CoU. Nab.)

- mandado abrir na Bahia pela C. Rc". 6 Ou
tubro 1796: autorisou-se dislralaro ql1anli
para elIe enlrada, e como. Dec. 18 Feve
reiro 1810, e o a que eslá annexo. Dec.
1.2 Março 18l7. (Coil. Nab.); Provo 20 Maio
1817. (CoU. cit.)

de 2 milhões de cmsados com jUl'O de 5 por
% e 1 de annuidade se mandeu sollicilar
para bencficio dos prejudicado com a in·
vasão em Po1'tllgal, consignando as rendas
da Bahia. Pernambuco e Mal'anhão para
pagamento. C. Reg. 26 Julho 18B.

de li.ô8 contos se mandou abrir para con
clusão de paz com Argel o Potencias Bar
barescas e resgate de caplivos. Porto 22 6

30 Abril 1813. (CoU. Delg.)

EMPRESáRIO. - Vid, Empresas.

EMPRESAS como seráõ admittidas a encarregar
se das ohras publicas. Lei 29 AgosLo 1828;
para propôr melboramentos nellas nomeou
se cummissão. Dec. Insll', 3 Outubro 1833,

;- mandou-se chamar a juizo os empresal'ios
que houvessem faltado a alguma das condi.
ç?es com que se ~hes concederão privile
8105. Av. 28 Janeu'o 1836.

- JlÜO podem ter como socio os empregados das
mesas de diversas rendas, em que circums
tancias. Dec. Reg. 30 Maio 1836. art. 53
(Coa. Plallc!L ); bem assim o~.. de alfandegas,
}) c. Reg. 22Junho 1836, art. 51. (CoU.cit.)

- que direitos pagão das cartas de privilegios.
Vid. Novos, etc.-Lei 60.30 Outubro1838,
'fab. § 7; alterada pela Lei 2!J3 30 No·
\'embro HUi, Tab. § M.

!lIPRESTAR. - Vid. Emprestirno.

\

- apolices grandes deIle. - Vide Apolices.
Porto 1.4 Maio 1816.

- de !~ milhões de crusados se mandou abrir,
e com que condições. Port. 8 Julho, am
pliada pela Porlo 12 Agoslo 1817 (CoU.
Delg.); e POI't. 18 Novembl'o 1817 (Ind.
A lb. verbo E11Ipl'estimo); sobre seus juros
de 160 conlos derão-se varias providencias
Porto 20 Janeiro 18lB. (CoU. cit.)

de 12 contos a um particular ordenou-se, pa
gando o premio de 1/2 por % ao mez. Dec.
20 Setembro 1819. (CoU. Nab.)

de 6 milhões de crusados se mandou abril' na.
Europa com bypolheca Da5 rendas do Rio
de Janeiro e sua alfandega. Dec. 1.· 28
Março 1821. (CoU. Nab.)
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EMP1tl~STLI0 de liDO contos se mandou conlra·
hi,', e com que condições. Dcc. 30.JoHIO
1822 ampliado por'Dec. 21, Oulubro :18'22.

do corre uos OI'p1Jãos a uma junla de {neoc.la
negou-s('. Pru;. () Dezemhro 1823. (Coll.
lVflÔ . .,

- a ;} milhões dl~ cru ados e Illanuou conll'ulJir
l1a Euro!'_) com a h. polheca ue I'endas de
lodas ns aJrande~as, e como. Dce. :1. Q ;) Ja
neiro 1824. (CaU. lYaô.); pura execuçflo na
,Bailia, Porto 1." 2li Setembro 1825 (CoU.
cit.); Provo 1." G ~]arc.:o, 3." 2!l Julbo 1820
(Co[/,. cit.); no l\Iaranbão, Pro\'. 13 Março,
~!) Maio, n V' ;) l\noslo 1S:!6 (CoU. cit.,;
li Pemambuco, PI·O\'. 18 l\hll'co, 2." 2 't

Jnlbo 1821'3; 1." ?ll .Tal! ci 1'0 .'1817: (Cal!. cit.)

põd o governo conlrahil' sendo autorisado
veIa aSSI'ID hléa geral. Const. urL 15, S13.

- eouforme a Ol'd. Liv. li, Tito 54., § 1, aulorisa
a relenção da cousa alé ser puga a despesa
com elJa feita. Alv. !) Março 1825. (Colt.
JVab.)

pnhli'o PUI'tl pagnUleulo ao xtwcilo pacilicn
dOI' na Baltia: sobre distl'nl::It' fi con\' lcão
1'0111 s roncllrrcnlcs qne pediiio pa;l;al11rJI'{o.
Prfl\'. ~f) n('7,f'mhl'o 1 ~;). (Cril. Nab.)

r,)I\flJo uüo COlJlpl' ·llcn lo os sl!bdilo~ 1'1':l11ce
It'~. 'fl':ll. (3 ,Tunbo 1826, al'I. O; c os in:,ll'
7'". 1'r:11. 17 Af;O~IO 1l-:27, ad. 5; IICIl! oS

lliIl3Il'1nr<JI1('z ., Tnd. ~(j Olllubro "'2',
.tI t. S.

U drol'()ll-~e I üo )Jouu' IIItH junta UI' ('''I,l'oda
l,; lnlrnbíl' t'wiÚillt!O lJilltcl 's. PI \. I.':n
.Inlho I :!(3', (Cu{/. Nab,)

graluilo sem prémio ré I, S. ~l. o Senhor
D, PCcll'O l° de melade de sua (lutação du
ranle a gllel'l'a Da fronleira ;lO 'uI dv iror ('
lio. Av. 21 Setembro I 27.

}'.lPRI~.'Tf~10

EMPUES1H110 cUlllrahido CIH LOlldre como se
mandou inscrcrel' no grande IiI ro da divida
publica, Lei 15 Novembro 1.817, arL. 16;
e LI qu' a }l[\t:ào coolrallil' q HIndu a 1 i o
detcrminar. J 1'1. 17.

cie J 00 fi. 300 contos roi o ~Ol crn (I au LOI i~ado
p, ra eonlt'abil' na 13abia'-'pal'(1 Lroco do eo~
hre falso. Res. 27 Novcmbro 1827, exeCll
lado por ])rcr. l~ DC7.embro 1827 (CoU. Om·.
{'r.) ; Pro,-. j c ~.' 2!\ dilo. (Coll . . 7nb.)

se razia peJos curr dos orpbüos, - \ ido iles.
8." h Dc::emb7-o 1827: 2." 28 J<1t1riro 1828.
(Colf ..Vab.) .

le 1,000 conlu pora se conlraL.ir quando ,con
corrcss tU capitalistas que quizcssell1 lipo·
lar suas condiçóes, providencias. Edit. 29
Dezembro 1827. (flld. Alh. "erU. Empm
tímo. )

hrnzileil'o conlraL.ido em Lonures: sobrc sa
ques e remessas para seu pagamento. Prol'.
:!l Feycreiro 1828. (CoU. Nab.) - Vid. Lei
:i Oulabro 1828, art. : . (CoU. O. P,'.) - Circo
:l." 9 Dezembro 'j 830 (Coll. Nab,) ; Pro\'. 2.
1_2, e 2 ue 17, c 2 de 18, e li." 201\;;oslo
"L" I S'(emhro, c 1'2 Olllubl'O, e Ar. i.·
:J, 5." 21 f\'oH~mlJro. c O." 3, ~.Q 17, L· e
~.Q L2 Dezembro .lt;:H (Coll. Nab,); Onl. 2
f- 'Icmhro 1S~3.

<IJili(!o: sobre p:.l"aOlelllo pedillo de sel1 juros~'

- \'it.!. Apotices de cmprcsli7llo lilllig . 
)lps. 2,"~6Marro l. 28. e ":J."J ~1,l1'l'o J 30.
,. ColI.. aÔ.) , .

arbitr, I'jo COlJln,bido na Haiti;]. c 'ill cl!rlú iu
dividuo ·rc.o1reo-se qllC sCl,ia pog quand(f
aos demais cm iJenliCHS \'ircul1l~lanci

He:,. 12 Maio 1 28. (Colt. !'IlIÔ.)

alllori~:lJo 'pela L·j 1- :x or 11lbro J 8tl, art.
1., de {j,OOO conlos foi ",o o-orcrno pcr·
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miLlido completar. Res. 20 A~oslo 1828. e
como ampliado. Lei 23 Selembro 1829,
arts. 17, 18.

mIPRESTIMO: foi, e como, o governo :lIIlorisado
a conlrabir conforme a Lei 15 Novr"mhl'o
1827. Lei 1 Oulubro 1828, art. J" § 3.

- estrangeiro, brazileiro, e }loduguez: antorisa
ção para amorlisaçào, e como. Lei 8 Oulu
bro 182~, ads. 1, 2, § 1; e aulorisaçflo
para conlrabir·se oulro afim de occorrel' ao
deficit no anno 1829, arl. 7; sllas conlas
bem assim do an ligo, nacional e suisso como
devel'á a thesourarin mór do luesoul'o na
cional formar. Dec. Inslr. 23 Janeiro 1819,
arl. 3.

~ de 1822 mandou-se escripturar na lbesouraria
mór do lbesouro nacional. Dec. lnslr. 23
Janeiro 1829, art. 1.

:...- não pode a empregado publico pedir a affieia}
seu subalterno. Cod. Crirn. ar-t. 1h9.

;-... ele dinheiros e eífeitos publicos é criminoso,
e como punido. Cad. CI'im. arls. 171, 172.

- ao lribnnal do lhesouro compele propôr as
condições dos que por lei se hfl\lVprem
ele contrabir dentro ou róra do impel'io. üs
calisando observancia das slipllladas. Lei J,
Outubro 1~31, arts. 6, § á, 17, S ú; pa
gamenlo de seus juros e amorli~ação nos
externos como será feilo, art. 111. - Vid.
Lei 15 Novembr'o 1831, m·t. 48.

- de sornma alp;uma não podia o banco que !oe
prelendeu crear, fazei' ao govprno e sob que
penas. Lei 59, 8 Oulubro 1~33, art. 27.

- esLl'an"'eiro: a ernlssao de apo!ices e jllros
deIl~s são arti~o de receila ger&l. Lei 68,
S Outubro 1833, art. 31, S20; Lei 40, 3
Outubro 183f1, arl. 36.

u

EUPRESTIMO de (IOO,OOO lib. slel'I. conlrnhido
em Londres em Vil'LudA riu Lei ti Oulubro e
Dec. 29 Dezpmbro 1818, mandou-se in:icre
vel' no gr:ll1de livro, Lei 62, 10 Oulubro
1833, al'L. 2.

- podem as Cnmnl':lS mnnicipnes e ~overno pro
vincial conlr"hir com f1ulorisa<tno das as~cm
bleas prnvillciaps I'esppl'livas. Lei 16." 12
Agoslo 1834, 3rt. 11, § 3.

que não cxcedes~e 1,500 conlos foi o ~overn()

autorisado a cOIlII'ahil' dentro do imperio
para pacificaçflO do P<lrá. c Hio Grande do
Sul. Iles. 6017 OUlubro 1836, art. 2.

- até 4,558 conlos foi o ?:overno aulorisado a con
ll'a!lil' para eleficil ele 1837 a 1838 nos mi
nistt'l'ios da fazenda, marinha e guerra.
Res. 7!1, (j Oulubro !b37.

.,

-' provincial decrelado pela assembléa de Minas
para conslrucçiio da eSlrada en lre a Para
hybuna e a capital goza dos rrivilettios de
D cionaI. Res 11:>,0 ~ JullJO 1838; idem ao
do Rio Je ,Janeiro. Lei ~17. ti Oulubro
1843, art 1&3; Lei 369, i8 Setembl'O 1846,
art. 50.

amorlisnção dos emprC'slimos l1fasileiros cm
Londres conlinuoll suslH'nsa duranlell aOllo
financeiro de 1838 a 1839. Res. 58, 12 Ou
lubro 1838, art. á.

com o cofre dos orrhãos do município da côr
le, e eom ql1aesqu~l' COf'pnraçóes de mã.o
moria foi o governo 11 11 1(JI'i sa rio a conlralm',
e com quP. jlll'O. Resolução \-11 f 23 ~lllub~o
18~9, arL. 4; pmpl'eslimo róra do I.mperlo
foi lamhem anlorisado, e em que Clrcums
tancias, ar!. 6.

_ para supprir deficit foi aUlorisado, e como.
Res. 1é8, 18 Selewuro 1840, art. 3.

70
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EMPRESTIMO da caixa de rendas foi, e para que
fins e como, autorisado; e dos cofres dos
orpbaos. Res. 231, 13 Novembro 18M,
art. 6, §§ 2, 3, 4; declarado por Ord. 51,
12 Maio 1842; declarado no al't. 3, quanto
ao tempo em que se devem dar por con
cluídos os empreslimos pela Ord. H9, 21
Outubro 18á2. Ord. 17 Maio 18á3 (Jom.
lá4); excitada nqueUa pela Circo 21 Junho
1843. (Jol'n. 176.)

do banco commercial do Rio de Janeiro. 
Vid. Banco. - Dec. Eslat. 187, 23 Junho
1842, arts, á7, §§ 7, 8, 57 a 59; e da Bahia
Dec. Estat. 438,13 Novembl'o 1845, arls. 14,
§§ 3, /" 5; 15, 16, 18, 19, 20, 22 a 25.

- feito ao cofre geral pelo provincial do Pará foi
< mandado indemnisar. Res. 283, 7 Junho

1843, Tab. A, art. 7.

~ declarou-se que a Circo 17 Junho 1.8lt3 havia
fixado o tempo que devia julgal'-se durarem
os dos dinheiros de orphaos, sem designa
ção. Ord. 2 Setembro 1843. (Jom. 258.)

de dinheiro: quando da novação de seu con
tracto se paga sello. - Vid. Sello.-Lei 317,
21 Outubro 18/'3, al't. 15, § 3.

de 300 contos para construcção de um ma
tadouro foi a camal'á municipal da côrle
autorisada a contrahir, e como. Lei 369,
18 Selembro 18l~5, art. 1,9.

dos cofres de orphãos: declarou-se que juro
devem vencer os dinheiros entrad05 nas lhe
sourarias antes do Dec. 231, 13 Novembro
1841. Ord. 12.0 5 Fevereiro 18h6.

de 100 contos, e como, a um parLicular para
estabelecimento de uma fabl'ica de lecidos
de algodão foi, e sob que condições, auto
risada. Res. 491, 28 Setembro 1.847.

EMPRESTIMO de 300 contos, e como, a um par
ticular para auxiliai' fabrica de fundição de
ferro e maquinismo, foi autori ado. Res.
510, 2 Outubro 1.848.

á tbesouraria da provincia de Pernambuco foi,
e como, autorisado. Lei 514 28 Outubro
18áS, art. 7, § 33.

- os corretores de fundos publicas podem, e
como, fazer operaçào de negociações de em·
preslimos commerciaes. Dee. Reg. ôá8, 10
Novembro 1849, art. 23, 24.. (Diar. 8263.)

ENCALHE de embarcação porlugueza nos domi
nios de Argel. Trat. 13 Julho 1813, nrt. 8.
(CoU. Delg,)

quando seja avaria grossa. Reg. Aval'. appro.
vado pela Res. 30 Agosto 1820, arts. 6, 8.
(F. Borges, Dicc. Jm". verbo Encalhe.)

ENCAMPACÃO de contractos reaes: concedeo-se
que ~s arrematantes não fossem obrigados
a prefazer os preços das suas arremataç.i>es
na parte que os rendimenlos liquidos não
chegassem para inteiro pagamento. Dec. 2
Novembro 1809. (Per. Souza, Dicc. Jur.
werb. Encampação.)

quando seja admissivel nos contrados com a
fazenda publica. - Vid. Res. 7 Agosto 1821,
e 1." 11 Novembro 1824. (CoU. Nab.)

- Vid. Cont1·octos.

ENCANAMENTOS de agoas de chafariz.- Vii
Agoas de chafa1'iz; Rios.

- de rios. - Vid. Rios.

ENCARGOS pios qualquer que fosse a sua nata·
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reza e applicação forão comprehendidos na
abolicão dos vinculos. - Vid. f/inculos.
Prov: em Edil. 20 Março 182.0. (CoU. Nab.)

ENCARGOS: sobre os do engenho da Lagôa de
Rodrigo de Freitas na côrle. - Vid. Res. 2.·
9 Novemb,'o 1826. (CoU. Nab.)

- da instituição se mandárão conservar aos pár
ticulares nos bens de cerLos hospitaes, e
quaes, de caridade de Olinda e Recife de
Pernambuco. - Vid. Ilospitaes. - Res. 13
Outubro 1831, art. 11.

ENCARTE em o:fficio. - Vid. Officios.

ENCOMMENDAS nas alfandegas. - Vid. Alfande
gas; Reg. :13 Dezemb,'o 1831, arts. 19 .. 20..

ENCONTRO. - Vid. Compensação"

- de dividas com a fazenda nacional. - Vid. Di
vidas.

- de direitos nas Alfandegas. - Vid. Alfandegas.
- Reg. 22 Junho 1836, art. 212.

ENDOSSO. - Vid. Indosso.

ENFERMARIAS de hospitaes. - Vid. Hospitaes.

-dafabrica da polvora da Estrella.-Vid. Fab"ica.
- Reg. 21 Fevereiro 1832, arLs. 53 a 58.

-militares de Goyaz : os cirurgióes que gratifi
cação vencem. Av. 29 Agosto 1848. (Corr.
Merc. 258, Suppl.)

- de fortalezas. - Vid. Fortificações.

11

ENFERMARIAS para lazal'eto na ilha do Bom
Jesus dos Frades na côrte. - ido Lazal'eto.
4 Av. 17 Janeiro 1850. (Dim.. 8306.)

ENFERMEIRO: 19 Maio 1808 (apenas cito Repel't.
Cunh. 111ato Suppl. verbo Enfennei,'o.)

- Vid. Enfe"n1m·ias.

ENFERMIDADE grave e prolongada é motivo de
excusa ao vereador eleito. Lei 1. Outubl'()
1828, art. 19. - Vid. Av. 207, 6 Mm'ço1840;
bem como assim ao juiz de paz. Lei 15
Outubro 1.827, ad. lJ.

- quem ungir como é punido. Cod. Crim. art.
296, S3.

ENFERMOS: 9 Janeiro :1809 (apenascit. noRepM;
Cunho Mat. Sllppl. verbo Enfermo.) (Cott.
Nab.)

de molestia leve pertencentes á maruja curão
se a bordo. Av. 1.· 20 Março 1809 (Cott.
Nab.); e o mesmo as sarnas e gonorrheas.
Av. 5 Julho 1813. (Cunh. Mat. Repert. verbo
Enfermo n.· 2.)

da brigada da marinha onde erão tratados.
Ofi'. :1.2 Janeiro 181.0. (Cott. Nab.)

- e quaes são dispensados do serviço da guardai
nacional. Lei 18 Agosto 1831, art. 28.

officiaes da armada.-Vid. A,·mada.-Avs. 31
Outubro 1.832, &c.; 22 Novembro dilo.

- a bordo de navio em quarentena permitlio-se
que fosse um medico para trata-los. Av. ().
Novembro 1848. (Dia,'. 7943.)

70.
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ENFERMOS do exel'cilo ordenou-se que d'ora
em diallle OflO fossem manclnd'ls para o
hospil<ll de lIlariuha. Av. 6 Setembro 1849.
(DiaTo 8212.)

- Vid. Hospitaes.

ENFORCADOS: seus corpos a qnem se enlreg:ão
e como seráõ enlerrados. Cod. Crim. art.
42.

ENGAJAMENTO para o exercilo. - Vid. Recruta
mento. - Lei 24 Novembro 1830, afts. 9.
10, e Av. 10 Maio 18~8 (Gaz. Olf. 116. 3.°
vol,); Lei 5J 4,28 Oulul)l'o 18lt8, 3rt, 6, S21;
Dec. 562, 1tl Novembro 1348. (Dim·. 7g(j5.)

officiaes da armada.-Vid. A1'mada.-Lei 25
Novembro 1830, art. 4, &c.

- para marinha e artilheria. - Vid. Al'tillm'ia de
mm'infla, M a1'inheiros. - Lei 25 Novembro
1830. al'i. 9. &c. ; Armada. Circo 5 Novem
bro 1849. (Diar. 8248.)

ENGEITADOS. - Vid. Expostos.

ENGENHEIROS: o commandanle do seu corpo
e ao mesmo tempo inspectol' quando foi'
creado no Bl'asil. 3i Agoslo 1809; 23 Fe
vereil'o 1820. (Repel't. Cunho Mat. Sllppl.
verbo Engenhei?'o, n.° 3.)

Regimento provisional do seu corpo. Porto 12
Fevereiro 1812. (B. Ca1'lleÍl'o, Extl'. 2.°)

gratificação, e qual, se mandou abonar con
forme o Dec. 12 Junho 1806 ao vice-ins
pedor das officinas do Arsenal do exercilo.
Res. 11 Julho 1814 (CoU. Nab,); sobre a
compelenle ao ajudante do inspeclor. Res.
5. 3 26 Outubro 1824. (Cott. cit.)

ENGENHEIROS: resolveo-se sobre as prefercll
cias compelentes aos segundos tenenles dg
seu curpo, coo~orl'endo com os de infan
tuia e cavallal'ia. Provo 22 Abril 1815.

- os ofIlciaes empregados no archivo militar G
cárãu vencendo as gratificações de commis
são e resideucia marcadas no Dec. e PI. 12
JunllO 11:106, §§ 8, 9. Dec. 7 Julho 182L
(Colt. N aú.)

sua antiguidade para accesso. - Vid. Antigui
dade etc oUiciaes engenhei?'os.

omcial de seu corpo e com que patente. gratifi.
caçào, forragem, &c. , deve ser o deputado
do aj udanle general. Dec. 20 Fevereiro 1826,
S2.

- as gratificações dos officiaes de seu corpo con
tÍnllál'ào a sei' reguladas como acLualmente
se achão. Dec. Tal>. 28 Março 1825, S1L

seu corpo concorreo para regulação do obser
valorio astronomico maudado crear na C9r.
te. - Vid. Ras. 15 Outubro 1827; regulado"
impondo-se oh! igações. e quaes, aos officiaes
de seu c0I'l)Q. alumnos da escola mililar;
gratificações nos empregados. Dec. Reg. á57
22 Julho 18M, arls. 3,7, 11, 14,17, S 2.

- derão-se instrucções para organisação do livro
mestre de maLricula de seus officiaes com
41S demais do exercito no Dec. 27 Novembro
1829.-Vid. f)cc. 72, 3 Ab1'il18lti-; au
-lorisada a compra do dilo livro para ser,
.e como, escripturado. Av. 22 Fevereiro 1847.
.( Gaz. Olf. U7, 1.0 vol. )

- os -officiaes que no seu corpo diminuissem.
mandou-se que não fossem subslituidos du
rante o anno financeiro. Lei 24 Novembro
1830. art. 4. '

2 officiaes se derão a Minas Geraes e para
que fim. Res. 12 Agosto 1831. .
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INGENI1EIROS : francez pedindo resumo das
observações meteorologicas feitas no Brasil
desde 1823; foi mandado satisfazer. Av. 1..0
26 Agosto 1831. (Cott. Nab.)

?- promoções de 1.0' e 2,0' tenentes farão aulo
risadas no anno da lei, e como. Lei 30
Agosto 1831, arl. 7; Lei 25 Agosto 1832,
art. 8; Lei lJ.8, 3 Setembro 1833, art, 2;
Lei 21. o 22 Agosto 183lJ., art. 2, e tambem
capitães; Lei ~U. o 25 Agosto 1835, art. 2;
Lei 68 28 Setembro 1837, arL. 7; suspensas
porém as passagens para o seu corpo, art. 9.

:- francez foi encarregado da construcção de
barca para excavar portos, Avs. á, o e 5. 0 de
20 de Outubro de 1831. (Cott. Nab.)

:- brazileiros se mandárão, e como, empregar na
abertura de fontes artesianas, e bem assim 2
estrangeiros que o governo foi autorisado a
mandar vir da Europa. nes. 11 Novembro
1831.

;;.... militares alumnos da extincta academia mi
litar como forão classificados, e quaes as
vantagens que lhes ficarão pertencendo. 
Vid. Academia Ai! itital'. - Dec. Estat. 9
Março 1832, arts. 58 a 62, 67; Dec. Estal.
22 Outubro 1833, arts. 155 a 159.

1- o lente da escola de geometria e mecanica ap
plicada ás artes na Bahia que vantagens
percebe. Res. 25 Agoslo 1832, art. 3.

-- official de seu COl'rO coadjuva o inspector das
obras publicas. da côrte na medição das ma
rinhas. - Vid. 1I1m'inhas. - Instl'. 1lJ. No
vembro 1832, art. 3 ; e nas demais cidades
e villas littoraes do imperio, arte 15. Ord.
2lJ. Agosto 18lJ.3. (Jom. 2M.)

~ providencias sobre os descaminhos dos ins
trumentos mathematicos dos officiaes. Av.
H Novembro 1833. (Repe7't. CUllh. Mat.
verbo Engenhei7'os, u.o 17.)

ENGENHEIROS: seus officiaes quaes lem direito
á gl'alificação addiciunai da Lei 1 Outubro
183~. Av. 11. dilo.

- declarou-se que as gratificações aos seus officiacs
em tempo de paz conrorllle o PI. 12 Junho
1806 são iguaes, quer sejão elles emprpga
dos em com missões de residcncia ou activa,
e que tiÓ ha diITe1'ença a respeilo destas por
vencerem mais a gralificação de lrall pnl'le,
quando vão desempenhar commis.ões róra
do logar em que se acuão. como se deduz
dos a1'[S. 10, 11 do dito PI. Port. 10 Ja
neiro 1835.

- officiaes empregados em com missões civis não
tem gralificação addiciooal. Av, 17 Junho
1835. - Vid. Av. 14 Setemb,'o 1835.

- devião ser, e em que numero, os arhitros para
solver duvidas entre o governo e a compa
nhia Rio Doce sobre o art. 9 do privilegio.
-Vid. Compallllias.-Dec, 8 Janeiro 1!i36,
S9; os engenheiros brasilei1'os mandados
assistir aos trabalhos da companhia para
instruir-se, ficão subjeilos ao seu regula
mento, S 18. Dec. 9 Agosto 1836, art. 16.

official do seu corpo deve ser o inspector das
obras publicas na côrte. - Vide Ob1'lls. Reg.
28 Abril 1836. arts. 1, 3; Dec. Reg. 1 De
zembro 1I:s36, art. 2; Dec. Reg, 302, 2 Ju
nho 1.8á3, art. 3.

- aos seus officiaes em commissão, quer civil ,
quer militar, cabe gralilicação addicional
da Lei 1 Outubro :1.834. Res. 2.· 1 Junho
1836.

-.officiaes encarregados das obras de fortalezas.
vão para as mesmas nos seus escalcres. Av.
i O Setembro 1836.

2 Janeiro 1837 (opeRlU cito no Repel't. Cunho
~falt. Suppl. verbo Engenheiro.)
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ENGENHElHOS: seus officiaes podem, mas não
são obrigados, usar de bigodes. Ord. dia
8 Julho 1837. (Jorn. 150.)

officiaes que novamente vierem para seu corpo,
anles de serem mandados para commissões
de sua arma, vão praticar nas differentes
secções das obras da provincia do Rio de
Janeiro, vencendo gratificação de residen
cia. Av. 19 Julho 1837.

ao commandanLe do seu corpo que informação
de capacidade e serviços dos offieiaes se
ordenou, por occasião da organisação do
quadro do exercito. Reg. 22. 0 9 Outubro
1838, art. 9.

~ organisação se deu novamente ao seu corpo,
e qual. Dec. 30. o 22 Fevereiro 1839, arts.
1, 4.

~ seus officiaes, para haverem pagamento, devem
apresentar os recibos rubricados pelo com
mandanle de armas. Av. 19 Junho 1839.
(J02·n.138.)

;,.. excitou-se observancia da Circ.14 Junho 1839
- para que seus officiaes remettão em todos

(IS trimestres relatarias dos seus trabalhos,
e sob que penas. Circo 309, U Junho 18ll1.

!:-. mandou-se crear commlssao de pratica para
inslrucção dos officiaes que não tivessem
ainda apresentado bom desempenho de com
missões importantes. Dee. e Instr. 215, 27
Agosto 1.8!12

_. gratificações addicional e de exercicio do com
mandante do seu corpo quaes sejão. Dec.
InsLr. 263, 10 Janeiro 18113, art. 26; de
seus officiaes, art. 37 a 42 e Tab. 6. a expli
cado o art. 41 sobre official servindo como
engenheiro por Av. 6 Agosto 1847. (Gaz.
Of[. 8~, 2.0 vol.)

ENGENHEIROS: seus officiaes quando, e como..
serão pedidos para medições de terrenos
de marinhas. Ord. 4 Novembro 18ll-3...
(Jorn. 307.)

- seus alumnos da escola militar mandou-se que
se apresentassem para serem empregados,
e como, nos exercicios pralicos. Av. 3 De
zembro 1844. (Jorno 332.)

abono de 200:jj) rs. de aj nda de custo e sold<t
adiantado alé seis mezes, se mandou fazer
a um official em Ma Uo-Grosso. Av. 10 De
zembro 1841~. (.fom.3.t.O.)

aos officiaes em commissão que receberem
instrumen tos, deve o direcLor do archivo
militar exigi-los logo que findem aqaeHas ..
ou deBas sejão dispensados os officiaes. Av.
12 Fevereiro 1845. (Jom. 57.)

- informações semeslraes de seus offieiaes devent
ser remettidas á secretaria de estado até os
dias 3 de Janeiro e J 1Ilho de cada anno, e
organisadas como o modelo da Circo 3.' 1()
Janeiro 18113 para O exercito. Av. 20 Feve
reiro 1845 (Jom. 82)-Vid. Ch,c. 65, 4 Jal/uJ
181.6, alterada P01' P,·ov. 28 SetembTo 1846.
(Gaz. OfT. 27, 1. 0 vol.)

- seu official empregado em medição de mari.l
nhas parliculares é gratificado pelas partes,
a quem aquellas pertencerem. Av. 7 Ou
tubro 18ll-5. (Jom.299.)

- delerminou-se que na reparlição da marinha
haja um engenheiro miliLar para dirigir as
obras militares e civis do respectivo minis
terio. Dec. Inslr. 461, 31 Julho 18ll-6.

um oflicial do seu corpo auxiliará o inspector'
geral dos terrenos diamantinos. Dec. Reg.
467, 17 Agosto 1846, art. 2; e com que
gratificação, arts. 37, 38, 39.
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ENGENHEIROS: sen commandante é subordi
nado ao de armas. Res, Cons. em Av. 21
Setembro 18.&6. (Gaz. OfT. 25, 1,°vol.) Provo
28 Setembro 18M. (Gaz. cito 27.)

.~ dos sellS officiaes empregauos ou não resi
dentes nas provincias devem os pl'esidentes
remeLLer partes de doentes acompanhadas
ele informações relativas, e quaes. Circo 10
Fevereiro 18lt6. (Gaz. OfT. 146, 1.0 vol.)

- ao seu commandante se mandárão abonar as
cavalgaduras devidas. Av. 10 Julho 1.8lt8.
(Gaz. Olf. 1M, 1.° vol.)

~ suas promoções continuão a fazer-se conforme
o Dec. e lnstr. li Dezembro 1.822. Dec. 572,
9 Janeiro 1,849, art. 1.. (Dim·.7992.)

- seus officiaes em serVIço do ministerio da
. guerra vencem etape; os em serviço das

provincias só o soldo das patentes. Av. 17
Abril 1849 (Dim·. 8096); tem etape ainda
quando empregados em repartições civis.
Av. 6 Junho 1849. (Dim.. 8132.)

;... um de Gand declal'ou-se inadmissivel a sua
- vinda para serviço no imperio, e porque.

Av. 21 Junho 18á9. (Dim·. 8141.)

- percebem as competentes vantagens pelo mi
nisterio a que pedencerem as obras em que
se occuparem. Av. 28 Junho 18.&9. (Dial"
814á.)

~ declarou-se que o art. 1.7 Estat. 1. Março 18115
era, e como, applicavel para obter o gráo
de bacharel e doutor a alumnos da anLiga
escola. Provo 10 Julho 18.&9. (Dim'. 8169.)

r- encarregados de obras provinciaes não vencem
etape. Av. 17 Julho 1849. (Dia?'. 81(3);
Av. 14 Agosto 18ft9, (Dial'.8185.)

ENGENHEIROS: officiaes lentes da escola militar,
posto que o sejão, não vencem. e porque,
elape. Av. 18 Julho 1849. (Dial'. 8165.)

declarou-se t.er um officiaI direito a con lar
sua antiguidade do tempo que estudou com
aproveiLamenLo na academia de marinha.
Av. 15 Novembro 1849. (Dia7'. 8270.)

ENGENHOS de assucar no Brazil. - Vid. ASSLlCa1'.

para seus concertos providenciou-se, permil
tindo-se, e como, o cárie de madeiras.
Ord. 6 Julho 1.809. (CaU. Nab.)

- d'agua da fabrica da polvora da Lagôa. - Vid.
Fab1'icadePolvOl'o.-Dec. 4.°18 Julho 1811.
(CoU. Nab.)

de cardar e filatorio em Minas Geraes: a reg.
peito de seu estabelecimento. Av. 21 Janeiro
18M.

do sertão do Quilombola no Espirito Santo:
seus proprietarios, requerendo concerto de
estrada, forão, e como, altendidos. 2 Provo
3 Outubro 181.7. (CoU. Nab.)

seus utensis são considerados bens immoveis
para pagarem sisa. -- Vid. Sisas. -Res. 16
Fevereiro 1818 (Calt. Nab.); não os escravos.
Ord. 247, 9 Setembro 1840.

sequestrados a Portuguezes no tempo da ln
dependencia do Brazil, ordenou-se que ~o,n

liouassem em poder dos acluaes adm1ll1S
tradores. e porque; Provo 2. a 8 Abril 1823
(CoU. Nab,); sobre arrematação de locação
de um pertencente a morgado, e cujo admi
nistrador era subdilo portuguez, não ha
vendo o arrematante apresenLado fiadores
idoneos. - Vid. Res. 3. a 17 4/Josto 1.824.
(CoU. Nab.)
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ENTERRO

ENGENHOS: regulou-se como se procederia ju
àicialmenle em qualquer medição e de
marcação de suas Lerras para parLilha, e
com que provideBcias. Res. :17 Outubro
182ft. (CoU. 1\'a&.)

- sobl'e pa~amenLo em prestações do valor por
que fôra comprauo o engenho n(lcional Mas
sangano. Provo 1. 3 8 Janeiro 1.827. (CoU.
l\'ub. )

- as pensões sobre élles estabelecidas forão
:Jbolidas. Lei 1.5 Novembro 1831, art. 51,
§ 3.

- como oeIles se faz lançamento para cobrança
das iro posições. - Vid. A gllordentes. - Reg.
28 Jaueiro 1832, arls.5 310,1.2, substi
t!lido; Dec. Reg. 149, 8 Abril 1842, arts.
2, 6, § 2; 7, 12,1..4, 15,17, §§ 1.,22.
expl. arl. 21 por Ord. !IS. 10 Maio 18!15.
6ub.lituido pelo Dec. Rer;. 415. 2 Junho
1845.

adjndicados em p3gamento á fazenda nacion31
de~em, e como. ser vendidos. Av. 4 Abril
1846. (Jo?·n.137.)

- seus caixeiros, ainda que possuão alguns bens,
não podem ser votantes. Av. 83. 26 Abril
184i. § 9.

ENSEADAS: sens direitos quaes serl30. estipu
lon-se enlre Portugal e Inglaterra. Trai.
19 Fevereiro 1810, arls. 3, 4.

- mais notaveis das costas do Brazil se man
darão, e como. examinar. Ord. 1.4 Agosto
1810. (CoU.Nab.)

- pertencenles a Portugal ou Inglaterra: accor·
dou-se que denlro deHas nào pudessem ser
~isiLados ou detidos navios mercantes em~

pregndns no commercio de escravos.-Vid.
lnstr. n.O 2.28 J/llho 1810, art. 2, annexas
á Conv. da mesma data.

ENSEADAS amigas ou neutraes farão reconhe.
cidas immunes pelo Brazil , e como; as pre
sas neHas feitas, como serão repu Ladas e
julgadas. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 3, art. 12. - Vid. Tmt. 12 Dezembf~

1828, art. 9.

- livre entrada nellasreciprocamente accordou-sc
expressamenle entre o Brazil e a França,
Trat. 6 Junho 1826, art. 11; e a Ingla tena,
Trat.17 Agosto 1.827, 3rt. 10; e a Auslria.
Trat, 29 Novembro 1827, art. 2; e a Prussia,
Trat. 9 Abril 1828, art. 6; e a Dinamarca,
Trat. 26 Oulubro :1828, art. 2; e os Eslados
Unidos da America, Trat.12 Dezembro 1828,
art. 14; e os Paizes-Baixos, Trat. 20 Dezem
bro 1828. art. 2; e Portugal, Tral. 19 Maio
1836, art. 8.

ENSINO publico (aulas de) - Vid. Aulas.

- mutuo. - Vid. Aulas.

ENTERRO: em Portugal erão necessarias certi
dões de obito passadas por facultativos,
reconhecidas por tabeIlião para os coveiros
passarem os bilhetes e se enterrarem os
cadaveres; quanto aos pobres, ou na falta.
de tabellião. as cabeças de saúde reco
nhecião as certidões. Edil. 18 Julho 180S.
(B. Cameiro, Extl'. 2. 0

)

- Vid. Defuntos.

- dos officiaes de milicias que honras tem. Reg.
confirmo por Alv. 20 Dezembro 1808, til. 6.
cap. 2, § 2. (Cott. Delg.)

- dos subditos britanicos, como dcvcrião ter
logar accordou-se. Tral. 19 Fevereiro 1810,
art. 12; dos ESlados-Unidos da America,
Trai. 12 Dezembro 1828, art. 13.

- 2 Outubro 1810.19 Outubro 1836 (apenascit,'
no Repert. Clmh. Mat. Suppl. verbo BntCl'ru.J
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ENTERRO de officiaes da marinha e brigada faI
lecidos sem deixarem com que pagar as
despesa, como se farão. Av. 2.· 13 Ou
tubro 1810. (CoU. Nab.)

- declarou-se quaes os emolumentos, conforme
a Constituição do arcebispado, devidos ao
Yigario da Lagôa de Frcitas.-Vid. Res. 2. 3

18 l"Jilal'ço 1812. (Coil. Nab.)

- indelirio-se prelenção de fazeI-os dentro da
igreja a uma irmandade por ser contrario
ao Alv. 30 Selembl'o 1753 e Carl. Reg, 14
Janeiro 1801. Res, 12 Maio 1824, annexa
~ Port.1." 15 Novembro 1825. (CoU. Nab.)

~de protestantes como devem ter logar conforme
o art. 5, til. 1 Consto do Imperio. Porto 12
Julho 182lí. (Coil. Nab.)-Vid. P01't. 2. a18
Agosto 182lí. (CoU. cit.)

- despesas com o de um consuI brazileiro em
Bllenos-Ayres, cuja família não tivera meios
para fazêl-o, forão mandadas satisfazer a
nm negociante hespanhol que as pagára.
Dec. 21 Março 1825. (CoU. Nab.)

;;..... de um governador d'arnfas : despesas com elIe,
posto que não autorisadas, forão approva
das. Provo 2." 26 Abril 1825. (CoU. Nab.}

- se devem fazer aos animnes mortos encon
trados nos districtos dos commissarios. Inst.
em Porto .4 Novembro 1825, § 16. (CoU.
Nab.) - Vid. Camaras Municipaes. -Lei 1
Outubro 1828, art. 66, § 2.

- providencias para que na côrte não fossem
feitos nas igrejas. Porto 1.. 15 Novembro
1825. (Coll. Nab.)

- sobre concessões feitas pelo vigario geral do
Rio Grande do Sul para terem lagar enterros
em cemiterios particulares em prejuizo do
respectivo parocho. Res. 3 Outubro 1828.
(CoU. Nab.)

II

ENTERRO dos corpos dos enforcados não devem
ser com pompa, e sob que penas. Cad. Cl'im.
art. Jj2.

sobre o do cidadão guarda nacional fallecido
na occasião em que o primeiro alacára os
rebeldes da ill1a das Cobras. - Vid. Dec. 2. o

12 Outllb1'o 1831. (CoU. Nab.) .

- dos subditos brazileiros desvaliclos em paiz
estrangeiro, são feitos á custa do estauo.
Dec. Reg. 1lJ Abril 1834. art. 65. - Vid.
Reg. 520,11 Junho 18á7, tit. 2, cap. 4.

de official cuja familia fique cm neces idade.
conforme o Av. 14 Fevereiro 1837, são feilOs
pelo quartel general, a quem se parlicipa o
fallecimenlO. Ord. do dia 17Fevereiro 1837.
(J0111. 39,)

- excitou-se a respeito dos dobres de sinos nos
fuueraes o ordenado em Av. 26 Abril 1834.
2 Avs. 21 Julho 1838. (Jom.166.)

- o de um piloto da armada mandou-se fazer
pelo quartel general. sendo depois indem
nisado pelo que se devesse ainda ao dito
piloto. Av. 19 Setembro 184á. (lorn.257.).

- disposições para o do serenissimo principe
imperial o Sr. D. AIIonso. 13 Junho 1847.
(Gaz. OfT. 34,2.· vol.)

disposições para o do Sereníssimo Principe
Imperial o Senhor D. Pedro AITonso. Prozr.
e Av. 10 Janeiro 1850 (Dim". 8298, 8299);
auto do obito de 1.1 e termo da entrega do
corpo de 12 diLo. (DjQ7". 8301. )

ENTRADAS na casa do cidadão. - Vid. Casas.

-:Das camaras legislativas. - Vid. Deputados, Se
nadores.

71



EQUIPAGEM

( 562 )

ERARIO

ENTRADAS para laboratoric bolanico. - Vid.
Jardim.

(officiaes de) - Viii. Camaras L11unicipaes.
Provo 19 Dezembro 1820.

jurisdiccionaes em paiz estrangeiro como serão
punidas. Cod. Crim. art. 78.

em fortalezas. - Vid. FOl'talezas.

ENTRUDO: 28 Fevereiro 1835 (apenas cito 710

Repcrt. Cunh. 1I1ut. Suppl. verbo Entrudo.)

ENXARClA: - Vid. Armada. - Reg. 12 Agosto
1808. &c. - A,'scnal dc Mal"inha. - Ord. {ft
Março 1.811.

ENXOFRE: sobre exploração das suas minas no
sitio de Antonio Pereira nas visinhanças de
Villa-Rica. Provo 24 Outubro 1811. (Coll.
Nab.)

EPIDEMIA na villa Urubú, na Bahia. - Vid.
POI"t. 2.' 21 Ab7-il 182ft (Coll. Nab.)-; em
Macacú. Porto 1.' e 2.' 17, 1.' 19 Janeiro
1829. (Cott. cit.)

ÉPOCA da Independencia devem conler os diplo
mas assignados pelo Imperador. Dec. 10 ,
Dezembro 1822.

EQUIPAGEM: aquelle que, perlencendo á de
alguma embarcação nacional, enlregar esta
aos piratas ou ao inimigo, como é punido.
Cod. Crim. ado 82, Sh.

o que fizer parte da de embarcação que na
vegue armada sem passaporte. matricula ou
documentos que provem a le~ilimidade da
viagem. como é punido. Cod. Crim. ad. 84.
S1.

EQUIPAMENTO: - Vid. A,·mamento.

- não se p6de usar do da companhia dos corpos
senào em occasião de marcha. Porto 23
Dezembro 182á. (Repcrt. CUlzh. Mat. verbo
Equipamento, n. o 2.)

- sua uniformidade na confcccão ordenou-se.
Av. 15 Novembro 1836. .

- de imperiaes marinhei-ros deslacados em navios
de guerra providenciou-se para que se não
deleriol'asse. Ord. Gel'. n. o 2.~ 31 Maio 18á7.
(Gaz. O(f. 26,2. 0 vol.)

.-
EQUIVALENTE no caso de satisfação do damno

causado, quando se restitue. Cod. Crim.
arls. 23, 25.

EQUIVOCO em calumnia ou injuria dá, e como
e sob que penas. logar a explicações. Cod.
Crim. a:rt. 240.

ERARIO Regio estabeleceu-se no Rio de Janeiro.
Alv. 28 Junho 1808.

- nomeárão-se empregados para eUe. Decs. 2.'
a 18. 0 29 Junho 1808 (Coll. Nab.); aposen
tou-se seu presidenle e logar-tenente em
Lisboa. Dec. 10 Janeiro 1809. (Coll. cit.)

- derão-se regras genes para despacho do expe
diente. 2 Av. 27 Julho 1808. (Coll. Nab.)

como nelle se farião as entregas ordenou-se.
Av. 19 Julho 1809. (Coll. Nab.)

- declarou-se como se subslituirião os empre'
gados na escripturação do livro meslre e
memorial diario das contadorias geraes.
Porto 5 Oulubro 1809. (folt. Nab.)
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ERARIO

ERARIO: declarou-se como se lhe remelterião
as certidões dos rendimentos das aH'ande
gas. Provo 18 Novembro 1809. (CDU. Nab.)

_ para elle se mandou fazer, e como, em letras
a remessa da cobranca dos dizimas reaes
da villÇ\ de S. Salvad~r e seu dislriclo, e
porque. Provo 1 Fevereiro 1810. (CDU. Nab.)

- a seu pagador concederão-se 200:m rs. para
falhas. 2 Dec. 5 Maio 1810. (CDU. Nab.)

- sobre repl'esentação acerca de malvel'sações
praticadas no Manmhào. - Vid. Res. 20 A1aio
1812. (CDU. Nab,)

- cra mais proprio que o conselho da fazenda
. para conhecer de pag-amentos de ordenados

e objectos relativos á cobrança OLl despesa
da fazenda publica. Provo 1.' 29 Maio 1812.
(B. CarneÍ1'o, Ext". 2.)

?- a- elIe se remettia rehção mensal, e como,
das pessoas que passassem com ouro pelo
reg-isto da Parab}buna em Minas. Av. L o

26 Setembro 1812 (CDU. l"ab.); item para
}'emessa das guias de barras de ouro que
passassem pelo registo de llaguahy. Av. 8
dito. (CDU. cit.)

- à sua disposição, na junta da fazenda da Babia,
ordenou-se que mensalmente houvesse em
cofre a quantia de 35:000.tt> 1'5. Cart. Reg.
17 Outubro 1812. (Coil. Nab.)

- sobre cumprimento de suas letras providencias
se dérão, consideradas aquellas em tndo
como as dos parliculares. Provo 9 Novembro
1812. (CoU. Nab.)

- passava as ordens, e como, para pagamento
do corpo diplomatico nas côrtes estran
geiras. Av. 7 Dezembro 1812. (Coil. Nab.)

n

ERARTO: sobre enLrada dos officifles, sou ponLo,
dr.sconto, conlorme lo tI'. do Dec. 8 Maio
1790. prClpostas e accessos moi pelo mere
cimento que antiguidade e cumprimento
da Pori. H.Janeiro 1772 (em Lishoa). Porl.
20 Julbo 1813. (B. Cm'/Jei,'a, adelit. 1. o)

- prodncto dos impostos do Alv. 20 Onlnhro
1812 ol'denou-se que llle fosse remeUido,
acompanhado dos balanços e contas ua coi
lecta. Prov. 1. > 2l~ Novembro 1813. (CaU.
Nab.)

ordenou-se, e como, remessa de sobras do
Ceará á de Pernambuco. PI'OV. 28 Junho
1814. (CDU. Nab.)

ajudas de cusLa se mandárão. e como. disLri
buir nas contadorias de Portugal. Dec. {)
Dezembro 181á. (CDU. Nab.)

ajudan tes do thesoureiro-mór e escrivão da
mesa, como serião propostos. Dec. 17 Ou
tubro 1815. (CDU. Nab.)

ao fiel da lhesouraria m6r concedeu-se ajuda:
de custo, e qual. Dec. 5 Fevereiro 1816.
(CaU. Nab.)

- regulou-se a escripturação das conlas da [a-
o zenda de Santa Call1arina em relação com

o El'ario, e como. Cart. Reg. lnstr. 19 Abril
1817. (CoU. Nab.)

- a que empregados de fazenda loma contas.
Res. 1.2 AgosLo 1817. (CDU. Nab.)

- livros da exLincla repartição fiscal de Canta
gaBo ordenou-se que fossem remetlidos ao
Erario. Provo 4 Setembro·1817. (CDU. Nab.)

- ordenou-se, conforme Alv. 28 Julho 1.808, que
todas as repartições fiscaes lhe eDviasse~

7t.
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ESCALER

balanços da receita e despesa, e como feitos,
c relações das dividns activas e passivaI-'.
Av. 2. 0 20 Outubro 1817. (CoU. Nab.)

ERARIO: ordenou-se que seus empregados, antes
de começar o trabalho, ouvissem missa na
calJella do estabelecimento. Dec. 20 Maio
1818. (CoU. Nab.)

por estylo seus ofliciaes, nas vagas, erão pre
feridos a estranhos. - Vid. Iles. 6 Junho
1818. (CoU. Nab.)

copias das ordens por elle expedidas de Lisboa
á junta da fazenda de Pernambuco sobre
objectos de fazenda exigirão-se. OIr. 8 Abril
1820 (CoU. Nab.); idem á Bahia. OIr. 28
Agosto dito. (CoU. cit.)

:.- nomeação de seu procurador fiscal, e com
que ordenado e attribuições, fez-se. Dec.
2. 0 28 Março 1821 (CoU. Nab.); bem assim
o escrivão da mesa. Dec. 23 Abril 182i.
(CoU. cit.)

- foi exlineto o titulo de seu lagar-tenente. Lei
lJ. Outubro 1831, ar~. 5; e lambem o adual
Erario, e como, dando-se ·destino, e qual,
aos empregados, arls. 90, 93.

ERMIDA - Vici. Capellas. -Res. 1.' 7 Novembro
1826.

ERMITÕES: contra elles procedião, e como, os
commissarios de policia. lnstr. 4 Novembro
1825, § 6, anoexas á Porto 2.' da mesma
dala. (CoU. Nab.)

ERMO: commeLter o crime em logar ermo aggrava
a punição. Cod. Crim. ario 16. S 1.

ERROS: 16 Janeiro 1809 (apenas cito no Repet't.
Cl/./lh. Mat. Suppl. verbo En·o.)

ERROS nos seguros.-Vid. Reg. Seguros, aTt. 15"
- approvado pela Res. 30 Agosto 1820.
(F. B01'ges, Dicc. Jm'. verbo E1To.)

- de oflicio dos ministros do supremo tribunal,
relações, corpo diplomatico e presidentes
l1e provincia, são conhecido~ por aquelle
tribunal. Consto ad. 1M. § 2; Lei 18 Se
tembro 1828, al't. 5, §§ 2, 20; Res. 31
Agosto 1829.

- commetlidos pelos eSCl'lvao ou secretario ao
tribunal de justiça não prejudicão as partes
em processos de revista, procedendo-se e
como, em taes casos. Res. 20 Dezembro
1830, arts. 10 a 12.

de officio: por elles podem, e como, 05 pl'l~.

sidentes de provincia suspender qualquer
empregado. Lei 38, 3 Outubro 1834, art. 5,
S8.

- do processo quanào são àesprezados nas rela
ções em decisões de revista. Reg. 9.· 11
Fevereiro 1838, 3rt. lJ.

comm.eUidos em lraducções pelos corretores
de navios a que penas os subjeitão. - Vid.
Corretores. Dec. Reg. 648, 10 Novembro
1849, art. 30. (Dia1·. 8263.)

ESCALA - Vid. Delalhe.

de embarcações. - Vid. Embarcações Me1·cantes.
-Cart. Reg. 13 Abril 180S.

ESCALER - Vid. Embal'cações.

de navios da armada. - Vid. A1'1nada. -porto
27 Julho, Porto 3, Av. 25 Agosto 1825.

de fortalezas. - Vid. Forlalezas.
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ESCOLA.

ESCALER para medicos de lazareto na côrte.
Vid. Laza?·cto. Av. 24. Janeiro 1850. (Diat·.
8313.)

ESCAIHBO enlre os hercleit'os tem natureza de
venda, e como. - Vid. Res. 22 Novemb7'o
1818, anllexa á Res. 2.' 21 Outub1'O 1822.
(CoU. Nab.)

- é subjeilo a laudemio nos predios rusticos e
urbanos em terrenos aforados. Dec. IJô7,
23 Agosto 1Sá6.

ESCOLA de agricullura. - 'id. Agricultura.

ESCOLA de aprendizes do arsenal de guerra ou
da marinha. - Vid. o 7'espectivo Arsenal.

ESCOLA mililar foi denominada a Academia
Militar novamente organisada, ordenando-se
fadura de estatutos. Prop. 25 Junho 1838
em Dec. 25. o 1!J Janeiro 1839; teve o Reg.
29. o 22 Fevereiro 1.839.

~ nena são admiUidos os alumnos do Collegio
Militar do Impel'ador maiores de quinze
annos. Dec. e Estat. 42, 1.1 Março 1840,
art. 3.

~ seus alumnos approvados plenamente nos dous
primeiros annos são, e como. pt'omovidos
a alferes alumnos. Lei 14.9,27 Agosto 184.0,
art. 7; limit. pela Lei 190,24. Agosto 1.841,
art. 6.

~ recommendou-se a refol'ma de seus estatutos.
Av. 29 Abril 18ál. (Con·. O/f. 92.)

'- Seu commandante tem tratamento de senhoria.
Dec. 88, 18 Julho 1841..

ESCOLA. militar; iotendeo-se o art. 11 Esla!.
acerca das fahas nece sarias, e de que
nalureza, para produzirem perda de anno.
Av. 329,30 Outubro, 332, 5 r ovcmbro
18!J1.

- deu-se iotclligencia ao art. 23 Estat. sobre
maneira de prover a falta de lenles pára
exames. Av. 330, 30 Oulubro 1841.

nomeou-se commlssao para seus exercicios.
Av. 9 Novembro 1.841. (Jom.292.)

quando seus alumnos perdem o anno por não
juslificarem as faltas em tempo, apL'esen
tando documentos, convoca-se novamente
o conselho de instrucção para decidir do
seu merecimento. Av. 10 Novembro 1841.
(JOl·II.292.)

seus lentes calhedralicos e substitulos contl
nuão a perceber os vencimentos actuaes
sem outra gratificação, ficando o gov:r~o

autorisado para as despesas com exerclClUiS
pralicos. Lei 243, 30 Novembro 1841, art. 31.

_ foi demittido seu bibliulhecario por dar a di
versos procuradores recibos para cobranças
dos mesmos ordenados. Av. 337. 1 Dezem
bro 18M.

- seus alumnos, quando requererem á secretaria.
de eslado da guerra, devem faze-lo por in·
termedio do seu commanclante. Av. 17. 0 21
Fevereiro 1.84.2.

_ seus alferes alumnos recebem vencimenLos
conforme a Tab. Lei 260, 1 Dezembt'o 1841.
Av. 22. 0 28 Fevereit,o 18.&2.

teve novos Estatutos com o Dec. 140, 9 Março
1.842.
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ESCOLA militar: seus ~J1lJmnos pertencentes aos
corpos da guarnição da côrte farão dispen
sados de comparecer ao toque de fo~o , du
ranle o trabalho das aulas. Av. 16 Fevereiro
1843. (Jo1'n. 48.)

- seus alumnos perlencentes aos diversos corpos
u550 dos respecLivos uniformes, com que dif
ferenças. Av.i, 6 Abri118h3. (JOj'n. 93, 99.)

seus alumn05 qne perdem o anno lectivo fazem
serviço no corpo ale se matricularem, e
com que vencimenlos. Av. 102, 16 De
zembro 1843.

- como devem seus alumnos ajuntar ao tempo
de serviço no exercito o em que se malri

cularão. Res. 22.0 9 Março 18M.

- providencias sobre escolha de innividuo ex
terno para supprir falla de lente. Av. &0
Março 1844. (Jorn.90.)

~ nomes de seus a]umnos alferes como se es
crevem na secretaria da guerra.- Vid. Se
creta7'ia. -Dec. Reg. D50, 20 Abril 1844,
art. 9.

seus empregados qne faltarem tres dias con.
seculivo& sem apresenlar documenlo, tem
suspensão de vencimentos. Av.2 Setembro
1844. (Jm·n.245.)

- subslitutos que vencem ordenados das cadeiras
gosão das vantagens alé o fim dos exames.
Av. 28 Oulubro 18M. (Jom. 303.)

- mandou-se começar os exames, menos no
primeiro anno até ultimarem-se as eleições.
Av.2 Novembro 1.844. (Jom.307.)

- mnndou-se admillir um individuo a exames,
anno por anno, das malerias que se cnsinão

na e,col[l, exceptuadas aquellas em que nã@
esLiver em termos. Av. 12 Novembro 1844.
(JOTI/. 310.)

ESCOLA militar: declarou-se que o Av. 30 Ou.
tubro proximo passado sobre vencimenlos
de lentes suuslitutos não compreheocle os
das cadeiras vagas, e porque. Av. 19 1'\0
,'embro 1844. (Jom. 318.)

- mandon-se admitlir a exame de anno U111 iudi.
"iduo, não se levando em conta fallas que
déra por não ler tido licença do seu com
mandanle para poder comparecer. Av. 26
Novembro 1844. (Jom. 328.)

alumnos de arlilheria e engenheiro deler
minou-se que se apresentassem, e como,
para exercicios praticos. Av. 3 Dezembra
18lt4. (Jom. 332.)

- providencias para concerto e adquisição de
inslrumentos do observaLorio. Av. lt Feve
reiro 18h5. (Jom.53.)

- mandou-se matricular um aluIDno, dispensados
mezes que lhe faltavão para a idade legaL
Av. 25 Fevereiro 184õ. (Sllppt.Jorn.8k)

estatulos novos se mandárão provisoriamente
executar com o Dec. 404, 1 Marco 1845,
mandado execular por Av. 6 Março i845~
(Sllppl. J01'n. 99.)

- uma de suas salas se mandou pôr á disposição
do InstiLulo dos Advogados. Av. 1 MarçG
1.845. (Jorn.96.)

as licepças concedidas aos officiaes e praças
de prel afim de estudar, não os isenLã? .de
comparecer assiduamente aos exerclClOS
praticos. Av. AMarço 18h5. (S(tppl. Jom. 97J
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ESCOLA mi itar: declarou-se que as licenças
concedidas )ara estudar a diversos officiaes
àurante o anno, com subjt'ição ao serviço.
llào se in tendem ao servlco de e scala, mas
ao de marcha ou qualqu~routro -<traordi·
nario. Av. 10 M.arço 1845. (Suppl. J 01'11.99.)

seus lentes paisAnos ven. en~ co rme os
novos estAtulos; o substl uto eocar 'egado
do observalorio vence comu propril~tario,

cessando pnrem a graliGcação (l.le por
aquelle molivo P1"cebiA; e tambem se lhe
fixará gratificação por uma accum ']lação
de cadeira. Av. 1 Abril 18á5. (Jom. 126.)

a um soldado se man~ol1 contar o tem o de
praça desde que se matriculou na cor
Av.3 Abril1.8á5. (J01'l1. 128.) ~

consignação de 19'422,m500 1"S. ~ar' . seu
observatorio. Lei 369,18 Setembro '.:..~/!5,

art. 6, § 6.

;- foi revogada a autorisação concedida para
reforma de esludos e approvados os ullimoll
estatutos dados. Lei 369,18 Setembro ULÍ5,
art. á2.

~ os alumnos '\ppr{'\v~~"s o ~~~ pr;meiro qn
podem sem exame, ser admiuidos á m, .
tricul~ 'na aula do commercio. Dee. Der:
456,6 Julho 18!J6, art. 6, § 2. -

r- apP'ovou-se reO'ulamento do imperial obst' -,
vatorio do Rio de Janeiro para applicação.
e qual e como, dos alumnos da escola. Dec
Reg. 457,22 Julho 18.46, art. 2, § â; arts
3,4, S 10; 7,10,1.1,14, 1.7 §~ e!J.
art. 1

mand -se considerar como lente a ella aa
di o, um bacharel até novamente nel a ter
e,: ercicio, ou em outro empref1;o e perce
"'Dendo o respeclivo ordenado. Av. 28 Agoslo
18(~6. (Gaz. OfT. 5, 1.0 vot.)

ESCOLA mili~ar : approl'ou-se rp.gulameuLO para
execucão do art. 17 dos estalutos. Dec.
Reg. 476, 29 Selembro 1.846.

um lenle della foi, sem prejudicar o seu
exercicio. nomeado para uma cnmmissão
de fazenda. A v. 3D Oulubro 1846. (Gaz.
Off. 57, 1.0 vol.)

permiUio-se nella fnzer um individuo exames
dils ll1nterias de ll'es anDOS estudados na
Polylechoica do Lisboa. A\'. 5 Novembro
1846. (Gaz. Off. 62, LOvol.)

- para sua b:lbl.otheca remelteu-se a óhra 1'lteory
0;- the blfanllY 11IOL'emenls. Av. 21 Janeiro
1847. (Gaz. Off. 123, 1.0 vol.)

nella sr mandou admittir a exames prepara~

tllrÍJs um individuo para matricular-se no
.curso phal'maceulico, apresenlando certidüo

, >dado passados lres mezes. Av. 9 feve-
re _ ·7. (Goz. Olf. 134. 1..0 vol.)

.- 50 Slr deve • Julgar habilitados para curso de
enO'e ltaria os alumnos appl'ovados em
gr~ alica lalina. Av. 9 Fevereiro 1.847.
l G; ~. Off. 1;;7, 1. 0 vol.)

"I) 1 unicou-se aposentadoria do lenle do
prime' ro anno com ordenado por inleiro.
Av. 19 fevereiro 1847. (Gaz. Off. 144,
1.· vol.)

ao seu escriplurnrio foi concedida graduação
de tenente, con I me o Dec. 13 Dezembro
1.811. Av. 22 Fe,,"L,eiro 1.847. (Gaz. Off. 1.47,
1..°vot.)

ordenou-se que as praças de ar~i1.heria o.ella
matriculadas livessem os exerClClOS prahcos
no arsenal de guerra. Av, 9 Abril 1847.
(Gaz. 0lf. 184. VI vul.)
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t _ :.ó podem ser admillidos a oppositores a~s Ioga
I res de substitutos os candidatos que tIverem

I obtido o gráo de doutor. Av. 26 Junho 1848
(Gaz. Olf. 14.&, 3.ovol.)

ESCOLA militaI': declarou-se que o seu lente
suhstitulo de desenlJo estava comprehen
dido no art. 17 dos estatutos. Av. 6 Maio
1847. (Gaz. Olf. 15,2.0 'Vol.)

- os alumnos com praça nos corpos do exercito,
durante exercicios das aulas, só comparecem
nas formaturas quando o Imperador, mi
nistro da guerra ou commandante de armas
passar-lhes revista. Av. 19 em Ord. do dia
141 , 21. Maio 1847. (Gaz. Off. 18, 2. o- vol.)

- officiacs dos corpos neJIa estudantes, excepto
alferes aJum.nos, vencem gratificação addi
CiOD<l1. Av. 97, 21 Jurhn ~847.

- regulou-se provisoriamente o r:u'}lero de faltas
dos alumnos para applicação /P art. 16 dos
estatutos. Av. 98, 3 Julho 184:.

efficiaes de engenheiros para reger eaCeiras
designárão-se. Av. 3 Agosto 18.47. (i;az.
Of{. 80, 2.· 'Vol.) ~

para confe!en<;ia ~o gráo de Toulor aos leDJ~~
qu: o nao l1Dh~o e o ~ão re~ebêrã(> na pri
meira ceremoma prOVIdencias. ft;.". 6 Agosto
1847. (Gaz. Of{. 86, 2.· vol.)

- declarou-se que a antiguidade de um Ienié!
substituto se devia contar da sua nomea"ão
e não da de substituto interino. Av.·U
Agosto 1847. (Gaz. Of{. 92, 2.· vol.)

major graduado ás ordens do seu director tem
as gratificações de primeira classe corres
p.o~dentes ao posto de capitão e pelo exer
CICIO. Av. 16 Agosto 18.47. (Gaz. Of{. 92, .
2.· vol.)

a dive.rsos lentes concedeu-se autorisação para
a~el~a~em e exercerem os empregos de lentes
vIlahclOS do Iycêo da capital da provincia
do Rio de Janeiro. Av. 22 Setembro 1847.
(Gaz. Of{. 123, 2. 0 vol.)

ESCOLA militar: declarou-se que seu director
devia pedir dispensa do )ury para o pre
parador de phisice. e chimica. Av. 7 Oulu1
bro 1'd1l7. (Gaz. Off. 135, 2.· vol.)

seus a01amnos que tiverem completado o carS6
de qualqael arma não se relirão da côrte
se}1>"J satisfa".er os exercícios praticos d<f
u'/tímo anno. Av. 1 Dezembro 1847. (Gaz.
Of{. 18á, 2.· vol.)

- dedarou-se que a relOtegração de U111 sel!
lente no emprego de lenle de artilhe ria da
academia da marinha devia considerar-se
S!llll prejuizo das ohrigações de len te da

"escola. Av. 4 Fevereiro 1848. (Gaz. 0fT. 30.
"~ .• vol.)

- a 1t~rou-s~ o ar~. 9 ,do RS"';: ~9 Setembro 1846.
Dec. ru3, LI. Jbril 1848. (Gaz. Olf. 119..
~.•uot.)

declarou- se que o art. 30 do Reg. provisori6
não é applicavel aos lentes substitutos qn~

faltarem aos exames, por se não poderem
escusar, ou por especial determinação da
'b0verno. Av. 15 Maio 1848. (Gaz. Olf. 112,
3. o t'ol.)

. - .:rem lentes, posto que pe~~ ~~~. 06 do R_eg. ~9
ohrigados á regencia das cade{as, Dao sa~

inaptos para as mais funcções (~c?lares, 51

a ellas se prestarem. Av. 25 rvia10 1848.
(Gaz. Olf. 122, 3.· vol.)

.- suspendeu-se a execução do art. 30 do ;Pg.,
e aos lentes que regerem mais de LIDa
cadeira mandou-se abonar graljficaçãCl lle
~OO es. conforme o espirito do art. (
esh,m~os. Av. 19 Junho 1b4~. (Gaz. li.

141, 3.· v(}l.); Av. 23 djto. (G~: cito 14-
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ESCOLA mililar: sobre conferencia do gráo de
bacharel em mathematic:.ls aos que, não
tendo frequentado a escola, tiverem obtido
permissão para examioal'-se e sido appro
vados. Av. 26 Junho 18lt8 (Gaz. Off. UI.,
3.oval.); Provo 15 J ulho 18L~8. (COIT.
MeTc. 219.)

b- o voluntario de :.Ilgllm corpo tem dil'eito á
respectiva gl'atificação desde que deixa de
fl'equenlar a escola, perdendo os venci
mentos de alumno, conforme aRes. 8 Julho
1843. Av. 3 Agosto f8lt8. (Con'. Merc. 216.)

officioa lithographica mandou-se para uma sala
mudar· e. Av. 4 Dezembro 18lt8. (Dia7·.
7965); Av. 11 dito. (Dial" 7974.)

- á disposição da sociedade Philosophia Ch7'istãa
se mandou pôr uma sala. Av. 12 Março
1849. (Dim·.8063.)

~ ordenou-se qualificação, e como, nos gráos
de approvação dos alumnos. Av. á Maio
1849. (Dia/'.8122.)

~ sobre conferencia de gráo de bacharel e doutor
aos officiaes que estudárão antes dos esta
tulos de 1845 e em que circumslancias.
Av. 28 Junho 1849. (Dim·.814lt.)

~ sobre abono de meio soldo e 60:t/J rs. aos
paisanos matriculados. Av. 28 Junho 18.&9.
(Dia7·.81lik)

- ajudante de seu observatorio declarou-se não
poder ser um offici:.ll de arlillJeria a pé, e
porque. Av. 30 Junho 18lt9. (Dim·.8145.)

!- seu~ alumnos inhabilitados no exame de suOi
ciencia são chamados ao servico sendo
militares, e perdem a isenção d~ recrula
mento sendo paisanos. Av. 9 Julho 1849.
(Dia7·. 8155.)

II

ESCOLA militar: ao art. 17 Eslat. i Mal'ço 18~5

deu-se intelligencia soure conferencia do
gráo de bacharel e doutor. Pl'ov. 10 Julho
1tl49. (Dia7'. 8169.)

- seus lentes não vencem etape. Av. 18 Julho
1.849 (Dim·. 8165); vencem os officia's ás
Ol'dens dos directores. Av. 30 Julho 1849.
(Diar.8170.)

antiguid:.lde de lenles se mandou conlar n um
da data das primeiras nomeações pllra o sel'
viço Ja escola. Av. 1.2 Setembl'o 1849 (DiaT.
8213); a outl'em ii 29 Outubro dilo (Dim·.
82:>7); e o tempo que servirão como subs
tilutos. 2 Av. 15 Novembl'o dito. (Dial·.
8270. )

- não conta tempo de estudo na escola o eslu
danle paisano matriculado quand\) re~ião

os estatulos 9 Março 1842 e 1 Março 1845
por se não achar comprelJendido na Pr-ov.
'2.6. Abril 1.844. Res. 19 Selembro 1849.
(Diar. 8211.)

ESCOLA. de serralheiros e espingardeiros em Minas
Geraes: sobl'e seu eslabelecimenlo. Cart.
Reg. 31 Janeiro 1812.

ESCOLA re:.ll de sciencias, artes e officios: sobre
seu estabelecimento. Dec. 12 Agosto 1816.
(CoU. Nab.)

ESCOLA de primeiras letras no corpo de al'li
lheria da marinha. - Vid. Al'tilhel'ia da ma
,·infla. -Av. 1.1 Agosto 1836.

ESCOLA de primeiras lelras no primeiro corpo
de artilheria de posiçãO. - Vid. A'l"lilltel'ia
a pé. - Av. 15 Novembro 1836, &c.

25 Janeiro 1837 (apenas cito no Repcl't. Cunho
Mat. Suppl. verbo Escola.)
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ESCOLA de chimica pratica e theorica na côrte.
Res. AOO. 5 Selembro 18/16.

ESCOLA de pharmacia do hospital da chariClade
de Co azo - Vid. Ilospital. - Res. 3 Ou
tubro 1H32.

ESCOLA homeopalhica da côrle: qual o valor
de seus c~rlificados ou diplomas. Av. 27
Março 18116 (Jom. 12í). declarado pelos
2 Av. 7 Julho 18lt6 (Gaz. Off. I, 1.0 vol.),
e por Circo 26 Agoslo 1846. (Gaz.cit.l.t.)

ESCOLAS: seus concorrentes a exames para pro
vimr.nto devem habilitar-se com folLas
corridas, e como, c alteslações de Loa vida
e coslumes. Erlit.... Dezembro 1814. {B.
Cal'llei7'o J Extl'. 1. 0)

de primeiras lelras. - Vicl. Aulas.

- militares de primeiras letras. - Vid. Aulas.

- os objeclofl a ellas relalivos pertencem á secre
laria do imperio. - Vid. Sw'('tal'ias. - Lei
Consto Porlllg. 18 Af?;oslo 1821, § 2, man
dnrlo ob~cl'val' pela Lei 20 UuLubl'o 1823,
art.2.

- normaes de agricu!Lura da Sociedade Auxilia
Jora: sobl'e sen estabelecimenlo. Doe. 10,
Av. 16 Abril 1830. (Coil. Nab.)

de França: e~ludanLes Lrazileíros ql1e as fre
quentálão quaes forào isenlos de fazer exa
mes nos cursos juridicos do imperio. Lei
26 Agoslo 1830, art. 1.

publicas: seus pI'ofcssores e estudantes per·
tencem á gllnrda nacional da reserva. Lei
18 AgosLo '1.83l. art. 18, § 3; Lei 25 Ou
luLro 1832, nrt. 8.

ESCOLAS de primeir(1s letras a bOl'do de navi~s

da armada. - Vit!o A1'1nacLa. - AI', 22 Ou
tubro 1823. &c.

publicas: que sp.llo pagão as suas carIas e di.
plomas. - Vid. Sello.

- pu blicns: sobre eltls, e CODl que excppçors,
le~islão as assem LlP.as provi aciaes. Lei 16.'
12 Agosto 183!', ado 10, § 2.

ESCOLAS ele medicina se passárfto a chamAr as
academias medico-cirurgicas do Hio deJa·
neiro e Bahia , e como reguladas. Lei ~ Oil'
lubro 18(,2; suas malriculas sf1n arLi~(l de
receita publica. art. 21 Ord. 15 Maio 183/i.
Lei 60, 20 Oulubro 1838, ad. 18.

seus professol'es e estudan tes são da guarda
nacional de reserva. Res. 25 OUlubro 1832,
art. 8, § 7.

- as carlas de seus directores, lenles e doulOl'es
que sello pagão. - Vicio Sello. - Lei 59,8
Ou tu bro 1833; Tab. 10str. 1á Novembro
1833, ad. 13.

sobre ellas não podem as assembléas provin·
ciaes legislar. Lei 16. a 12 Agoslo 183á • art.
10, § 2; seus empl'egados são geraes, S7.

- forão aulorisadas p(1ra conferir o grilo dedoulor
aos leo les ca Lheclra lícos e su bsLi lu los que o
não tivessem. Res. ;3/" 16 Setembro 183h.

- suas matriculas são na côrte arrecadadas pela
recebedoria do município. nego ti Dezembro
183á. art. 1., § 'li; na Ballia la mLem pela
recebednrin. nego 30 Maio 1836, art. 7~.
§ 11. (Coll. Plallcll.)

de varios nrligos do Reg. provisorio org(1.ni~ado
na do Rio de Janeiro se manclou elUllluat
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ludo qnanto, sendo estranho á ordem e á
di~ciplina que se deve manter Das aulas e
no recinlo do edificio, fôr de enconlro á
legislHção pa tria; e declarou-se que os es
todanles, podendo representar ao governo
sobre o qne julgassem para sustentar seus
dirl~ilos, sem deixar de assistir ás iicões,
dl-'vião srr estranhados severamente. A~. 1.á
Mi:lio 1835.

ESCOLAS de medicina: forão autorisadas para
conceder, e como e a quem, o titulo de
pbarmaceulico. Res. 10. a 29 J uliJo 1835,
declarada p~la Res. 6.· lJ. Julho 1836; pro
videncias sobre soa execução, Av. 20 Se
lembro 1849. (Dim'. 8212.)

os estudantes braziieiros que antes da creação
dcHas frequentárão as universidades da Eu
ropa não eslão comprehendidos no art. 1lJ.
Lei 3 Outubro 1.832, e por isso podem
exercer a profissão independente de exames.
Res. 8ô, 27 Outubro 1835.

:- devem annualmente informar os direclores
sobre a applicação e moralidade dos estu
dantes, exigindo para isso informações dos
respectivos lentes. Circo 30 Abril 1836.

- approvou-se que o hibliothecario da do Rio
de Janeiro sel'visse de conservador interino
do gabinele e iaboratorio chimico. Av. 16
Dezembl'o 1836.

- explicação deu-se sobre o art. 10 da Lei 3
Outubro 1832. Av. 22 Dezembro 1836.

:- declarou-se que as faltas dos empl'egados que
erào subjeitos á guarda nacional e nella
servião se consideravão motivadas por mo
lestia. Av. 2 Março 1837.

:- mandou-se executar provisoriamente, e com
alterações, o projecto de eslatutos orrerecido

. pela da côrte. Av. 7 Março 1837.

11

ESCOLAS de medicina: explicação den-se ao art.
28 da Lei 30ulubro. Av. 3 Abril 1837.

declarou-se que um estudante da antiga ar.a
demia, pam ser admillido a eX'lme e ~ráo

de donlor, deveria frequenlar como mall'i
culado, e não simples voluutu rio, a aula
de medicina legal. Av. 8 Maio 1 37.

seus doulores ou cirurgiões são preferidos em
que cil'cumstaocias para.o hospilal da ma
rinha. Dec. Not. 3 Agosto 1837.

- forão autorisadas a admiUir os cirm'giães for
mados ou appl'ovados depois da L i 3
'Outubro 1.832 a fazei' exame das malerias
~ccessorias para se doutorarem. Res. 71,
30 Selembro 1837.

- aos anligos professores que em virlude da Lei
3 Outubro 1832 conlinuárão no mngi terio
~e mandou contar pal'a jubilação os anuos
que LÍnhão anles da lei. Res. 133, 13 Ou
tuhro 1837.

- dispensou-se a .um cirurglao approvado o
exame de philosophia pal'a doutorar-se por
ter provado que fôra professor da dila
sciencia. Av. 61, :10 Abril 1838.

marcárão-se as gratificações dos seus len t~s_

além dos ordenados e providenciou - se
quando houver accumulação de cadeiras.
Res. 14. o 27 Junho 1838.

- seu secretario, além do ordenado de 800:jj) 1'5.,

ficou percebendo a gratificação actualmente
\'encida pelos substi lu to. Res. li O, 2 Se
tembro 1838 j Lei 60, 20 Oulubro 1838,
~rl. 2, § 11.

autol.'isação e consignação, e de onde, pal'a
compra de laboratorio de physica e chimíca
para a do Rio de Janeiro. Lei 60, 20 Ou
tubro 1838, art. 31.

72.
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ESCOLAS de medicina: cartas de seus doulores
pa~ão direiLos, e qaaes. - Vid. Novos, etc.
-Lei 60, 20 Outubro 1831; Tab. § 14,
applicada, e como, tambem para insLru
mentos e livros pela Lei 108,26 M.aio 1840,
art. 18.

- ao porteiro da da Babia, servindo de biblio
lhecario, concedeu-se gra liGcação. Lei1.64,
26 Setembro 1.840, art. 2, § 1.1.

- a seus direclores concedeu-se o tratamento de
senhoria. Dec. 88,18 Julho 18ál.

- Dão :!dmiLLem reciprocamente discipulo algum
seu a exame, sem pnrticipação official de
eslar no caso. Av. 3 Março 1.8á2. (Jm'n. 63.)

:-- seus directores não vencem, e porque , ......as
graLific:lções da Res. 27 Junbo 1838. Av.
23 Selembro 18ll2. (Jorn. 256.)

F- declarou-se que a disposição do art. 14 da Lei
3 Outubro só se refere aos tiLulos originaes
que não compreheodem as certidões ou
publicas rórmas. Av. 9 Novembro 1842.
(J01·n.318.)

- seno dos titulas de dou lares por escolas es
trangeiras, quando verificados n:!s do im
perio, qual seja. - Vid. Scllo. -Av. 7 De
zembro 18lr2. (JoTn. 2 de 18á3); e das do
Brazil. Av.1õ dilo. (Jm·n. 12 de1843.)

- cm lente substitulo da Babia, amnistiado e
mandado residir em ouLr:! província, foi
considerado como degredado, e por isso
lendo perdido o logar. Ord. 31 Maio 18á3.
(Jorn.156.)

~ suas matriculas forão elevadas ao dobro. Lei
317,21 Outubro 1843, art. 16.

ESCOLAS de medicina: os titulas por elIas pas
sados aos medicos. cirurgiões e hoLicarios
estrangeiros, que direitos pagão. Av. bt, 2
Julho 1844; Ord. 69, 26 AgosLo 184á; e
parteiras. Av. 17 Abril 18á6. (Suppl. ClIJ

J01'l1. 151.)

suas aulas na côrte farão removidas do Cas
te1lo. Av. 5 Julho 18M. (Jom.193.)

concedeu-se gratificação de 400:t/J 1'5. a cada
um dos direcLores. Lei 396, 2 Setembro
1846, art. 2, § 16.

- faltas que désse um seu lente por causa de
uma commissão de fazenda para que [Ma
nomeado, declarou-se não deverem como
taes ser consideradas. Av. 31 Oulubro 18á6.
(Gaz. Olf. 56, 1.° vol.)

--sobre registar uma camara municipal carla de
cirurgião passada por outra camar:! contra
as Leis 30 A~osto 1828 e 3 Outubro 1832.
Av. 14 Maio 18á7. (Gaz. Olf. 20, 2.·vol.) j

- só podem verificar os titulos de medicas, ci~

rurgiões, boLicarios e parteiras, não os de
dentistas, sangradores. e officiaes de saúde.
Av. 29 Maio 1847. (Gaz. Off. 29, 2.° vol.)

sohl'e cocrespondencias impressas por um
douLorado contra os lentes que arguirão a
these. Av. 8 J aoeiro 1848 (Gaz. Otf. 10,
3.· 1.'ot. ); sobre assnada nas enfermarias.
Av. 2á Maio 1840. (Dia/'. 8115.)

aulorisou-se o director da do Rio de Janeiro
a prorogar o prazo dos exames para matri
culas, e o para estas. Av. 29 Fevereiro 1.8áB.
(Gaz. Olf. 50, 3.· vol.)

- seus lentes subsLitulos passaráõ a ser pro
movidos a cathedralicos pela anliguida~e.
Lei 514, 21 Outubro 1848, art. 15. (Dlar.
í939.)
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ESCOLAS de medicina: approvou-se o regula
menlo provisorio sobre theses e votação nos
aelos de eX3rne. Av. e Reg. 24. ~'1aio 1849.
(Diar. 813ft.)

- com eHas se autol'isou a despeza extraordinal'ia
de 1:730,u, rs. Dec. 618, 30 Junho 18/,9.

- seu laboriltorio na côrte mnndou-se franquear
ao chefe de policia para exames medico-le
gaes. Av. 24 Julho 18ft9. (Dim·. 8163.)

- como devem proceder a rpspoilo dos eslran
geiros e nacioonos qne fórem reprovados 00

exnrne de habilitação. Av. 3 Agosto 18lt9.
(Dim·. 8225.)

- correspondem-se directamente com o ~overno.

Dec. 632, 27 Agosto 18ft9, art. 2, S6.

ESCOLTAS: quando neHas é empregada a~narda

nacional. - Vid. GUa1'das Nacionaes. Lei 18
.Agoslo 1831, art. 107, S 1.

ESCOMMUNHÃO. - Vid. Excommunhão.

ESCOTEIRO 11 hordo de navio de ~nerra. - Vid.
A1"tilharia de Marinha. Dec. PJ. 31 .Janeiro
1826; Lei PI. 15 Novembro 1827, art. 5.

ESCOVAS de soldados cnçadores por quem são
fornecidas, e qual sua dural;ão. Provo 27
Agosto 1828, ~§ 6, 7.

ESCRAVATURA. - Vid. Escl'at'os.

ESCRAVIDÃO: quem a ella reduzir' pessoa livre
como é punido. Coei. Crim. art. 179; taes
penas são applicaveis aos importadores de
escravos. Lei 7 Novembro 1831, art. 2; ao
promotor pertence denunciar e accusar este
crime. Cod. Proc. art. 37, S1, explicado
pelo Av. 1.5. 0 16 Janeiro 1838.

ESCRAVIDÃO de Indios: para acautela-la derão
se providencias, e quaes, na côrle e pro
"incias. Circo 9 Agusto 1845. (Jom. 222.)

ESCRAVOS: os navios que fazião nelles cornmer
cio para a Bahia forào dispen adas de ir por
esc<lla a S. Thomé e Principe. C. Reg. 13
Abril 1808.

- 26 Jalho 1808 (apenas cito 1/0 Repert. Cunho
-11/ato Suppl. verbo Esc1"avos, n. o 9.)

direitos dos que se de pachassem para Minas
mandou-se que se recebessem no erario.
Dec. 20 Al!osto 1808 (CoU. Nab.); declarado
pelo de 28 Novemb1'O 1808 (Coll. cit.); pro
,'idencias. Provo '2ft Novemhro 1814, annexll'
à Res. 1.' 20 Maio 1826. (CoU. cit.)

- que fossem achados com instrumentos de mi
nerar no distrido diamanlino, que penas
tinhão. Alv. 20 Setembro 1808.

- que dessem parte de extravio- ou conh'abando
de tapinlJoãa e páo brasil recebiiio a liber
daJe. Ord. 9 Abril 1809. (CoU. Nab.)

(meia siza dos) ladinos de 5 por 0/. mandou
se cobrar das suas compras e vendas. Alv.
3 Jl1nuo 1809, §§ 2, 6, 7, 9, declarado
qUfmlo ás dações in sotutum pelo Alv. 5 Maio
1.814.

- como er50 meHidos nos navios que os condu
zião para o Rio de Janeiro, e providencias
que neste C3S0 se tomarão pela saúde. Alv.
22 Janeiro 1.810, § 1, &c.

(meia siza dos) declarou-se o § 2 Alv. 3 J u
nho 1809 sobre qnaes os subjeitns a siza.
Provo 1.4 Fevereiro 1.810. (CoU. Nab.)

- accordou-se com a Grãa·Brelanba restringir-
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seu commercio para ~radunlmenlf'extin~tli

lo para o fuLuro. Trat. 19 Fevereiro 1.810,
art. 10.

ESCRA VOS: determinou-se não fossem admit
tidos com praça nos nilvio~ de ~lIerra des
armados, excepto aos offil'iaes de Illal'inlla
no numero dos srllS criados. AI'. PI. 2ô
Janeiro 1811. (Colt. 11'ub.)

sobre os que na Bahia fossem despilchados
para os podas ao sul (h corte malldou-se
arrecadar LJ.tI>~OO para illuminaçrlo da mes
mil. e slll!sisLencia da guarda ela polícia,
e como. Pruv. eAv. () AUl'il 1811. (CoU. Nub.)

..- sobre levanLamrnto de sequestro dos fundos
do conLracLo de Bissáll e Cacbéo. Prov 2.
27 SeLemln'o 1811. (CoU. Nub.)

-'

.- carcerados ele mera potencia pelo governador
em S. Paulo, e a pedido de seus senuOl'es,
que carceragem paga"ão. Provo 3Abril 1813.
(CoU. Nab.)

pertencentes ao sequestl'O feito aos Jesuitas
farão mandados restituir á libt'rdade, e
como. - Vid. P1-ov. 4 Janho 1813. (CDU.
Nub.)

não seráó considerados os subditos portl1guezes
e argelinos encontrados a bordo de emuar
cação inimiga sem salvo-conducto. 'frat.
13 Julho 1813, art. 6. (CoU. Delg.)

de fabricas de mineração &c. de que privile
gios gozão. Alv. 17 Novembro 1813; -decla
rado pclo Alv. 8 Julho 18H>.

sobre a arrecadação pela alfande~a dos 800 rs.
dé cada um, como equivalente do contrado
do tauaco. PorL 29 Novembro 1813, annexa
á Provo :2.- 8 Janeiro 1.8:23. (CoU. Nab.)

ESCIlAVOS: regulou-se a arqneaçiio das p01h:ll'

cncões de:;tinadas ao seu ll.'nuco. Alv. 2't
No'vpmllro J81:,. - Vid. P01·t. 12 Agasta
182li. (CoU. Naú.)

sobre prisão de ioclivirlno, por não apresenta!'
eU} juizn escravos POI' pIle penhurados, e
cm sen podei' dC'posiLados. Provo 9 Maio
18tli. (CoU. Nub.)

por cansa do seu tl'nfico il1icilo se celebrou o
Tl'nt. 22 Janeil'o 1815, ratificado peja Carl.
8 .fulIuo iH15 (CoU. Delg.); aeldicionada
pela Conv. 2~ Jnlho 1817. accoll1ranbada
-do FonnularlO n.O 1, lllstrs. n.O 2, RHg.
11.° :3 ; e pelo flrt. separado de 11 SeLembro
1817.

(meia siza elos) : mandou-se qne fosse arrema
tada em hasta publica em cerlos Jognres da
'Provincia do Rio de Janoil·o. Res..J5 l :0

vembro 1815, annexa á Res. 7 Janeiro
1820. (CDU. Nab.)

sobre mndo de desobrigar as fianças a seu
despacho, providencias. e quaes, derito-se.
Res.ii Julho 1816 (CoU.Nab.); Res. 9Ju
lho 1821. (CDU. cit.) - Vid. Res. L" 2<l
ll!aio 1826. (CoU. cit.)

- sobre elles foi 30S vassalos portu~uezesprobi
hielo commercial'. TraL 22 Jaoeiro 1817
(B. Canwiro, addit. 1.0); para cuja melhor
execução, Av. 17 Fevereiro 1.817. (Loc. cit.)

decisões sobl'e requerimentos de prelendentes
fi reclamacões como intercssados em em
barcnções 'de seu commel'cio npl'esadns. 
Vid. Res. 22 Setembro 1817. (CoU. Nab.)

- seu cnsamento mandou-se. e como, promover
em M.inas-Geraes. Pruv. 27 OuLubro 1817.

de conformidade com os h'atados de 22 Janeiro
1815, &c., eslabelecerão-se penas contra 05
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que fizessem commercio il1icilo el' pSCI'avos.
providenciando-se. ecomo, a I'e~reito de-tes
qlle em cumcqlleucia ficàssem livres. Alv.
26 Janeiro 1318,

ESCRAVOS

reparlições. POTl. 1." 20 Ahl'i11825 (Coll.
NI/b.); e na inlenc!Pllcia da tllflrillb:J. Av.
17 t\140s\o '1830. (CoU. cít.).-ViJ. Res. 25
JU11ho 1831, infra.

ESCRAVOS: sellS dirpilos de alfandega elevarão
se. Alv. 25 Abril 1818, § 4.

tmpia siza dos) e niio inleira ~e pa~a dos rylle
fllrpJl1 vendidos com engrl1hos, &c. Ut-'s.
lô Splembro 1818, mmexa á Pudaria 3.a

15 Julho 1823. (Cult. Nab.)

finl? ele 80 reis sohre cada um ni! cidade de
l\lnrianlla c seu lerlllo se é1ulllrisllll pnra
reparo de Cl'rl;lS ponles. Prol'. 51'o,embro
1818. (Cott. Nub.)

- ladinos importados da Ar!ica para o Brasil por
seus senbol'es, sendo para o seu serviço e
n~o para nef!;ocio, foriio iSl'nlos de direilos.
Av. 10 Dezembro 1818. (Ind. AlIJ. verh.
Escmvos.) Res. 2." 6 Aguslo 1819. (Coll.
Nab.)

- 305 navios de seu h'afico drnl'gou o governo
brilannico os soccorrns ordinarios. Av. 11
Dezerubro 1818. (Coll. Nab.)

(meia siza dos) se não cohl'a de arremataçõps
nnleriorp.s ao Alv. 3 Junho 1809. Provo 22
JlInbo1819. annexa ti nes. 10.· /1 Dezembro
1827. (Cott. Nab.)

- despacbados para S. Pan10 dcvião nos registos
apresenlar passflporle para pa;rarem os di
reilos. Provo 4 Janeiro 1820. (Cott. Nab.)

- seus lL'abalbando nas reparliçóes niio podem
ler os emprep;ados com vencimenlo no ar
senal do exercilo e fllrlalrza ria Conceição
c fal)1'ica da polvora. Av. 23 Abril, Res.
23 Muio 1821 lColl. Nub.); 'e em todas as

ESCRAVOS prpsos no Rio: ordenol1-sn qne seU5
Sl'nllnrps no calabouço só paf!assPUl corne
doria~. Av. 28 AIII'il 1821, allnexo ao AIf,
3.° 29 Dezelllbro 1831. (Coll. Nab.)

seu castigo. - Vid. Açoutes.

- procpsso a seguil' de confoTmidarlfl com o Trat.
2~ .Julho 1817, e AlI'. 26 .t<ltlPiro 1818. c
d.'sliuo dlls libeJ los. Av. J4 Julho, Avs. 28
AF!0sto e 3 J)"zpml>ro '1821, auuexos á Porto
7 Fevereiro 1825. (Cott. Nab.)

sobre casamenlo de um falTO com esc, a que
comprára e qne depois liberlAra, &c.- Vid
P'·OV. 8 Agosto 1821. (Cott. Nab.)

,mpia siza dM) foi excepluada das franquezas
concedidas as feiras de S. Ch"istovão e
campo de Santa Anna. Provo 4 Janeiro 1822.
(Coll. Nab.)

sobre procedimenlo injustamente havido com
nUla e:,erava que se rurrára e e'lava em
})osse de slla liberdade, e sobr.' o que cum
pr'iria haver-se a re·peilo. - Vid. P1'OV. 12.
Abril1b22. (Cull. Nab.)

de S. A. R. empt'c~ados na forlaleza da Con
ceiçflO ord nou-se f'Jtle livpssetU salurio igual
aos dos Olesmos oflieios. PorJ:. 31 Maio 1 22.
(CoU. Nab.)

sohre fianças i 111 postas as embarcações de apr~
sentar c~rlidã() de que os escravos conduzi
dos nüo hav'lão pass'1l1o a dominios eslran
geiros. Res. 1." 28 Setembro 1tl22. (CoU.
JVab. )
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ESCRA VOS (meia siza dos) passou a ser arreca
dada na adminislracão das rendas na côrte.
Res. 3.' 11 Dezcmh,'o 1822 (Cult. Nab.);
1nsll', 4 Fevereiro 1823, arls. 3, !JS (Colt.
Gw'. Pr.); Porto 1. a 7 Maio 1823. (Colt.
Nab.)

sobre cobl'ança de direitos nas alfandegas
quando oriundos de porLos prohibidos, ou
da Babia, onde havia ~uel'l'a ; e encontro dos
mesmos direitos nacôrte. fies. 13Dezembro
1822. (CoU. Nab.)

dps portos d'Africa ao sul do eql1adol', excepto
d'Angola, forão isentos do sequestro ol'de
nado pelo Dec. ii Dezembro ultimo. Porto
2.' 23 Janeiro 1823. (CoU. Nab.)

os ~')ldados que como taes forem l'eclamados
uevem seI' conservados em segurança no
quarlel alé se legalisar conlra elles o direito
de seus senhores. POI'to 20 Fevel'eiro 1823.
(Repel't. Cunho Mat. verbo Escl'avos~ n.O 3.)

- empregados como operarios no arsenal de
guerra: ordenou se que seus salarios fossem
enlregues ás respeclivas senhoras que com
parecessem por procuração, e como, e sob
que penas, no caso de fraude. - Vid. A1'se
nal de gLLerra. Res. L' 12 Junho 1823.
(CoU. Nab.)

(meia siza dos) na vina da Praia-Grande man
dou-se arrecadar pelo juiz de fÓl'a, regu
lando-se pelos Alvs. 3 Junho 1809, 2 Ootu
bro 18li, Res. 16 Fevereiro e 16 Selembro
1818. Porto 3. a 15 Julho 1823. (CoU. Nab.)

despachados para os portos do sul que direilos
paga vão nas alfandegas declarou-se. Porto
16 Setembro 1823. (Colt. Nab.)-Vid. Res.
2.·, 3.a 25 dito, 13 Dezemb1'o 1823; e Prol'.
2.· 11 OLLlLLb1'o 1825; e Res. 7.· 8 Abril
1826; e 3.· 2 il1aio 1826. (CoU. cit.)

ESCUAVOS: a \lma que litigava pela sua liber
dade com hel'deil'O que a ella se oppunha.
se mandou prestar auxilio e dar curador.
sendo aquelle herdeiro ohrigado a levantar
o preço deposilado da avaliação da liber
dade a que se não oppunltão os demais
het'deiros. Provo 2l) Setembl'o 1823. (CoU.
Nab.)

cuidai' em promover seu bom tl'atamento foi
incumbido aos pl'esidentes de provincia.
Lei 20 Outubro 1823, ad. 24, § 10.

- que seu senhor fÔl'a obrigado a liberlar para
serem soldados na Bahia por oecasião da
guerra da illdepenr!encia se maodal'ão satis
fazer pelo seu juslo valol', e como. Provo
23 Outnbro 1823 e 10 Se Lembro 1824
(CoU. Nab.); sobre pagamento requerido
de uns comprados para o mesmo fim no
Maranhão por lord Cockrane. Res. 21 Ja·
neiro 1828. (Coil. cit.)

- da fabrica da polvora empregados no jardim
bolanico. - Vid. Fabrica, etc. Porto 7
Novembro 1823 (Colt. Nab.); Dee. Reg. 21
Fevereiro 1832, arls. 49 a 51.

a uma escravu que fôra alacada de morph eae
a quem o senhor abandonára, mas que de
pois de sãa, este quizera chamai' ao capli
veiro, se mundou auxiliar judiciariamenle
e dar curador que a defendesse para haver
a liberdade a que seu senhor se opponha.
Provo 1. a 15 Dezembro 1823. (Colt. Nab.)

- approvou-se plano para que nos registos de
S. Paulo e Minas se obstasse o lt'ansito dos
que fossem levados furtados. Porlo 1. a 28
Janeil'o 1824, e Av. 12. 0 22 Julho 1831,
(Colt. Nab,)

- que ussentarcm praça em logar de pessoas li
vres, não devem sei' de menores qualidades
physicas e moraes. Porto 29, 30 Março
18211. (Repel't. Cunho Mat. verbo Escravos,
n.O 2.)
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ESeRAVOS (meia siza dos) : se paga dos que as
senlarem praça. Porto 29." 30 Março 1824.
(}(epe'ft. Cunho AIat. verbo Escrat'os, n. o 2.)

ESCRAVOS

excluidos de trabalhar no jardim botanico
mandado crear na cidade de Cuyabá. Porto
11 Março 1825. (CoU. Nab.)

:- da fazenda publica existentes no estabeleci
mento do linho canbamo no Rio Grande
de S. Pedro farão mandados avaliar e con
duzir para a côrLe. Porto 2.' 31 Março, e
Podo 20 Abril; Provo 31 Agosto 182,4. (CoU.
Nab.)

-- devem mostrar que o não são os pretos e par
dos que se orrerecerem para assentar praça.
Porlo 26 Maio 1624. (llepe1·t. CLL~h. 111ato
verbo Escmvos, n.O 2.)

- sobre direitos nas fazendas proprias para o seu
commercio. Res. L' 8 Julho 182lJ. (CoU.
Nab.); sobre annulação de arrematação de
taes 1/2 direito. - Vid. Res. 1.a 22 Maio
1828. (CoU. Nab.)

- 'meia siza dos) : negou-se a encampação do seu
contracto na Bama, e porque. Res. La 11
Novembro 1824. (CoU. Nab.)

- fugidos: providencias na côrte derão-se, e
quaes, sobre meios de sua apprehensão.
Porto 24 Dezembro 182ft, (CoU. Nab.)

- podiâo ser apalpados de dia ou de noite para
verificar-se, si estavão armados, § lJ.; sendo
enconlrados de noite depois do toque dos
sinos que penas tinhão, § 7 ; os taberneiros
que lhes com prassem objectos furtados corno
erão punidos, § 9. Edil. 3 Janeiro 1825.
(CoU. Nab.)

- de))Qsilados em poder do deposilario publico
da côrle não podem ser relidos por elles
pal'a pagamenlo das despezas feitas, e por
que. Alv. 5 Março 1825. (CoU. Nab.)

- salvo sendo orrerecidos gralllilamen te, forão

II

ESCRAVOS: sobre pretenção de conceder a li
herdade a uns que farão salvos do naufrágio.
Porto 3." 12 Março 1825. (CoU. Nab.)

- um oll'erecido gratuitamente para serl'ir no
arsenal de marinha foi acceilo. - Vid.
Al"Senal de iI1al'inha. - Av. 2 Abril 1825.
(Cott. Nab.)

(meiasiza dos): escrivão della em Serg-ipe no
meado com vencimento annual de 1ô:t/J rs.
approvou-se. Port. 2.' 20 Setembro 1825.
(CoU. Nab.)

devião os commissarios de policia obstar os
seus ajuntamentos, § 1; presos por fup;idos
ou em quilombos que deslino tinhão, § 11;
suas appl'ehensões por quem erão feitas e
como participadas, S12; os presos em des
ordens ou com armas, ou commeltendo
crimes como erão castigados, S 1.3. Instrs.
3nnexas á Porto 2. a 4. Novembro 1825.
(CoU. Nab.)

- (meia sizados): nas'suas a1forrias por dinheiro,
e nas arrematações em hasta publica não se
deve cobrar. - Vid. Res. 5.' 19 Abril 1826.
(CoU. Nab.)

accordon-se com a Grãa-Brelanha, e como, a
cessação do seu commel'cio. Conv. 23 No
vembro 1.826. - Vid. A fl'icanos livres.

apresados: sobre meios de haver a impor
LaDcia das suas reclamações. Res. 5.' 6
Abril 1827. (CoU. Nab.)

- imposto da policia de 800 rs. de cada um que
fosse importado da Africa declarou-se ex
tincto, e porque. Res. 2.' 6 Agosto 1.827.
(Cott. Nab.)

73
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ESCRA.VOS: destruir seus quilombos incumbe
ao juiz de pnz. e providenciar que se não
formem. Lei 15 Outubro 1827, art. 5, S6;
Lei 261. 3 Dezembro 18lJ.i. art. 91; Reg.
120. 31 Janeiro 1842. art. 65, S 5.

os direitos de sua importação forão exceptua.
dos da arremaLacão ordenada dos meios
direitos das alfaildegas. Lei 25 Outubro
1827. art. 2.

- jornaes dos que trabalhárão nas fortificações
de MonLevideo se mandárão. c como. pa
gar. Res. 2." 5 Novembro 1827. (CoU. Nab.)

- retidos em prisão e depositos se considcrão
do evento (,}uando seus donos os não pro
cllrão. e que destino devem ter.-Vid. Av.
28 Janeil'o 1828. (CoU. Nab.)

- presos no calabouço na côrte, sendo a req':1e
rimento dos senhores. pagavão 40 rs. dla
rios de imposição, mas não quando por ou
tro motivo. Porto 1." 12 Fevereiro 1828.
(Ind. Alh. verbo Escravos.)

- encontrados fazendo despejo nos logares po
blicos erão. e como. castigados na côrle.
Edil. 26 Março 1828. (Ind. Alb. verbo Es
c?'avos.~

sendo encontrados nós, ou n fazer os referi
dos dl:spejos. erão apprehendidos para se
fluerem eITectivas as multas contra os donos.
Olf. 17 Setembro 1828. (Ind. Alb. verbo
Escravos.)

os máus ti-atamentos e crueldades com elles
praticados. e os meios de preveni-los com
municão as camaras municipaes ás assem
bléas provinciaes. Lei 1 Outubro :1828, arte
59; Lei 16." 12 Agosto 183lt.. art. i.

(meia siza dos): de compra julgada nuHa res
titue-se. Res. L" 17 Outubro 1828. (CoU.
Nab.)

ESCRAVOS: embarcações de seu commercio
como erão visitadas e desempedidas pela
saúde. Dec. Reg. 17 Janeiro 1829, art. 1.6.

- na Bahia sahindo das villas, &c.• devião lev;uo
cedula de seus senhores, e com que forma~

lidade. Dec. 2. o 20 Março :1829. (CoU. Nab.)

- condemnados á mode por homicidio de seus
senhores ordenou-se que fossem logo exe
cutados sem recurso de graça. Dec. 11 Abril
1829, mandado observar por Av. 26 Fev~

reiro 1834.

- (meia siza dos): para sua cobrança na pro·
vincia de S. Pedro se derão providencias. c
quaes. Provo 26 Outubro 1829. (CoU. Nab:)

- liberdade de uma que o!Terecia dinheiro para
obtê-la mandou-se que o intendente da po
licia promovesse pelos meios concilia torios.
Av. 2.·17 Março 1830 (CoU. Nab.); outra
mais positivamente. Av. 29 Julho 1830.
(CoU. cit.)

- sobre reclamações de indemnisações de ap1'l'
samentos de navios empregados no seu tra
fico então licito. Res. 21 Abri11830. (Col~

Nab.)

sobre mortandade extraordinaria havida em
embarcações que os conduzião mandou·se
syndicar. e como. Av. 26 Novembro 1830.
(CoU. Nab.)

policia a respeito deHes na Bahia foi rec~ro'

mendada, e como. ás autoridades ciVIS e
militares. Res. 14 Dezembro 1830.

o mal que consistir no castigo applicado por
seus senhores. on o que deHe resultar j

justificave1. Cod. Crim. art. 14, S6.
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ESCRAVOS: o damno por elles causado é satis
feito pelos senhores até o valor dos mesmos
escravos. Cod. Crim. art. 28, § 1.

ESCRAVOS

ou 2.· linha, recebião unicamente as gra
tificações arbitradas nas posturas. Av. 23
Julho 1831.

;... que penas solIrem, e quaes se commutão, e
como. Cod. Crim. art. 60.

~ que commetterem insurreição como são puni
dos. Cod. Crim. arts. 11.3 a 115.

~ do arsenal de marinha não podem ser empre
gados nos domingos, salvo quando. Av. 22
Dezembro 1830. (Repe1'l. Cunho Mat. verbo
Escravos, n.· 5.) - Vid. 28 Janei,'o 1811
sup1'a.

:- do arsenal de marinha: mandou-se pelo juizo
dos feitos promover causa crime sobre uns.
Av. 1.°24. Março 1831. (CoU. Nab.)

!- demorados nas cadêas da côrte: providenciou.
se para que se arrematassem pelo sollici
lador dos captivos. Av. 1.. o 13 Abril, e 3.·
fi Maio 1831. (CoU. Nab.)

;,,;.. providencias motivadas pelo recéio de subIe
vacão nos limites de S. Paulo e Rio de Ja
neiro. Av. 20 Maio 1831 (CoU. Nab.); em
Itaguahy, Av. 31 dito (Coll. cit.); em outro
logar. Porto 3. a 8 Junho 1831 (CoU. cit.) ;
em Minas, Porto 15 dito (Cott. cit.); na
côrte, Port. 16 Julho 1831. (Cott. cit.)

IP não podem ser admiUidos como operarios e
serventes nas estações publicas emquanto
houver iogenuos ou libertos que nellas
desejem empregar-se; nem os empregados
publicos, e outras pessoas com exercicio
nos arsenaes podem ter os seus em taes
estabelecimentos. Res. 25 Junho 1.831,
ampliado a todas as provincias. Res. 20
Setembro 1831...

~ fugidos: quem os apprehendesse, seja de 1.·

n

ESCRAVOS parados em vendas ou outros logares
não devem na côde as rondas de permanen
tes consentir. lnstr. 24 Julho 1.831, art. 7
(Cott. Nab.); Instr. 29 Novembro 1831,
art. 15.

_ presos na côrte são conduzidos para o cala
bouço. Av. 2.<> 17 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- pela liberdade de um do convento de S. Bento
que apresentava o seu valor interessou-se o
governo. Av. 2. o 22 Agosto, declarado por
Av. 16 Setembro, e mais 2 por Av. i.O 1.8
Novembro 1831. (CoU. Nab.)

- (meia siza dos): seus thesoureiros forão mane
dados entrar para o cofre com as quantias
por que fossem responsaveis. Ord. 6 Oulu.
bro 1831. (CoU. Nab.)

- (meia siza dos) mandou-se arrecadar pela meza
de diversas rendas na côrte. Prov. Lo 10
Outubro 1.831 (CoU. Nab.); Reg. 14 Janeiro
1832, arts. 1, 4. a 1lJ, 31, 32; alterado no
art. 9 pelo Reg. 28 Março 1832. - Vid,
Reg. 26 Março 1833, infra.

(meia siza dos) : sobre aceitar-se lanço olIere
cido pela arrematação de contracto em
Campos. Res. 1.. 14. Outubro 1831. (Cott.
Nab.)

se mandárão admiltir a trabalhar, em falta
de gente livre, nas obras das muralhas e
officinas do arsenal do exercito. Lei 27 Ou
tubro 1831, art.4.

- sua importação foi prohibida.-Vid. Africanos.
Lei 7 Novembro 1831.
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ESCRAVOS: sobre a barbaridade de castigo em
um de menor idade providencias. Avs. h.o
8.° 11 Novembro 1831. (Cott. Nab.)

ESCRAVOS

provincial. Lei 58, 8 Outubro 1833, ar1s.
31, 35; Lei 40, 3 Outubro 183ll., arts. 36,
39. - Vid. Reg. 6 Dezembro 1834, infra.

- favor e auxilio para obter liberdade se man
dou, e como, prestar a uma, cuja senhora
exigia preço exorbitanle. Av. 3.° 15 Dezem
bro 1831. (Gott. Nab.)

das al'mações de balêas que destino tiverão.
Vid. Anllacões. Av. 2.° 29 Dezembro 1831.
(Colt. Nab:)

- pelas qnantias adiantadas pelas camaras para
assalto de seus quilombos não é responsavel
o juiz. mas deve deferir os requerimentos
do procurador para cobra-ias dos senhores
dos escravos. Porto 30 Abril1Ba2.

por elles intentão queixas seus senhores. COPo
do Proc. ad. 72.

- não são admitlidas soas denoncias contra os
senhores. Cod. Proc. art. 75, § 2; nem po
dem ser testemunhas sim informantes, e
como inquiridos, &c., art. 89.

(meia siza dos) : deu-se intelligencia ao arll0
do Reg. 1.4. Janeiro 1832. Ord. 22 Março
1833.

(meia siza dos) : regulou-se, e como, nova
mente sua arrecadação pelas mezas de ad
minislração de diversas rendas. Reg. 2·6
Março 1833, arts. 2, 23 § 8, 4.2.

de fabricas de mineração, e de assucar e la
voura de cannas são, e porque e para que
fim, considerad0s partes integrantes das
fabricas referidas. Lei M, 30 Agosto 1833,
art. 2.

- (meia siza dos): passou a pertencer á receita

EseRAVOS (laxa dos) : residentes nas cidades e
vilJas foi estabelecida pagando cada um
solteiro 2:t/J ' e casado 4.:t/J rs. , e como. Lei
59, 8 Outubro 1833. art. 5, S5; mandou-se
arrecadar do 1. o Janeiro de 1.834 em diante.
e guardar em separado. Ord. 5 Dezembro
1833 (Mano CoUect.); executada a Lei por
Instr. 1.3 Dezembro 1833.-Vid. Reg. 6 De·
zemb"o 1834, infra.

- (meia siza dos) que se libertarem não se co
bra. Ord. 13 Novembro 1833.

_ {taxa dos): para cobl'ança considerão-se casa
Qas as viuvas que tivere~ familia do exlinclu
matrimonio. OIT. Circo 27 Fevereiro 1836.
(Mano Goltect. )

(taxa dos) : a collecta deve fazer-se pela colle~

to ria do Iogar a que pertencer a freguezia
om que forem dados o rol para desobriga 6

policia. Circo 7 Junho 18M.

(taxa dos) : pagão os empregados na navegação
costeira, não os na marinhagem dentro dos
limites marcados no Reg. 13 Dezembro.
Port. 16 Junho 1834.

os guardas policiaes empregados (em S. Paulo)
em assaltar quilombos como seráõ pagos.
Res. 7. ° 25 Junho 1834, arts. 9, .u.

(taxa dos) : para cobrar-se deve-se proceder á
sua matricula, independentemente da re
cepção da lista de família, que só servirá para
solver duvidas, visto o art. 9, R6g. 13 De
zembro. Porto 7 Julho 1834.

(laxa dos) : para cobrança devem os collecl:01'eJ
fazer a matricula pessoalmente. Porto 91~
lho 1834.
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Jl,StJ{A VOS recolhidos ao calabouco na côrte:
além ela lisla semf1tnal, de\'~-se publicar
ClU lra ~eral tonos os mezes dos recolhidos e
Dão reclamados, e como organisada, e para
que fins. Av. 12 Agosto 18M.

- {taxa dos) : pagão os ,das olarias, e charquea
das, denlro dos limjles da decima , e os que
DOS mesmos logaros residirem, ainda que
empregados em srirviço fÓl'a da villa, con
forme os arts. 3,5, Reg. 13 Dezembro. OIT.
28 Agoslo 1834.; Circo 15 Janeiro, Ord.
U Abril 1835.

- {laxa dos): contillllou a perlencer á receita
geral. Lei 4.0, 3 Oulubro 183fJ, art. 38.

- (meia siza e taxa) : na côrte passou a ser arre
cadada pela recehedoria do municipio. Reg.
fi Dezembro 183lJ, art. 1, §§ 25, 39, art.
f-6; e nas demais provlncias. Reg. 30 Maio
1836, art. 76, § G. (CoU, Planch.)

;,..- @axa dos): quando os collectores se persuadi
rem qne é falsa a declal'ação do proprietario,
devem proceder conforme o art. 10, Reg.
ia Dezembro-Ord. 9 Janeiro 1835.

~ importados para o sul do Rio de Janeiro erão
livres de pagar os h:QJ'dOO do Alv. 4. Dezem
"hro1.810, e porque. Ord.19Fevereiro 1835.

- S lISpeitos de revoltosos na Bahia ordenou-se
Dão sahissem das prisões sem ordem do pre
sidente, obrigando o promolor aos senhores
a assignarem termo de segurança. OfI. 4.
Março 1835.

àlec1arou-se não estarem comprehendidos no
art. 118 Cad. Proc., ainda quando viagem
em companhia de seus senhores. Av. 18
Março 1835.

- .. (Iaxa dos): paga-se no ado do lançamenlo,
sendo porém admissivel a espera de 15 dias.
Ord. 30 Abril 1835.

ESCRAVOS que matarem, envenenarem, ferirem
gravemenle ou otrenderem physicamente
os senhores, ascendentes e descendentes
delles, administradores, feilores. e suas
mulheres, como e quando são punidos com
3çoules e morle. por quem processados. c
julll:ados. com que recurso, e como execu
tados. Lei 4.•• 10 Junho 1835.

12 Junho 1835 (apenas cito no Repert. Cunho
Mat. Suppl. verbo Escl'avos, n.· 9.)

- não foi pel'miltido empregar em cultura á
-companbia de Nova-FrilJurgo e Cantagallo.
Res. 57,9 Outubro 1835, art. 1, § 3.

(taxa dos) : foi r('duzida a 1:t/J rs. de cada um.
Lei 98. 31 Outubro 1835, art. 9, S 5; sem
.admillir excepção alguma. Circo ~.• PorL
H Agosto; Purt. 17 Outubro 1836; Porto
21 Agosto 1837.

quaes se permittio fossem admiUidos como
trabalhadores Das obras publicas do muni
cipio da côrte. Av. iõ Janeiro 1836. '

em que circumstancias são admillidos Das al
fandegas para cooducção e arrumação de
mercadorias. Reg. 22 Junho 1836, art. 56.
(Coll. Planch.)

- declarou-se que, conforme o art. ~. Lei 10
Junho 1.835. Dão linhão recurso á vista da
Res. 11. Abril 1829. Av. 11 Julho 1836;
condemnados á morle em virtude da Lei
10 Junho 1835 tem recurso de graça. Av.
19 Agosto 1836; não devem executar-se5em
recurso ao poder moderador, Av. 3 Feve
reiro 1.837; Av. 17 dilo; ecom que decla
rações e limitações, Dec. 9 Março 1837; e
como emiadas as sentenças ao governo, Av.
26 Agosto 1837.

- presos na côrte pagão 120 r5. diarios que per
tencem ao thesouro, Av. 17 Janeiro I AT.
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U Fevereiro 1837; e á casa de correcção,
pal'a serem applicados nas suas obras. Av.
31 Julho 1837.

);SeRAVOS que cal'regarao S. M. o Imperador
em sua convalescença antorisnu-se o f!;0
verno para libertar, e como. Res. 30." 11
Agosto 1837.

_ declarou-se qnal a maneira de cumprir-se a
"otação nos diversos gráos de culpa e penas,
cooforme a Lei 10 Junbo 1835, arls. 1 e 4.
Cod. Proc. art. 332, e Res. 22 Agoslo 1833.
Av. 4 Oulubro 1837.

- a quem os furtar são applica"eis as penas de
roubo. Res. i38, 15 Oulubro 1837.

>- (taSa dos): Das villas é devida por inteiro ainda
que as dilas sejão ereadas DO decurso do
anno, e elles se occupem em serviços agrí
colas. Ord. 10." 13 Janeiro 1838.

~ determinou-se como se devia proceder com
05 que os rebeldes do Rio Grande do Sul
tem armados, e hoslilisado as forças impe
riaes. Av. 19 Novembro 1.838. (/orn. 73.)

_ (meia siza dos): os escriptos de compra e venda
emquaoto se não apresentão na respectiva
estação para paga-la não são subjeilos a
seIlo. Ord. 165, 20 Agosto 1839.

(meia siza e laxa): foi o governo aulorisado
para melhorar, e como, seu lançamento e
arrecadacão. Lei 2á3. 30 Novembro 1841,
art. 17; ~xeculada pelo Dec. Reg. 151, 11.
Abril 18ú2; prorogada a autorisação pgr
Lei 317, 21 Outu bro 18á3, art. 29; abran
gendo na côrle a legua além da demarcação,
Ord. 14 Novembro 18h3 (Jorn. 310); foi
suspensa a autorisação por Res. 346, 24
Maio 18á5; alterado o Reg. 151 pelo D-ec.
411, !J Junho 1845; addilado pelo Dec. 452,
iO Junho 1Sá6.

ESCR!VOS : obrigou-se ao concessionario de
loteria para fabl'Íca de fiar e tecer algodão
na côrte, a não Lê-los na referida fabrica.
Res. 247, 30 Noyernbro 18la1, art. 2, S2.

- condemnados conforme a Lei 10 Junho 1835
nào tem recurso algum, nem mesmo o de
revisla. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art.
80.

conhecidos por alguma das autoridades do lo
gar não são obrigados a apresentar passa
porle para transilo. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. 68, SI; em outros casos não,
art. 70.

- presos quanto pagão de carceragem; nem são
sol los em quanto não fôr paga. Reg. 120,
;'1 Janeiro 1842, art. 154.

- nacionaes com praça no exercito, no caso de
não Lerem prestado, como mililares, ser
~jço exlraordinario que os distinga e faça
di~nos de graça especial, são entregues á
adminislração fiscal competenle. Av. 18°4
21 Fevereiro 18á2.

- quando são bens do evenlo, e como a respeito
se proceda. Dec. Reg. 160, 9 Março 1842,
art. I,á, &:c.

- de almoxarifes retidos pelas lhesouraria~, li ti
tulo de sequestro por dividas á fazeu~a na
cional: como a respeito deHes se proc derá.
Ord. 17 Janeiro 18la3. (/orn. 34.)

- tmeia siza e taxa): mandou-se execular pela
policia e casa de correcção, na côrle, 05

arls. 22, 27, 28, Reg. 11 Abril. Or \ 19
Abril 1843. (/ol·n.116.)

- mandou-se, excepto os servenles, desp~ir
de cerlas obras da alfandega da côrte. O d.
27 Julho 1843. (Jorn. 220.)
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ESCRAVOS (taxa dos): para cobrar-se deve-se
observar a legislação em vigor emquanto
se nno ordenar o contrario para desi~nação

dos lagares a ella subjeitos. Ord. 61, 24
Agosto 1843.

ESCRA.VOS

avaliar, e como e para que fim. Dec. ~'27.

26 Julho 1845; cODsi~nllção para seu paga·
mento, Lei 514, 28 Outubro 1848. art 6.
S26. (Diar. 7939.)

- (taxa dos) : foi elevada. e como, ao dobro.
Lei 317. 21 Outubro 1843, art. 11.

- da nação foi o governo autorisado a vender, e
como, e em que circumslancias. Lei 317,
21 Outubro 18lt3, ad. 32.

- recolhidos á cadêa por se ignorar o senhor
tem llrbiLramenlo de quanlia para sustento.
e não devem ir para deposito particular.
Ord. 20 Dezembro 1843. (10m. 3lt4.)

(taxa dos): como se devem ma lricular, depois
de encerrada a matricula. Ord. 18.0 26 Fe
vereiro 1844.

:- as casas de sua consignação pagão imposto
denominado das - lojas. - Vid. Lojas.
Dec. Reg. 361. 15 Junho 1844, art. 2,
S 6.

- empregados como operarias em typograpbias
suujeitão·nas a taxa mais forte 1/10. Dec.
Reg. 38lt, 1ô Outubro 1844. art. 1, § 3.

- com praça no exercito: a um reclamado pelo
senhor, e que contestava ser escravo, man
dou-se que o curador defendesse, remettido
para esse fim ao ministro da justiça. Av.
13 Março 1845. (Jom.li9.)

- do extincto convento e hospicio dos religiosos
mercenarios do Pará farão cedidos em do
minio e uso ao estabelecimento de educan
das da provincia. Res. 349• .& Junho 1845.

- que servirão em armas a favor da rebeIlião na
provincia de S. Pedro do Sul mandárão-se

ESCRAVOS empregados por companhias em mi·
neração de terrenos diamanLinos devem
tirar licença annual, pela qual pa~aráõ 2:jj)
rs. Res. 37ft, 2á Setembro 18ltá, art. 7;
Dec. Reg. 465, 17 Agosto 1846, art. 27.
SS 4. 52.

(taxa dos) : sua cobrança dos anDaS anteriores
foi mandada encarregar. e como. e com
que porcentagem, e procedimento poste
rior. ás collectorias e mezas de rendas. Ord.
1.18. 2á Oulubro 1845.

- (taxa dos): como se deve arrecadar quando
leohão obtido em parte a sua liberdade~

Ord. 8.· 17 Janeiro 1846.

- achados em embarcação apprehendida com.
mercadorias: como a respeito deIles se deva
proceder. Av. 23.· 9 Março 1846. .

seus filhos podem os senhores expôr na roda
de exposlos. não os das Afl'icanas livres.
Av. H Abril 18116. (Jorn. 11.2.)

- {taxa dos) : deve ser lançada pelos agentes da
recebedoria sem mais gratificação que a
porcentagem. Av. 15 Abril 1846. (Suppl.
ao Jm·n. 151.)

da nação no arsenal de guerra da côrle : como
se e1fectuará o pagamento de sua despeza
de sustento. Av. loslr. 48. 27 Maio 1846;
Dec. Reg. 448. 19 Maio 1846. art. 56. S2;
Dec. Instr. h5á. 13 Jnlho 18lt6, art. 3; Av.
5 Fevereiro 18!18 (Gaz. Olf. 31, 3. 0 vol.);
Av. e Iostr. 1. t Novembro 18~8. ar!. U.
(Diar. 7945.)
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ESCRA.VOS (meia siza): pagão os eslran~eiros

lambem na permntação dDs seus. Ord. 30
Setembro 1846. (Gaz. Off. 31, 1.° vol.)

- ([axa dos): sohresoa arremalação com abati
mento, conforme o regnlamento, em Ser
gipe. Ord. 9 Novembro 18Ll6. (Gaz. Olf. 69,
i.ovol.)

- h,potbeca sobre elles onde deve ser registada.
Dec. 482, 1.4 Novembro 1846, art. 2.

- da nacão , suas altas e baixas devem ser feitas
peJ~ repartição onde exisliL' sua matricula.
Av. 25 Novembro 1.846. (Gaz. O/f. 82, 1.°
vol. )

~ de Inglezes e Allemães na côrte: sollicilou-se'
relação dos haplisados. casados e morlos.
Av. 24 Fevereiro i847. (Gaz. O/f. 148, 1.e

~ol. )

~ las tripulações dos navios empregados no ser
- ,iço das capitanias dos portos não são isentos

das matriculas, conforme os arts. 75, 89 do
Reg. 19 Maio 1847. Av. 11 Agosto 1.81&7.
(Gaz. O/f. 88, 2.° vol.)

- (meia siza) : em conciliação do art. 19 do Reg.
11 Abril, Ol'denou-se que para paga-la se
admlllisse como titulo o manifesto de sua
compra, Av. 17 Setembro 18/17. (Goz. Off.
11.6, 2.° vol.)

- ela fazenda nacional: as avaluações para sua
liberdade, como e por quem scráõ feitas.
Ord. 160, 30 Outubro 18/,7.

- empregados cm canôas devem matricular-se
Das capitanias dos portos. conforme o art.
64doReg. 19 Maio. A\'. 13 Novembro 1847.
(Ga•• Of{. 167, 2.° vol.)

ESCRAVOS da unção, em Piauhy, declarou
Dilo poder o presidente da provincia pe:r
millir que fllsse a ouLra província aprender
omci de que alli bou\'e~secarencia. Av.l
Fevereiro 18.~8. (Gaz. Of{. 34, 3.° roL)

(Laxa dos): fugidos como se cobrará de
formldade com o Reg. 11 Abril, e additz.
mento 4 Junho, Av. 16 Março 18/,8. (Ce.<:.
OfT. 6/', 3.° vol.)

da nação, em Pianhy, declarou-se poder
ser empregados Das obras publicas da capi
tal, vencendo salario, e qnal. Av. tãS&
tembro 18.&8 (Corl'. AIC1·C. 2ôt); Av. i De
zembro 181&9. (Dim'. 827:2.)

de particular mOl,to em serviço de forlaleza:
para indemnisação mandou-se que o freJ
prietario recorresse ao podei' judiciario,
Av. 30 Novembro 181&8. (Dim'. 7.963.)

- mandou-se Dão conservar como operarios b

arsenal de guerra emquanlo houver livres.
Av. 12 Setembro 18/'9 (Dia1'. 8213); e pua
execuçüo providencias. Av. 24 Novembre
1849. (Dia1'. 8280.)

- pertencenles a empregados do arsenal de ma
rinha se mandou despedir, e como substi
tuir por llOmeDs lilres. Av. 2UuLllbroi~h9.

(Dia,.. 8244.)

declarou-se que o art. 94 do Cod. Prac. defe
ser guardado mesmo nos crimes de que trata
a Lei 10 Junho 1835, e porque, á vista
do art. 67 Lei 3 Dezembl'o, e Cod. CrilB.
parto 1... tit. 1.°, cap. 1, 2, 3; til. 2.°.
cap. 1.0; e Cocl. Proc. part. 2.", cap. (j..

Av. 8 Oulubro 18.&9. (Dim·. 823:2.)

da fabrica ele ferro do Ypanema : a um m..o
dnu-se passar carla de libel'dade apresea 
tando O valor, Av. 7 Novembro 1849. DifIT.
8265.)
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ESCRAVOS do fisco fallescendo, seus bens per
tencem á nação, e por que. Av. 13 Feve
reiro 1~50. (Dilll". 8333.)

ESCREVENTE de ciruq1;iões da armada, - Vid.
A,'mada.-Ord. 18 Março 1809.

- juramenlado concedido a escnvao. - Vide
Escrit'ães. - Av. 1 Dezembro 1.849. (Dim'.
8272. )

ESCRIPTORIOS de negociantes, advogados, ta
helliães. escrivães, corretores e cambistas
pagão imposto, - Vid. Lojas. Lei 70. 22
Oulubro 1836, arte 9, §.4; Insll'. 5 Maio
1837; Dec. Reg. 361., 1.f) J linho 184.4; Av.
1.7 Maio 184.8. (Gaz. Off. 117, 3.· vol.)

ESCRIPTOS: sua censura. - Vide Censam.

- sua liberdade de puhlicação, impressão, venda,
responsabilidade, accusação , inlel'pretação.
- Vide Libe>'dade de imprensa. Proj. 2 Ou
tuhro 1.823, &C.; Lei 20 Setembro 1.830,
ads.!, '2, 4 a-.1.1, 13,23,50,52; Cod. Cr.
art.7, §5; arts. 8,9,90,99,119,261,
304 a 307.

- parliculares, - Vid. Escl'iplll1'aS par'liculares.

ESCRIPTURA CÃO de eSCrJvaes, thesourarias,
thesooro', lrapiches, etc. - Vid. as )'espec
tivas palat'ms e l'epar'tiçães.

- de livros-meslres dos corpos. - Vide Cor'pos.

- d~ marinha. 28 Setembro 1808; 9 Novembro
1809 (Rl'pert. Cunho ."'1ato Stlppt. verbo Es
criptll'rllçâo, nO. 3); OIT. 12.° 1,14,15,18
Novembro 1808 e Av. 26 Janeiro 1809; Av.
i.· e lasLr. 22 Selembl'o 1831. (CoU. Nab.)

11

ESCRIPTURAÇXO: em regra geral não prova
conlra lerceiro, mas a dos mercadores de
inteira fé e probidade em forma legal e
mercantil fazem prova semi-plena em juizo.
- Vid. Ass. 357, 26 Ab,'il 1817. (CoU.
Ass,)

- dos homens de negocio vale em Juizo pela no
breza que lhes dá e á sua proussão a
Lei 30 Agosto 1770, § 4, emquanlo se náe
pl'oval' juridicamente falsidade arguida. Res.
4 Abril 1818. (CoU. Nab.)

do registo da forlaleza de Vill gaignon ê paga
pela fazenda publica, e como. Porto 23 Se
tembro 1823 (Repel't. Cunh. AIat. verbo Es
cl'iptll1'ação); ordenou-se que um dos officiaes
de registo que eSlivesse de folga a fizesse.
Porto 4 Fevcl'eiro 1.824. (Loc. cit., n.· 2. r

- dos tahelliães e escrivães do termo devem os
juizes de direito em correição examinar e
corrigir, e como. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. 207.

ESCRIPTURARIOS das diversas repartições. -:
- Vid. as respectivas.

ESCRIPTURAS de compra e venda de beas de
raiz não se fazem sem cerlidão do pagamento
de siza, e sob que penas aos escl'ivães. 
Vid. Siza. Alv. 3 Junho 1809, § 8; Reg. 26
Março 1.833, art. 42.

publicas e particulares de compras e vendas
de embarcações só são validas vindo neIJas
incluida certidão do pagamenlo da meia
siza. - Vid. Embm·cações. Alv. 20 Outubro
1812, § á.

- e sua distribuição tem salario certo e deter
minado no Alv. 10 Oulubro 1754, e por
isso não são subjeitas a contagem. Provo La
23 Julho 1814. (Cott. Nab.)

74
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ESCRIPTURAS publicas: a taxa que exige a ne
cessidade dellas foi al1gmentada ao tl'iplo.
Alv. 16 Setembro 181.&, S 2.

de segUl'ança das prestações vitalicias aos con
ventos de religiosas no ingresso das noviças;
sobre as diligencias qne devem inlervir oa
legitimação de taes escriptl1ras. - Vid. Res.
12 Julho 1816. Av. 14 Junho 1817. (Ind.
Alb. verbo ESC1'iptu1"as.)

publicas são necessarias para provar-se com
pra de ramo de contrados reaes, não bas
tando publicas-formas de escriptos particu
lares sem testemunhas. - Vid. Res. 18
Setemb,'o 1817, anllexalÍ de 17 Julho 1821.
(Coll. Nab.)

- duvidas sobre adimplemento de condições de
contracto celebrado por escriptura em que
as paciscentes bavião convencionado solvê
las em juizo arbitral e não contencioso tiçe
rão decisão em conformidade. - Vid. Res.
27 Novembl'O 1817, annexa á PQ1't. 21 De
zemb"o 1822. (Cott. Nab.)

'- publicas: por elIas se mandarão reduzir a
contrados emphyteuticos de fateosim per
petuo arrendamentos e aforamentos que um
particular fizéra a diversos em S. Pedro do
Sul. Provo 26 Fevereiro 1818. (Coll. Nab.)

passadas por escrivães e tabelliães ajudantes e
de cuja validade se duvidára, forão revali
dadas, declarando-se que para o futuro fi
caria em todo o seu vigor a Ord. liv. 1, til 97,
§ 10, a respeito dos artigos em que os aju
dantes se não achão aulorisados para escre
ver. Dec. 16 Janeiro 1.819.

uma publica original de doação de serviços para
obter remuneração foi, e como, dispensada,
mandando,se aclmiltir instrumento extra
hido de notas de tahelliães provando-se sua
veracidade pelas testemunhas presenciaes
chirographarias que assignárão com o doa
dor, e isto porque. Res. 4 Fevereiro 1820.
(Cott. Nab.)

ESCRIPTURAS de compras c vendas subjeitas a
siza : dellas deçem os tabelliães da cÔr!.e
enviar ao thesooro rehlcão mensal. Port.
3.' 7 Janeiro 1823. (CoÚ. Nab.)

publicas são l1ecessnrins, conforme a Provo 28
Dezembro 175!J. para pagar-se as dividas de
bens de defuntos e ausentes; até fOO,)'p rs.
podem.se provar por justificação. Provo 22
Junho, Res. 9. a 2 Dezembro 1821.. (Coa.
Nab.)

pat,ticulares, e como, são sufficien tes para
lransferencia de apolices da divida publica
do \'alor de menos de um conto de réis.
Lei 15 Novembro 1827, art. 64.

de doação, como serão insinuadas. Lei 22 Se
tembro 1828, art. 2, S1.

podem lavrar independente de distribuição
e cumulativamente com os taLelliães do
termo, os escrivães dos juizes de paz das
freguezias ou capellas fóra das cidades ou
villas. Lei 30 Outubro i830. art. i j decla
rada quanto ao signal publico. e escolha
dos referidos pelo Av. 1 Agosto 1831, §S 2.
3.

falsas quem fabricar em materia pertencente
ao desempenho de seu emprego, como 6
punido. Cod. Crim. art. 129, § 8.

falsas quem fahricar, ou alterar sendo ver
dadeiras, ou supprimir, ou usar de falsas,
ou concorrer para falsidade, como é punido.
Cod. Crim. arts. 167, 168.

do contrado de seguros, quem fará, e como
seráõ registadas, e aonde. Lei 26 Julho 1831,
ads. 6, 7.

- e titulos de contractos de arrematações para
se passarem devem os label1iães e escrivães
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receber os conhecimentos da siza e meia
siza e como passados. Reg. 14 Janeiro 1832,
art. 9.

ESCRIPTURAS

de serviços, e como, celebrado no imperio
ou f6ra deHe. Arls. 1, 1G, Lei 108, H Ou
tubro 1837.

ISCRIPTllRAS: ordenou-se que os tabelliães e
escrivães dessem mensalmente ao coHector
do districto rela cão de todas as lransaccões
obrigadas a siz~ e meia siza, e das a'l're
matnções. e como orgallisada. Reg. cito 1á
Janeiro 1832, art. 12.

- publicas ou particulares são necessarias para
provar-se convenç:'o de premio de dinheiro.
Lei 24 Outubro 1832, art. 2.

- foi revogado o Alv. 23 Ahril1723 na parle que
impõe pena de nullidade as escripturas por
falta de dislrihuição. Disp. Provo art. 26.

- publicas de venda de escravos para se passa
rem deve, e como, previamente aos ta
belliães apresentar-se o bilhele de paga
menlo da meia siza. - Vid. Escravos. Reg.
26 Mal'ço 1833, art. 42.

- publicas ou particulares de contractos e arren
damentos, &c., e como papeis forenses,
como pagão sello. - Vid. Sello. Instr. 14
Novembro 1833, arts. 4,5; Dec. Reg. 355,
26 Abril 18úlc, arts. 6, 7. HJ.

- declarou-se qoe o Cod. Proc. art. 14 não pri
vára os escrivães de paz de as lavrarem con·
forme o art. 1, Lei 30 Oulubro 1830; Av.
14 Abril 183á ; Av. 9!J, 1á Agosto 1838.

- declarou o governo, e como, que o Alv. 30
Outubro 1793 estava revogado, senão pelo
Alv. 3 Junho 180!:J. S8. ao menos pela Lei
30 Outubro 1830. - Vid. Ord. 23 Setcmb7'o
1835.

- podem servil' para provar contracto de locação

11

ESCRIPTORAS: si eslão lavradas com as precisas
formalidades examinão O" juizes de direito
em cort'eição. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 207.

- de liberdade, compra, venCIa, doação. &c.,
de escravos devem, e quando, apresenlar
e onde, os senhores corno docnml'nlos na
matricula deJles para pagamenlo da laxa.
- Vid. Escravos. Dec. Re~. 151. 11 Abril
1842, art. g, e no seu ve~so se averba :1

meia siza, e como cito verbo e Reg. arts. 16,
17; por escripluras ou particulares. e como,
se celebra a compra e venda do mesmos
escravos. Verbo e Reg. cito al'ts. 19, 20.

de contracto de bens de raiz: declarou-se não
ter logar assistir o collector e procurador
:fiscal ii sua confecção, e porque. Ord. 27
Abril i8á4. (Jol'n. 124.)

- de compra de bens de raiz: approvou-se a
exigencia de rel<lções das celebradas nas Ala
gôas desde 1830. Ilfim de conhr.cer-se si fo
rào precedidas do pagamento da siza. Ord.
30 Abril 184lt. (Jorn. 12lJ.)

- de contractos feilos com o governo pagão o
l'espectivo sello. - Vid. SlJllo. Av. 42, 3
Julho 18M.

- de doação de <lpolices dos runrlos publicos lla
gão seIlo fixo.-Vid. SlJllo. Av. 62,31 Julho
1844.

- publicas de dividas ou qU<lesquer conlractos
declarou-se que o Reg. 26 Abril 18áll não
obrigava a passar só para produzir-se sello.
que recahe nos chirographos, e como. Av.
56, 5 Junho 18á5.
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ESCRIPTURAS publicas: declarou-se que os
conhecimentos de siza de bens de raiz
naqueJlas incorporadas não pagão sello. 
Vida Sello. Ord. 83, 28 Julho 1845.

de compra e venda de bens de raiz as quita
ções não pagão seno. - Vida Sello. Ord.
88, 31 Agosto 1846.

de compra de embarcações em paiz estrangeiro
são necessarias, e como devem confeccio
nar-se para que estas se possão matricular,
e como lavradas e por quem. - Vid. Em
ba7·cações. Dec. 481,24 Oulubro 1846; Dec.
Reg. 520, 11 Junho 1847, arts. 1/,4 a 1/,6.

como se lançaráõ no registo das h' thecas.
Dec. 482, 14 Novembro 1846

de contractos de juros, de formação, disso
lução ou prorogação de sociedades - e de
bypothecas podem os consules do imperio
em paiz estrangeiro passar, e como legali.
sal' e visar as que tiverem de ser produzid s
no imperio. Dec. Reg. 520, ii Junho 1847,
art. 96, §§ 4, 6, 7; art. 220.

public3s, e como passadas, são um dos dous
meios de provar a filiação natural afim de
poder gozar de direitos hereditarios. Res.
463, 2 Setembro 1847, arts. 2, 3; sobre a
qual se derão explicações em Av. 13 Julho
1849. (Dia7·. 8152.)

de arrendamento quando nã"O chegão a ser la
vradas ou assignadas pelas partes, restitue-se
o seBo. - Vid. Sello. Ord. 170, 9 Dezembro
1847.

- passadas antes da Lei 21 Outubro 1843 e Dec.
26 Abril 1844 para poderem ser registadas
no registo das hypothecas que se110 devem
pagar. Ord. 181, 28 Dezembro 1847.

ESCRIPTURAS de hypotheca a que sello deter
minado e proprio estão subjeitas. Ord. 10
Setembro 1848. (Con'. MeTe. 262, n.· 2.)

publicas e particulares com igual força devem
ser as procurações dos credores da fazenda
nacional a qualquer tiLulo para poderem
obter pagamenLo. Quaes sejão as pessoas
privileF:iadas cujos escriptos tem tal vigor.
Ord. 30 Março 1849. (Dial'. 8062.)

ord.enou-se que os tabelliães enviassem, e comq.
á thesoUl'aria o Leor dos conhecimentos de
siza de bens de raiz que n'aquellas se costu
mão incorporar. Av. 16 Julho 1849. (Diar.
8156,)

publicas: força deBas tem as cerLidões exlra
bidas, e como, dos livros dos corretores.
Dec. Rp.g. 648, 10 Novembro 1t;4.9. 3rt.
49. (Dia7·. 8263.)

particulares: em que circumstancias podem
as Santas Casas de Misericordia passae por
meio deBas procurações. Av. 11 Dezembro
1849. (Diar. 8278.)

ESCRIVÃES de Alfandegas, Armada, arsenaes de
guerra e marinha, BuIla, Camaras Munici
paes, Casas de moeda, Collectores, Commis
sarios, Conselho da Fazenda, Coereios, De
cima, Fabrica de polvora, Juizes Conser
vadores, Juntas de Fi:tz~nda, Mezas de
despacho maritimo e diversas rendas, No
vos e velhos DireiLos, Ouro, Provedorias,
Registo das mercês, 8e1l0, 8izas, Taxa de
heranças, &c. - Vida as l'e.~peclivas palav7'as.

de depositas publicos nas thesourarias.- Vid
Thesolwarias.

- da real camara. - Vid. Meza do Dezembargo
do Paço.

- do contencioso da fazenda real: sobre paga-



ESCRIVÃES

{ 589 }

ESCRIVIES

mcn lo de custas feitas por pleitos e execu
cuções no juizo da corôa. Provo 1 i Outubro,
L' 2 Dezembro 1808. (CoU. lVab.)

ESCRIVÃES da audiloria e matas do Rio de
J~neiro.-Vid. OfTicio 8 Maio 1809' (apenas
ctt. no Rf'pe/'t. Cunho Mat. verbo Escrivão,
11. o á). - Vid. Auditor de 11101,inha.

- do lancamento das sizas. - Vicl. Sizas. Alv.
3 J u~ho 1809, § 4.

- de orphãos e da camara e almolaceria, e do
alcaide na villa de Port'Alegre de S. Pedt·.()
do Sul crearào-se e para as do Rio Grande
e Rio Pardo, e Sanlo Anlonio cla Patrulha.
Prol'. 7 Outubro 1809. (Colt. Nab.)

:-'- de orpbãos para tomar posse por procurador
necessitava dispensa do desembargo do paço;
a quem e não ao ouvidot, pertencia approvar
idoneidade do servenLuario nomeado pelo
proprietario. Ord. 9 Novembro 1809. (Cott.
lVab.) .

:- do juiz commissario do delegado do physico
mór do reino. - Vid, Delegados. Alv. 22
Janeiro 1810, §§ 2, 31.

:-- do publico judicial e notas na comal'ca de Santa
CaLbarina creou-se outro. Dec. 22 AgosLo
1.8iO. (Cott. Nab,)

- das pesadas, entrada, meza grande, abertura,
e da fazenda no Maranhão: sobre soas mal
vel'saçóes. - Vid. Alfandegas. Res. 20 Maio
1812, (Cott. Nab.)

:- de igual oflicio na fórma da Ord. L. 1, Lil. 97,
§ 3, &c., são encarregados das serventias
dos que não tiverem serventuarios. Provo
23 Julho 1813. (CoU. Nab.)

ESCRIVÃES da almolaceria : um creou-se para a
cidnde de Olinda. Alv. 16 Fevel'eiro 1816.
(CoU. Nab.)

- dos juizes de fóra: a elles não podia o ouvidor
da comarca mandar que fallassem a folha
corrida. Provo L" 23 Julho 1814. (CoU.
Nab.)

no julgado de S. Romão, em Minas, creou-se
mais um que escreveria por distribuição.
Alv. 1.. o 12 Novembro 181!! (Cotl. Nab.); e no
do Brejo Salgado dous; e dous do meirinho.
Alv. 2.° da mesma data. (Cott. cit.)

- dos orphãos reprovou-se como pela Prol'. 29
Abril 1809 , que cobrassem 5 por% do preço
total dns arrematações, e porque. Provo 29
Maio 1815. (Cott. Nab.)

- de meirinho do juizo do geral, e de orphãos
mandou-se crear dous na villa de Baependy.
'em Minas-Geraes. Alv. 14Julho 1.815. (Cott.
Nab.)

de ouvidores podião ser por estes providos
unicamenle por 3 mezes, conforme a Ord.
liv. 1., til. fJ7, § 7, lirando depois os pro
vidos as provisões pelo desembargo do pa~

ço. Prol'. 1 Fevereiro 1816; 12 Maio 1.817.
(Coit. Nab.) - Vid. Provo 1.' 26 Janeiro
1.818, infra.

dos juizes de fóra respondem pelos feitos que
lhes forem distribuídos, pal'a o que terá
lagar a dislribuição sempre, aiada que o es·
crivão do juizo seja um. Provo 3."12 Agosto,
e 1.4 Outubro 1.816. (CoU. Nab.)

de medições e demarcações para a villa do Rio
Pardo e seu termo. em S. Pedro do fui.
creou-se um. Alv. 11 Janeiro 1817. (Cd'"
Nab.) .'
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ESCRIVÃES: para que elles tivessem :Jjudantes
ou escrevenles juramenlados não podião os
ouvidores dar faculdade, fundados na Ord.
liv. 1, tit. 97, S 7; PI'OV. 12 Maio 1817.
(CoU. Nab.)

- dos juizes ordinarios e de orphãos àa ilha de
S. Miguel ficarão servindo com os juizes de
fóra do ci~e1, crime e orphf1os novamente
creados. Alv. 9 Outubro 1817; identica
disposição para as vlllas de Taubaté, Pinda
monhan}.!;aba, e S. Sebastião em S. Paulo.
Alv. da ~nesma data.

- da corregedor do crime da côrte e casa podia
ser sub~tiluidopelo da chancellaria nomeado
interinamente por 6 mezes pelo chanceller
da casa da suppJicação servindo de regedor.
Provo 3u Oulubro 1817. (CoU. Nab.)

- de juizes de fóra que não tivessem provimento
por 3 mezes do ouvidor ou do desembargo
do paço, e não houvessem pago novos di
reitos. se mandaráõ suspender. Provo 1.a

26 Janeiro 1818. (CDU. Nab.)

-- no juizo da lndia e Mina erão os que servmo
nas al1dieDcias, e não os da meza do paço
da Madeira (em Portugal). Res. 1.7 Março
em POI't. 26 Uutubro 1818. (CoU. Delg.)

- da comarca, e orphãos separadamente, an
nexando-se ao primeiro a almotaceria, e
ao segundo a superintendencia das terras
e aguas mineraes na villa de Cuyabá, forão
con~ervados. Alv. 27 Julho 1818. (Coll.
Nab.)

- de meil'inhos dos rcsiduos e caplivos no Rio
de Janeiro crcnrào-se dous. Alv. 28 Se
tembro 1818.

- :ljudantes : declarou-se quaes os actos que po
àião escrever em conformidade com a Ord.
liv. 1, til. 97, S10. e por quem nomeados.
Dec. 1fi J3neil'o 1819, repelido em Provo
iO Fevereiro i820. tCaU. Nah.)

ESCRIVÃES do alcaide, almolaceria, sizas, e
orphãos, e como, se crearão com a villa da
Cachoeira em S. Pedro do Su1. Alv. 26
Ahril 1t;19.

dos auditorios da côrte: ordenou-se cessacàG
da cobrança de emollllnentos de 80 réis' de
certidões que não devião passar do numero
de folhas e autos que deverião pagar sello.
Provo 3." 26 Abril 1819. (CDU. Nab.)

da ouvidoria !reral do Para creal'iío-se daus.
Dec. 4. Jan~il'O 1820,

- não podião inquirir tesLemuhas, houvesse ou
não citação da parte fóra dos §§ 3 e 4. til.
86, Ord. liv. 1.-Vid. PTov. 13 Abril 1820.
(CDU. Nab.)

de orphãos: em a villa de Pitangui, em Mi·
nas, creoll-se um separado do da almota·
ceria. Alv. 2[1 Abril 1820. (CoU. Nab.)

- de ouvidor que delIe se queixára calumniosa
mente foi mandado estranhar severamente,
e ameaçado de, no caso de repetição, ser
corrigido com a privação do emprego. Pro?".
lJ.· 15 Maio 1820. (CoU. Nab.)

de orpltãos: a um ouvidor que o admiUira a
'servir sem provimento eslranhou-se, porque
devia nas correições veri.Gcar a sua aprcsen.
lação; e declarou-se como serião pagos 05

novos direitos de taes -provimenlos. Provo
18 Maio 1820. (CDU. Nab.)

do meirinho do juizo de orphãos e almotaceria
da villa real da Praia GI'ande crcou-se.
Alv.1.° 3 Julho 182U (CDU. Nab.); e.UII1

do da almolaceria de Maricã. Alv. 2.· dilO.
(Coll. cit.)

de medições e demarcações do juizo das seS'
marias da villa do Rio Grande de S. Pedre
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treou-se um, ficando porém liVl'e aos juizes
de f6ra e ouvidores da villa servirem-se dos
escrivães do seu cargo, para taes misteres.
Alv. 3.° 3 Julho 1820. (CoU. Nab.)

ESCRIVÃES da ouvidoria do civel da comarca
das Alagôas creárão-se dous, que escreve
rião por distribuição. Dec. 11 Novembro
1820. (C(}U. Nab.)

- civeis e crimes se creárão dous no julgado de
Mearim e Pindaré, no Maranhão. que escre·
vessem por dislribuição. Dec. 24 Novembro
1820.

'- em corrClçao que aposentadoria tem.
Vid. Aposentad01'ia. Lei Consto Porto 11
Maio 1821, &c.

- da almotaceria não podião ser isentos do do
nalivo e meia annala, nem de fazer processos
das correições dos almotacés, e porque.
- Vid. Provl 2." 11 Agosto 1821. (CoU.
Nab.)

- privativo dos contrabandos mandou-se no Rio
de Janeiro nomear separado do da correição
do crime da CÔ1'te e casa. Av. 1 Setembro
1821. (CoU. Nab.)

; c labelliães declarou-se não deverem cobrar as
custas à rasa sem serem contadas. não as
sim as das licenças e cartas que passão pela
chancellaria, e que no regimento tem salario
certo, e porque. Prov. 5 Janeiro 1822.
(CoU. Nab.)

- e1'5.o necessarios para executar-se busca na
casa do cidadão. - Vid. Bascas. Lei Const.
Porto 14 Outubro 1822, § 2, &c.

!"- de orpbãos e almotaceria: sobre demora em
cobrar-se a um os novos direitos interpo
lados da serventia do officio. - Vid. Res. 3.·
21 Olltllb,'o 1.822. (CoU. Nab.)

ESCRIVÃES da ouvidoria da comarca das Alagôas
determinou-se que fossem dous, escrevendo
por distribuição nos processos civE.'is ti

crimes. Provo 1.· 16 Novembro 1822. (CoU.
Nab.)

- da pbysicatura-mór de reino: sobre regulação
dos novos direitos que deveria pagar. e não
isenção, e como, dos interpolados. Res. 26
Novembro 1822. (CoU. Nab.)

- do geral do crime da cidade de Porto-Ale{!:re
de S. Pedro do Sul creou-se. Alv. 20 De
zembro 1822.

devem ter e levar ás audiencias potocolos, e
como escriplurados; do seu procedimento
devassava, e como, o juiz da chancellaria.
Alv. 4. Junho 1823, §§ 1, 3.

do alcaide, e da almotaceria e siza e orpbãos
annexos aos tabelliães crearão-se na vilJa de
Valença, Alv. 4. Junho 1823; item na de
S. Matheusdo Crato no Ceará, Alv. damesma
data; item na vilIa da Imperatriz no Ceará,
Alv. da mesma data.

do crime: ordenou-se que sem demora re
meltessem, independenle de pagamento
de custas, aos juizes informantes os tras
lados das culpas dos réos presos. maxime
pobres. Provo :12 Junho 1823. (CoU. Nab.)
Vid. Porto 1.a 8 1J-larço 182h. (CoU. cit.)

- dos feitos e execuções da fazenda: nomeação
feita de um por junta de fazenda não foi
approvada por inhaLilidade do nomeado.
- Vid. P,·ov. 25 Junho 1823. (CoU. Nab.)

devem datal' as certidões dos papeis subjeilos
a sello. Porlo lO Julho 1823 (CoU. Nab.);

, Provo 23 dilo. (CoU. cit.)

de comarca: a respeito de um declarou-se,
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que os proprietarios só fazem seus os ren
dimenlos da posse em dianle, e que era sub
jeito nos donalivos, &c., fixados na C. Re~.

30 Outubro 1779. Res. 31 Julho 1823.
(CoU. lVab.)

ESCRIVÃES das ouvidorias de comflrca que emo
lumenlos Jevavão das carlas de usanca dos
vereadores. 2 Provo 18 J\gosto 1823:

o do juizo dos feitos da corôa processa as cau
sas pertencenles á meza da corôa. Alv. 3
Setembro 1823.

_ de OI'PUÕOS: um oflicio se manoou arremntar
para com seu rendimenlo se suslentar 01'

pilão proprietario até ser maior. Res. 7 Ja
neiro 18:24. lCoU. Na/;.)

da casa doada: seus ordenados se mandou,
e como, suspender e cessar. Provo 9 Março
i82.&. (CoU. lVab.)

- das corporações de oflicios for~o abolidos.
Consto art. 179, S25.

da côrte ordenou-se "que nas sentenças flnaes
que passarem para transilo na chancelJaria
pozessem o Lermo da publicação, declarando
si as pflrles, &c. , eslivel'ão ou não presentes
ii publicação, e quando não, devendo a
el1as noliciar as diL[.lS sentenças, sem o que
não scrião selladas. Porto 5." 21 Maio 182LJ.
(Coil. lV ab.)

- de orphãos da villa de S. João d'Ei-Rei : sobre
sua nova lolação para regular-se os encar
gos do serventuario. Res. 6.' 2 Dezembro
182LJ. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que quando falIarem a folha de
clarem si os réos ja forão presos ou pro
nunciados, por que juizo, culpa e quanlas
vezes. Parlo 2. ~ 12 Fevereiro 1825. (CoU.
Nab.)

ESCRIVÃES; assig;naráõ as relações qlle os
juizes das conta' devem dar de todos os
lestamrntos snbjeilos ás disposições do Alv.
17 Junho 1809, e corno. Porto 22 Junho
1825. (CoU. Nab.)

devem nos autos fazer constar o impedimenlG
c causas delle, quando não forem presenles
os aggravos de petição no prazo. Accol'd.
3.° 5 Julho 1825. (CoU. Nah.)

do conlencioso da fazenda e antros qne o nã()
fossem ordenou-se que cubl'assp-m logo as
cuslas das execuções pelas quantias arreca
dadas, e porque. Res. 23 Agosto 1825. (CoU.
iVab.)

de orphãos : sohl'e a pretenção do da villa d()
Rio Pardo CLO S. Pedro do Sul de pagar só
mente a terça parte da lotação anollal da
aflicio resolvco-se, e como, mandando ava·
liar novamente o officio. Res. 2.' 15 Se·
tembro 1825 (CoU. Nab.); sobre igual pre
tenção do da villa de Sabara, em Minas.
Res. l! .• 27 Maio 1826, (CoU.1Vab.)

- da meia siza. - Vid. ESC1'aL'OS.

do contencioso uevem, para coul'ança do sello,
fazer as declarações a respeilo conforme o
§ 5, Alv. 17 Junho 1809. Porto 1. a 30 Se~

lembro 1826. (CoU. lVab.)

de ouvidoria c ausen tes: no de S. João cl'EI
Rei indefirio-se pretenção de nomeação de
\ljlldante jllramenllldo, como contraria á
Ord. li\'..1., lil. 2/', § 3; e lit. 97, § 10.
Res. /'. R 18 Novembro 1826. (CoU. Nab.)

de urlllazens nacionaes do Maranhão: confir
1ll01l-SC sua nomeação, ~eservadoo augmenlG
de ordenado para quando se tomasse me
dida geral. Provo L" 8 Janeiro 1327. (CotL
Nab.)
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JSCRIVÃES dos defuntos e ausentes: ao do Sa
bara mandou-se não cobrar encargos al
guns do oflicio por que fôra iseo to delles;
não porém perceber emolumentos anterio
res ao dia da posse e exercício, e porque.
Res. 2. 3 3 Março 1827. (Cott. Nab.)

- quando forem unicos nos respectivos juizos,
não é necessaria Jistribuicão nos feitos. Res.
13 Setembro 1827. •

- da correição, e do seu meirinho do Rio Grande
do Norl.e : a seus olIicios se reunlrüo (\S de
escrivftes dos feitos da fazenda, c o do seu
meirinho. Res. 20 Setembro 1827.

- Clfficios de justiça e fazenda passarão a ser de
servenlia vitalícia e não de propriedade. Lei
11 Outubro i827; e COmo pro"idos. Res.
i Julho 1830.

- elos juizes de paz assignão com estes os termos
de conciliação. Lei i5 Outubro 1827, art. 5,
SS 1, 2; por quem serão nomeados e jura
Dlentados; senem de label1iães de notas
DOS seus distl'iclns para fazer testamentos,
e como serão subl.tituidos, arL. 6. - Vid.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 91.

- de orphãos: contl'a um como se mandou pro
ceder para cnh'ada de dinueiros de 01'

phãos nos COrl'eS, cuja falta se 111e atlribuia.
Provo 1." 7 Novembro 11527. (Cott. Nab.)

- de orphãos : sobl'e o da Cachoeira, na Bahia,
annexo ao officio de segundo tnhelliflO, de
clarou-se que não podia o ou idor desan
nexa-Ios ainda provisoriamenle e para util
fim, e porque. Provo 29 Maio 1828. (Cott.
Nab.)

- dos orphãos não podiüo os ouvidores nomear,
sem que os nomeados tivessem obtido volos
na pauta dos pelouros. Dec. 1. o 3 Julho
1828. (CoU. Nab.)

11

ESCRIVÃES: conceder-lhes faculdade para terem
escrivães juramentados qne escrevão DOS

casos que as leis permittem, compete aos
juizes de 1.' instanci(l. Lei 22 Setembro
1828, art. 2, S1.

- para concessão de fianças StlO os que servirem
perante os mesmos juizes, regulando pelo
regimenlo do escrivão das fianças da côrte.
Lei cil. art. 2, § 3.

da junta de justiça em Goyaz creada pela
C. Reg. 12 Ago lo 1.761, recebião conforme
eUe melade des seus emolumentos. Res. 24
Setembro 1828, art. 1.

- dos juizes de paz erão dispensados do serviço
de 2." linha. Provo 23 Outubro 1828.

- dos juizes de paz: solveu·-se duvida a respeito'
do art. 6 da lei 15 Outubro 1827 supra.
Av. 13 Fevereiro 1829.

- do juizo de paz não podem ser os militares
de 1.' linha, exceplo reformados, desem
pregados; nem podião os comm:lfldanle,
major, ou ajudante de 2.° Dec. 21 Janeiro
1830.

- não devem, sob pena de suspensão, receber
alIegações, &c., em que refirào-se folhas
dos aulos sem cita·las. Provo do Reged. 1
Março 1830.

- para trabalho do ecc1esiastico se concedeu
qnanlia de aluguel de casa, em razão de
passar o aljuhe na côrle a fazer parte da
cildêa publica. Av. 3. o 3H'larço i830. (Cott.
Nab.)

- das camaras episcopaes são livremente no
meados e demillidos pelos bispos. Res. 5
Julho 1830.
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EscmVÃES de almotaceria providos vitalicia
mente, e que nno lil'essem oulro officio,
ordenou-se que fossem indemnisados com
outros de igual lotação. Res. 26 Agosto
1830, art. 5.

comparecem no jl1ry com o juiz de direito e
jmados. Lei 20 Setembro 1830, ad. 20;
leem perante o jury a accusação, defesa,
e lodas as peças comprobatorias, art. 28;
remetlem copia das multas dos jurados que
falLarem ao procurador da camara, e como
e para que fim, art. 76. - Vid. Cod. do
Proc. infra.

- do juizo de paz são tambem no distl'Ícto ta
belliães para, cum111ali'vamen te com estes,
passarem e'scripturas independen lemente de
distribuicão. Lei 30 Outubro 1830, art. 1.
- Vid. Av. 14 Ab1·il 183!l. Av. 9.4, U
Agosto 1838.

- dos orphãos: exlincto o direito dos das pro
vedarias, passão a servir nestas. Lei 3 No
vembro 1830, art. 3; escrevem de prefe
ferencia nos inventarios em que houver 01'

phão, desasisado ou proriigo, art. h; nas
provedorias annexas a ouvidorias ou juizes
de fóra, serão os aules dos defu,ntos e au
sen tes remetlidos aos escrivães de orphãos
da cabeça da comarca, art. 5.

de juizo de paz: entendido o art. 6, Lei 15
Oulubro 1827 , declarou-se que as camaras
podião nomear cidadãos brasileiros mora
dores na villa a que perlencesse acamara,
mas em logar que era do termo da outra
camara, sendo porém obrigados a residir
na primeira. Av. 20 Novembro 1830.

dos juizes criminaes acc0mpanhão os condem
nados á morte, e passão cerlidão de todo o
aclo para juntar-se ao processo. Cod. Cr,
arls. llO, !li.

accompanhão os juizes competentes para des
fazer ajuntamentos illicitos. Cod. Cr. art.
289.

ESCRIVÃES dos juizes de que se inlel'poser re
vista: seus erros commeltidos na manifes
tação deHa n50 prejudicão as partes, Res. 20
Dezembro 1830, art. 10; como remelteráõ
os autos ao tribunal superior, e competente
men le seIlados, arls. 23 a 25; devem conti
nuar vista dos autos de revisla á' parles, pro
curadorda justiça e da corôa para arrasoar,e
cobra-las irremissivelmente, logo que finde
o lermo da Lei e Res. 31 Agoslo 1829, arl
21; nas causas ditas que cuslas e emolu
mentos vencem conforme o Reg. 10 Outu
}Jro lí5/, e 25 Agosto 1750, arls. !lO, 41;
de receita e despe1.a no supremo. tribunal
é o secretario, ado !l3.

quaesquer do judicial podião ser empregados
pelos desembargadores encarregados na
côrte do expediente da ouvidoria do crime.
Lei 6 Junho 1831, art. 9.

criminaes se creárão mais dous na côrte. Lei
cito art. 16.

- todos podem ter os escreventes qoe bem 1h~

convier, autorisados competentemente, e
pagos á soa custa. Porto 27 Junho 183L
(Coll. Nab.)

- e officiaes quaesquer podia, na côrte, o in
tendente geral da policia occupar no exer
cicio das attriboições policiaes incumbidas
pela Lei G Junho 1831. Dec. 9 Julho 1831,
art. 8.

- para escripturas do conlracto de seguro, quaes
seráõ, onde não houver privativos, e como
se regularáõ. Lei 26 Julho 1831, arLs. 6,7.

do juizo de paz podem fazer e approvar tesla
mentos; devem usar de signal publico; po
dem ser escolhidos para aquelle mister 00

os tabelliães; em que casos escrevem os es·
creventes ajudantes juramentados; os jura~

mentados interinamente pelos juizes nada
tem que pagar aos impedidos, e como, e
porque. Av. 1 Agosto 1831.
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ESCRIVÃES serventuarios podem ser pl'ovinos
pelos juizes durante o impedimento dos
proprielarios sllspensos, ou emqu:mLo não
forem os officios ueclarados vagos por eifeiLo
de sentença conLra esles proferida. unico
meio por que podem legalmen~e ser priva
dos dos lagares. Av. 2.° 1 Agoslo 1831.
(CoU. Nab.)

- do juizo de paz guardaráõ DO seu carLorio O
livro da matricula ~era1 da guarda nacional.
Lei 18 Agoslo 1831, art. 17.

como procederiüo Das conciliações com deve
dores penhorados ou sequestrados por parle
da fazenda nacion<ll. e com que emolu
mentos. e como pagos. - Vid. Det·cdores.
Dec. 18 Agoslo 1831, arls. 2, 7, &c.

- dos feitos da coroa e fazenda decl<lrou-se não
poder, e porque. accumular o emprego de
guarda-mól' da relação. Av. 2. o 31 Agosto,
c 7. 0 17 Novembro 1831. (GoU. Nab.)

- de triliunaes exlinctos: a um que vencia orde
nado mandou-se suspender por estar ser
vindo de escrivão da correicão da comarca
de S. Paulo. Port. 2. a 1. Selembro 1831.

. (CoU. Nab.)

- de juizo de paz: ordenou-se que servissem. e
cm que casos, de escrivães de co1lectores
da decima urbana. - Vid. Deci11la. Dec. ';'
Oulubl'O 1831. art. 2; como senirão nas
reclamações contra o lançamenlo, arLs. 12,
llI,15,16.

- de orphãos: o da villa de Poconé, em Mallo
Crasso, crcoll-se. fies. 25 Outubro 1831,
art. 2.

- do juizo de par.: as oITensas physicas, iojnrias,
e ameacas a elIes feiLas em aclo do officio,
como ;ào processadas. Lei 26 Ouluuro
i831, art. 6.

ESCRIVÃES de orphãos: declaron-se que um
offieio, dado com obrig<lçao de clonalil'o á
fazenda, devia conlinuar a pa:;a-lo, não
obstanle a Lei 11 OULubro 1827. fies. 29
Novembro 1831. (CoU. Nab.)

- de orpbãos: declarou-se que nenhuma duvida
de\ia haver em mandar-se abrir o cal'lorio
de um que se havia ausentado. Av. 15 De
zembro 1831.

das chancellarias das relações como procederilõ
para auxiliar a cobrança ela Dizima. - VicJ.
C/ull7ccllm·ia (Dizima). Reg. 14 Fevereil'o
1832, art. 2.

- dos juizes de paz accompanhavão os juizes na
"Visila dos navios, onde o não houvesse da
policia. Dec. 12 1\.bri11832, art. 2.

de orphiíos e do geral se creilrão na villa de
Laranjeiras de Sergipe. fies. 7 Agoslo 1832,
art. 1.

de orphãos escrevendo por distribuição forão
creados na vilJa da BarI'a Mausa cio Rio de
Janeiro annexos aos LabeUiães. Res. 3 Ou
lubro 1832, ai t. 3.

dos meirinhos dos feilos e execuções da fa
zenda farão supprimidos, e surprida, e
como, sua falta. Lei 24 Ouluuro 1832,
art. 69.

do juizo de paz 50 isentos do serviço aclivo e
da reserva da guada nacional. Av. 17 No
vembro 1832.

de juizo de paz: ha um em cnua dislricto,
Cod. ProG. art. 4, lnslr. L~ De7.embr()
1832, arts. 18, H>; como nomeados, Cad.
cit. art. 14, Av. 16 Novembro 1835, <ubs
tituidos pela Lei 2Gl, 3 Dezembro '1841,
arls. 9, 91; nego 120. 3L JaDeiro 1.842, arts.
19,42 a MI, 62, § 2, 63,.S 2..

75.
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ESCRIVÃES de execucões crlmlOaes: em cada
termo ou ju)~add ha um. Cod. Proc. art. 5.
- Vicl. Av. 21 Oatub,'o 1833, S5.

ESCRIVÃES

Proc. 3rt. 238; e a dos réos, accllsadores,
autores, e testemunhas. arl. '240; Reg. 1.20.
31 Janeiro 18!â, arts. 3ll~, 368.

- do juizo de paz que obrip;ações tem. Cod.
Proc. arls. 15, 32. - (Vid. Lei 261. 3 De
zemb"o 1841. aI·t. 29, Reg. 120, 31. Janeiro
1842, aI't. 236.)

dos juizes de direito e municipaes continuarão
a servir perante os das cidades e villas os
que servião perante os juizes locaes e ou
vidores de comarca. Cod. Proc. art. 39. 
Vida Av. 21 OutlLb,'o 1833, S 1.

de appellações nas relações são os que servião
perante os corregedores e ouvidores do Crl'
me e civel das relações promiscuamente
com os existentes, e por distribuição. Cod.
Proc. art• .40.

- que se sentirem aggravados em suas nomea
ções poderáõ recorrer na côrte ao governo,
e nas provincias aos presidentes. Cod. Proc.
art. 48; Instr. 13 Dezembro 1832, arte 20.

- perceberáõ os emolumentos marcados em lei
para os actos que praticarem. Cod. Peoc.
arte 49; Lei 261. 3 Dezemhro 1841. art.
1.13; Reg. 120. 31 Janeiro 1842. arts. 465,
466; e poderáõ cobra-los executivamente,
arl. 467.

- devem assistir necessariamente ás audiencias.
Cod. Proc. art. 59; e se conservaráõ sen
tados, art. 60.

como deveráõ continuar a escrever em pro
cessos em que os juizes sendo requeridos
se não hou\'erem reconhecido suspeitos.
Cod. Peoc. art. 64; e sob que penas, art. 65.

-:- nas sessões dos jurados deve assistir um que
fará a chamada dos jurados, e como. Cod.

ESCRIVÃES dos processos e execuções civeis são
os que servem perante os juizes municipaes
e de direito no fôro criminal. Disp. Provo
art. 12. - Vid. At'. 21 Outubro 1833. SI;
~ tambem dos crimes. Av. 2 Abril 1836, S5.

- do juizo de paz: seu cartorio é o archivo do
juizo. Av. 5 Dezembro 1832.

das relações: nas queixns e denuncias de
delictos e erros d'officio da competencia
dellas. que obrig;ações desempenharáó a
respeito, Reg. 3 Janeiro 1833. art. ti; e
nas appellações crimes, arts. 25. 26, 31;
e nas appellações civeis, art. 47, .&9, 52.·
55, 57, 58; nas suspeições postas aoJ

desembargadores, nrts. 6&, 66; distribui.
ção dos feitos civeis e crimes eotre clleJ
como leráõ logar, arls. 71 a 73.

que devião ter conforme a disposição provisoria
algumas villas novas creadas na pt'ovincia
do Rio de Jaoeiro determioárão-se. Dec. i
Março 1.833. alterado por Dec. 30 Janeiro
i8M, declarado por Port. 30 Junho 183~.

- Vid. Av. 30 Agosto 1841. C/orno 226.)

- que devel,ião escrever pel'ante os juizes muni·
cipal e de direito na côrle designárão-se.
Dec. 26 Março 1833, alterado pelo Dec. 20
Agosto 1833. - Vid. Sob"e execução do i.
Dec. no Jlamnltão, Av. 28 Agosto 1833.

- o do extincto juizo dos privilegindos do coro·
mereio e fallidos na côrte declarou-se a vara
Ilerante que devia servir. Dec. 12 Junho
1833. (Colt. Typ. Nac.)

da cidade do Recife forão obrigados a servir
nas juntas de justiça militar de Pernambuco
pua escrever os recursos de revista. peco til
Agosto 1833.
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ISCRIVÃES de execuções criminaes: o do Rio
de Janeiro foi declarado competente para
guardar os livros, aulos e summarios de
ql1erellas e roes de culpados dos juizos cri
minaes exlraordinarios, e sob que imposição
e obrigações. Porto 21 Agosto 1833.

~ devem gratuitamente fornecer aos coUedores
os documentos que requisit~rem para ar
recadação das rendas, e franquear·lhes em
seus carlorios os autos e mais papeis que
demandem exame fiscal. Port. 2 Setembro
1833. - Vid. Av. 90, 5 Outl!bl'O 1844, § 6.

-- do judicial, nota, execuções cl'iminaes e jui
. zes de paz, municipaes e orphãos declarou

se como e de quem l'eceberião seus titulos,
visto o art. 39 Cod. Proc. Porto 6 Setembro
1833.

~ dos juizes de direito civel continuão a escrever
nos processos, ainda que por serem suspen
sos os seus respeclivos juizes passem os
mesmos processos a outra vara. Dec. 3 Ou
tubro 1833, art. 3.

~ e juizes filhos e pais não podem servir junta
menle vista a Ord. liv. 1, lit. h8, S 29. e
til. 79, S45. Av. 12 Novembro :1833.

:- dos juizes de paz: seus livros, e quaes, são, e
como, subjeitos a sello, - Vid. Seito. Instr.
1.4 Novembro 1833, arts. 2, 3, &c.

- do civel que escrevem em uma vara passando
para oulra não conlinuão a escrever nos
mesmos autqs que ja tem juiz certo. Av. 3
Fevereiro 1834 j sem effeito pelo Av. 3 Março
dito.

:- dos juizes de paz, apezar de haver o Cod, Proc.
marcado-lhes atlribuições especiaes em ma
teria crime, não ficárão privados das civeis
que linhão pela legislação anlerior. Av. U.
Abril 1834j Av. 9h. 14 Agosto 1838.

ESCRIVÃES dos auditorios podem exercer o em·
prego de vereador. Av. 15 Abri11834. S!.

- de orphãos : a respeito de um declarou-se que
apezar de que tivesse obtido a mercê do of
Geio, não se tendo encartado, devia SElr pre
terido por oulro nomeado e encartado.
restando-lhe os meios da Lei 4 Dezembro
1830 j Av. 24 Abril 1834.

de orphãos á vista da Lei 22 Setembro 1828,
art. 2. S1, obtem escreventes juramenta
dos dos respectivos juizes. Av. 12 Junho
18M.

- de appellações das relações servem de secre
tarios na 2.· secção. e como alternadamente.
Doo. 23 Junho 18M. arl 11.

- de orphãos são dispensados do serviço activo
da guarda nacional Av. 13 Agosto 1834.

- como devem cumprir o art. i2. Reg. 14 Ja
neiro 1832. a respeito da remessa de relação
dos actos subjeitos aos pagamentos das si
zas. Porl 2 Outubro 1834. (Alan. Collcct.)

da corôa e fazenda conlinuaráõ a escrever
em todos os feitos relativos aos seus officios
privativamente. como anles do Cod. Proc.•
sem entrarem peranto a relação em con
curso com os de appellações. Dec. 6 No
vembro 18M.

dos juizes de direito: a estes cumpre activa
los ácerca de sous deveres. Av. 13 Novem
bro 1834.

- dos juizes municipaes: em impedimento ou
falta aos juizes pertence providen~iar a ser
ventia segundo a Lei H Outubro :t 827. Av.
26 Novembro t834. S5; Av. 20 Outubro
1837, S6.
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ESCIUVÃES: encaI'regou-se um especialmenle
da execução das senLenças proferidas em
processos de contrabando. Dec. 6 Maio i835.
(CoU. 1j'p, Nae.)

ordenou-se qne nos correios se lhes dessem
recibos dos aulas qne pai' eUes I'emellessem
sem pagar porle, urna vez que aquelles a
quem fossem remeLlidos se obl'igassem por
eJle, logo que receLão HS cusLas das partes.
- Vid. Correios. Av. 29 Agosto 1835.

- que processarem as avaliações dos empregos
de justiça. fazenda e ip-eja ordenadas pelos
Dec. 26 Janeiro 1832 e 10 Abril i834,
oada vencem na forma da Ord. liv. 1, lit.
24, §§ 28 e 30. Av. h SeLemuro 1835.

do juizo de paz declarou- se deverem conli·
tinuar na posse de não pagal'em novos di
niLos. - Vid. Novos, etc. Av. 13 Outubro
1835. -

.- dos juizos de paz não podem ser advogados
por ser prohibido pela Ord. liv. 1, til. hS,
§ 24. Av. 21 r ovembro 1835, § 3.

dos juizos de paz do municipio da côrte orde
nou-se que enviassem ao da cabeça do termo
os processos dos réos pl'ocessados pelos jui
zes e cujo conhecimenLo Iltes não perlen
ccssr. Circo 31 Maio 1830.

- dos juizGS de paz e demais juizos devem, e cm
que pl·a7.0 e corno orgauisadas c a quem,
enviar relações para cobrança dos 2 por %

de cbancellal'ia, e com que oull'as obriga
ções a respeiLo. - Vid. Chl111eeUm·ia (dizima).
Dcc. 31 Agosto 1836, al'ls. 5, 7, 9, 10,
substiluido pelo Dec. 29 Novembro 1836,
art. Ú.

- pagão imposto dos SClIS escripLorio . - Vid.
Lojas. Lei 70, 22 Outubro 183G, art. 9,
§ 4, &c. ~ Iosle. 5 Maio 1837, ad. 1, § 9;
Orei. 4.' iO Janeiro 1838; Dec. Reg. 3ôl,
15 Junho 1844, art. 2, § 10.

EseRlVÃES: o que servil' de secrctario do fui!
deve assignar relação dos processos I'ecebi
dos para servir de descarga ao de quem os
receber. Av. 10 Dezembro 1836.

não podem reter os feitos nem demorar SU:l

expedição por falLa de pagameo to de cuslas
do feiLo principal on traslado, vista a Ord.·
liv. 1, tit. 24, §§ 41,4'>.; Reg. 3 Janeiro
1833, art. 40; Dec. 20 Dezembro 1830, arls.
23 a 25; Av. 15 Fevereil'o 1837, § L.- Vid.
Lei 261, 3 Dezemb1'o 18ál, (l.1't. 98, in{t'tl.

devem rcmetler ao juizo das execuções lodos
os processos fiados. Av. 29 Maio 1.837.

dos juizos de paz não são obrigados a accom~

panhar os juizes quando rondão. Av. 1 Ju~

nho 1837.

- do juizo de paz não tem direito a haver do co·"
fre da municipalidade custas de summarios
a que se procedeu ex-oflicio, sendo só as
camaras obrigadas nos tel'mos do art. 307
do Cod. Proc. Av. 20 Novembro 1837.

- cobraráõ, e em que prazo, 05 antas de prezaf
cujas sentenças lenhão sido embargadas,
e extrahiráõ seutença do processo para
transito na chancellaria. Dec. 29 Novembro
1837, art. 2, 3.

devem, na conformidade da Ord. liv. i, til.'
2[1, § 3; Liv. 3, Lit.i0, §§11, 12;eAlv.
lJ Junho 1823, comparecer nas audiencias
dos respecLivos juizes, c tomar os l'equeri
mentos nos protocolos, e não podendo COO1

parecer, manda-Ios-bão. Av. 11 Dezembro
1837.

- a elles se carregão em livro compelente os
aclos legislaLi\'os e execuLivos que lhes fo
rem rel1leUidos, art. 21; c como os apre,
sentaráõ para encadernar-se, ad. 33; e 05
passarúõ a seus successores, e CalDO, e sob
que pen:Js si os houverem perdido, &c.,
art. 27. Reg. 1.~ 1 Janeiro 1838.



ESCRIVÃES

( 599 )

ESCRIVIES

CRIVÃES que confiarem aulos aos juizes de
direito para julga-los fóra do termo, deveráõ
haver cautela para sua descarga, art. 2; e
como os l'emelleráõ aos juizes para o mes
mo fim por intermedio de alguma das par
tes, havendo impugnação, arts. 3, 4, G.
Reg. 3.- 2 Janeiro 1/:$38.

:- como deveráõ proceder nos recursos das au
toridades ecclesiasLicas para as relações do
imperio. Reg. 10.-19 Fevereiro 1838, arts.
5, 6, 8.

:- dos juizos de paz: declarou-se qual devia
eSCl'ever nos processos em que se derem de
suspeitos os juizes do dislriclo da culpa e
da residencia do reo. Av. 96, 17 Agosto
i838.

~ Dão devem entregar autos aos que não forem
advogados, ou procuradores legalmente
providos, salvo no caso de os não haver e
serem as entregas autorisadas por despacho
dos juizes a pessoas de probidade, que por
termo se obriguem ás penas da lei. Av. 103,
2 Outubro 1838, § 6.

:- de orphãos: não lhes compete, mas aos juizes,
fornecer o livro para carga dos actos legis
lativos e executivos, visto o Reg. 1 Janeiro
1838, arts. 21 e 26. Av. 170, 23 Setembro
i839.

1- do jury: do juramento prestado pelos jurados
só devem, quando decahirem os promotores,
receber os emolumentos correspondentes
a um termo. Av. 228,30 Junho 1840.

- respeclivos devem ex-offieio remeLler ás rela
ções, e como, as appellações crimes de que
h'alão os arts. 25, &c, do Reg. 3 Janeiro
!833. Av. 248, 11 Setembro 1840, § i.

"- dos juizes dos feitos da fazenda quaes e quantos
seráõ, art. 5; seus vencimentos, emolu
mentos e salarios, arls. 10, 16, § 3.

ESCRIVÃES dos subdelegados servem como Laes
os dos juizes de paz: e como, e por quem
nomeados. Lei 261. 3 Dezembro 1/:$41,
art. 9; Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842, arts.
19, 42; Reg. 122, 2 Fevereiro 18á2, arls.
1.5, 16.

dos delegados, subdelegados, e juizes muni
cipaes, que processos e livros devem apre
sentar em correição aos juizes de direito, e
em que casos contra elles procederáõ estes.
Lei 2ó1, 3 Dezembro 1841, ad. 26. SS 1,
2,3; Reg. 1.20, 31 Janeil'o 1842, arts. 204
a 209.

do jury devem declarar, e como, a appelJação
int~rposta pelo juiz de direito ex officio.
Lei 261, 3 Dezembro 1.8U, art. 79, § 1;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 441.

dos juizes de paz são os dos subdele~ados. !-ei
261, 3 Dezembro 1841, art. 91; Reg. 1.20,
31 Janeiro 18h2, arts. 18, 19, 42; Reg. 1.22,
2 Fevereiro 1842, art. 15.

- não podem retardar a expedição de autos c
traslados pela falta de pagamento de custas
que poderáõ ser cobradas executivamente.
Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 98; Reg.
120,31 Janeiro 1842, arts. !Jfj7, 468; Reg.
143, 15 Março 18.&2, art. h1; dos réos po
bres só cohraráõ das camaras municipaes
1/2 custas, reservado o direito pela outra
metade, art. 99. Reg. cito art. 469.

do jory e execuções crlmlOaes: haverá um
perante cada conselho de jurados. Lei 261,
3 Dezembro 1841, art. 1.08; e como nomea
dos provisoriamente. Reg. 122, 2 Fevereiro
1842, art. 18.

- do juizo de paz não são isentos do imposto
d'escriptorios. - Vid. Lojas. Ord. 342, 1
Dezembro 1841. l .6

dos chefes de policia são os dos juizes muoi-
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cipaes e subdelegados. Reg. 120. 31 Janeiro
1842, art. 16, parlicipando-o. e como.
art. 17.

ESCRIVÃES dos delegados de policia, quer se}uo
juizes mllnicipaes quer não, são 05 destes.
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 17.

- cIos subdele~ados são privativos. Reg. i20. 31
Janeiro 18li2. arl. 18; e como nomeados,
enlre que individuos, e emqnanto consel'
vndos, arts. â2 a M, 52,62 S2, 63 S2;
Reg. 1.22. 2 Fevereiro 1842, art. 16.

- dos delegados e subdele~ados que obrigações
tem a respl'ilo dos titulos de l'esidencia.
Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842, art. 96.

"- ela culpa que obrigações tem a respeito dos
processos dos rêos fallecidos. Reg. 120. 31
Janeiro 1842, art. 162.

"- a-imioaes são obrigados a prestar aos delega
dos os esclarecimentos necessarios para con
fecção da lista annual dos jurados. ReS' 120,
31 Janeiro 18lt2. art. 225.

- do jury: snas obrigações no alistamento dos
jurados. Reg. 120, 31 Janeiro 18-"2, art.
230.

- cnmmaes: suas obri~ações nas concessões de
fianças. Reg. 120, 3L Janeiro 181&2, art. 302.

- do jury que obrigações tem nos pl'eparato
rios da accusação, accusnção e sentença.
Reg. 120. 31 Janeiro 18h2, arts. 318 a
320, 32h, 328,333,334,337,339,341.
M2, 34á, 3A8, 358.

- do juizo municipal que obrigações tem nos
processos de conlrabandos. Reg. 120. 31
Janeiro 1842. arte 390.

ESCRIVÃES dos juizos de direito que obrigações"
tem nos processos de responsabilidade de
empregados não privilegiados. Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 403.

de execuções cnmlOaes: suas obrigações nas
execuções de sentenças para cumpriment<t
de penas. Reg. 120, 31 Janeiro 18.42, arts.
411, 41h, 426.

do jury que obrigações tem quanlo aos recur":
sos interpostos pelas partes. Reg. 120, 3t
Janeiro 1842, art. 443.

- dos chefes de policia, juizes de direi lo, dele
gados e subdelef!;ados vencem os emolumen
tos e salarios do Reg. 10 Outubro 1754.
Reg. 120, 31 ,laneiro 1842, art. lJ65; tam
bem os dos juizes municipaes, art. 466;
Reg. 1lJ3, 15 Março 1842, arts. 38, 39.

- tem direilo de cobrar executivamente as custas
quer das partes autores, quer dos condem
nados, quer das carnaras IDunicipaes, se
gundo o art. 307 do Cod. Proc. Reg. 120,
31 Janeiro 18lJ2, art. lJ67; Reg. 1fJ3, -15
Março 1842, art. 40.

- não retardaráõ a expedição dos processos cri
mes por faILa de sello, havendo-o da parte
vencida, e entregando-o na estação compe
tente sob pena de multa até 100:jj) rs. Reg.
120, 31 J aneiTo 1842, art. 470. '"

- dos orphãos e juizo IDunicipaes nos termos que
se reunirem são os mesmos por distribuição.
Rpg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 482, eX
plicado por A.v. /,2, 18 Abril 1842.

dos juizes de direito civel actualmente e~i~
tentes ainda, quando sejão lambem dos JUI

zes de orphãos não estão obrigados ás cor
reições. Reg. 120, 31 Janeiro 1.8/,2, ar.1;,
lJ87, revogado pelo que respeita aos escn
vàes das actuaes juizes municipaes pelo
Dec. 428,31. Julho 1845.
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ISCRIVÃES que servem perante 05 actuaes juizes
municipaes e de orphãos passárão a senir
com os da Lei de 3 Dezembro. Reg. 122, 2
Fevereiro 1842, art. 17.

ESCRIVIHS

meu parochial, e para que misteres.-Vid.
Eleicões. Dec. Instr. 151, 6 Maio 1842, arts.
12, 13, 1.5, 16.

"- de juizes de paz: por occasião da execução das
reformas judiciarias ordenou-se que apre
sentassem aos subdelegados todos- os pro
€essos pendenles nos seus cartorios para se
distribuirem. Reg. 122, 2 Fevereiro 18A2,
arts. 19 a 23; e sob que penas, art. 28.

;-. das tres varas civis da côrte filtárão-se quaes
serião. Dec. 1.28, 12 Fevereiro 1842, arts.
2, 3.

I;- ao juizo de paz subscrevem as certidões de con
ciliação para serem exequiveis. Reg. 143,
15 Março i842, art. 1, S1.; e assignão os
termos de decisões de demandas cujo valor
não exceder a alçada dos juizes, art. 1 , S2.

::- civeis: que obrigações tem na interposição dos
aggravos de petição, &c. Reg. 143, 15 Mar·
ço 1842, arts. 20, 22.

~ aos juizes municipaes e de orpbãos não tem
emolumentos dobrados. Reg. 143, i5 Março
1842, art. 39.

too do civel: seus cariarias seráõ, e como, exa
- minados pelo procurador dos feitos da fa

zenda para arrecadação da taxa dos legados.

:- Vid. Ta:r;a. Dec. Reg. i56, 28 Abril 1842, art.
iO.

F que não apresentarem na'recebedoria os tes·
tamenlos para fiscalisação da taxa de lega
dos que penas solfreráõ. - Vid. Ta:r;a. Dec.
Reg. 11'56, 28 Abril 18.&2 , art. i7.

F- dos juizes de paz assisliráõ á formação da

II

ESCRIV!ES: fot'Oeceráõ, e como, os livros ne
cesliarios para contabilidade e escripturação
dos bens de defuntos e ausentes. - Vid.
Beru de defuntos, &c. Decr. Reg. 160, 9
Maio 18&2, art. 5; Dec. Reg. .&22, 27 Junho
1845, art. 7.

- dos juizos de orphãos que obrigações e emo
lumentos tem na arrecadação de bens de
defunlos e ausentes. - Vid. Bens de defun
tos, &c. Dec. Reg. 160, 9 Maio 1842, arts.
H, 19,22, 23, 26, 27, 30.

- das execuções da fazenda publica, depois da lei
de 18&1 que os creou. não vencem emo
lumentos esalarios. Ord. 62, 6 Junho; Circo
132, 21 Dezembro 1842.

- do juizo do civel que lambem o fôrem dos
feitos da fazenda não tem ordenado mar
cado na Lei 29 Novembro 184l. art. 10.
Ord. 6 Outubro 1842. (Jorn. 276.)

- dos juizos dos feilos são nomeados pelo mioís
terio da. fazenda. Ord. 8 Outubro 18!a2.
(Jom. 2i9.)

das relações aos quaes os feitos crimes forem
distribuidos devem inlimar ao promotor
publico as sentenças das mesmas logo que
fôrem proferidas. Av. 3.· 3 Abril 18&3.

- do jury são competentes para as execuções
criminaes que tem de correr peranle o juiz
municipal e delegado. Av. 32, 21 Junho
1843.

dos subdelegados e juizes de paz são proprios
para as execuções das sentenças de proces
sos policiaes e criminaes de sua competen.
cia. A~. cito 32.

76
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.ESCRIVÃES: (iue c1eclaraçüe <.levem fazer nos
autos eDV~3dos. pelo correio para alTecnda
çi"lo dos perles. - ido COloreiO. Dec. 314,
:12 Julbo 11:lla3, arls. 2, 3, ú.

de orphã05 ou oulro qualquer com o juiz res
pectivo, ainda que sl1l~plente, não podem
servil' juntos sendo c.l1nbndes. Oll lio e so
hrinuo, Áv, 69, 28 Julho 1843.

são respoílsaveis peja demorn dos recur&os,
Ljuando os processos rOl'em promovidos ror
pal'te da justiça. Av.U Agosto 18."3. (Jom.
235.)

- do jury rodem ser os slIpplcntes dos subdele-
b"dos. Av. ti8, h Oulubro 181,3. _.

- devem dar graluilamenle 05' documéntéls e'
ccl'lidões necessariãs p"ra' os .feitos da fa
zenda publica. Ord. 77, 1ft Outubro 1843;
Ord. 49, 30 Maio 1846; Av. 7 Novembro'
f848. (Dim·.7g43.-) .' ' ...' ..

do jlll'Y: expIi:càção 'se deu áos ·aits. 351 e
348, Reg. 120, 31 Jan -iro 1842, sohre
chamad" do autor, réus e tesiemunhas.
AI'. 82, 20 OutuLro 184;;. .

a falta de pilg!lmeolo de sellu nos seus livros'
nãtl prejudica aos aclos oestes cscriplos. Lei'
317, 2l Outubro J8áJ, nrL 14., S 2.

ESClllVÃES: podem passar cerliJões de vicfà.
Ord. 8 Março 1844. (./01"11. 70.)

que autos não devem nssignar ou subscrever
sem eslnrem sellados. - \'id. 8L'/'lo. Dec..
nego 355, 26 Abril 184l~, art. 7, S 2; selts
livros são ubjeilos ao sello, e assim tambClll
os prolocolos, art. 21; dos aulas seraã pe
los mesmos escriv::ies arrecadados, art. 36,
Sá; llscaJisados pelos respectivos juizes,
art. 62; nas cOI'1'eiçães são, e como, os jui
zes de direito obrigados a proceder a res
peito dos protocolos, livros e aulas, arl
0;6; lDullas, art. 65, § 6.

do jury e execuções criminaes não podem or
Jiciar nas execuções civeis. Av. 5S, 20 Ju
nho 18M.

- pelas diligencias a que procedcrem os juizes
IDunicipaes e de orphãos percebem os sa
larios de eslada, idà e volta marcados no
Reg. Av. 86, 30 Salembre 1844, S 3.

- do-jnry nadalleréebem pelas actas das:1iess~es

elas junlas revisõi'as,'e dó jul'Y. Av. 'cit. 86,
S 6.

.-

ao juizo {los feitos da fêllcoda que vene'em ar·
denado não são cOlllpt'ehendidos seús sala·
rios nas c1esprzns miuuas (IUO é iodispeu
sa"el pagal'eqJ-se adiantadas. Av. 90, 5 Q.ir
lubl'o 186" , § b..

q,ue es.c~everem ou derem aod.lmento n papeis.
liubJellos ao. s~1I0 c .que o lJÔ~ lenhão pa1-\0, ;

·pcrdemoofllClO. Lel;;!7, 21'Oulubrv'181J"3,
art. 14~ S 3. .

do jul'Y: a elles se tD"ilntlilrüo enviar os pr?
cesso~ crimes, e (lunes, da c,onservn~{)r!}

ingleza exliocla. Circo 18 Oulubro 1.844.
§ 3. (Jorll. 290.)

no~ aulos e p~ecalol~as de cntlsas em que a .'
Jazenda nac'.on~l for parte, lanç: O)~b~l por
emeuta os dlrellos pnrl1 se cnbl'<!rem a final.
com as custas. OreI. 10." 31 Janei,;o 18ál~

(CoU. Typ.Jllac.);·Ord: idem. (Jom, .,.8.)

• ,t ..,.

tias exli ndas conscl'vato rias i n~loz~s que: des
tino li\'eriio. Cir~. cir. S G. (J07'l1. cit~)

dos juiws dos feilos ondo os ono houver são
. os do civel, sem ordeníldo .euuicalllenle. c.Qll
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porcent~gem, emolumenlos e salarios c~m

peLentes. Ord. 11 li , 15 Novembro 18411.
(Coil. Typ. Nac.); Circo idem (Jom. 318);
Ord. ill,' 10 Fevereiro 18115 (Coil. Typ.
Nac.); 20rds, 11 Julho 18!J5 (10m. 202);
Ord. 25 Oulubro 18.&5. (Jorn. 309.)

JSCRIVÃES dos juizes municiplles e subdelegados
que obrigações tem a respeito do aula de
corpo de delido em malas do correio en··
conteadas aberlas.-Vid. Con-cio. Dec. Reg.
3Ç9, 21 Dezembro 1.8114, arts. \;\9, 109.

- .pprovara<Hle providencias, e quacs, dadas
no Espirilo Sanlo par:! eX1l.me dos cartorios,
conforme o Reg, f) Maio 18112, para veriIi
eacão do debilo á fazenda nacional. Ord. 19
Ab'ril i845. (Jom. 121.)

:4 elos juizes perant~ que se fizer arrecadação
e inventario dos 'bens de defuntos intesLados
subjeilos á taxa, que penas lem não cum
prindo o ar'-/;: 19 do Reg. - Vid. Taxa. Dec.,_
Reg. idO, 4. Jun\1o 184.5, art. 4.; como de
veráõ pass,ar as guias para pagamento, art. 8.

'que obrigações tem pilra facilitar a afl'ecadação _
dos 2 por 0/. de chancellaria. - Vid. 'CJW71
ceilar-ia (Dizima), Reg 413, 10 Junho 1845,
arts. r a 3, 5, 6.

.;.... dos feitos da fllzenda só compete porcen~agem

aos que ,sóm,ente o fôrem não accumulando
outras varas. Ord. 79, 111 Julho 1845. (Coll.

" Typ. ,Nac.) - Vid. Ord. 15 JaltiiTo 1846.
(!p~n. :H.), .

~ «o subdelegado em que casos gozão da isenção
!'IJ;.·.dQ; i1Dposto d lIS lojas~. conforme. o al'I. 15,
, ~~ro 361, 15,JüohQ 18411. 0rd. 86, 9.Agosto

1.845. .. _ . '

~~de,ç1arou.-.se. como se deve ~pl'oc~der na revali
10.:. IJação do "sello .de eqs livros e· pro-loc()los.

Ord. 99,.).3. Setemb,rp f.84.5, § 1. ,

II

ESCRIVÃES: com a remessa dos proce sos crimes
com pronuncia ~o que (li eleve apresentar
ao jury, lavrada por lermo .fixão a compe
tencia dos dons juizes. entendendo-se assim
os arts. 278, 279. Reg_ 120. 31 Janeiro
184.2. Av. 104, 29 Setembro 18115.

de ()rphãos, capellas e resíduos da "illa de S.
João da Barra são os lahelliães por distri
buição. Dec. !J3'4, ~o Setembro 1.845.

OS liTrOS de arrecadação do se110 a cargo de
q,uaesqner devem ser abertos, rubricados,
e encerrados. Ord. 121, 29 Outubro l.BfJ5.

- ecc1esiaslicos não são isentos de pagar imposto
pelos seus cal'loriQs. - Vid. Lojas. Orll
1.27,20 Novembro 184.5•.

, .
dos juizes «los feil!os :moexOi a outros servem

sem vencimento algum. Ord. 21 Feyereirc>
_ 1846. (Jo.l'n. 70); Ord. 8 Maie-18lt6. (Jorl1.

165..) . : .

----: provi,dencias, e qu.aes, <lerão-se para obviar_
á frall.1de dos q~e ,na chancellaria fazião tran·
sitar sentenças em autos. que nos rostos ti
nhão dil'ersos nomes, para obstar serem em
bargadas. Porto dI,) presidentlt,da relação da
côrte, 3'1 Março 184.6. (lor-n. 1>2.) "

- das causas dão guia aos del'edores da fazenda
nacional para recolherem ao cofre o seu
debito. Ord. 33, fi Abril 1846.

- dos feitos da fazenda: o de Minas mandoo-se
annexar ao do juiz de direito. Ord. 6 Junho
1846 (/Qrn. 211.); mandou'se a um espe
cial se~ accumulação de outro omeio ~ dar
ordenado. Ord. da me~ma data. (lorn. cit.)

I
~ especificárão-se os casos em que lhes compele

, o ,salaJ:io .de estada, e como contada., e a-
. ,qu.em eu~pre resolver. arguição ·de desne-

cessaria d..~l)).ora. Av. 67~. 8-Julh.o t8f6.

76.
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:lSCRlVÃES: do juiz de paz que obrigações tem
nas eleições. - Vid. Eleições. - Lei 387, 19
A.gosto i846. arls. 8, ii, 15, 30, 95, e
sob que penas. art. 126, S 5, n.· 3.

- dos subdelegados servem nas eleições. - Vid.
Eleições.-Lei 387, i9 Agosto 1847, art. 30.

- ele appellações nas relações: ao de Pernambuco
acceitou-se renuncia do officio. Dec. 29
Agosto 1846. (Gaz. Olf. 1, i.o vol.)

- como devem remeUer ao thesouro as sentenças
proferidas contra a fazenda publica. Ord.
i 00, 30 Selembro i846.

~ dos juizes municipaes, delegados e subdele
gados: aos arls. 289. 69, 70, 77 Reg. 120,
31 Janeiro i842, solUÇãO a respeito de
quaes devião guardar os processos crimes.
pendendo recurso de pronuncia. Circo 7
Outubro 1846. (Gaz. 00: 34, i.ovot.)

.- elo juizo dos feitos nomeado vitalicio, quando
devia outro accumular o officio sem orde
l;lado, decidio-se que assim lambem servisse
só com os emolumentos. salarios e porcen
ta~ens. Av. 8 Outubro 1846. (Gaz. 00: 35,
1.- '01.)

- dos juizes de direito devem estes fazel' que lhes
obedeção quando chamados a serviço, e
como. Av. 10 Outubro i846. (Gaz.OIf. 37.
t.- vot.)

- como devem executar o art. 16 da Disp. Provo
na extracção das sentenças. Porto do presi
dente da relação da côrte, 20 Outubro 1846.
(Goz. Off. !S, 1.0 vot.)

- em geral não podem registar hypolhecas para
Eroduzirem os elI'eitos legaes. art. i Dec.
l\eg. 48i. lA Novembro 18"6.

ESCRIVÃES da correlçao do civel: declarou-se
que seu scrventuario vitalício não podia.
pelo facto da exlincção do officio pelo codig()
do processo, perder o direi lo a ser escrivãe
de appeUações para que pelo art. AO d.
referido codigo foi transferido. Av. 17 No
vembro 18h6. (Gaz.OIf. 69, 1.0 vol.)

- do judicial são tambem os tabelliães, c por is"
não podem estes ser partidores do juile
municipal e de orphãos. Av. 22 Novembl'tt
1846. (Gaz. Olf. 75, 1. o vol.)

- do juizo de paz que tenhão de servil' como taes
nas junlas de qualificação, não podem ser
eleitores supplentes na ,mesma. devendo G

juiz proceder conforme o art. 30 da lei. Av.
156, 2i Dezembro 181l6, S2; Av. 63.29
Março 1847, S1. - Vid. Av. 83, 26 Abril.
18.47, SS 15, 24; Av. 16 Junho 1848, § "
(Gaz. Olf. 145, 3,° vol.)

- de orphãos não podem servir ao mesmo tempe
como vereadores de camaras municipaes.,
Dec. 501,17 Fevereiro 1846•

- dos juizes de paz ou dos subdelegados podeu(
aquelles juizes requisitar para os trabalhol
das juntas qualificadoras de votantes. Av.
19.- 20 Fevereiro 18/'7, S 8.

- dos juizes de paz que não acudirem quand.'
chamados para as juntas de qualificação.
podem sei' multados, bem como os indiri
duos qne forem na falta juramentados. A.v.
55, 20 Março 1847, S3, confirmado por
Av, 1.49 31 Maio 18.49,2 3.

- dos juizes de paz são os que lnnção a acta ~
qualificação de votantes. Av. 83, 26 Abril,
1847, S4.

_ de navios de guerra escrevem termos de D~~
mento a bordo. Reg. 520, 11 Junho ~.8P~
art. 118; e de morte, art. 122.
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:E.SCRIVÁES dos juizes municipaes são os de que
trata o art. 13 Dec. 611, 18 Março 1847
para os conselhos de recurso. Av. 114, 26
Agosto 1847, S 2;

- de collectoria geral e provincial não póde ser
juntamente advogado, sollicitador e procu
rador, salvo o caso da Ord. liv. 1, tit. 8,
S6 fio.; nem escrivão da camara mnni
cipnl. Av. ao Selembro 18.47. (GIlZ. Off.
12(), 2. o vol.)

- do jury, conforme o Av'. 30 Junho 1840 não
revogado pelo Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. !65, só lavrão um termo de juramento
dos jurados, e nada vencem pela publicação
das listas de (Iualificação, revisão e sortea
mento dos mesmos. Av. 30 Setembro 18.47.
·(Gaz. Off. 179, 2." vol. )

- dos juizes de direito são os que a estes passão
attestados pnra receberem ordenados. Av.
10 Fevereiro 1848. (Gaz. Off. 34, 3.· vol.}

~ elos delegados pagão sello dos seus livros ã
vista da generalidade do art. 21 do Reg. 26
Abril 18.4.4. Av. 13 Maio 1848. (Gaz. Olf.
ii7, 3.° vol.)

- dos juizes municipaes e não os de orphãolJ são
os que devem escrever nas provedorias dos
residuos. Av. 8 Junho 1848 (Gaz. Off. 149,
3.- volo); Av. 28 Agosto 18.48. (Corr. Merc.
2/,8, Suppl.)

- dos juizes de paz, conforme o art. 12, S 2,
n.· 1 Lei 317,21 Outubro 1863, apezar do
art. :1.8 Lei 369, 18 Setembro :1.8.45, pagão
seIlo de seus livros e protocolos. Av. 31
Outubro 18.48. (Diar. 7942.)

- que forem tabelliães pagão só um imposto de
esrriptorio.-Vid. Lojas.-Av. 9 Novembro
i848. (Diar.79A5.)

ESCRIVÃES de execuções e do jury não podem
ser vereadores de camal'as municipaes. Av:
22 Novembro 18.48. (Diar. 7956.)

- de juizo de paz não podem escrever acta de
eleição de camaras municipaes. - Vid. Av.
20 Dezembro 18.48. (Diar. 7978.)

- ordenou-5e prevalecessem as ordens de se lhe5
não pagarem por conta da fazenda nacional
as cuslas e salarios das execuções. Av. 28
Fevereiro 1.849 (Diar. 8038); Av. 14 Abril
18lt9. (Diar.8076.)

- não podem designar arbitradores de multas,
art. 4, e como deveráõ proceder, arts. 5 •
10, H, :1.9, 20, 22 Reg. 595, 18 Março
1849. (Diar.8058.)

- do civel: a um admittio-se que trocasse officio
com um tabeIlião e escrivão de execuções
crimes e de orphãos. Dec. 20 Março 1849.
(Diar. 8052.)

- das collectorias não podem ser juizes de paz
~ vereadores, S3; os de orphãos tambem
não podem ser vereadores, S 6; nem tão
pouco os escrivães dos auditorios, S7. Av.
26 Abril 1849. (Diar. 8300.)

- de appeIlações: declarou-se que o art. 40 do
Cod. Prac. não havia creado novos logares
e unicamente respeitára direitos adquiridos.
Av. 14 Maio :1.849. (Diar. 8102.)

- dojury pagão se110 dos seus livros.-Vid. Sello.
-Av. i9 Maio 1849. (Diar. 8:1.22.)

- do juizo de paz nas juntas de qualificação de
yotantes tem direito e obrigação de dar in
formações sobre a qualificação. Av. 21 Mai~

1849. (Diar.8159.)
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ESCRUTIN ADORES ESCUSAS

ESCRn ÃES da$ cl:ecuções civi oruenou-se que
enviaSiem ás ll.Je~oul'[Irias lheor dos conhe
cimentos de sisas de bens de raiz, que lhes
houverem sido dados paI' adrninistradores,
colleclores, provenientes de arrecadações
de bens de defunlos e aUlicnles. Av. 182
16 Julho 1849.

de orphiíos póde ser vereador 110 municipio
em que elle não fÔI' unic(), porque o Dec.
501, 171r evel'eiro 1847 não ohita. Af. 1.9
Agoslo 1849. (Dí"a1'. 8226.)

18h2 (Jon1. 248); Av. 19 dilo (JOTl1.260)];
§ 5, cap. 4, § G; Res, 29 Julbo 1823, § 8;
Uec. 6 Novembro 1828, al'ls. 1, 2, 3, mo
dificados pela Lei ;l97, 1.9 Agoslo 1.846.

ESCUDEIROS e escudeiros fidalgos que novos di
reilos pagão de seus fÓI'os. - Vid. Novos, etc.
-L~i 243,30 . ovembro 18U; Tab. SS 27,
28; são empregados lionorificos da' casa
impeFial, e como providos. Dec. 545. 2~

Dezembl'0 1847.

d. navio da anuada, ou em seu lagar um offi
cial inferior, escreverá nos pI'ocessos de
desertarei dJ ruzilei~06 napes, e quando e
comt'. Prol'. 23 Oulubro 18~9. (Dial·.
i\252. )

do jocy S'âo ohrigados a sellar os seus liTros,
e não as camaras llDunicipaes. Ar. lt Janeiro
1850; (Diar. 8303.)

: ESCUDOS: de armas. - Vid. A,'mI1S.
I

i
I

- foriío expressamenle declarados contrab:lOdo
! de guerra no 'froat. com os Estados-Unidos
I da America de 1.2 Dezembro 1.822, arte 16.

~ 2.

i~SCUSAS de Il,dvogados. - Vid. AdlJOglldos. __o

ASi. 362, '-7 Março 1.82~, <Xc.

...;;. 'dos delegados,. subdeleglldo~,'e jui'zei de paz,
para que cumprião o que a respeito da co
brança do sello de autos é ordenado pelo
art. 36, SS,{ e 63, Reg. 26 AbriI1SA~,pro
v.idenciou-se. Af. 18 JaGeiro 1850. (Dim'.
8309.}

l
I '
,-

I

dI) recrutamento. - Vid. Recrutamento.

de depu lados á assemhléa geral constituinle.
- Vicl. Dl'pulados. - Dec. 17 Fevereiro 1.823,
4cc. ; Instr. 26 Março 1.824, cap. 9, § 11.

- de officiaes dus camaras municipaes. - Vide
Camal'as. -Le~ 22 Setembro 1828, art. 2.
S 1.0; Lei i Outubro 1828, arls. 18,19,
20, 21; Av. 15 Dezembro 1.832; 22 Feve
reiro, 4 Mal'ço e 31 Maio 1833; 17 Março
1~5; 207, 6 Março 18áO.

tle juizes de paz. - Vid, Juizes depaz.-Lei 15
Outubro 1.827, :lrt. á; Cad. Proc. art. 1.1;
Av. 1.7 J!Jlho 1834; 67, 21 Abril 1838;
207, ti Março 1840. '

I .....
!

I
!

I,-,- '(,le réo,s.:-'- Vi~. Réos. .,- Lei 22 SeLembro 1829,
arls. 4, 5, &:c. .

I

do juiz de paz para ser dispens'ado do imposla
de escriptor~o deve, conforme o art. 34 do
Reg. 15 Junho 1.844, requerer á lhesoura
ria. Av. 2â Janeiro 1.850. (Dim'. 831.9.)

E'SCRÚTINADORES.-Vid. Eleições.~Dec.Instr.
26 Março 1.824, cap. 2, S3 [Dec. lnstr. 157,
4 Maio 1842, arts. 1.4, 15; Av. 17 Setembro

- das suhdelegacias na CÔI'l~ passarão a servir
de secretarias para todos os actos de expe
dien te das comllJissões parochiaes de saúde
publica por occasiã(} da epidemia da fehre .
amarella. Av. Reg. 4. Março 1850, ar,t. 27.
(Dicu·. 83.&11.)
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ESMDLLAS

ESCUSAS de serviço ue COl'p0S ~lo exel'cito. _. Vid.
C01'[JOS. -Lei 24 Novembro 1830, art. 8.

- do servico de 'artilheria da marinha. - Vid.
A1"lilh~ri(L de. 71iarin!w, .- Lei 25 . ovembro
1830, art. 8; Lei 25 Agosto 1831, art. 9.

- de jurndo!'.- Vid. Jurades. - Cod. Pro«. arls.
313, R21; Av.16 Dezembro 1835; Lei 261,
3 Dezembro 1841; arls. 103 :'I 106; nego
120, 31 Jnneiro 1~L~2, nrt. 200, §§ 12, ~33.

- do serviço militar fOl'flo um arligo da renua
pl1hlica. Lei 2"3, ~o Novembro 18~ t , lH'!.

9, § 4'2.

ESPANCAME TO

rios. - POl'L Circo 15 Marco 1825, &e., ex
cilada pela Prol'. 1. a (5 Agoslo 1831 (CoU.
Nab.); seUl; esmolleres devem ler palente
do commissario geral nn côrle, a quem
devem remellel' as esmoll<.1s a~enciadas.

Circo 10, Av. 17 Dezembro 1.8114 (Jorn. 341);
{)S 110, picios c mais bens sequeslrados aos
csmollercs maotlár50,·se enlre~ar ao com
miltsario geral; considerados propt'ios na
eionaelS os de que o governo eslivesse de
posse, salva a inc!emnisaçQ.o, cuja avaliação
e enire~a ordenou-se conforme a Porl. 15
l\:Iarco J 825. Lei 369, 18 Setemhro 181,5,
art. h5; duvidas sobre-si a seu commissario
geral perlencia al'rccad:lr o espolio de um
leigo p,'ofesso na ordem de Jel'usalem. Av.
27 ~laiQ 1846 (Jonl. 20{3); AI', ao Junho
1800, (Jorn. 2~O,)

- (praças) do serviço como receberáó cerlidõp.5
de dividas. - Vid. Dividas. - Dec. Reg. 263,
10 Janeiro 1843, arts. 65, 66.

ESGOTOS. - Vid. Cal/la1'as MlIllicipaes. - Provo
2.3 18Dezembro 1822; Lei 1 Oulubro 1828,
art. 66, S2.

ESGRIMA: meslre para a tl'()pa de ~uarnição de '
Pernambuco teve arbilramenlo de 01'(1e
nado. Pro\'. 10 Setembro 1825. (CoU. Nab,)

- seus mesll'es nas ncademias de mnrinha e
mililar. - Vid, as l'cspfclivLls Acaciemi(ls.

ESMOLLAS a pohres e neeessilados: 6s cncnrgos
c lCf,ados deixados n Irmandades, excep
tuadas as <Ia Sanli~sill1o SacI'amenlo, reco
nhecêl'f\O-sc auolid<.1s, e porque. Provo cm
Edil. 20 ~lal'ço 1820. (Gott. Nau.)

- diarias se considel'ào, e porque, aslen'ças, para
S('I'em pasas com isençi10 de oovos dil·eitos.
Res. 11." G No\'emi>I'o 181:3. (Coll. Nltb.)

- parn os Snnlos IOê:al'cs da TelTa SanLn; privi
lrgius a elJas concedidos. - Vid. Goutmissa-

ESMOLLAS: pedidores de.1Jas sem licença da
policia ordenou-se aos respectivos commis·
sarios, e como, não consenlissem. Inslr.
4, § 5, annexas á Porto 2." l.i. Novembro
1825. (Cott. Nab.)

- deixadas a pessoas pobres na côrle, são sub.
jeitas â decima de legados. Av. 90, 18Agoslo
1.845.' ,- .

ESPADAS. - Vid. Armas.

forão exprcs<;U1en le decla ,'adll s coo lraband.
«e gnel'l'a no '[1'11[, com fnglale'Ta 19 Feve
reiro '1810, art. 28; 17 Agoslo 1827, art. 15;
cóm :l Franca, 6 Junho 18:,}(j, art. 21; com
as cidades Ji'vres e' ansenlica,'1, 1.7 overnbro
1827, .nl. 10; COIU a Dinamarca, 26 Ou
tubl'o 1828, art. 10; com os E 'lados-Unidos
da AtlJeric<J, 12 Dezembro 1818, art. 1.6,
§ 1; com Porlllgal, 1.9 ~Iaio 1831', art. 16.

ESPA. lCAME. 1'[0 em flagranle €i molivo de prisã&
pelas palrulhas. - Vid. GUa1·das l/ulIicipa.es.
- Insll'. 29 Norembro 1:;31, :1. - Vld.
V/[i.llsas physicas.
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ESPOLIO

ESPANCAMENTO em eleições. - Vid. Eleições.
-Av. 21 Fevereiro 184~. (Diar.8038.)

ESPECIARIA (arvores de.) - Vid. AI'vom.

ESPECTACULOS nas ruas, praças e arraiaes
podem as camaras autorisar, c como. Lei
1. Outubro 1828, art. 66, § 12.

)

- publicos são inspeccionados, e como, pelos
chefes de policia, Dec. 29 Março 1833,
art. 1, § 7; Lei 261, 3 Dezembro 184i,
art. 4, S 6; Reg, 120, 31 Janeiro 1842,
art. 58, S 10; 131 a 1.&3.

~ declarou-se não serem subjeitos a seBo con
forme o art. 32 Reg. 355, 26 Abril 1844;
os de que os donos não Lirão proveito, antes
despesas. Ord. g3 , 23 Agosto 1.845.

ESPECULAÇÃO de lucro ou interesse rilativa
mente á propriedade ou efreitos por seu
administrador ou guarda, em razão de offi
cio, a que penas o subjeita. Cod. Crim.
art. 1.46; intervindo este com o caracter de
perito, avaliador, louvado, partidor, con
tador, tulor, curador, testamenteiro e de
positario, cit. Cod. art. 147.

,ESPELHOS: seu despacho. - Vid, Alfaltdegas.

ESPERANÇA de recompensa no commeltimenlo
do crime é circumstancia aggravante. Cod.
Crim. art. 16, § 11.

ESPIAS não podem os navios amarrar ás boias
nas ancoras de amarracões. - Vid. Portos.
- Dec. Reg, 4J.7, 19 M~io 18J.6, art. 28.

ESPIOES' de lDlmlgos, quem auxiliar como é
punido. Cod. Crim. art. 72,

ESPINGARDAS. - Vid. Armas.

- Corão expressamente declaradas conlrabando
de guerra no Trat. com Inglatorra 19 Feye·
reiro 1810, art. 28; 17 Agoslo 1827, arl.15:
e com a França, 6 Junho 1826, arl. 21; e
com as cidades ansealicas, 17 Novembro
1827, art. 10; e com a Prussia, 9 Abril
1828, art. 11; e com a Dinamarca, 26 Ou
tubro 1828, art. 10; e com os Estados
Unidos da America, 12 Dezembro 1828,
art.1(5. S1; e com Portugal, 19 Maio 1836,
art. 16.

- com bayonetas só se podem na côrte des
pachar, depositando-se no arsenal de guerra
até obter-se licença do governo. Ay. 23 De·
zembro 1848. (Dia,'. 7979.)

ESPINGARDEIROS para concerto de armament.
naval. - Vid. Armamento. - Ofr. 27 Junh.
1809.

- 12 Novembro 1.8it (apenas cito itD Repert. Cunh.
Mato verbo Espingardeiro): 26 Janeiro 1812.
ft Julho 1822. (Repet·t. cit., verbo Suppt.)

- dos arsenaes de guerra. - Vid. respectivo Ar
senal.

ESPIRITO da lei deve ser atlendido no provimento
dos empregos. Lei 25 Novembro 1830.
(Reperl. Cunho 111at., verbo Espirito.)

ESPLANADA: 19 Agosto 1817 (apenas cito no Re
perto Cunho Mat., Suppl., l'erb. Esplanada.

ESPOLETAS como se forneceráõ aos corsarios
brazileiros. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 1, arts. 8, 9.

ESPOLIO de religiosos secularisados pertencia II
corôa. Res. 26 Dezembro 1809(Coll. Nab.);
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ESQUIPAM ENTO

Av. ! Dezembro 1812. (Per'. e SOltz. Dicc.
Jur. verbo Espolio.) - Vid. Bens de cLeri
gos, etc.

:t:SPOLIO do bispo de Cabo-Verde. - Vid. Bens
de defu.ntos. Provo 2.' 6 Abril 1815.

:-- de reli~iosos fallecirlos. - Vid. Bens -dé defem
tos. Res. 1.·,23 Setembl'O 1.826, &c.

:... de marinheiros de embarcações de guerra na
cionaes. - Vid. Annada. Dec. 15 Julho
1.833, art. 10, &c.

ESQUADRA russa fundeada no Tejo: convenção
com os Inglezes para sua entrega. 3 Selem
bro 1808. (E. CC/nuÍ'ro, adelit. 1. 0

)

~ ingleza ou portugueza enviada em soccorro a
alguma das conlractanles por quem seria
fornecida convencionou-se. - Vid. Embar
cações de guelTa estrangei1"as. TraL 1.9 Feve
reiro 1.810, art. 7.

t- ingleza em soccorro de Portugal: seu com
mandante foi lambem nomeado da esqua
dra porlugueza. Cart. Reg. 24. Maio 1.B10.
(CoU. Nab.)

r- nacional em qualquer acção del'em ser auxiliadas
pelos corsarios brasileiros. Alv. Reg. 30
Dezembro 1822, cap. 4., art. 7.

:- nacional no bloqueio da Bahia mandou-se, e
como, fornecer. Provo 1. R 4. e 14. Abril 1823
(Cott. Nab.); Port. 1lt dito, annexa ao Dec.
16 Novembro 1.82!1. (CoU. cit.)

.- nacional: mandou-se-Ihe, e como e porque,
pagar o valor das presas que houvesse feito,
e livessem sido julgadas improcedentes.
Port. 23 Janeiro 1824.. (CoU. Nob.)

11

ESQUADRA nacional ne> Rio da Praia: com
missão para julga-la extinguio-se. - Vid.
Commissão militar. C. Imp. 17 Fevereiro
1828.

- nacional e imperial. - Vid. Annada.

ESQUINAS: eslal' nel1as parado depois do loque
de ,'ecolher sem molivo manifesto é prohi
bido na côdc. Edit. 3 Janeiro 1825, S6
(CoU. Nab.); Inslr. 29 Novembro 1831,
S13.

ESQUIPAMENTO para os corpos do exercito
marcou-se. Dec. Tab. 3 Se lembro 1.824.,
tit. 2, annexo á PorL 3 Novembro 1825,
ampliado á arlilharia d" marinha. Lei 25
Agoslo 1831, al't. 11.

de campanha dos corpos não se póde usar se
não em occasião de marcha. Porto 23 De
zembro 1.824. (llepel·t. Cunho !J1ato verbo
Equipamento, 11. 0 2.)

por quem passou a ser fornecido, pela exlincção
do commissariado geral do exercito. Lei 2â
Novembro 1830, art. 4, § lJ.

padrão pal'a os corpos de cavallaria, artilha
ria, e caçadores, se mandou, e como. fa
zer. Av. 15 Novembro 1836.

dos imperiaes marinheiros deslacados em na
vios de guerra como será inspeccionado
pelos respectivos cornmandanles, conforme
o art. 53 do Reg. do corpo. Ord. dia n. 02,
31 Maio 1.81. 7. (Gaz. Olf. 26, 2.oval. )

apprm'ou-se nova tabella de sua organisação,
quantidade, preço e duração. Dec. 5A7, 8
Janeiro 18118. (Gaz. OfT. M, 3. oval.)

das comp"nhias fixas de cavaUaria ligeira é o

77
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ESTACÕES•

da respectiva arma. Av. 25 Maio 18/,8. (Caz.
OfT. 122, 3. o vol. )

QUlPAMENTO. - Viel. Armamento.

- nos arscnaes do exercito. - Vid. Arsenal de
gaen·a.

I1STABELECIMENTOS reaes da côrte: os indivi
duos residentes dentro dos seus límites 6
cal'áõ sendo freguezes da capeJIa real. Ofr.
19 Outubro 1810. (Cott. Nab.)

- liLLerarios e scientificos do reino do Brasil ti
vertia nomeação de inspector geral. Dec. 2. 0

26 Fevereiro 1821. (CoU. Nab.)

- pios: negocios a elIes relativos tocárão ã
secretaria do reino. - Vid. Secretarias. Lei
da Consto Porto 18 Agosto 1821, art. 2, em
'óigor pela Lei 20 Outubro 1823, art. 2, &c.

- de caridade são vigiados pelos presidentes de
provincia. - Vid. Casas de caridade. Lei 20
Outubl'o 182~, art. 2!J, S3; Lei 38, 3 Ou
tubro 183á, arts. 5,12.

- publicas de Pernambuco damnificados pela
guerra, providenciou-se a que se reparas
sem, construindo-se tambem outros que
necessarios fossem. Porto 23 Junho 1825.
(CoU. Nab.)

- de caridade: a elles pertencem as penas pecu
niarias impostas na lei de responsabilidade
dos ministros e conselheiros d' estado. Lei
15 Outubro 1827, art. 57.

- de caridade são, e para que fim, annnalmente
inspeccionados pelas camaras municipaes.
- Vid. Casas de cm'idade. Lei 1 Outubro
1828, art. 56.

ESTABELECIMENTOS mililares: 26 Abril 1831
(apenas cito 110 Repert. Cm!h. J1l ato verbo
Estabelecimento. )

ele iostrucç.ão publica, e quaes, nas provincias
pertence ás respectivas asscmbléas crear e
regulal'. Lei 16. 0 12 Agosto 1834, al't. 10,
§ 2.

de meninas edl~candas da provincia do Pará
leve prestação pecuniaria annua!. Res. 349,
h Junho j 845.

officinaes ou litterarios, pnblicos ou parLicu
res, nfto admittirilõ, nem malricularáõ ou
inscreveráõ a ninguem, sem que mostre ter
Lido vaccina regular ou bexigas naturaes, ou
que foi vaccinado ínfl'uctuosamente pelo me
nos tres vezes. Dec. Reg. ÚG6, 17 Agosto
1846, art. 35; idem nos estabelecimentos
de educação ou officinas que estejão a cargo
do governo', art. 36. '

- e repartições militares nas províncias: deHes se
exigirão relatarias circumstanciados do seu
estado actual. Circo 16 Oulubro 1846 (Gaz.
Off. 42, 1.0 vol.); Circ.-24 Dezembro 1847••
(Gaz. cito 1, 3. oval. )

de caridade: suas' loterias forão isentas dos
8 por %, Lei 514,28 Outubro 1848, art. 38.
(D im'. 7939.)

publicos e parliculnres quaesquer na côrte
onde se rennão mais de vinte individuos,
ordenou-se fossem inspeccionados, e corno,
relativamente á policia medica e bygiene
puhlica, por occasião da epidemia da febre
amarelIa. Av. Reg. 11 Março 1.850, ad. 16.
(Dim·. 83M.)

ESTAÇÕES publicas nada pagão pelos impres~oS
da typographia nacional que lhes fõrem dls
tribuidos. Lei 7 Dezembro 1831, art. 5.
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ESTADO

:ESTAÇÕES publicas não elevem admittil' escravos
corno trabalhadores. - Vid. Esc1·avos. Res.
25 Junuo 1831, ad. 1, &c.; Res. 20 Selem·
bro 1831.

.- navaes: a do Pará mandou-se render, e bem
assim oulra. 2 Avs. 2 Dezembro 1831.
(Colt. Nab.)

;.-. nayaes estl'angeiras : seus officiaes podEm atra
'. cal' e entrar nas embarcações de suas res

pedivas nações que entrarem no porto, e
como. Reg. 22 J uoho 1835, ado 136. (CoU.
Plallcl!. )

- navaes se eslabelecêrão lres em toda a exlensão
das costas do imperio, e comu reguladas.
Dec. 326, 2 OuLubro 1843; modificado pelo
Dec. l,75, 23 Setembro 18!l6.

:- navaes: seus commandanles e officiaes não
podem ser nomeados para as junlas de jus
tiça das províncias. Av. 73. 20 Julho 1846.

~ navaes: seus praticas engajados são obrigados
. ao imposLo de 5 por %. Av. 1 Julho 1.847.

(Gaz. Off. 52,2.° vol.)

~ navaes : seus commandanLes não devem rece
. bel' dos presidentes das províncias e uescm

penbar commissões que prejudiqnem as de
que estiverem encarregados. - Vid. Av. 24.
Janci7'o 18lJ8. (Goz. Off. 18, 3. o rol.)

~ navaes: a divisão estacionada no Rio da Prata
é fornecida, e como, pelo conselho de :ld
minisLração de fornecimentos ao pessoal da
armac!?. Av. [) Fevereiro 18~8. (Caz. OfT.
31,3.° vai.)

- publicas como pnssaráõ certidões a bem da
fazenda publica. - Vid. Documentos.

- fiscues. - Vid. as 7'('specliros palml1'os.

11

ESTADISTICA e economia politica: os objectos a
ella relalivos pertencerão á secretaria do
reino. - Vid. Secretm'ia. Lei Const. Porto
18 Agoslo 1821, § 2; em vigor pela Lei 20
Outubro 1823, 3rt. 2, &c.

da provincia pertence ao presidenLe formar.
Lei 20 Oulubro 1823, 3rt. '2lJ, § 7; Leii6.
12 Agosto 1834., 3rt. 11, § 5; Lei 38, 30u
lubro 183l" arls. 5, 12.

sysLema uniforme nas suas taboas organisou
se cm modelo. Av. 8 Agoslo 1826. ((;oll.
Nab.)

geographica, e natural, poliLica e civil do im
perio: commissão della nomeou- e. Dec. 25
Novembro 1829; dissohicla por Dec. 27 Ou
tubro 1834. (Colt. Typ. Nac.)

judiciaria da cidade do Rio de .Janeiro e seu
termo exigia-se, e como organisada. Av. 1.0
31 Agosto 1831. (Colt. Nab.)

dos empregados das diversas repartições. 
Vid. Sccretm'ias d'estado, os 1'espectivos 1'egu
lamentos.

- criminal. - Vid. Crimes.

- mortuaria semanal se mandou organisar, e
como, na côrle, por occasião da epidemia
da febre amarella. Av. Reg. li Março 1850,
arls. 1.!" 20. (Dia7'. 83.&1..)

ESTADO maior do exercito. - Vid. Exe7'cito.

- maiOr general do exercito. - Viti. Exercito.

- maior de COI'pOS. - Vid. C01POS, c o ,·csprctit·o.

7i.
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ESTAL:\GE~l

ESTADO maioe do almir:mtc genel'nl da al'mat1a.
- Vid. Annada. Dec. 2.° 31 Março 1810.

ESTANDARTES

4 Novembro '1825, § 5, anncxas ii POI·t. 2••
da mesma uata. (Colt. Nab.)

maior de praças e forlalezas. - Vicl. Fortifica
ções. PorL 6 J lllho 1812, S 1; Dee. 4 De
zembro 1.8:22.

- do Brasil foi elevado a categoria du rcino
unido a PorlugaJ. Lei 16 Del.embro 1815.

Cis·Plalino: sobre slla Illliüo no imperio. Carf.
ne~. 28 Janciro 1823 (Coll. Olt/'. Pr.); POl'l.
2." 8 Mé1rço 1.82". (CoLL. Nab.)

- civil e domeslico: crimes conll'a sua segUl':lOça,
quaes são, e como puni,'eis. Cad. Crim.
arts. 247 a 256.

- maiol' e menor do corpo de artilharia de ma
rinha. - Vid. Artilharia de m01,infLa. Lei
25 Agosto 1831.

ESTALAGEM: excitou-se a observnncia do Alv.
25 Junho 1760 para que n~o déssem pousada
aos ,'iandantes que nüo apresentassem pas
saporles, cm Portugal. Edil. 1 Janeiro 1809
(Coll. Dclg.); nc~. 6 Março 1810, liL. 2,
§§ 15,16. (Coll.cit,)-Vid.Bllit. 3lunciro
H125, S \) (Cott. Nab.); instr. 4 Novcmbro
1825, § 7, anuexas i1 ParI. 2.' da mesma
tlala. (Cott. cit.)

cm qll:JnLo eslilerem a!>r.rlas ni'lo f::osüo UC
pri,ilcgio para que nellas se ni'1O possa en
Irar de noile sem cllnsenlilllCnlo do dono.
I.ei Cunst. ParI. 1li Outubro 18:22, art. i.
em \'i~or pela Lei 20 Outuhro 1823, al'I. 2,
su!lslituit! .. pelo Cod. Crim. ad. 21!J.
Vit!o ]lIsir, '29 NOl'Clllbro 1831, § 15.

na côrle de·roi,; do loque tle recolltce pollclll
:thl'ir as p(lI'las para cUllllnoc.lidade c1l)s pós
sa~eir(ls flue cbc;;al'cm, uerendo l0t::0 que
cull'arCill fl'clH\-las, c sou (i ue penas. Inslr.

ESTALAGEM: são isenlas do imposto denomi

nado das lojas, - Vicl. Lojas. Dec. Reg.

361, "15 Junho 18l14, art. 3, § 7.

na côde, como se m:Jndarão inspeccionar re
lalivamente á policia medica e hygiene pu.
bJica, por occasião da epidemia da febre
amarella.

ESTALEmos: suas revislas para evitar conlra
bando de madeiras de consll'uccão. - Vid.
.11". 3. 0 17 Abril 1809. (Coll. Nab.)

porção sufficienle de lerreno para se estabele
cerem designaráõ os capilães dos porlos,
ouvindo as camal'as munieipaes. Dec. Reg.
h47, 19 Maio 1846, art. 10.

ESTALUA, ou esladia, ou compensação diaria
das despezas da demora de embarcaçãe.
detidas com escravos pelo cruzeiro inglez.
- Vid. Inst1·. 28 Julho 1.817, moto 8, alt
1I11xas á Conv. da mesma data.

ESTAMPARIA: sua, fabricas. - Vid. Fab1'icas.

ESTAjlPl\S feitas C? compostas por cidadãos bra
ziteiros quem imprimi!' 011 introduzir em
quanlo esles viverem. ou dl:'z aOllos depois
da morte, sideix<ll'em herdeiros, commeltll
fudo, e como punível. Cot!. Crim. art. 261.

devem ter o nome do im pressor on grav~dor,

]01/::11' da ofIicina, anilo; soiJ que penas 00

C,ISO Je falIa ou falsidade. C\)d. C1'ilD. arls.
;JO~. 205, 306.

ESTANDAnTES: °18 Oull1ul'O 1808 (apenas cil.
1/0 Repl:l't. ClInh. J1l ot. SlIppl, verbo EsilJU"
clllrte, 11. o 2,)
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ESTIVA

ESTAi DARTES Jos corpos de cavaliaria, guarda
de honra, &c. - Vid. os respectivos corpos.

- Vit!o Bandeiras.

ESTANHO descoberto nas margens do Paraopeha,
em Minas, mandou-se, e como, explorar.
Av., 25 Agoslo 1813.

E5TAl"\QUES da polvora -delermin6rão-se, e co
mo. - Vid. Polt·or'a. Av. 26 Julbo 1808.

- de cartas de jogar. -- Vid. CC11'las de jogo.

E5TATISTICA. - Vid. Estadistica.

ISTATUA equestre do Se-nhor Dom Pedro I para
collocal'-se designou-se o camp-o da Accla
mação na côrle. Porl. 6 Julho 1825. (CoU.
Nab.)

ESTATURA minima da 2.' linha era de 57 1/2
polegadas. lnsll'. 29 Outubro 1816 (llepert.
Canh. i1fato verb. EstflI lt?'O ); e da 1.' linha
67. Dec. Inslr. 22 Fcvereiro 18'23, § 2.

ESTATUTOS dos diversos eslabelecirnenlos que
por elles se regem. - Vid. os r-csIJI'clit·os.

- sua confecção paga 10:{j) 1'5. de novos direilos.
Det'. 2/Jô, 30 Novcmbro 1841, lab. § 36.

ESTElHA e manIa se deve dar aos rccl'Ulas. Porto
e Oec. 15 Fevel'ciro 1823, § 9.

ESTELLlONATO: quando se julga commeLLido,
e como ti punido. Cod. Criru. art. 2ô4.

- Clltnmellcm os vcndedores de I'ifas sem per
lIJÍssüo. Av. H Outubro 1837.

ESTELLlOll ATO: o individuo que tiver sido con·
cIemoado por lal crime nüo póde ser ju
rado. Lei 261, 3 Dezembro '1841, art. 29;
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 229, S 3.

o pronunciado por lal crime, depois da sus
tentação póde no recnrso juntar os docu
menlos que lhe fôrem D bem, e porque não
anles. Av. 13 Maio 1845. (Jom. 128.)

quando commellcm os labcJliiies do registo
geral das l'ypollJeca". Vid. lJ)'pothecas.
Dec. Reg. 4132,14 Novembro 1S4ti, art. 29.

- os inrlividuos comencidos desle crimr. em qual
quer tempo não podcm sei' admillidos a
agenciar neaocios que carrão pelas alfande
gas. Dec. Reg. 587.27 Fc\'ereiro 18.49, art.
1, § 2. (Dia,". 8036.)

- documento para servir de base ao jnlgamento
D~\O necessita de sello. Av. 10 Marco 181&9.
(Diar" 8062.) .

ESTILOS. - Vid. Estylos.

ESTIMAÇÃO de ohjedos segurados como será
feita. - Vid. Segw"os. Reg. 30 Agosto 1820,
arl. 21. (FCTT. Borges, Dic. Jur. verbo E,-'
timoção. )

Vi d. A fruição.

ESTIPULAÇÕES dc paclo expresso ou tacito em
lOateria de contraclos ou quasi-conlraclos
são obrigalorias, quer sejão enll'e parlieula
rcs, quer entre esles e a faz nda publica;
e por isso reconheceu-se na alf"ndega obri
gação rle pagar, com recurso aos officiaes,

r objpclos exlraviados. - Vid. Res. 5 Abril
1821, pog. 167, colo 2." (Cult. Nab.)

ESTIVA: seus despachos nas alfanrlegas. - Vid.
A l(andl!gas. Dec. 12 Abril 1810; Circo 30
Outubro i82\J, &c.
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- ESTRADAS

ESTRADAS: a da policia par:! a comarca de S.
João d'Ei-Rei communicou-se estar autori
sada. Av. 10 Janeiro 1811.

do Rio Preto, em Minas, ao Rio de Janeiro
auxiliou-se abertura. Prol'. 31 Jolho, 9 Ou
tubro e 16 Dezembro 1812.

de -S. Jorge dos Ilhéos até Minas-Geraes: ao
particular que a abrio á sua custa concedeu
se a alcaidaria-mól' de Jagnaripe na Bahia.
Porl. 8 Abril 181.& (CDU. Nab.); para faci
litar-se abertura providencias. AI'. 25 Maio
1814.

- de uma lateral que communicasse com a do
Rio Preto, em Minas, na direcção de S. João
d'El-Rei aulorisou-se abel'lura á custa de
particulares, ecomo. Av. 5 Dezembro 18U.

desde a fabrica de ferro do morro do Pillnr,
em Minas, até á Lorda da agua no Hio Doce
para abrir-se derão-se providencias. Av. 6.
Janeiro 1816.

- pelo in terior de Minas-Geraes pura se nbrirem
providencias. Cart. Reg. 1.· á Dezembro
1816.

pelo interiol' do Espirita Santo para se abrirem
providenciou-se. Cart. Reg. 2." 4 Dezembro
1816 (CDU. 01l1'. PI'.); Prol'. 23 Janeiro
1817. (CDU. Nab.)

do c1istriclo de S. Salvador de Campos se man
cláriio reparar. 2 Prol's. 3 Outubro 1817.
(Coll. Nab.)

a que pela serra da Eslrella se dil'ige aos rios
Parahyba c Parahybuna mandou-se meluo
raro Dec. 20 Fevereiro 1818 (Coil. Nab.) ;
PorL 2.' 1 Fevereiro 1823. (CDU. Nab.)

ESTRADl\S: a que de S. João do Principe para
lV1ang;al'alib" fôra aberta por um particular
mandoll-se, e porque, conservaI', e com
obrigações. Provo 1.' 21 Janeiro 1.819.
(CDU. Nab.)

ue C:lpivari do Picú no alto da ena da Man
tiquera até á estrada á ba ixo da villa de
Areas mandou-se abrir. Av. 23 Março 1819.

e pontes: a ellas se applicon o augmento da
vendngem do trigo e milho estl'angeil'o, cm
Portugal. Av. 11 Maio 1819 (CDU. Dr.lg.);
e da fal'inha e feijões. Av. 19 Abl'il1820.
(CDU. cit.)

de Santos ao Cnbalão, de Lorena, c da Casa
Doada, em S. Paulo: seus rendimentos mano
clárão-se, e como, nrrecadar para a junta
da fazenda. Provo 23 Junho 181.9, e a an
nexa Pl'DV. 10 Dezembl'o 1823 (CDU. Nab.);
excitada por Prol'. La 28 Novembro 1822.
(CDU, cit.)

para aberlora da desde :l Pomba alé Canta
gallo. Av. 9 Julho 1819.

- para transporte de ~elleros pela sociedade de
navegação, &:c., do l1io Doce. - ViJ. Provo
EstaI. 15 DczembTo 1R19, § 12. '(Coll. Nab.)

- providencias se dérão para obl'iar exlrnvios de
direitos dos escral'os praticado por pessoas
que el'itavão o regislo da c'trada ele S. Paulo
para a côrle procul'ando trilho c ulalhos
nnJe nüo linbão que apresentar passaportes.
Prol'. 4 Janeil'o 1820. (CoU. lVab.)

desde o riacl1u F arillita PO(Í1'c e !tio Claro n/é
conl111encia dos dilos rios mandou-se nuxi
liar a abcrtur:l. Carl. Reg. 9 &larço 1820.

da Graciosa, em S. Paulo, mandou· se concer
l:ll', dando-se diversas olltras pro\'ideDI:ias.
Carl. Reg. 17 Julho 1820.
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ESTRciDAS

ESTRADAS: nova de Minas-Novas a S. José de
Porlo-Alegre, em Minas: para ella creou-se
divisão. Carl. Reg. 12; Av. 14 Setembro
1820, suslada por Av. 30 Maio 1821.

- dos sel'lões de Goyaz : para seu descobrimento
enviou-se individuo em commissão, e com
que gratificação. Dec. 12 Dezembro 1820.
(Coil. Nab.)

- entre Cuyabá ePará, aberla por um particular:
a respeito de remuneração pedida por esle.
Res. 2:' 28 Julho 1821. (Coil. Nab.)

- objectos a ellas relativos perlencem á secretaria
do imperio. - Vid. Secreta7,ias. Lei Consto
Porlo 18 Agosto 1821, § 2; em vigor pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2, &c.

- .seu concerto, quando e como, incumbia ás
camaras. - Vid. Camaras lJiIllnicipaes. Provo
2." 18 Dezembro 1822. (CoU. Nab.)

í--providencias para evitar extravio de direi tos em
S. Paulo nos registos de Jaguary, Itajubá
e Mantiqueira. Provo 4 Janeiro 1823. (Coil.
Nab.)

- anliga áquem do Guapi mandou-se desemba
raçar. PorL 14 Junho 1823. (CoU. Nab.)

- aberlura de melhores e conservacão das
existentes incumbe aos presidei:lles de
provincia propôr. Lei 20 Oulubro 1823,
art. 2.4, § 5; Lei 38, 3 Oulubro 1834,
arta. 5, 12.

- providencias para conservação da que foi aberta
pela policia desde o porto de Agoassú até á
ponte do Presidio do Ouro Preto, e conti
nuação alé campos de Minas Geraes. Porto
23 Fevereiro 1824 (CoU. Nab.), aulorisada
conlinuaçào por Port. 1. n 4 Maio 1824.
(CoU. cit.)

ESTRADAS enlre Minas Geraes e Govaz: sua ten~

lativa animou-se. Port. 5. n 22 Abril 1824.
(CDU. Nab.)

desde o Presidio do Rio Prelo até entrar na
comarca de S. João d'EI-Rei: sobre sua
aberlura pro\'idencias. Purt. 17 Dezembro
1824. (CDU. Nab.)

de Minas: a nlorisou- se o presidenle para arbi.
lrae ao oflicial encarrl:'gado a Il:raliGcação que
fosse justa. Port,16 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

de Guarapuava em S. Paulo a Missões: ani
mou- se sua aberlura. Porto 4. n 17 Agosto
1825. (CDU. Nab.)

- de Santa Cruz: approvou-se concessão de ddas
de terras a ella contignas, e para que fim.
Port. 5 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

de S. Salvador de Campos para a côrte orde
nou-se a abertura, e como. Ports. 2.' e 3.·
27 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

persegnição dos ladrões e salteadores foi in
cumbida aos com missarias de policia, bem
como a conservação daquelJas e seus reparos
e abertUl'a de novos caminhos. Instl'. 4 an·
nexas á Port. 2. n 4 Novembro 1825, § U.
(CoU. Nab.)

- para facilitar communicação enire a freguezia
de Sanla Cruz. no termo da comarca de
Parlo-Seguro até o Salto-grande do Rio
Belmonte e para sua auedura applicou-se
somma. Provo 18 Novembro 1825. (CoU.
Nab.)

- sohre creação de novos regi tos em Minas
Gcraes. - Vid, Res. 13 Dezembro 1825. (Cott.
Nab,)
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ESTRADAS

ESTRADAS: sobre concerto da denominada 
da Serra -- que commuoica as villas do
Paraly e Ilha Grande com as provincias
de S. Paulo e Minas. Res. 2.· 2 Maio 1826.
(CoU. Nab.)

de Sanla Calbarina á villa de S. Prancisco
mandou-se prose~uir no seu concerto. Porto
3 Juuho 1827. (CDU. Nab.)

- de S. Paulo e Serra de Ilaguahy : comrnclLeu-se
á junta do commercio sua conlinnação. Av.
2.° 30 Junho 1828. (CDU. Nab.)

da Serra da Boa-Vista em Cantagallo man
dOU-50, e como, abrir peja junla do com
mercio. PorL.i. a 8 Agosto 1828. (CDU. Nab.)

- enlre a Ilha Grande e freguezia do Bananal:
commeLLeu-se sua abertura á junta do com
mercio. Porto 2. a 8 Agosto 1828. (CDU. Nab.)

:- da Serra de Paraly: á sua fadura applicárão.se
subsidias. Lei 26 Agosto 1.828.

~ suas conslrucções poderáõ ser, e como, des
empenhadas por empresarios nacionaes ou
estrangeiros, associados em companhias ou
sobre si, com que obrigações e vantagens.
Lei 29 Agosto 1828.

- de Santos a S. Paulo: ordenou-se continuacão
de cobrança de contribuição. e qual e co;no
arrecadada e contada e applicada. Lei 6 Se
tembro 1828.

.,-- não devem as camaras consentir que os pro
prielarios Je predios usurpem. tapem, es
treilem ou mudem a seu arhill'io. Lei 1
Outubro 1828, arl. h1, explicado como se
executaria, conforme os arts. 81, 85 e 73.
Av. 16 Novembro 1830. -N. B. Os Avs. 2
e 15 Julho 1828 havião mandado proceder
conforme a Ord. Liv. 1., til. 66, S11.

ESTRADA S: obre seu reparo, consLrucção e
€onservação providencião. e como, as ca·
maras por meio de posluras. Lei 1 OuLubro
1828, art. 66, § 6.

- da eôrle alé Jacarepaguá: sohre sua abertura
emelhoramenLo. Av.2. 0 17Novemoro1828.
(CDU. Nab.)

- da côrte para Minas Geraes denominada - da
Policia: -ordenou-se melhoramento na sua
c1ireccão, evilando as sel'ras de Bolaes e
Sanl't\nna. Av. 2.° 5 Janeiro 1.829. (Coll.
Nab.)

da "i lia real da Praia Grande a S. Salvador
de Campos: mandou-se examinar, e como,
para melhorar-se. Av. 3.° 5 Janeiro 1829.
(CoU. Nab.)

- de além do Rio do Bregio: sohre seu rerar~

e conservacão. Av. 6.° 5 Janeiro 1.829.
(CoU. Nab.f

- de Minas: á província se concedêrão dons
officiaes engenheiros para levanLarem suas
plantas e facililar melhoramentos. Res.12
Agosto 1831.

da côrte a Minas, chamada - da Policia -:
autorisou-se, e como e com que consigna
cóes, seu melhoramento e a aoertnra da
;amiôcação Jenominada-da Serra de Santa
Anna. -Res. 14.' 25 OUlU01'O 1831; regu
lou-se o direi Lo de portagem imposto. Res.
a Novembro 1832.

- do Rio Grande na côrte: sobre estragos que
um particular nella fazia com a conducção
de agua para seu engenho providencias.
Av. 13. 0 4 Novembro 1831. (CDU. Nab.)

de' cima da serra at~ os campos da eolonia
de S. Leopoldo em S. Pedro do Sul, aulo-
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ESTRADA.S

risoo-se o presidente para mandar abrir.
Res. G." 6 Julho 1832.

ESTRADAS: em S. Paulo autorisoo·se o presi
dente para abril' as que fossem necessarias
e melhorar os existentes, e como. Res. 7."
10 Jolho 1832, ampliada ii provincia de
Sanla Calharina. Res. 13." 26 Julho 1.833.

novas em Minas: sua aberLura e reparaçüo
das existentes foi. e como, commellidn ao
governo. na direcçâo pllra as provincias da
Uabia e Espirito Sanlo. Res. 5." 23 OULubro
1832.

projectada enll'e o lrrmo da cidade do Des
terro e do villa de Lages: neJJas se mandou
eSLabelecer duns povoações e com que van·
tagens. Lei 23." 12 Ag slo 1.833.

- do interior de provincias que não pertenção
á administração geral do estado: sobre ~Jlas

legislão ns respeclivas assembléas. Lei 16.a

.1.2 Agosto 1.834, art. 10, S8.

- os terrenos que para ellas necessitasse a com
panhia denominada -Rio Doce- forão-lbe,
e como. concedidos. - Vid. ileso 23." 17 Se
temb1'o 1835, al'ts. 8, {l.

- para communicação de Nova-FribUl'go a Can
tagaIJo e M<lca bé: privile~ios concedidos.
Vid. Res. 57, 9 OlttHbl'o 1835, art. 1.

- de ferro da capital do Rio de Janeiro a Minas,
S. Pedro e Bahia: sua feiLura foi privile
giada, e como. Res. 100, 31 OuluGro 1835.

- nova entre Matlo-Grosso e S. Paulo: foi auto
risada despesa annnal com seu melhora
mento. Res. 47, 20 Selembro 1838; teve
consignação. Lei 108,26 Maio 18110, art. 2,
S17; Lei 164,26 Selembro 18ltO, art. 2,
S17.

11

ESTRADAS de Sanla CaLliarina: parn S li reparo
liverão consi<>nacão. Res. 52, ~5 SeLembro
1838, art. 3. .

de ferro de San los a S. Pa.ulo: concedeu-se
approyação aos seus privilegias, e quaes.
Hes. ôll, 29 Oulubro 1838.

na càrte que comml1nir.asse a rua da União
no S2CCO no Alferes com a do Imperador
em S. Chri loviio: HntorisOll-se concessão
de privilegio. Res. 95, 30 Oulubro 1839.

do Bola-Fo<Yo na côrte: permiLlio-.se formação
de companhia, e como. pnra sua feitura e
melboranlPoto. Dec. :1.4 Novembro 18:~9

(10m. 286); louvou-se a ces fio que quiz
fazer a camara municipal á companhia para
cobrar as luxas. Av. 9MarçoüHO (10m. 70);1
para cobl'ança dellas deu-se o Reg. 111.
20 Dezembro 1841.

- de ferro da côrte a S. Paulo: para sua,feilurr;p
concedeu,se privilegio, e como, por oi
tenta aUDOS. Dec. Conds. 4 Novembro 1.840.
(JOTIl. 299.)

de Minas Geraes para o Espil'ilo Santo teve
consil2.naçllO de fundos para repal'os. Lei
243,30 .1 ovembro 18hl, art. 2, § 17.

sua abel'tura, alargamenlo ou jlfolongamenlo
jusliGcn desappropriação por ulilidade pu
blica geral 011 municipal da côrLe. Res. 353,
12 Julho 1845, ad.i, S li.

- da pl'ol'incia do Espirito Sanlo a ~linas Geraes
começada a abril' teve consignação; e bem
as iro o aperfeiçoamento da que commuoica
a Sanla Calhal'iDa e S. Paulo desde as tres
Lnrras do Rio S. Fl'ancisco alé a comarca
de Coriliba. Lei 3\)6, 2 Selembro 1346,.
ado 2, S23.
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ESTRANG EIRaS

ESTRADAS de Pelropolis: lerrenos da fabrica
da polvora silos ii slla margem. quando des
necessarios, rnandárão-se, e como, arren
dar. Reg. 29 Novembro 1847. (Gaz. OU:
176, 2.· llol.)

entre a capital do Rio GI'ando do Norte e Pa
rahyba; enlre a cidade da Fortaleza c a de
Oeiras, tocando no Icó; enh'e o Espirito
Santo até po~oação do Cuyathé em Minas;
de Lages a Santa Catbarina e Rio Grande do
Sul tiverão consignação. Lei 514. 28 Outu
bro 18h8. art. 2, S28. (Dia?'. 7939.)

- da Parahybuna : as apolices da sua divida pro
vincial são isentas do sello na Lransfereocia.
Lei 51á, 28 Outubro 1848, arl. 36. (Dim·.
7939.)

:- em Gnyaz: sobre necessidade de suas aber~

. turas pata animação do commercio com o
Pará. 3 Av. 29 Janeiro 1Sh9. (Diar. S007.)

:_ projectada de S. Paulo a Malto-Grosso, diri
gida de Anlonina pela villa de Castro ao
Tihagi:. providencias sobre sua abertura.
Av. 31 Janeiro 1849 (Diar. S008): Av. ido
(Dim·.8010.)

ESTRANGEIROS: officiaes da armada. - Vid.
Amwda.

(corpos de) - Vid. Corpos.

residentes no Brazil podem ler terras de ses
maria que se lbes concedem pela mesma
fórma que aos nacionaes. Dec. 25 Novem
bro 1808.

- Inglezes: que favores e privilegios se lhes accor
dárão. Trat. 1.9 Fevereiro 1.810, arts. 2,10;
Dinamarquezes. Trat. 26 Outubro 1.828,
ad. 8; Sul-Americanos. Trat. 12 Dezembro
1828, arL5. 1L. 12.

ESTRANGEIROS: Inglczes que desresl>eitárão
ceremonias religiosas em Sexta-feira da
Paixão forão perdoados, e 1)01' que molivo.
Dec. 1.° 13 Maio 1810. (Coll. Nab.)

devem conformar-se ás leis do paiz em qne
se achão, segundo os principios de direito
publico recebidos em todas as nações. Res.
fi Dezembro 1812. annexa á Porto 16 Agosto
1823 (CoU. Nab.)-Vid. Av. 3.· 3 Dezembro
1831. (CoU. cit.)

consules nac.iooaes. - Via. Cidadãos. -Av. 3
Dezembro 1816, &c.

estabele cidos nas conquistas livel'ão permissão
de exportar quaesquer generos das suas fa
zendas. sendo e~ embarcações porlugnezas.
Av. 28 Março em Av. 22 Julho 1817. (Ind.
Alb. verbo Estrangeil·os.)

que vierem ao reino do Brazil ou deHe suhi
rem: derão-se a respeito providencias poli
ciaes, e quaes. Dee. 2 Dezembro 1820; Av.
31 Janeiro 1.821; declarou-se não ser licito
deixar-se de executaI-as. Porto 2.· 31 Maio
1831 (CoU. Nab.) , excit. o referido Dec.
por Av. 16 Maio 1832; Av. 4 Novembro
1.833, enfraquecido pelo Av. 28 Janeiro
1835; declarou-se que o Dec. referido quanlo
aos passa portes para paizes estrangeiros não
estúva alterado pelo Cod. Proc. arl. 118.
AV. e Circo 8 Fevereiro 1836; regularisado
o ciL. Dec. pelo Dec. 2 Maio 1836; recom
mendado pelo Av. U Junho 1836 e Av. 17
Março 1837, enfraquecido pelo Av. 9 Se
tembro 1837; Av.14 dilo; excit. o Dec. 2
Maio 1836 por Av. 10 Fevereiro 1840. (Jol'n.
.U.) - Vid. Reg. 1.20, 31 Janei,'o 18!J2, art.
72, etc., infm.

- fallecidos: de um cumprio-se ullima vonlade
deslituida de solemnidades. - Vid. Bens de
defuntos. - Dec. 3 Janeiro 1821.

estão subjeilos ás disposições da lei a respeito
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da entrada judiciaria em suas casas. - Vid.
Buscas. - Lei Consto Porlug. 11 Oulubro
'1822, arl. 10, em vigor pela Lei 20 OutuiJro
1823, art. 2, &c.

ESTRANGEIROS: ordenou-se que não fossem
admillidos a sabir burra fóra sem apresen
tar passaporte da respectiva secretaria de
estado. Porto 26 Novembro 1822. (CoU.
Nab.)

- Russianos, Hollaodezes, Dinamal'quezes, Bam
bl1rguezes, Ansealicos declarou-se nflO pode
rem ser ouvidos na revisão da paula das
~lJfandegas. Porto 4 Dezembro 1822. (Cott.
Nab.)

- Inglezes: um processado criminalmenle foi
mandado julgar, e porque privilegiada
mente pelo juiz conservador. Provo 3. a 9
Dezembro 1822, (CoU. Nab.)

~ IDrilezes: negou-se a um cumprimento de avo
caloria de aulos civeis processados no juizo
de orphãos que o mesmo havia acceitado.
Res. 19 Dezembro 1822 (Coll. Oltr. Pr.),
e tambem annexa á Porto 2. a 21 Outubro
1825. (CoLl. Nab.)

- Portuguezes : sobre rivalidades com os Brazilei
ros.-Vid. Cidadãos.-Port.l1 Abril 1823,
annexa á Provo 17 Novembro 1825; e PorI.
3. a 1 Setembro 1823; e 2. u 5 Outubro
1831. (Colt. Nab.)

- portuguezes: suspendeu-se provisoriamenle a
execução do Dec. 14. Janeiro relalivo aos
que aporlassem ao Brazil gosarem dos direi
tos de residencia corno subdilOS, &c. - Vid.
Cidadãos. - Dec. 20 No,'cmbro 1823, &c.

- emigrados da Allemanha para colonos. - Vid.
Colonias. - Porto 23, 2. a e 3. a 2li Dezembro
1823. (Coll. Nab.)

II

ESTRANGEIROS: a AJlemães colonos foi permit
tido exercer. e como, parlicularmenle o
seu culto. Porto 22 Janeiro 1824. (Coll.
Nab.)

da casa da congregação de Lisboa foi declarada
desligada e independenlc a casa de Nossa
Senuora da Mãi dos Homens da serra do
Caraça. Porto 2.· 24 Janeiro 182li. (Coll.
Nab.)

residenles no Brázil não em servico de sn:.
nacão : seus filhos são llríJzileiro~. - ido
Cicladão. Consto art. 6, § 1; porlllguezes
quaesficárão sendo considel'adosBr<Jziieil'os,
art. cito § lJ; e os nalul'alisados, § 5.

- nalnralisados tem voto nas eleições primarias,
Consto art. 91, § 2; lnslr. 26 Março 1824,
Cap. 1. § (j, n. o 2; Oec. 157, 4 Maio 1842,
art. 1; Lei 387, 19 Agoslo 18lJ6. art.17;
Dão podem ser deputados ti assembléa ge
ral,art.95, §2; Inslr. cito cap.6.§ 2;
Lei 387, 19 Agosto 1846. art. 15, § 2;
nem minislros d'eslado, Consto art. 13ô.

- nenhum p6de succeder na corôa do imperio
do BraziJ. Const. art. 119.

- marinheiros da armada que vantn!!ens gozão.
- Vid. Anilada. Dec. 11 Junho 1824.

- officiaes da armada não forão comprehendi
dos no augmenLo de soldo, e porque. - Vid.
Armada. Provo 16 Junho 1824, extincla.
Lei 25 Novembro 1830, art. lJ.

sobre pretenção de um AJIemiio calhnlico a
obler um sacerdole que entendesse a língua
para recebeI' na igreja catholica sua lIluluer
e filhos que el'ào proteslantes colonos. Porto
1. a 22 Junho 182!l. (Coll. ]\iab.)

- quando desembarcarem no imperio, ordenou
se que logo apresentassem na policia seus

78.
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passaportes e recebes'cm suas cadas de se
~lIro, e quaes e pnra que fim. Porto '2.·23
Junho 182!J. (CoU.Nab.); sobre sua execu
ção. Port 1." 18 Agosto 1824. (CoU. cit.)

ESTRANGEIROS

caso de guerra entre o impprio e suas na
ções, Lei 15 Novembro 1827, 3rt. 35. 
Vid. Dec. Estat. 187,23 Junho 1842, art. 70.

ESTRANGEIROS; a um foi aceila proposla de
minerar lerras ulll'iferas no imperio. - Vid.
Dec. e P1'Op,- 16 Sete1llb,'o 182!J.

- não podí'lO sel' providos em beneucios eccle
siasticos do reino. - Vid, Iles. 9 Novembl'o
1824, annexa á Res. L" /, Dezemb,'o 1827,
pago 136, cal. 2," (CoU. Nab.)

moslrão sua nacionalidade com aUestação dos
respectivos consules. - Vid, Res. 1.' 1. Fe
ve1'ei?'o 1825. (CoU. Nab.)

.- farão admiltidos como sacias da companhia
agricultura, commercio, navegação, &c.,
do Rio Doce, e com que favores. - Vid.
Dec, Estat. 6 Maio .1.825.

",..... ordenou-se particular protecção e hospitali
dade aos qne viessem estabelecer-se e viver
no Brazil. Porl. 3.' 14 Outubro 1825. (CoU.
Nab.)- Vid. POI·t. 2.· 15 Outubl'o e La 1.7
iYot'cmá,'o 1825. (CoU. cit.)

- fallecidos: direito de aubaine. - Vid. Bens de
defuntos, &c. Res. 1. a 23 Setembro 1826, &c.

- naluralisados Porluguezes que exíslião no
Brazil anles da lndependencia. - Vid. Ci
dadão. Res. 1.f, Agoslo 1827.

- navios: facultou-5e-Ihes levarcomesliveis e me
dicamentos ao Ceará e Rio Grande do Norte
ameaçado de fome, permiltindo-se-Ihes po r
1 anno o cowmercio de cabotagem para
esle fim. Lei 25 Setembro 1827, arls, 1, 2.

- Das apolices da divida publica que possuirem
Dão soffreráõ sequestro nem represalia no

ESTRANGEIROS: foriío admillic1o~, e seus na·
vios, a iruporlar no imperia generos e mer
cadorias da Asia. Lei 27 Novembro 1827.

directores de collegios e casas de ed ucação or
denou-se que requeressem a licença e confir
maçiío directamente no governo. Av. 1. 0 10
Janeiro 11:l28. (CoU. Nab.)

- Dão podem ser admiHidos em carp;o publicos,
Dem prefel'idos a cidadãos Brasileiros. Prov,
23 Junho 1828. (CoU. Nab.) - Vid. Porto
2." 12 Agosto 1828. (Coll. cit.)

- relação dos empregados Das reparLições de fa,
zenda das províncias, e como oq~anisada,

com declaração dos emigrados do Brazil
antes de jurada a Constiluição, que re~res

sárão e eslão empregados exigio-se. Prov.
2 Julho 1828. (CoU. Nab.)

- um official prisioneiro de guerra foi mandado
pôr elÍl liberdade pI'eslando fiança, e como
e perante quem. Av. 2. o 22 Julho 1828.
(CoU. Nab.)

sobre sua nomenção por engajamento p~ra

lentes dos cursos juridicos. - Vid. P01't. 2.'
~2 Agosto 1828 (CoU. Nab.); Res. 1..' 11
NOlembl'o 1831, art. 1, infra.

. - não podem exercer o cargo de 'advogado que
é?1lfl1WS publico. Av. 7 Oulubro J828. (Coll.
Nab. )

clerigos não podem sel' parochos no imperio,
Av. 3 Agosto 1t)30; c coadjulol'es, Av. 20
Novembro 1830 (CoU. Nab.); ou qualquer
oulro beneficio pelo qual receba dinheiro da
nação. Av. 2. o 9 Novembro 1831 (CoU. cit.~j

Av. 2. 0 29 Dezembro 1831.
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ESTRAt GEIROS advenlicios e residentes no Pará:
providencias. e quaes, derão-se. Res. 10
Dezembro 1.830.

_ que sem scr em tempo de guerra commeUerem
conlra navios LraziJeiros depredações ou
violencias como seráõ punidos. Cod. Crim.
art. 83.

:- que commeLtem no allo'ffiéll' crimes contra
outros não podem ser julgados nos I ribunaes
do paiz. Av. 8 Fevereiro 11;31 (CoU. Nab.);
Av. 68, 23 Junho 1845.

- registo geral se mandou ao inlendenle da po
licia fazer dos que chegassem ú côrle. Av.
2.° 5 Abril 1831. (CoU. Nab.)

- um por suspeito de entrado em conspiração
foi mandado sahir do imperio, sob pena de
ser recolhido a uma fortaleza. Av. 11. e 19
Abril, e 5. 0 16 Julbo. e 2.° 5, e3. 0 26
Agosto 1831 (CoU. Nab.); soltura. Av. 3. 0

3 Setembro dito. (ÇoU. cit.)

~ não gosão no 1m perio de maior favor que os ua
ciouacs. Av. 12 Abril 1831. (CoU. Nab.); são
subjeitos ás leis e autoridades judiciarias do
l)aiz. peranleas quaes cumpre que exercitem
a acção e direit03 que lhes compelem, não
tendo pl'ivilegio algum para exigil' que al
gum seja punido no territorio do imperio,
sem sentença proferida em juizo cORlradic
torio, pelos meios legaés. e sem in lel'venção
do pouel' executivo. Av. 1.° 30 Abril e 2. 0

9 Maio; e 2. o 29 Julho 18H. (CoU. cit.)
- Vid. Av. 3.° 3 Dezcmb1'o 1831. (CoU.
Nab.)

i'- emissario da ilha de S. Domingos suspeito de
promover sublevação de gente dc côr, sobre
sua prisão e guarda. Avs. 29 e 1. o e 3. o 30
Maio 1831 (CDU. Nab.); soltura, Av. 1.° 11,
e. L° 22 Junho e 4.° 3 Agosto 1831. (CDU.
Clt. )

ESTRANGEIROS: marinheiros encontrados na
côrte em ten'a depois do sol poslo : corno
com elles se proceda. - Vid. Av. 2. 0 1.1
Junho 1831. (CoU. Nab.)

- vadios estão subjeilos ás penas do 3rt. 295 do
Cod. Crim. e como impostas. Av. [, Julho
1831. (CoU. Nab.)

sobre prelenção de um encarregado de nego
cios a que as pessoas de sua familia fossem,
á vista de um aUeslado 1101' elle pas ado,
reconbecidas isenlas das lejs do paiz. - Vid.
Av. 2.° 13 Julho 1831. (CDU. Nab.)

francez preso na cadêa da côrle, adoecendo,
permiUio·se que fosse tratar-se no hospital
mililar, com a precisa segurança. Av. 7.°
i8 Julho 1831. (Coll. Nab.)

indagações, e quaes, se mandárão fazer a res
peilo de um. Av. 1.0 28 Julho 1831. (CoU.
Nab.)

officiaes francezes jamais podem considerar-se
em diligencia ou exercicio militar dentro do
imperio para serem, a respeito do uso de
~rmas, comprehendidos na excepção do
:lrt. 298, § 2, Cad. Crim. Av. 2.°29 Julho
1831. (CDU. Nab.)

não podem exercer os cargos de meirinho. Av.
1.° 30 Julho 1831. (CDU. Nab.)

sobre permittir-se abusivamenle que Portu
guezes recem-cbegados fossem admiLLidos a
jUl'ar a Conslituição do imperio providen
cias. Dec. .& e 18 Agosto 1831.

um, e qual, determinou-se que não fosse ad
millido a de~embarque. Avs. /,. ° e 8. ° 6
5.- fi Agosto 1831 (CoU. Nab.); sem efi'eilo
pelo Av. 3.° 24 Se lembro 1.8U. {CDU. cit.)
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ESTRANGEIROS empregados publicos, sem titulo
de naluralisação forão mandarias despedir
dos empregos, provendo-se em Brasileiros.
Av. Iv 16 .Agosto 1831 (Gott. Nab.); Circo
18 Agosto 1831.

- Porluguezes residentes no imperio: listas E'xac
tas delles se mandilrão cxij?;irrlos respectivos
consules. Dec. 18 Agosto 1831.

- para orJenar·se nenhnma lir.ença necessitão
do governo. Av. 2.° 9 Novembro 1831.
(Cott. lVab,)

- podião ser admillidos por commissão a re~er

os aulas de agricultura na Rabin. Res. 1.°
11 Novembro 1831, art. 1 ; e na de geome
tria e mechanica da Bahia. Res. ti.· 25
Agosto 1832, art. 2.

- engenheiros se autorisou o governo a mand3f
vir da Europa para aberlura de fonles arle
sianas. Res. 3.· 11 Novembro 1831.

- illegalmenle guardas nacionaes são ponidos
com o art. 301 do Cod. Crim. Av. 2." 7 De
zembro 1831. (Gall. Nab.)

huscas para verificar extravios de direi los dão
os collectores, eslando presentes os respec
tivos consules. - Vid. Buscas. Reg. 8 Fel'e
reiro 1832, 3rt. Ú. § 6; c bem assim nos
navios. Av. 31 Julho 1833; e nas casas,
Av. 25 Selembro 1837.

com licença do governo podião matricular-se
na academia militar. - Vid. Academia mi
lita?'. Dec. Estal. 9 M'Irço 1832, arl. 24;
Dec. Eslat. 22 Outubro 1833, arls. 129 a
131; Dee. Estal. 40.&, 1 Março 11;45, art. 12.

não podem entrar nas forlalezas e arsenaes
sem ordem expressa. Av. 12 Abril 1832.
(Repert. Glmli. AIato verbo ES/l'angeiro, n-. 2.)

ESTRANGEIROS: forão mandados admiUil', na
faha oe nacionaes, como lentes da escola
de medicina por occasião de sua reforma.
Lei 3 Outubro 1832, art. 4.

podem livremente estabelecer cursos particu
lares ele medicina. Lei 3 Ouluuro 1832,
art. 33.

como s1\o aàmiLlidos II naturalisar-se, em con·'
formidacle da Consl. art. 102, § 10. Lei 23
Outubro 1832; modificada pela Res. 1\91,
30 Outubro 1843. Av. 6 Outubro 1847.
(Gaz. OfT. 132, 2. o vol.)

- em causa propria podem intentar qneixa ~e
responsabilidade contra empregados publt
cos dentro de anno e dia. Cod. PI'OC. art.
154; Reg. 120, 31 Janeiro 18A2, art. 392.

- podem livremente commerciar como os nacio
naes. Av. 22 Fevereiro 1.833, S 4.

- que se estabelecessem no aldeamento do Salto·
Augusto, enlre Pará e Malto-Grosso, forão
isénlos de dizimos e tributos por vinle an·"
nos. Res. "'. 18 Junho 1833, art. 2.

podem ci lar e ser citados no Brazil, apezar de
não lel'em propriedades nem domicilio no
imperio, e couhecel',se de suns demanda~.

couforme a Ord. liv. 1., Li!. 52, e liv. 3, til.
3; e Trats. 26 Outubro 1828, art. 8, e 12
Dezembro al't. 12. Av. 1.4 Setembro 1833.

todas as vezes que fôrem presos. communica·se
aos respectivos agen tel! consulares. Av. 14
Setembro 1833.

Portuguezes que se declaravão Brazileiros, s~

gundo convillua ás circumslancias: prOVi
dencias a respeito. Av. 22 Outubro 1833.
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ESTRANGEIROS: em que casos são poslos em
custodia pilra serem exportados do imperio.
e como. Av, h Novembro 1833; Av. 4 e 26
Fevereiro 1834.

- ordenou-se que se fizessem sahir do imperio
os ql1e para isentar-sp. da ~uarda nflcioDal
justificassem ler pelPjado conlra a Indepeh
dencia. Av. 3 Janeiro 1834; não de~endo

alistar-se na mesma guarda eSlrangeiro al
gum. Av. 9 dilo,

- podem ser vice-consules do imperio. - Vid.
Consllles. Reg. já Abril 183!J , art. 15.
Vid. Dec. Reg. 520, 11 Junho 18!J7, arts. 8,
9; podt-'LD recebeI' passaporles dos consules
do im perio, art. 29; não poderáõ asy lar-se
quando criminosos em casa dos consules
do imperio, art. 35.

'- Hespanhóes não podem, e porque, vender a
retalho. Av. 2 Maio 1835.

- e quaes , empregados pela companhia do Rio
noce, forão favorecidos, e COLDO. Res. 23.&
17 Setembro 1835, arts. 11, 12.

'- falleciclos: seus beos como são o por quem ar
Tecailfldos. - Vid. Bens de dcfimtos maxime
Dec. ne~.160. 9Maio1842.art.lJ3:Av.102.
29 Ontuhl'o 184lJ; Ord. 1.25, 28 Dezembro
i8M; Dec. Reg. 422,27 Junbo 18á5, arls. õ
:1.1; Cirr.. 25 Setembro 18á5 (J01'11.312): Ord.
112, 11 OULubro 1845; Circo 22 Dezembro
1847. (Gaz. 01[. 197, 2. 0 vol.)

- fl'ancezes fallecidos : certidóes aulhenlicas de
úbito remeI tem-se para França. Av. e Circo
15 Junho 1836.

- portuguezés criminosos ql1aes não tem asylo
no imperio, conforme o art. 7 do Trat. 19
Maio 1.836, artigo addiciona16 Julho 1836.

ESTRANGEIROS forão admittidos, e com que
fa,"ores, na compan!lia de mineração da P"o
vincia de tU inas Gel'aes. - Vid. Dec. J 5 Se
tembro 1836.

presos por ordem dos seos consules pagão
diariamenle 120 réis de comedorias que se
recolbem ao thesouro. Avs. 17 Janeiro, UI
Fevel'eiro 1837.

- a seus filhos brazileil'Os dá-se lutor brazileiro.
Av. 8 Junho 1837.

seus conlraclos de locação de sel'Viços como
são regulados. Lei 108, 11 OUlubro 1837.

- que servirão no exercito como forão de novo
convidados a engajar-se. 2 Avs. 25 Outubro
1837; Av. 13 Julho 1839 (Jorrz. 159); e com
que condiçóes. Av. 5 Outubro 1839. (Jorn.
246.) - Vid. Corpos estrangeil·os. Lei 42,20
Setembro 1838. art. f. S4.

mandou-se restabelecer em todo o seo vigor a
pratica dos seus titulos de residencia. Av.
1M, 19 Fevereiro 1839.

- foi O governo aulorisado a ajustar a premio,
e qual, para marinheiros. - Vid. Mari
Ilheil·os. Lpi 86. 26 Selembro 1839. art. 4;
Lei U8, 27 A~osto 18!J0, ad. 6; Lei 192,
30 A~ostu 1841, al·t. 5; Av. 288.30 Janeiro
18111, arts. 7, 9; A". 20 Junho 1.8!l2
(Jm·n. 177): Lei 281. 6 Maio 1843, art. 6;
Av. 12 .Julho 1844 (JOl·n. 20ál, declarado
1.4 dito (Jorn. 187); Lei 342. 6 Março 1845,
al't. 6; Av.2á Setembro 18á7. (Gaz. Off.
122, 2. o vol.)

- não são admittidos a despachar·se como mes
tres e c=lixas das embarcações de cabotagem,
que não devem conter mais da terça parte
da lripulação de estrangeiros. Av. e Inslr.
278, 23 Dezembro 1860.
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ESTRANGEIROS: não devem desembarcar ar
mados no liUoral do imperio, e como serão
soccorridos no caso de necessidade. Av. 9
Junho 18-"1. (Jm'n. 152.)

ESTRANGEIROS inglezes : communicou-se a ces
saçHo do privileglo de lerem juiz conserva~

dor. Circo 9 Outubro 18!l4. (J01'n. 270,)

- para serem admiltidos nas tripulações de em·
barcações, que documentos devem apre·
sentar passado pelos respecti vos consules.
- Vid. POTtOS. Dec. Reg. 447, 19 Maio
1846, art. 63; são matriculados igualmenle.
Av. 7 Novembro 1848. (Dim'. 7940.)

livro de sua apresentação e matricula deve
haver em todas as secrelarias da policia.
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 15.

que condições necessilão para havel' passa
parles. Reg. 120, 31 Janeiro 18ü2, arls.
72. 73. - Vici. S(:cretm·;as. Dec. Reg. 135,
26 Fevereiro 18á2, art. 11, § 6. arts. 29 a
37; Av 14 Março 18!J2 (Jom. 108); 2 Avs.
18 j\ori11842 (Jom.l08); ,h. 4. 0 1.& Ja
neiro 1845; Av. 11 AOl'il1b45. (Jorn.l01.)

quando chegão de portos estrangeiros, como fi

seu respeito se proceda. Reg. 120, 31 Ja
neiro 1!$42, arls. 82 a 84.

I

i
I,
I
I

pilotos podem ter as embarcações nacionaes.
Vid. Ord. 30 Jal/cil'o 18M. (Sllppl. ao J01'l1_

51.)

engajados no exercito e desertados são julgados
pelas leis do paiz. Av. 15 Fevereiro 18/,5
(SI/ppl. ao J01'11. 69); AI'. 28 dilo. (Sllppl.
ao J aTI!. 84.)

- como devem obter titulo de residencia; quaes
são deHe dispensados; quaes o reformaráõ,
e como, e sob que penas. Re~. 120, 31 Ja
neiro 18112, arls. 94a 110 (CoU. Typ. Nac,);
Av. 12 Julho 1847 (Gaz. Olf. 61,2.° vol.);
Av. 28 Se lembro 1847. (Gaz. OfT. 126,2.°
voL.)

- podem ser accionistas do banco do Rio de Ja
neiro. - Vid. Bunco. Dec. Estat. 187, 23
Junho 18112, art. 11.

quaes gozão de privilegio a respeito de paga
menlo de porle de carlas. - Vid. Cm'l'eios.
Dec. lnstl'. 2H6, 19 Maio 1843, arls. 8, 9;
Dec. Rpg. 399, 21 Dezembro 18MI, arls.
128, 129.

esUío como os nacionaes comprehendidos no
Alvará 17 Junho 1809, rclalivamrnte á de
cima de heranças e legados. - Vid. Túxa de
legados. Lei 317, 21 Oulubro 1843, art. 31;
para "xecuç~lO, Dec. .&tO, !J. Junho 1845;
Av. 101, 1.6 Selembro 18!l5.

- sobre o irregular procedimento de um guarda·
marinha [rancez em occasião de ser preso.
Av. 2 Setembro 1846. (Gaz. O/f. 8, 1.° vol.j

da colonia de S. Leopoldo e S. Pedro de AI
cantara, no Rio Grande do Sul, farão, e
corno, mandados consideral' Drazi!eiros na
turalisados. Res. 397, 3 Selembro 1846.

empregados nas estações navaes do iroperio
não são desembarcados dellas sem ordem
da secrelal'ia d'e'tado. Circo 10 Selembro
1846. (Gaz. Olf. 13, 1.° vol.)

quaes seus direitos e onus no imperio. Ora.
30 Setembro 18116. (Goz. OfT. :lI, 1. oval.)

- a um Francez engajado no exercito negou-~e

b:Jixa pedida pelo consul, por não ler expI
rado o pl'azo, e haver commeLLido crime de
que 11a pouco o!Jlil'era perdüo. Av. 15 Feve
reiro 18!l7. (Gaz. Off.1!l3, 1.0 voL.)
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:ESTRANGEIROS: exigio-se dos curas bl'itannico
e aJlernão da côrte relação dos baplismos,
ouitos e casamenlos verificados em indi
"iduos das suas communhões, Av. 24 Feve
rriro 18l~7. (Caz. Off. 1118, 1.0 rol.)

_ podem arrecadar direitos nacionaes como so
cios de arremalantes de rendas publicas, e
porque. Av. 26 Fevereiro 18~9. (Dim'. 8038.)

_ não podem obter privilegio e licença pal'a ex
tralrir 0111'0, porque os favores concedidos
não se eslcndem ii mineração. Av. 1.~ Maio
18ú9. (Diar. 8113.)

- tilulados em medicina por academias estra
nhas, e que fôrem reprovados DOS exames
de sufficiencia pelas escolas do imperio só
pouem ser admillidos a novo exame passa
dos seis mezes. Av. 3 Agosto 181.9. (Dim'.
8225.)

não naluralisados, cinco anDOS depois da pre
senle dala, não podem sei' nomeados cor
retores. Dec. Reg. 61.8, 10 Novembro 18~9.

(Dim'. 8263.)

- como faráõ declaração perante a clImara para
se poderem naluralisal'. 2 Avs, 15 Janeiro
1850. (Diu7·. 8307.)

- estabclecidos em S. Pedr'o de Alcanlara, em
Sanla-Calharioa e em Petl'opo!is no Rio de
Janeil'o, ampliou-se.lhes o Dec. 39í, 3 Se
tembro 1846. Res. 518, 31 Janeiro 1850.
(Dia?'. 8325.)

- lnglezes recolhidos para tratar-se da fcbre ama
reUa, na côrle , ao lazarelo da ilha do Bom
Jesns dos Frades, permillio-se que fossem
tralados por medicos da sua nação, e como.
Av. 6 F~\'creiro 1.850. (Dim·. 8326.)

ESTREITOS do Sunda e Bells: que direi los pa
garáõ na sna passagem os navios Lrazileiros
accordou-se. Trat. 2ô Oulubro 1828, art. 6.

II

ESTUDANTES. - Vid. Academias, Aulas, Col
legios, Cur'sos, Escolas, Licros, Seminol'ios,
Unive7'Sidades.

ESTUPRO quando se commelle e como é puoido.
Cod. Crim. arls. 2J 9 a 225.

ESTYLOS nüo podem con. tiluir os costumes in
troduzidos conll'nrios ás leis na fónua da
de 18 Agoslo 1í6U, como implicitamente
se delibel'ou emProv. 26Julho 1815 e AI\'.
26 Abril 1816. Provo 13 Abril 1820 (CoU.
Nab.); não se oppondo a lei, consliLue lei.
Prov, 5 Jnneiro 1.822. (CoU. Nab.)

devem, na faHa de lei expressa, prevalecer
em lransncções commel'ciaes, as das praças
cm que ellas se fizerem. - Vid. Res. 2.· 8
SeLemb7'o 1tl22 (CoU. Nab.); Porto 1.· 30
Maio 1823. (CoU. cit.)

se mandarão seguir a respeito das letras de
dividas de contractos de arrecadação de
rendas publicas. Lei 13 Novembro 1.827,
art. 3; Ord. 126. 20 Novembro 18~5, ar!.
1. - Vici. Ord. 129, 17 Dezemb7'0 1838.

do commercio derem os consules do imperio
conhecer. Reg. tá Abril 183ft, art. 3; Reg.
520,11 Junho 18á7, arl. 6.

- Vid. Costumes, Usos.

ETAPA (elape): ordenou-se <[ue os deslacamenlos
dos registos recebessem em dinheiro o seu
municio, Av. 28 Janeiro 1tl09. (Repert.
CUlIh. Mato verbo Etape, n. o 6. )

22 MlIio 1815 (apenas cito no Repel't. CC/nh.
111ato SlIppl. verbo Etape.)

foi concedida ao exercito do brazil. Dec. 22
Abril 1821; declarado pelo Dec, 8 Maio

í9
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1821; f'er;nlarão·se. Av. e ReI. 31 Julho
1821. - Vid. Dcc. Tab. 25 llfG7'ço 1825,
infra.

ETAPA. : nas provincial' mandou-se regular pélas
ordens esl;ülelpcidas na côrte. Porto e Doe.
21 Março 1823, ~ 2.

- meia ração se mandou abonar ás mnlheres dos
colonos allemães que assenlassc>m praça,
e a seus filbos menores alé idarle de 7 an
nos. PO!'\' 27 J aOt'll'o 182á. (CoU. N ah.)

do ajnrlrmle-l!f'oc>ral, deputado delle, dous
assistellle~ dafIuelle, c rio r1epulado assis
lente, e dos ajudantes d'ordens, fixou-se.
Dee. 20 f<elerpil'lI 182á. - Vid. Dcc. Tab.
25 lU aTço 1825, in{m.

- como serio pa~a em dinheiro aos corpos exis
lenles em S. Pedro do Sul delerminou-se.
Res. 2. a 26 Fevereiro 1824. (CoU. Nab.)

- ordenou-se que fosse paga com preferencia
no Espirita Santo. PI'OV. 11 Outubro 1824.
(Colt. Nab.)

- aos soldados da pro\'incia de Montevideo se
mandou abonar nma libra de farinha e aos
o:fficiaes piio; que ás Illulueres e filhos se
suspende. sem as raC;'ões, e se fornecesse á
tropa duas libras de carne, e se lhe não
dé~se aguardente. Porl. 22 Oulubro 182lJ..
(Repel't. Cunh. Mat. verbo Etapc, II.· 4.)

- a nenhuma pessoa que não fósse officiaI ou
soldado, se podin abonar pão, sal 1'0 em ('am
panho, conforme Rps. 22 Ahri11708. 
Vid. Porlo 22 OltllLb1'O 18:U~. (Repel't, Cunh.
111ato verbo Elape, n. o 5.)

- se concedeu aos filbos de soldados eslran~ei

TOS on de ontros sem arrimo qne as~enLas

sl'm praça addidos á companhia de artificcs
do rt'!!jimento de arlilharia da côrte. Purt.
22 Dezembro 182ft. (Colt. Nab.)

ETAPA: solução deu-se sohre difficllldarles na
execução da tabella supra no [lio Grllnd8
do Sul. -- Vid. Res. 2. a 29 Janei,'o 1829.
(Cott. Nab.)

- sobre as competentes aos governadores de :Ir~

mas, a16 1u dos gratificações. Res. 5 Feve.
reiro 1825. (Colt. Nab.)

dos officiaes e soldados do exercito em geral
re~ulou·se novamenle. Dec. e Tab. 25 YIarço
1~~5, applicado á armada e a"tilheria da
marinha por Dec. 25 Março 1825, ubsti·
tllido pelo Dee. e Tab. 28 Março 1S25.
Vid. Lei 2Jj Setemb,'o 1828, in{ra,

- não vencem os officiaes CJue nas suas provin.
cias forem guarnecer fol'lalezas ou forett
destacados. Porto 6 Oulubro 1825.

- mandou-se que um ~overnador de armas res·
tiluisse a que recebêra como indevida, Provo
1ft Fevereiro 1827. (CoU. Nab.)

- declarou-se como se cumpriria a respeito dos
officiaes de linha o Dec. 28 Març0 1825 que
novamente suspendeu o vencimento da eta·
pe. Res. 21 Julho 1828, § 1.

do exerci lo : regulou-se seu fornecimento. Lei
2ú Selembl'o 1828; reslabelecêrão-se. 6

como, suas racões. Lei 2lJ. Novembro 1830,
arts. ft a G. •

declarou-se não deverem vencer os ~,judantes

de segunda linha. Provo 21 Março 1829,

- dos officiaes e soldados do exercito do sul que
se acbassem na côrte mandou-se, e coroo,
liquidar. Porto 2.· 11 Agoslo e Av. 18 Se
tembro 1829. (CoU. Nab.)

como se mandou fazer seu fornecimento sepa:
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rado do exlincLo commissal'iado. Dec. Inst.
14 Novembro 1829, a1'ls. 9, 10, e Tah.
annexa; Dec. lnsLr. 29 Dezembl'O 1829,
3rt. 2, e Tab. annexa. Lei 2-" Novcmbro
j830, arl:;. á a ô; Dec. Reg. 263, 10 Janeil'o
18l13, arls. [13 a 47.

ETAPA: U Junho 1830 (apenas cito no Repel't.
Cunh. Mal. veru. Etape, n.o 11.)

- mandou-se fornecer carne fresca á lJ'opa duas
vezes por semana e cinco de carne secca.
Av. 22 Janeiro 1831. (Rr·pel't. CUlLh. Mat.
verbo Etape, n. o 8.)

:- concedeu-se ás praças de pret de artilhe1'ia da
marinha. Res. 19 Julho 1831.

"- foi o governo autorisado a continuar, emquanto
julgasse convenienle, aos soldados do exer
cilo e armada que tivessem baixa. Res. 22
Agoslo 1831, art. 3.

o- ~ mandou suspender a varios officiaes de se
gunda linba, porque 56 pertencia aos majores
e ajudantes da segunda linba em eífeclivo
serviço. Av.li.029 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

- ae praças doenles recolhidas nos hospitaes
regimentaes, como se receberá nos con
selhos de adminislração. - Vid. H ospitaes.
Dec. Reg. 17 Fevereiro 1832, arls. 6, 10.

- como será paga na pagadoria das tropas da
côrte. _. Vid. Pagadol'ias. - Dec. Reg. 10
Abril 1832 , al't. 32; Dec. Reg. 11 H, 29 Ja
neiL'O 1842, art. 20.

- approvou-se meia ração della ás viuvas dos
colonos que fallecêrão pelejando a causa do
governo legal no Rio Grande e aos guardas
nacionaes que por igual motivo ficál'ão
aleijados. Av. 22 Fevereiro 11537.

II

ETAPA aos ])l'esos da presif!anp:a se mandou
abonar a mesma dos soldfldos (C arLilucria
da marinha. Ay. 18 Abril 1837.

aos cslran~l'iros que se engajassem a ervir
no cxercilo mandou-se incluir no soldo.
Av. 5 OuLubro 1839. (Jm·n. 2lJ.6.)

venccm as praças que compuzerf'm o asylo de
inv,ilidos. Av. 2ti Março 1840 (Jom. 91);
Res. 2liJ., 30 Novembro 18111, art. 3.

correspondente ás suas praças vencem as es
coltas de gual'das nacionaes cncarrl'gar\as
do recrutamenLo para o exercilo. - Vid.
Recnltamellto. -Doe. luslr. í3, ô ALril1841,
arLs. 8, 9, 11.

- providenciou-se contra o abuso que por ven
tura possa introduzir-se de se abonarem
indevidamenle. Av. 312, 3 Agoslo 18li1.

- qual compila aos officiaes de linha empregados
na guarda nacional. Dec. 99. 1 OuLubro
1841.

declarou-se que só pertencia aos mililarfls em
campanha ou destacados com os respectivos
corpos róra de sllas pruvincias, e nào a
ajudanles de ordens de presidenle. Av. 338,
a Dezemhro 1841; AL 32, 1 Abril 18li2;
Av. li6, 25 dito; Av. 12 Agoslo 18liô (Guz.
Olf. 18, 1.°vol.) ; aiuda mesmo quando por
mulestia ou prisão para conselho de guerra
deixem de servir. Av. 10 Agoslo 18l.17 (Gaz.
Olf. 'J2, 2. o vol.); Av. 31 dilo, (Gaz. cito 103.)

fixada no primeil'o semeslre de 18-"1 a 1842
mandou-se continuar no segundo. Av. 2. o

7 Janeiro 18li2; mandou-se ele\ar a Lixada
para a guarnição da côrle. Av. 35, 11 Abril
i842; mandou-se conlinuar em vi/?;or, A,'.
15 Julho 18ú2 (Jom. 191); Av. 28 Julho
1.8lJ.3 (Jom. 2t1);Av.1Agoslo 18li3 (Jom.
244.) - Vid. At,. 10 Julho 1848, infra.

79.
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ETAPA: mandou-se continuar, e como, ás mu
lueres e filhos de officiaes e soldados que
morrêl'úo no Rio Gr:JOcle do Sul em aelo
de ""l1erra. Av. 57, 19 Maio 184.2.

ETAPA

. rlella á tropa que marchar de uma para
outra pl'oYincia por mar ali terra. Circ, 89,
91 ovembro 184.3.

- e cavalgaduras marcada na Tau. 'l8l\larç01825
de"em ser abonndas, conforme os postos
eiIeclivos e não em relnção as grndl1açóes;
os officiaes em comrnal.ldos superiores aos
seus postos que ns não lem desiF;oaclas,
])crceuem as fixadas para taes exercicios.
Circo 88, 3 Agosto 18lJ2.

sua Jívida se não menciona nos tilulos ás
praças de preL escusas do serviço, quando
as deviio pagar as caixas de adminislração.
Circo 126, 19 Noyembro 1842.

- regulou-se seu fornecimento aos offieiaes e
pl'aças do exercito. Dec. Reg. 263, 10 Ja·
neiro 181,6.

- não vencem os officiaes d'estado-maior de 1.a

classe commandando corpos e companhias
fixas, sim os de 2.· classe empre~ados em
forlalezas. 2 Avs. 20 Novemhro 18,49. (Diar.
8276. )

- fiscalisão os commandantes de armas. Dec.
TIeg. 293,8 M.aio 181,3, art. 2, § 7.

Das provincias do Rio de Janeil'o c côrte se
mandou dar' umn raciio ao inferia!' reformado
encarregado da esc~'iptl1ração das praças de
pret reformadas. Av. 'lá.o 17 Maio 184.3.

- nas l)l'ovincias como se deva fixar e pagar. Av.
18 1\0'05l9 18li3. (Jol'1l.2!t4.)

como se deve conlar aos desertores. Av. 5
Agoslo 1843. (Jorno 2á4,)

- acaulelou-se, e como, o pagamento duplicado

ETAPA: qual vencem os alumnos da escola mi
lilar que perderem o nnno e pas urem li

fazer serviço eíTeclivo no corpo até nova
mente se malricularem. Av. 102, 16 De~

zembro 18,43.

suspendeu-se nbonação aos officiaes do h,0 ba·
talhão de arlilheria a pc, ficando em regra.
que o governo expedirá ol'dem especiaL
q'Jando entender que semelhanle nboDG
deva leI' logal'. Av. 12 Setcmuro 1844.
(.fom. 252.)

- vencem os officiaes do exercito que destacã()
com os seus corpos, ainda mesmo quando
não sirvão POl' molesLia ou prisão péll'a res
ponder a couselho de guerra. Av. 10 A!.!;osto
184.7lGnz. O(f. 92,2. o vol.), 31 Agosto 1847.
(Gaz. O(f.103, 'l. o vol.)

fixada no semeslre corrente, e como, na côrte.
Av.10Julho 18118. (Gaz. OfT.1511, 3. o vol.):
Av. 17 Julho 184.9. (Dia?" 8163,)

foi concedida aos officiaes do exel'cito ainda
em tempo de paz, excepto aos dos corpos
fixos. Lei 51ft, 28 Outubro 18118, art. 6,
§ 15 (Dial'. 7939); para cuja execução. Av.
5 Dezembro 18118. (Dim'. í965.)

tem os officiaes do deposi to de recru las da
cô1'te, do estado maior, engenheiros em
preo-ados em commissões militnres, não
porém os no archivo militaI', faurica da
polvora, hospitaes, fabrica de Ipanema,
as)lo de invalidas e os de que trata o Aviso
de 30 de Dezembro u1Limo. Av. 8 Janeiro
1849 (Dial'. 7993); os do estado maior eUl

que casos. Av. 2 Abril 1.849 (Dial'. 8074);
Av. 23 Maio 181,9 (Dim'. 8129); os de eng~'

nheiros quando em serviço activo do .m1

nisterio da guerra. Av. 17 Abril 18á9 (D/ar.
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8096); e os officiaes do deposito da provincia
da Babia. Av. 23 Maio 1840 (Diar.8129);
e os ele engenheiros e estado maior empre
gndos em reparlições cil'is, sendo o serviço
militar. Av. 6 Junho 1849 (Diar. 8132);
não o afficial desempregado e o de eslado
maior commandante ele corpo policial, nem
o engenheiro encarrrgado de obras provin
ciaes. Av. 17 Julho 18l~9 (Dim·. 8Hi3); niio
vencem os len les da escola militar, sim os
officiaes empregados em fortalezas. Av. 18
Julho 1849 (Dia1'. 8165), confirmado, am
pliando-se ao official de ordens ao direc10r
da escola o direilo a eLare. Av. 30 Jnlho
1849 (Dim·. 8170) ; não Lem os comman
dantes de corpos fixos. Av. h Agosto 18119
(Diar. 8177); approvou-oe abono feiLo a um
marechal do exercito reformndo e a officiaes
del'ortaJezas. Av. 8Agosto1849. (Dim'.81S1.)

ETAPA de corpos fixos: os saldos existentes nas
caixas devem revertei' á caixa do corpo a
que pertencião, e pOl'que e cama. Provo 9
Janeiro 1849. (Diar. 8228.)

- vencem os officiaes do exercito que estiverem
em conselho de guerra. Provo 24 Abril 1849.
(Dia,'. 8097.)

- declarou-se não vencer um official do exercito
por considerar-se permanente a commissão
em que elle se achava. Av. 3 Maio 1849.
(Dim'.8122.)

- sua fixação em Goyaz approvou-se. Av. 10 Se
tembro·1849. (Dim·. 8212.)

- a offieial encarregado do recrutamenlo em
uma provincia declarou-se dever ser paga
pela repartição da guerra. Av. 17 Setembro
1849. (Dim'. 8215.)

- quando se deva abonar á guarda nacional. 
Vid. Gtwrdas Nacionaes.

- a gnardas policiaes. - Vid. Guardas Mllnicipaes
Permanentes.

ETHER: mandou-se inda"'ar sobl'e sua appIi
cacão como meio de embolar a sensibi
lid~de animal para pratica de operações
cirurgicas no hospital militar. Av. 9 Julho
13.47. (Gaz. Off. 57, 2.° val.)

ETIQUETA e ceremollia: os negocias que lhe
dizem respeito llcárão pel'lencendo fi secre
taria do reino hoje do i1lJperio. - Vici. Se
crelcnios. - Lei Const. Portllg. 18 Ai!)osto
1821, S 3. em vigor pela Lei 20 Oulubro
1823, nrl. 2, &c.

da instaJlaçiío da asscmbléa gerul legislaliva
foi regulada. Dec. õ Maio 1826.

qual n que o Brasil adoptava nas preeedencias
dos ministros estrangeiros que assislissem
ao acto da coroação de S. M. o Imperador
o Sr. D. Pedro II declal'ou-ee. Cire.4Julho
18li1. (Jom. 177.)

EVENTO: este artigo de receita puhlica consiste
no rendimenlo dos bens vagos e de que se
não sabe o dono em virtude da OrJ. liv. 2,
tit. 26, S 17; liv. 1, til. 90; Alv. 20 De
zembl'o 1713; Alv. 26 Agosto 1801, S1,2;
Prov.28Jllnho 1828. (CO/ls. M(I,1'. Di,'. Fin.)
Av. 14 Agoslo 1849. (Diar. 8181.) - Vid.
Bens de De{ul1clos, elc.

EXACÇÃO: a falta della no cumprimenlo de de
veres quando se julga comrneLlida pelo em
pregflc!o publico como é punida. Cod. Crlm.
art. 153 a 165; Reg. UO 31 Janeiro 18.42,
art. li5A.

EXA CTOnES. - Vid. A lmaxa1'i{es; CaU ctores;
Det·edares.

em que ca os são admiltidos a pagar á fazenda
publica as Sllas dividas em preslações, e
quando a encontros. Lei COl1't. Portug. 9
J unbo 182-1 , art. 4; em vigor pela Lei 20
Ou tubro 1.823, art. 2.
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EXACTORES de rendas qUl'r arremalndas. queL'
lIn ndadn.: a ob ervnncia das condições
de SI'U' c.ontrncl.o é fi~calj nO<l pelo inspec
tor !!/'r<ll do lhesouro, e ('orno. Lei li Ou
tubro 'J8~l, al'l.12, § 5; nnsprovincias
suns coulas tornEIo, e como, os conladores
de fazenda; art. 61.

EXAMES pm'a majores ele corpos. 10 Outubro
1808; liL J ilIbo J810; (apl'1l(ls cit, 110 Se
PC7't. Cunho l~lQt. Sappl. verbo E;r;amen.°.4.)

de pilotos na academia da marinha. - Vid.
Academia dos Gltll1'das M07'in/ws,

de pbarmacia e cirurgia pelo ph)'sico-mór.
Vid. Delegado. Alv. 22 Janeiro 1810, § 19,
21, clc.

em livros, papeis, ou contas de subdilos in
~lt'zes accordou-se não lerião logar. - Vid.
Tretl. 19 Feverf'il'o 1.8tO, art. 7,17 Agosto
1827, art. 5; de FnlOcezes. TraI.. 6 Juoho
11;:26, art. 6 (Coil. O, PI'.); Av. 25 Junho
1827 (Coll. Nub.); dos Americanos Ing!ezes.
Tral. 12 Dezcmbl'? 1828, art. 21 , 22.

para provimento de officiaes de artilharia a
pé. - A?,til/!w,ia. Dec. Instr. h Dezembro
1822, elc.

de cadetes e officiaes inferiOl'es para serem
promo idos. - Vid. Alfe,'es, Porl. 19 Março
1821., etc. (21 Oulubro 1828 apenas cito no
RepcI't. Cunho Mato verbo Exame n. 02.)

da adminislração publica. - Vid. Abuso.
Const. ado 15, § 6, etc.

de professores e estudantes de primei ras leltras
e diversas outras aulas. - Vit!. Aulas.

- nos cursos jllridicos do imperio, academia mi
litaL' e outras, escolas, seminarios, liceos,

thesouro, thesourarias, e quaesqucr oulros
estabelecimentos. - Vid. os ,'espectivos ter
mos.

EXAMES necessarios em aulas pendentes nas
relacões como serão Q1'denados. - Vid.
App~ilaçiio.-Reg. 3 Janeiro 1833, art. 8.t"
etc., e Reg. 9.° 17 Fevereiro 1838, art. 2.

- de advogados não formados. - Vid. Advogados.

dos coroneis aos officiaes c inferiores a re5
peilo de suas obrigações. 4. Novembro 1834
(apenas cit. ?/O RI!pel't. Cuuh. lUato Suppt.
verb; Exame n. ° 6).

- de livros do thesouro : para formalisação do
processo crime, como, onde, e por quem
deverão ser feitos. - Vid. Av. 1 Fev~'7'eil'o

18iL7. (Gaz. Off. 1.31, 1.. 0 vaI.) Av. 9 dilo.
(Gaz. cito 136.) Dec. 512, 1.6 Abril 18h7.

de embarcações 'suspeitas de importação de
Africanos, a quem, e como incumbe.
Vid. Africanos.

de consules do imperio como lerão, e soure
que materias, lagar. - Vid. Consules. Dcc.
Reg. 5~O, 11 Junho 1847, art. 7, 8~

de sanidade em réos milital'es que se achão
em conselho de guerra. - Vid. Conselho de
gue?'1·a. Av. 17 Maio 1.8iL8.

e conll'astes re<{ueridos pelas aulhoridades ex
officio, chefes de repartições publicas se
farão na casa da moeda. - Vid, Casas de
Moeda. Av. 29Sotembro 1849. (Dim'. 8217.)

de falsificação de acta de eleição de eleitol'es
como se m:lOdou fazer. Av. 8 Junho 18.&9.
(Dia?'. 8237.)
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EXCA VAÇÕES e precipicios nas visinbanças das
povoações: nelles devem as camal'as muni
cipaes pôr divisas para adverlir os que tran
silão. Lei 1 Oulubro 1828, art. 60, § 3.

EXECUCÕES.
ao conbC'cim('nlo elos lriuunaf's rlVIS que
decidem de sua I',llidélde nll nullidade, con
forme o Dec. 10 Marco 176LI. Provo 20 Ju-
nho 181ft. .

EXCELLENCIA.: quem lenha eslc tratamento.
Vid. Tratamellto.

EXCEPÇÃO declinaloria não tcm logar nas exc
cuções que devem ser feitas no fôro do exe
cutado, em que tem sens Lens.-Viu. Pl'OV.

3 Março 1820. (CoU. Nab.)

deve em lempo competentc produzir pal'a ser
atlendido, aquel1e, que se supposer com di
reito para não seI' compellirlo '1 pagar o que
se llle exigir. Res. 1.' ti Novembro 1823.
(CoU. Nab.)

que livrar de imputação faz recahir sobre o
autor o pagamento das custas. - Vid. Cus
tas. Lei 20 Setembro 1830, art. 74, &:c.

EXCESSO de jurisdicção commettido por um
governador e capllão-geoeral Ja ilha dos
Açores forão, e como, l'eprehendidos e pre
venidos. - Vid. Cm'l. [lPg. 5 Janei'I'o 1811
(CoU. Nab. ; e bem assim do governador
do Maranhão. Cart. Reg. 9 Março 1811.
(CoU. cil.)

ou ahuso de autoridade ou influencia prove
niente do emprego quando se commelle, e
como será puoido.-Vid. Abuso. Cod. Crim.
art. 137, &:c.

EXCOMMUNBÃO: foi fulminadaconlra os autores
e cooperadores da usurpação dos dominios
de Roma e dos mais estados pertencentes
á Santa Sé feila por Napoleão. Lellra apos
tolicas de Pio VII, 10 Juoho 1809. (B. Car
neiro, Extl'. 1..0)

- fulminada contra os militares por causa do
cumprimento dos seus deveres é reservada

EXCOMi\WN[-lÃO fulminada conlra 11m juiz de
[óra de Cabo Frio pelo l'igurio da i~,'C'ja da
Sacra FUOlilia, por hal-él' aCl'lf' lie , sem li
cença do ligaria da vara, mnndado xhu
mar um cadavel' havia treze dias elllt>rrado,
])<11'3 lll'ocpc!er a C(lI'j)Q de c!"licln. Pnl't. 28
Janeiro 1823. anncxa á TIc. 3." 22 Maio
1828 (CoU. Nab.); fui upclill'adn IITil" e
capciu 'a. dando-se \ arins Oulr;JS pi ovit!eJl
cias a respeito, Pl'Ov. :2tl Fl11 Pl'piro 1823;
sobre novo r"clo commelliuq pelo 11J'~SIlIO

vigario, Porto 1 ~larço 1~~3. aI1llexa á.
Res. 3," 22 Maio 182.::;. (CoU. Naú,)

fulminada pelo arcipl'este ria Se elo Mi1l'anhão,
encarregado da I'cKencia do bispado pelo
Rl::v. I1IO bispo qlHlOtlO se aust'uli ra para 1'01'

tu~al, contra o cabido da caLuedl'al cm vir
tude da cornmis:,ào imposta pelo mesmo
bispo, e suslentada relo dilo al'cipre'le, foi
df'cJarada, e porq uc, nulla. Prov. 23 Agoslo
1ts2h. (CoU. Nab.) ,

cabe nos limiles da jnl'isdicçiio do juizes de
direilo declarar, nafú"l11a das senlencas das
Relações, nullas e ilTitas as ccmuras ~ penas
ccc!esiaslica3 impustas aos ,'pcorr nlps pro
vidos, e cumo. nego 10.° 19 Fovcreiro 1838,
ad. 13.

EXEC~ÇÕES de posturas. - Vid. Camaras MUlli
c/pacs.

de selllençils C'ond('mnatorius a penas. - Vid.
as 1'tspcctivas penas.

- seus escrivões. - Vid. ESC1·i! ties.

- -<1e conciliação. - Vid. Conciliação.
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EXECUÇOES por dividas da razenda puhlica re
lativas a c~rtos imposlos. - Vid. os 1'espec
tit'os impostos,

de sentenças em camas de presas. - Vicl. P1'e
sas.

cm geral por dividas da fazenda: como nf'llas
se pl'oceda. - Vid. Reg. 17 Outubro 1516,
caps. lí3, 17h, 177; O,·d. liv. 2, tits. 52,
53; Onl. liv. 3, tit. 25; ALI). 3 Dezemb,'o
1622; Reg, 3 Selembro 1627, cops. 75, 76,
77, 79 a 83. 86 a SS, 92, 93; bov. 1 Ab,·il
1752; Alv. 18 Olllub,'o 1760; Lei La 22
Dezemb,'o 1761, tils. 1, 13; Lei 2.· 22 De
zembro 1761, tit. 3, §§ 1, 2, h a 7, 9 a 15,
Dec. 22 Selcmb,'o 1785; e Alv. 28 Junho
180S, tit. 3, §§ 2 e 4, lit. 7, § 18; Provo
3 Março 1820; Lei 3 Novembro 1827, arts.
1 a 3; Dec. 18 Agosto, e Ioslr. 18 Outubro
1831; Lei 4 Outubro 1831, arts. 91, 92;
Disp. Provo art. 6; Lei 2h2, 29 Novembro
1841, execulada por Ord. 6.· 12 Janeiro
1842.

~ embargos a ellas oppostos por occasião de ele
var-se a relação do Rio de Janeiro a Casa da
Supplicação, como passárão a conhecer-se,
sem remessa para Portugal. Alv. 10 Maio
1S0S, §2; Alv. 6Maio1.809 (Colt. Ouro PI'.);
Av. 8 Maio 8i.lo. (B. Cm'nei1'0, Ext". 2.)

de devedores uscaes e seus devedores: decla
rou-se corno se pagal'ião suas custas. Provo
11 Outubro e 1.. 2 Dezembro 1808 (CoU.
Nab.)

que conLra mililares se movião mandarão-se
suspendei' duranle a nusencia por occasiã.o
da guerra. Dec. 'l9 Dezembro 1808. (B.
Cal'1/Ci1'0, addit. 1. o)

em engenhos de assucar no BI'aziJ. - Vid.
Assuca1', Alv. 21 Janeiro 1809, &c.

E~7ECLÇOES de propriedades que excedem o
valor da divida. - Vicl. Dividas. AlI'. 21
Janeiro 1809, § 3.

pelos soldos ou bens dos individuos para in
demnisaç[1O da fazenda pela rep:utição da
marinha, - Vid. P01·t. 15 111 aio 1809. (CoU.
Nab.)

da fazenda: sobre pagamenlo de seBo de seus
aulos. Dec. 1. 011 AgosLo 1809. (Colt. Nab.)

das senLencas: declarou-se aos ~overnadores

da Bnhia· não po derem susLar pai' qualquer
meio, a'Vocando os aulas á secrelaria; pelo
que asperamenle forão estranhados. Ord.
19 Fevereiro 1810. (Cult. Nab.)

se manda rão suslar por rnoralorias aos deve
dores fiscaes que se quizessern eslabelecer
na viUa de S. João das Duas Barras em
Goyaz. Provo 2. a 18 Abril 1811. (Coll. Nab.)

de sentenças: vista della ao devedor compro·
missario como se concede. Ass. 3li3, 23
Julho 1811. (Colt. Ass.)

- que corriãn na exlincla junla da commlss~O

das dividas reaes pl'elerilas passarão ao juiz
dos feilos da fazenda. Alv, 13 ~Jaio 18J3.
§ 3.

- mandou-se proceder executivamenle conLra
empregado queindevidamenle recebera pro·
pinas de arremalação de conLI'actos, para
reslitui·las. Pl'ov. 12 Julho 1813. (Col!.
Nab.)

moyidns pelos hahilan Les de JaguDI'ipe na Bahia
que favores obliverão. Provo 10 Maio 181h.
(Coil. Nab.)

de senlenças em causas de soldadns e fretes a
quem compelia conheceI'. - Vicl. ProLI.1;)
Fcvt1'ci1'0 1817. (CoU. Nab,)
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EXECUCOES da fazenda: sobre emolumentos ao

soÍlicitador do conselho da fazenda provi
denciou-se, c como. nes. :li Julho 1.817.
(CoU. Nab.)

_ oa fazenda no Ceará activarão-se, e como.
Prol'. 2 SeLembro 1817, annexa ti Provo 28
Julho 1820. (CoU. Nab.)

-- se mandou elal', sem admissiio de qualquel' em·
bargo, à sentença de arbilt'amenlo para pa
game.nLo das lelras e capitaes aos intel'essa
dos nos navios nmpregados em commercio
d'escravos, capturad(ls pelas forças navaes
hrilannicas. - Vid. Edit. 14 Janeiro 18i8.
(CoU. iVab.)

de bens sequestl'ados para pagampnlos de no
"OS direi Los se mandàrão ultimar na villa da
CaOlp;:lIlha da Prioceza. Prol'. l, a 26 Janeiro
18H! (CoU. Nab.); ao mesmo respeito nas
Alagôas. Provo 18 Maio 1822. (CoU. cit.)

- opparelhadas não se suspendem no seu pro
gresso pela concordata pedida depois de
execulado judicialmenLe o imp,eLrante.
Vid. Res. 4 Abril 1818. (CoU. Nab.)

- ao exlinclo banco do Brazil fip;llrando como
cessionario que pl'iviJegios tinhão. - Vid.
Banco. AlI'. 24 SeLembro 1814, &c.; Av.
19 Novembro 1831.

- sobre suspensão da execução de uma sentença
para consultar-se sobre validade da compe
lencia de um juiz privaLivo em arrematação
de um contracto de rendas. Res. 26 Novem
bro 1819 (CoU. Nab.); sobre objeclo iden
tico. Res. 24 Maio Hl2ü. (CoU. cit.)

- das entradas dos socios da sociedade de ap:ri
cultura, commercio e navegação do Rio
Doce, como forito reguladas. Provo Eslal.
iõ Dezembro 1819, art. 16-. (CoU. Nab.)

11

EXECUÇÕES da fazenda: uma se mandou pTO

seguir no Rio Grande do Sul pelos autos
ol'iginnes, ou pelo Lraslado, e pOI'que; as
execuções de\'em ~el' feitas no fôro do exe
culado, em que lem seus bens, e nellas
niLO tem logar a declinaLoria nem avocalo
ria. Provo 3 Março 1820. (CoU. Nab.)

privilegio executivo PI'OI'ogou-se a um arre
malanLe de rendas, além do prazo do con
tracto, e por que moLivos, pal'u cobrança
das dividas. Res. 16 Junho 1820 (CoU.
Nab.); Of'gou-se a outro P01' não provar os
motivos. Res. 2.' 26 Fevereiro 182ft. (CoU.
cito )

- fiscaes: quando nellas se adjudicarem ti fa
zenda hens de devedol'es, como se pl'ocedel'á
na arremaLação delles. Lei Const. Porto 25
Março 1821 • § 2; em viF;or pela Lei 20 Ou
tubro 1823, art. 2. (CoU. Om'. Pr.); Res. 28
Ma rço 1.822, pago 2M, ;co1. 1.. a fino (CoU.
Nab.)

da fazenda: contra os devedores de letras se
procederá, quando vencida li primeira a não
pap:arl'm, P01' toda a divida. Lei Consl. Porto
9 Junho 1821, § 3; posla em vigor pela Lei
20 Oulubro 1823, art. 2.

bens alguns se podem an'ematal' sem que pre
cederil execução; fóra deste caso é uma se
gurança que depende da acquiescencia do
proprielario. - Vid. Res. 1." 25 Setemb1'O
1.822. (CoU. Nab.)

as dividas fiscaes erão privativas do juizo dos
feitos da fazenda, c pOI'que. Res. 2." 18 Ou
tubro 1823. (CoU. Naú.)

feitas pelos agentes da fazenda publica podem,
conforme a regra geral que admiLLe a coo
peração de assislentes a quae'quer co-liti
gantes, ser assistidas por aqueJles que le
nh50 na execução inleresse fundado, e não

80
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commeUer-se ioteirampnle aos pnrLicnlares.
- Vicl. Res. 2.' 1.1 Setemb7'o 182fl. (CoU.
Nab.)

EXECUÇOES: execuLivamenle se mandou pro
ceuel' contra devedores do imposto do
hanco na vilIa da Praia Grande, e porque.
Port. 29 Novemuro 182lt.. (CoU. Nab.)

fiscaes: uma se mandou sustar encarregando
se ao sequestrado a venda de seus bens den
tro de cerlo pra1.O, findo o qual sem baver
salisfeito se proscl!iuisse uaquella. nes. 1.'
26 Fevereiro 1825. (CoU. Nab.); em caso
semelhanle mandou-se lambem suslal' a exe
cução procedendo-se conforme a Lei 13
Novembro 1827; Provo 1.' li. Janeil'o 1828
(CoU. cit.); em oulro caso suspendeu-se,
passando o devedor lelras á fazenda, e como,
e com que condições. Provo li. Julho 1829.
(CoU. cit.)

executivamenLe se mandou proceder contra
}Jresidente intruso de Pernamuuco para in
clemni ação de ordenados vencidos por em
pregados illegalmenle por elie providos, não
recebidos pelos verdadeiros. Res. 30 Julho
1.825. (CoU. Nab.)

- fiscaes: suas custas quando e como se pagarião,
solveo-se il:luvida. - Vid. Res. 23 Agosto
1825. (CoU. Nab.)

prompla execução, e primeiro logar na gra
duação de prefercncia lem as dividas de fre
leso Res. L' 30 Janeiro 1826. (CoU. Nab.)

- não admiLlem osordenados que consliluem ali
mentos. - Vicl. Res. 5.' 8 Ab7'il182G. (CoU.
Nab.)

penllOras por quem e onde deverião ser feilas
em S. João d'Ei-Rei, villa de Minas Geraes.
decidio-se. Provo L" 4 Dezembro 1826. (Colt.
Nab.)

EXECUÇÚES em casa de eslr:mgeiros não exigem
a presença do respecti\'o consul. - Vid.
Av. 25 Junho 1827. (CoU. Nab.)

de sentença dos conselbos de guerra. - Vid.
Conselho SupTemo Jl1 ilitar. Lei i 3 Outubro
1827, arls. 1, 4.

das senlenças não ficão snspensas pela inter·
posição da 1'e\'ist::l. - Vid. :Revista. Lei 18
Selembro 1828, arl. 7.

executivamcnle se mandou proceder contra os
ex-arrematantes de um contracto nullo,
encontrando-se lhes s6 as quanlias repu
tadas ue utilidade ao coo.lracto. Provo 1.' 31
Janeil'o 1829. (Coil. Nab.)

_ nscaes: jurisdicção cOlltenciosa a respeito
deHas não linbão em geral todas as Juntas
da fazenda. - Vid. Res. 13.' 1lJ1arço 1830
(Coll. Nab.)

conlra 05 devedores de decima urbana perante
quem se propunhão. - Vid. Dccim.a. Lei 21
Agosto 1830, art. 11; Dec. Reg. 152 16
Abril 18lt.2 , art. 21, § t, 2. 22; Dec. 409
li. Junho 18lJ5, art. 6.

começo de execução dos a«tos preparalorios
é um dos elementos da tentativa de uro
crime. Cod. Crim. al't. 2, § 2.

de ordem quando demol'a-Ia consliLua crime.
Cod. Crim. art. 155.

execu livumenle cobrão-se custas civeis ou cri
mes. - Vid. Custas.

das sentenças arbitraes em causas de seguros.
- Vid. Segaras. -Lei 26 Julho 1831,
art. 5.
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EXECUÇÕES de sentenças dos juizes de paz em
que caso perlencião aos ouvidores. - Av.
1.9 Agosto 1831.

- só por meio de embargos a eJlas se póde fazer
eífecLivo o beneficio de divisão reclamado
por fiador de indi~iduo devedor alcançado.
-Vid. Res. L' 30 Setembro 1831. (CoU.
Nab,)

- da fazenda são promovidas, c como, pl'los
procuradol'es fiscaes.-Lei Ú OuLubro 1831,
arl'. 20, § 2. arts. 77, 90; Ord, 5 Janeiro
1835; Av. 20 Maio 1836.

- e sequeslro elecI'etados pelo poder judiciario
declarou o conselbo da fazenda não dever
innovar a requerimenLo doexecutado.-Vid.
Bes.1. a 8 Olltub,'o 1831. (CoU. Nab.)

- eontra collectores.-Vid. CollectOl·es.-Reg. 8
Fevereiro 1832, art. !l, S§ 1, 2, 3.

- eontra os lhesoureiros da receita dos direitos
do ouro em p6.-Vid. Ouro. Reg. 1!l Feve
reiro 1832, art. 14.

- para cobrança da dizima da chaocellaria. 
Vid. Challcellal'ia (dizirnfl), Reg. 14 Feve
reiro 1832, arts. h. 6,7; Dec. 31 A/?;oslo
1.836, arts. 3, 6, 13; como se arrecadariló
os 2 por %. subslituilivos conforme o Reg.
9 AbriI1l;lJ2; Av. 565 Agosto 18lJ3.

- de sentenças dos juizes de direito a quem
com pilão. Cod. Proc. art. 35, S 2; Av. 21
Outubro 1833, S5; Lei 261, 3 Dezembro
18.&1, art. 114, § 4; Reg. 120,31 Janeiro
18lJ2, art. 2:11. § 9; Reg. 1li3, 15 Março
18/,2, art. 2, § 4.

- nas suas causas não ha conciliação. Disp.
Provo arl. ô.

II

EXECUÇOES provenientes de direitos l'eaes ou
pessoacs dos deruo los e auzen Les não per
tencem aos juizes dos orphãos. Circo 25
Fevereiro 1834.

das dividas perlencenles a bens de defuntos e
auzenles não tem o privilegio de fiscaes.
AV. 27 Fevereiro 183lJ.

da juSliça do paiz cm que resic1il'em, não podem
os consules do imperio obslar, salvo recurso,
e qual. Reg. 14 Abril 1834., arl. 35; Reg.
520, 11 Junho 1847 , art. 52.

da fazenda ]Jublica na côrle como se dislri
buirão. Dec. 6 Novembro 1834..

das sentenças que condemnão a fazenda só
tem logar depois qne são confirmadas pelas
Relações conforme o art. 90, Lei 4. Oulubro
i831, e depois de observado o art. 31, Lei
240utubro 1832, com as qne esliverem nesse
caso; Circo 28 Fevereiro 1835; O/'d. 71, 8
Maio 1838; Ord. 153, õ Julho 1839.

- de senlencas de contrabando na côrte man
darão-s~ encarregar a um só escrivão. Dec.
ti Maio 1835. (CoU. Typ. Nac.)

- da fazenda não se propunhão peranle os juizes
depaz, ainda a respeito demodicas (Juaolias,
porque a isso se oppõe a Lei 22 Dezem
bro 1í61; Cil'c. e Urr. 16 Ouluoro 1835.

da fazenda: de seu e lado devem os procura
dores fiscaes dar parle men.al aos inspec
tores, e organisar de 6 em ti mezes relações
que deveráã ser enviadas ao lhesouro no
1. o do mez subsequenLe ao semestre. Circo
27 Novembro 1835.

de sentença não tem logar qnando não bouvel'
pa/?;o a dizima da cbancell<lria. - Vid. Chan
cl'llm'ia (dizima). Dec. 31 Agosto 1836,
art. 10.

iO.
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EXECUCÕES.
EXECUÇOES da fazenda: para seu andamento

em S. Paulo mandou-se adiantar dinheiro,
não se comprehendendo para de pesas o
juiz de direi Lo, que é obrigado a servir gra
tis. Ord. 6 Julho 1837.

da fazenda: as arremalacõcs em virtude dellas
não se admiltem, sem'ser com pagamento á
visb. Orei. 30 SeLernl)['o e 18 Novembro
1837. - Vid. Av, 69, 2 Maio 1838 infra.

de formaes de partilhas confol'me o art. 20
da Disp. Provo pertencem aos juizes de 01'

phiios, quando estas fôrern pl'ocessadas no
seu juizo. Av. 33, 15 Fevereiro 1838; Av,
87, 26 Julho 1838.

da fazenda sohre bens de devedores finados:
em suas arremalações se admiUem paga
mentos a prasos, quando não houver lança
dor á visla, não devendo admitlir-se a lançar
a hel'deiros dos devedol'es. Av. 69, 2 Maio
183S.-Vid. O/'d, 111 , 8 Novembl'o 18MI.

- aa fazenda: nenas se procede conforme os
estylos commerciaes, quando os devedores
tiverem muitas letras e deixarem de pagar
a La vencida. Ord. 129, 17 Dezembro 1838.

da fazenda: os embargos nellas oppostos que
não offendão nem desfação a sentença, de
vião ser preparados pelos juizes rnunicipaes,
e decididos pelos de direiLo. Av. 232, 4
Julbo 184.0.

.
da fazenda: em quaes devem intervir os pro

cnradores da corôa e fiscaes, conforme a
Ord. 20Maio1836. Av. 293, 22M:arço1.8111.

da fazenda: quando nellas haja lesão para a
fazenda por excesso de valor dado aos bens
do executado, o procurador fiscal deverá
intentar rescisão da adjudicação. Ord. 1.7
Selembro 1811.1., (Jom. 238.)-Vid. Ord. 6
JunllO 1.8.~6. (Jorn.21t.)

EXECUÇÜES de sentença de absolvição de crime
não fica suspcnsa pela appellaçfio, salvo
em que casos. Lei 261, 3 Dezelubro 1841,
3rt. 84.; Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842, arls.
458, /'59, 4.61.

da decisão que não admitte vista dos autos,
ou admitle nelles ou em sepUI'ado embar~os

opposlos, dá-se 3ltgravo de petição ou ins
trumento. Reg. 143,15 Março 184.2, art.15,
§ 3, art. 16.

da fazenda: declaron-se que depois da Lei de
30 Novembro 18.&1, para seu expediente se
não devel'ilõ adiantar dinheiros, competindo
ás reparlições publicas passar gratuitamenle
as cerLidões necessarias, &c. Ord. 62.6
Junho 1.842, additada a respeito dos 2 porol.
de chancellaria pela Urdo 124., 5 Novemuro
18112; e tambem sobre sello pela Cil·c. 132
21 Dezembro 18á2; mandou-se adiantar as
despesas que pelo dilo juizo se houverem
de fazer fóra das capitaes, e bem assim 35

das avaliações de bens penhorados; Ord.
44., 17 Julho 184.3.

do banco do Rio de Janeiro: por elIas póde
elle adquiril' bens de sells devedores.-Vid.
Banco. Dec. Estat. 187, 23 Junho 1842,
art. 71.

- e causas da fazenda provincial promovidas
pelos respectivos procuradores fiscaes das
rendas provinciaes são isenlas dos 2 por 'I.
pagos pr'eviamenle como as pelos procura
dores das Lbesourarias. Circ.1.31,16 Dezem·
hro 1.842; podem coner' no juizo commu~

ou perante os privativos creados por leiS
geraes como intenderem conveniente as
assembléas provinciaes; Dec. 1á Julho em
Av. 78"3 Agosto 1846 (CoU. Typ. Nac.); A~
19 Selembro l8tiS (Con'. Mel'c. 262,2.)

da fazenda contra almoxarires: havendo escra·
l"OS seques lrados, como oeHas se deva pro'
ceder. Av. 17 .raneiro i843. (Jorn. 34.)
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EXEC[jÇOES de sentenças: devem ser pelas
Relações pl'omptamente remetLidos ao juiz
das execuções os respectivos proces '05. Av.
i3. o 3 Abril 18á3.

da fazenda: credilos. letr3s e obrigações são
arrecadadas; quando tenha lo~ar a com
pensação declarou-se. Av. 19 Abril 18113.
(Jom. 116.)

- da fazenda: por ellas se adjlldicão ii nação
seus objectos de cullo divino deposit:ldos
nas thesourarias, e como. Av. 16 Maio 18113.
(Jom. lál!.)

- de sentenças crimes quaes pertencem aos es
crivães do jury, quaes aos dos subdelegados
e jui7.es de paz. Av. 32, 21 Juoho 18l!3.

- da fazenda: o procurador fiscal depois de que
providencias recebe a porcenla~em dellas.
<Jrd. 3 Agosto 1843. (Jom. 237.)

- da fazenda: dos bens por meio dellas arreca
dados lem os colledores commissão, quan
do, e como paga. Ord. ·9 Outubro i8~3,

(Jorn.282.)

- da fazenda: resolveu-se como seria admiltido
um sacio do fnllecido devedor fiscal a ficar
com a herança jacente pelo preço da ava
liação em basta publica, e com que segu
ranças. Ord. 10 Outubro 1843. (Jm·/l. 297.)

da fazenda: dellas se não pagão custas aos
officiaes do juizo. Ord. 7ô, 14 Outubro
18l!3.

,- da fazenda: os documenlos pnra ellas neces~

sarios são havidos graluilamenle. Ord. 77.
1ft Outubro 1843.

~ da fazenda provincial: juizo privativo em que
ellas se tralem não podem as a,ssembléas

prOVlDClaes creal'. Res. 316, 21 Oulubro
1863.

EXECUÇOES da fazenda: os bens adjudicauos
por e113s devem ser logo arrematados pelo
mesmo juizo onde corrêrão. Ord. iOl!, 22
Dezembro 1.843.

da fazenda pal'a indemni ação de sommas re
cebidas e dish'al1idas por thesollreiros, como
devem processar-se. Ord. 30 Dezembro
1843. (J07'1I. 8 de 18M.)

da fazenda nncional: os seus autos e precatarias
como pap:ão sello no correio. Ord. 10.' 31
Janeiro 1844 (CoU. Typ. Nac.); Ord. idem.
(J01'/1. 48.)

e processos da fazenda logo que chegarem ao
supremo tribunal de justiça lem andamenlo,
sendo, e como, pagas as despezas necessarias.
Ord. 16 Fevereiro 18M. (Jom. h9.)

dafazendaconlra almoxarife alcançado: mano
dou-se lomar conlas e aonullar arrematação
feita ue vens sequestrados. sobre que ainda
não havia senlença de adjudicação. Av. 15
Junho 1841.. (J07'1l. 171.)

- crimes: seus escrivães não podem officiar na
civeis. Av. 38,20 Junho 1864.

- da fazenda: os bens adjudicados ú fazenda,
depois de notificados os executados para a
remissão, e lançados dcHa, nevem ii' á pra·
ça, e andar em pre~ão por lanto tempo
quanto tenhão anlerionnenle andado, e de
pois ser inseriptos, si não houver lançador.
Av. 46, 13 Julho 1844.

- da fazenda promovidas contra algum devedor
seu não devem parar porque o devedor te
nha requerido pagar em prestações. nem
sem ordem do thesouro. Ol·d. 68, 24
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A~oslo 18M; Ord.137, 18 Dezembro 18l15.
(CDU. Typ. Nac.) - Vid. Av. 2ú Setemb,'o
1847. (Gaz. OU: 1.22, 2.° t'oi.); Av. 26 dilo.
(GlJ.z. cito 152,)

EXECUÇÕES da fazenda: as lbesourarias podem
receber dos devedores que se acbarem exe
cutad.os as qnantias n que estão obrigados.
Ord. 71,26 AgosLo 18.&4.

a individuo CJoeservir de sollicitadorda fazenda
mandoo-se arbill'ar salal'in razoavel por
!lave·las promo~·ido.Ord. 21 Selembro 1844.
(Jom. 2(j6.)

- da fazenda: os porteiros dos auditorias que ser
virem nas suas arremaLacões vencem emo
lumentos conforme o regimento. Ord. 2. a

7 Janeiro 1845.

da'fazenda : para maior actividade na cobrança
da divida activa providenciou-se sobre n(l
meação de avaliadores de bens, e pagamen
tos de despezas miudas. Ord. 90, 6 Outubro
1844.

de sentenças do juizo ele paz perlencem a esle
embora as cuslas excedào o pl'incipal. Av.
94 , 14 Oulubro 184ú.

ela fazendl1 quando retardadas por culpa do
juiz ou oulros empregados, deve o procura
rador fiscal para acliva-Jas proceder con
forme a Lei ú Outubl'o 1831, art. 20,
S2, &c. Ord, 1ft Novembro 1844. (.lo1'n.
318. )

- pagamento de dividas á fazenda permittio-se
em prestl1ções a om dev doe, nüo se admit
tindo as lelras sem abonador, devendo re
qu I'er ao juiz no caso de querer que pro
gredisse a execução cm bens seus 00 em al
gum delles com pI'eferencia aos dos sens
fiadores. Ord. 27 Novembro 18M. (Jm·n.
328. )

K ECUÇÕES da fazenda: pal'a ena podem os
colleclores fazp.r cilal' pOl' depl'ecadas os
uevedores de multas de que lrata o l1rt. 68
Rej?;. 26 Abril 18ltll. Ord. 25. 0 21j Pel'ereiro
1.845.

da fazenua: via executiva é compelente para
arrecadação da Laxa de legados ou heranças
nào paga. Ord. ilO Março 18!J5 (/o7'n. li2}i
Dec. .&LO, 4 Junho 1845, art. 9.

da fazenda se pl'omovem contra thesol1l'ei.'os
alcançados por enconlros de nolas falsas
nos respeclivo cofres, e que não satisfi
zerem soa divida, procedendo-se porém so
hre contas organisadas em forma legal pelas
mesmas thesoll ral'il1s. Ord. 19 Abril 1845.
(J01'lt. 121.)

da fazenda: recommendou-se o ponlll111 cum
primento, a respeito deHas, do art. 9, Reg.
12 Janeiro 18h2. Ord. 26ALri11845. (Jorll.
121.)

da fazenda: privilegio execulivo é concedido, e
como, e por que prazo, aos arrematantes
de rendas publicas para cobl'ança das divi·
das dos impostos arrematados. Dec. 416,
13 Junho 1845, art. 4, § 5.

da fazendl1 : não se dão commissões de quantias
enlradas nos cofres provenientes de execo·
ções cujos devedores alcançal'em pagai' e',ll
)lrestações. Ord. 75, 1.1 Julho 18l15, expli
cada pelo Av. 28 Fevel'eil'o 1849. (Dlar.
8038,)

de seulenca da comlDlssao mida braúleira e
porLo~ll'eza: sobre embargos oppostos•.
Vid, C011lmissão' mixta. Av. U FevercU'o
1839, &c.

da fazenda são destinadas ás dividas firmadas
em contas de l'eparlições fiscacs quando a
obrigação fôr cerla, e quando houver seu-
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lença favoravel; cm outros casos como se
procedel'ú. Ord. 30 Agoslo 18á5. (Jom. 249.)

EXECUÇÕES

Typ. Nac.);· Av. 26 Novl'mhro 18lJ6 (Gaz.
OfT. 84, 1. 0 vol.); Av. 28 ,Julho 18Ú7 (Gaz.
OfT. 78, 2. 0 vol.); Av. 155, 13 Outubro
18á7.

IXECUÇOES do banco da Bahia: os bens de
raiz que este por tal meio adquiriu de seus
devedores devem ser logo alienados. - Vid.
Banco. - Dec. Estat. á38, 13 Novembro
1845, ad. 72.

- da fazenda: declarou·se nflO seI' competente
o meio execuli,'o para conseguir a reversão
á fazenda puolica de lel'ras em Marajó que
se diz.ião compreheodidas em commisso,
sendo inclispensavel a diôcussão deHe, e con
vencimento pelos meios ordinarios. Av. 15
Novembro 18l15. (Jorn. 32á.)

- da fazenda: declarou·se como se procederá a
respeito da com missão recebida pelos em
pregados do juizo dos feitos da fazenda,
quando as parles sejão vencedoras, e tenba
de se restituir a quantia entrada para o co
fre. Ord. 144, 29 Dezembro 1845.

-- da fazenda: engenhos e trapicbes adjudicados
á fazenda pOl' dividas malldarão-se vender,
e soo que condições. Av. á Abril 1846.
(J01'11. 137.)

- da fazenda: declarações se fizerEio sobre o
moelo de entrai' nos cofres o dinueiro dos
devedores executados; e sobre os livros em
que se faz carga aos procuradores lIscaes
das contas de devedores que se mandão exe
cutar. Ord. 33, 1.1 Abril 1846.

- da fazenda; sobre sustação de o.rdem de pri
são contra um colleetor alcancado. Av. 10
Julho 18l16. (JOnt. 222.) .

- (la fazenda: declarou-se que as commissões do
juiz e officiaes do juizo só são devidas das
quantias cool'adas. pelas vias e diligencia
da justiça. Ord. 89, 3 Setembro 1846 (CoU.

EXECUÇOES nos bens hypotbecados tem o cre
dor que houver regi lado a seu credito,. e
como. - Vid. BJ'potltccas. - Dt'e. 482, 14
Novembro 1846, art. 13, § 2; 14.

da fazenda: os an'ema tanles de bens de raiz
neHas estão subjeitos ao pagamento de me
tade da siza, .Geando a outra a cargo dos
executados. Ord. 137, 1.6 Novembro 184G.

da fazenua: quando os devedores residil'em
em uma provincia em que houverem sido
demandados, e as sentenças se houverem
de executar em outra no lodo ou em parte,
repartem-se as porcentagens pelos officiaes
de ambos os juizos. Circo 28 Janeiro 1.848.
(Gaz. Off. 23, 3.0 vot.)

declarou-se que II fazenda 1em direito a cobrar,
e como, trcs sizas de uma adjudicação debens
de raiz determinada por sentença, que sem
ser judicialmente jlllgnda DulJa deixou de
ter effeito por convençiio das parles. - Vid.
Av. 21 Março 1848. (Gaz. On: 66, 3.' vol.)

da fazenda: forão supprimidas as porcentagens
das chamadas execuções vivas. Lei 514, 28
OuLubro 1848, art. 50. (Diar. 7939.)

da fazenda: providenciou-se, e como, sohre
a impossibilidade em que se acha o juizo
dos feitos para obrigar os execuLados a in
demnisar a f:lzenda das t1espezl1s uas dili
~enciase declarações que, conforme a Ord.
liv. 1, til. 24, § 28, &c., lodos os tabelliães,
escrivães, e quaesquer empregados de jus
tiça devem 'prestar-se de preferencia e gra
tuitamente ao serviço da fazenda, e sob que
penas. Av. 7 Novembro 1848. (Diar. 7943.)
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EXECUCOES da fazenda: os devedores execula
do's qUllndo são oLri~[Idos a pagar os 9
por % de juros estabelecidos pela Lei 5t!1.
28 Outubro 1848. art. 43; Av. 26 Fevereiro
1849 (Diar. 8038); Av. 28 Abril 1.849.
(Dim'. 8094,)

- da fazenda: não se devem pag<lI' custas e sala
rios aos escrivães e officiaes dos lermos de
fóra da cidade; podt'ndo-se siQl interessar
os colleclores nas cobranças com 2 per %

além dos 6 do juizo, Av. 28 Fe\'ereiro 1849
(Dia?'. 8038); Av,1./, Abril 18lt9. (Vim'.
8074. )

da fazenda: devedor que dizia haver satisfeito
divida por baverapresentado asletras, como
não linbão recibo. ordenou-se não se estivesse
só pór seme\b:lDte pI'ova. - Vid. Av. 16
Ab1·il1849. (Dim·. 8091.)

- certidões se ordenou dessem á thesouraria os
respectivos escrivães dos conhecimentos das
sizas passados e dados a elIes pelos clJJlecto
res, provenientes da arrecadação dos ditos
bens de raiz feita em hasta publica em gráo
de execução. Av. 1.6 Julho 1849. (Diar.
8J56.)

de sentença de jui1.O dos feitos não podem ser
aonuIladas pelas autoridades administrati·
vaso Av. 5 SetemLro 1.8lt9. (Dim'. 8201.)

da fazenda: seu serviço eleve ser feito pelos of
liciaes do jui1.O gr~ tuitamente. quando não
possão ser pagos ii custa dos executados.
Av. 2 Novembro 18lt9. (Dim'. 82lI8.)

ás autoridades fi 'caes não compete conbecer
c julgai' da validade ou nullidadc das sen
tenças elo poder judiciario para deixar de
cumpril-as quando se apresentem passadas
em julgado. Av.·13 No"embro 181.9. (Diar.
825/',)

da filzencla: resolveu-se sobre a iDlelligencia e

a execução das leis que rel!:em a administra.
ção da fazenda nacional, (Jscalisação e arre.
cadação de sllas rendas. Doe. 657, 5 Dezem.
Lro 1849. (Dial'. 827h.)

EXECU~~OES de senlença só se suspendem em al
gumas causas cl'imes, no caso de interposi
ção de revista conrol'me o ar.t. 7.° Lei 18
Setembro 1828. Av. 17 Dezembl'O 18.49.
(Dia1'. 828~.)

da fazenda: das adjudicações de bens de r~iz a
eJla se deve sisa. Dec. 663, 24 Dezembrl)
18[19. (Dim', 8292.)

EXEC TIVO lem os medicos, cil'urgiões e boti.
carias, e como, decre lado para haver paga·
mento de suas curas e receiluario. Alv. 2i
Janeiro 1810, S34.

- da fazenda publica pelas suas dividas. - Vid.
Execllções.

- tem o dono do predio alugado para despejar
o inquilino. - Vid. Ass. 3U. 23 Julho 1811.
(CoU. Ass.)

EXECUTOR de ordens relativas á armada.-Vid.
Armada. Ord. 11 Outubro 1810. &c.

- de diversas ordens e mandado. - Vid. tlOl

1'especti~'os logares.

EXECUTORIAS (cartns). - Vid. Precatorias. En
lre Portugal e Brazil jámais seraõ cumpri
das, tl'agão ou não insertas as sentenç&s.
Conv. 18 Março 1841, art. 1. (Jom. 76.)

EXEQUATUR. - Vid. Consules, Av. 3i Outu·
bl'O 1826; Tral. 12 Dezembro 1828, 3rt. 29;
Dec. Reg. 14 Abril 183lt, art. 21; Dee. Reg.
620, 11 Junho 18lt7, arts. 31. ,43 a lt5, lJ7.
60.
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EXEQUIAS pelo fallecimenlo da Augusta Mãi do
Senbor D. Pedro I: ordenou-se que a 1'1Ias
assistisse a côrte. Av. 1.. 0 17 Março 1830.
(CoLl. Nab.)

EXERCITO

Porto 23 Ou(ub,'o 182~. (Repe"t. C1Wft. Mat.
verbo Exe1·cicioll.o 13); 22 Df'zcrnbro 182/';
2 Janeiro 1.&37. (Repert. cito Suppl.)

- uo serenissimo principe impe"ial o Sr. D. Pe
dro. Pro~ram.l0Jalleir01850.(Dim'.8298.)
Av. dito. (Dia?" 8299,) Auto 11 dilo c Termo
1.2 dito. (Dim'. 8301.)

EXERCICIOS da artilharia da marinha. Off. 8
Outubro 1801:1 (Coll. lYab.); 8 Março 1831.
(apenas cito RepeTt. CUllh. Mal. Suppl, 11.° 11.)
- Vit!o Al,tilharia de l}wTin!w.

- de artilharia a pé. 1.2 No\'embro 1811; 2~ .Tu
lbo 1823. (apeJlas cito 110 Repe}'t. Cunho ,iJfato
SlIppl. \'erb. Exel'cicio, li. o 5 e 6.)

-, determina, e como, a antiguidade dos dezem
bargadores. - Vid. Antiguidade de memb1'os
da casa da sllpplicação. Ass. 356, 14 Feve
reiro 1817.

- o systema de ensino e exercicio das tropas de
infantaria estabelecido no cap. 6. o Reg.1763,
e instrucções publicadas para os corpos de
infantaria pesada e caçadores de Portugal,
forão adopladas no Brazil por Dec. 7 Agosto
1820. (Repcl·t. Cunh. Jllat. verbo Exe1'Cicio.)

- a~sidl1o dos t'unccionarios publicos nos seus
logares. Dec. 18 Junho 1822.

- a tropa de linha do Rio de .Janeiro teve ordem
pal'a fazê-lo nos dias em que estivesse de
folga, excepLo nos domini!;os e dias santos,
e de !!;ala, por espaço de duas horas, exer
cit:lOdo-se nas der.enove manobras conse
cutivas. Porto 2 Abril 1821.. (Repel't. Cunh.
;1./ at. verbo Exercicio , 11. ° 12.)

- fazião LamLem os milicianos cm lodos os do
mingos de Larde quando estavào de folga.

II

EXERCICIOS de artilharia com reparos á Onofre
foi deLerminado por Porto 20 Julho 1825.
(Repert. Clm. MaU. verb. EXCl'cicio 11. 0 7.)

de artilharia ligeira montada: projecto para
clles, - Vid. Av. 15 NOl;emb,'o 1836.

(contabilidade por) no thesollro e lhesoura
rias. - Vid. as 1'espectivas palav1'Os. Dec. /'1,
20 Fevereiro 18110.

- findos: seu pagamenLo como LeI'a lagar. 
Vid. Dividas.

- da guarda nacional. - Vid. Guardas Nacionaes.

de forças do exercito e armada. - Vid. Â1'
mada, Exercito, Corpos, eos 1'espectilJos corpos.

EXERCITO: ens corpos em geral. - Vid. Corpos.

recrutamento para e11e. - Vit!o Recrutamento.

seus di"crsos corpos das tres armas. - Vid. as
l'cspectivlIs denominações.

suas etapes, forragens, &c. - Viu. estas e as
mais palaL'1'os respectivas.

suas pagadoria'. - Vid. Pc'gad01'ias, Qtta1,tcis'
Mestl·es.

aos capelliias dos corpos de infantaria de li
nha se concedeu uma J'ação dia ria de forra
gem para uma cavalgadur::!, durante o ~ucrra.

Av. 18 Outubro 1811. (Per. ·Souza. Diee.

81
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Jm', verb, Capellão); os dos corpos de mili
cias ou que o pretendião ser, devião diri~ir

se ao onpellão-mór. Av. ~ Novembro dito.
(Dicc. cit.)

EXERCITO: os que nelle se achão allSenles em
tempo de guerra tcm privilegio de reslilui
ção in il1tl'gmln, conforme Ord. li\'. 3, til.
10, § 3, para não serem chamados a juizo
nesse prazo. AlI'. 21 Outubro 18L1, § 3.

declarou-se e ampliou-se a autoridade de um
marechal cf)almandante em che"e em Por
tugal. Dec. 16 Novembro 1811.. (Coll. Delg.)

- sobre varias pontos de sua disciplina provl
denciou-se, e como. Av. 3 Marco 1812;
mandado observal' por Av. Circo d~ mesma
data. Av. 27 Fevereiro 1833.

- coroneis de regimentos passando a brigadeiros
elfectivos devem deixar o commando. 
Vid. Porto 13 Setembro 1813. (CoU. Dclg:)

portugllez foi louvado pelos feitos pralicados
na batalha da Vicloria. Dec. 13 Novembro
1813.

dos officiaes addidos ao seu estado-maior se
lirarão alguns para servil' no nrsenal d9
exercito. - Vid. Rcs. 5 JUIlI/o 1815. (Colt.
Nab.)

esiabeleceu-se melhodo de lhesournrias geraes
para o exercito de Portugal. AlI'. 21 Feve
reiro 1816; mandado observar em Minas por
Porto 16 Agosto 1822.

pannos para seu fardamento ordenou-se que
fosse das fabricas de Portugal, conforme o
S 3, AlI'. 28 Abril 1809. Carl. Reg. 1.- e
Av. 15 Setembro, Prol'. 15 Outubro 1817.
(CoU. Nab.)

EXERCITO: fornecimentos de generos em cspe·
cie como lhc er50 feitos. - Vir!. Commis
sQl'iado, elc.

de Portul!;al: delle foi desligada e considet'ada
como pertencenle [lO BI'~zil a di'L'isáo elos t'O

tuntarios "eaes d'E l-Rei. Dec. 1 Dezembro
1820. (CoU. iVab.)

do Brazil: angmentou-se o soldo de sens oili
cines. Dcc. 7 Marco e 22 Abril declarado
por Dec. 8 Maio; A·v. e ReI. 31 J ulIJo 1821
alterado quanlO aos officiacs, inferiores, sol
dados, C[lpelJáes e cirurgiões. - Vid. Corpos.
Dec. Tah. 25, 28 Mar'ço 1825; Port. Circo
26 Selembro dilo; Res. 260, 1 Dezembro
18ft 1, arts. 11 a 7 e Tab., executada no art.
5 por Circo 3/'0, 6 Dezembro 18141.

aos brigadeiros concedeu-se tratamento de se
nhoria. Alv. 2~~ Abril 182L

- pacificado,' das camp::)nhas do Sul: foi-lhe con
cedida medalha para trazer.ao peito. Dec.
25 Setembro 1822.

extinguia-se o lagar de inspector das lres ar
mas do exercito. Dec. 2.° 2 Outubro 1822.

suas promoções como pas árão a fazer-se, ge
raes .em cada provincia e arma. Dee. luslr.
A Dezembro 1822. - Vid. Dec. 6 iJIal'e,/)
1823 (CoU. OW·. p,·.); Porl. 2." 29 .Julho
1825 (CoU. iVab.) ; regnlou-se, Dec. 572, 9
Janeiro 1849. (Dia,', í992,)

empregado em Monlevideo teve medalha de
distincção. Provo 18 Fevereiro 1823.

suas aulas de primeirns-Ietras. _ Vid. A/LIlLl
(na côrte). Dec. 1 Março 1823, &c.

regulou-se o vencimen to dos soldos dos bri
gadeiros e officiaes reformados. Provo iO
ALril1823.
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EXERCITO: sens emrre~ados civis nno tem di
reilo a accesso. Provo 10 Abr'il1823; mas
nfto perdem a antiguidade. Pro\'. 19 Julho
1823.

seus officiaes ~eneracs empregados em com
mando quanlas ca\'al~adul'a e forragens
vcoeião. Provo 21 Abril 1823. (CaU. Nab.)

uoiformes de seus officiaes-generaes e do estado
m<lior approval'ão-se. Dec. 7 Outubro 1823.

sens capellães são subordinados aos chefes dos
respeclivos corpos, su!.>jeilos ii disciplina e
podem ser presospor ordem delle • -quando
nào cumpl'em suas obrigações. Porto 18 Ou
tubro 1823; Dec. 7 Agoslo, Pari. 29 Outu
bro 1824. (llepert. Cun. 1I1aU. verbo CapeUão,
n.· 5.)

- reforma de seus officiaes-jl:eneraes como é re
gulada. - Vid. P7·OV. 21~ Janeiro 1824.

- organisou-se. e como, seu quarlel-general na
côrte. Dec. 20 Fevereiro 1824,

- sobre municiamento da tropa em S. Pedro do
Sul. - Vid. Res. 2." 26 FCllcrcil'o, Provo 8
llJarço 182" (CQU. Nab.), e no Mnranhào.-
Vid. Res. 26 Maio 1825. (CoU. cit,) ,

- eessencialmenle obediente, ejámais se poderá
rennir sem oruem da autoridade legilima.
ConsL art. 147.

- seus offieiaes não podem spr pri\'ados das suas
}lnlentes, senão por senlença em juizo com
petente. Consto art. 149.

- ordenança especial regulara sua organisação,
promoçflO, soldos, e disciplina. Cans!.
art5. 150, 179, § 10.

II

EXERCITO: á ô." ht,jgada expetlicionaria para
Perllambuco concederão-se vantagens de
501Jos, e saccorros para as mulheres dos
individnos que fallecessem em combate.
Vid. Corpos. Dec. 1. o, 2. o 26 Julho 182/,.

sobre a prelenção de um marechal reformado
declarou-se que os vencimentos se regulão
pela data do decret@ da mercê, bastando
para se effccLuarem a participação da secre
tarin d'eslado independente da apresentação
da patenle. - Vid. Res. 3." 18 Setemb1'()
182.&. (CoU. Nab.)

cooperador da Boa·Ordem em Pernambuco foi
condecorado com medalha de distioccão.
2 Dec. Insll'. 20 Outubro 182". .

em operações em Montevideo continuou a ser
supprido pelo banco exlinelo do Brazü. 
Vid. Porto 20 0((tub7'o 1824.

organisação se deu aos seus corpos. -:- Víd:'
Corpos. Dee. 1 Dezembro 182/', &c.; Lei 42,
20 Setembro 1838, art. 3; Dee. 30. 0 22 Fe
vereiro 1839, &c.

individuo que furçadamente passàra urna lelt'a
a faval' da caixa militar na guerra da Inde
pendencia na Bahia, m;lS que voluntaria
mente mnito conlribujra a bem da causa.
publica, foi, e porque, isento de realisar o.
pagamento da dita lelra. Res. i, n 8 Janeil'O
1825. (Colt. Nab.)

para elevar-se a perfeição mnndou·se que di
versos officiaes de todas as armas fossem es
tudar nas escolas da Europa, e como. Dee.
Instr. 29 Janciro 1825. (Colt.1\'ab.)

marechal de campo gover'nador d'arlllas que
gl'atificação -tem. - Vid. C011LlIIandalltc d(}
p7'ovincias, Res. 5 Fêvereiro 1825, &c. -

81.
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EXERCITO: mandou-se, e como. consenar em
pé de gucrl'a até reconhecimenlo da Inde
pendencia por POl'lugal. Provo 25 Fevereiro
1825.

derão-sc Lostruccões e dislinctivos ao seu ca
pel!flO-mór e c~peJlães. Dec. Inslr. 7 Julho
1825. ac!dit. por Dec. 22 Maio 1827.

pelos seus pl'ofessores de saúde da provincia
devem ser examinados os doentes militares
de oulras. e pal'a que fim. - Vid. P01·t. 11.
Jalho 1.825.

distribuição de armamento. petrechos e uten
sis de seus corpos. - Vide Cm·pos. Porto Tab.
3 Novembro 1825, &c.

- sobre fórma do municio da tropa em S. Pedro
do Sul. Res. .r,. a 13 Abril 1826. (Cott. Nab.)

~ sobre restituição pedida de sumaca, escravos,
e im portancia de carnes seccas tomadas pelo
exercito pacificador na Bahia a titulo de
propriedade porlugueza. nes. 3. 8 12 Se
tembro 1826. (Cott. J\'ab.)

- regulou-se a fórma dos conselhos de gnerra aos
seus officiaes-generaes. Lei 13 Sêtembro
1826.

- seus officiaes-generaes de brigadeiro pal'a cima
não são contemplados para tença no Ass.
28 Março 1792, e pOl' isso á viuva de um
marechal concedeu-se a lença de brigadeiro.
Res. 2.' 29 Janeiro 1826 (Cott. Nab.); nem
faz dislincção enlre brigadeiro eO'eclivo ou
graduado. Res. 3. a da mesma data. (CoU.
cito )

seu capellão: distinclivos. U Fevereiro 1.827
(apenas cito tlO R"pe1·t. Cunho Mato Sllppl.
,'erb. Cupeltão, n.O h).

EXERCITO: accesso de seus officiaes de 1."linha.
aos postos é gl'adual e successivo. 2 Murço
1827; 31 Outubro 183.&. (RCpC1·t. Clmll.
111 aLt. SlIppl. verbo Accesso. )

como seráõ punidos os individuos réos de ter
ceira desel'cão df\lerminou-se. Res. 13 Ou
tubro 1827; Av. 1. Julho 1831.

mulheres e filhns de seus officiaes fallecidos
quando tem direito a meio soldo.' - Vid.
Meio soldo. Lei 6 Novembro 1827, &c.

como se devem entender as classes de seu es
tudo-maior. Provo 27 Agosto 1828, S 13.

empregados no estado-maior se mandou que
fossem os officiaes-generaes e outros da ex
tinda bl'iguda tIe marinha. Lei 25 Setembro
1828, arte 1; com accesso a brigadeiros os
que estivessem nas circumstancias, art. 3.

a respeito dos exercicios da tropa, economia.
disciplina, instrucção e aprovisionamenlo.
quaes as altribuições dos presidentes e com·
mandanles d'armas extremou-se. Provo ii
Maio 1.829.

- copias aulhelllicas das fés d'ollicio dos officines
geoeraes e elo estado-maior exigirão-se, o
como, com observações das provincias. Po!'t.
eirc. 1."11 Agoslo 1829. (CoU. Nab.)

- seucommissari:ldo extinguio-se providenciando
se como se fal'ia o fOl'Oecimenlo de viveres
ao exercito. - Vid. C01nmissa1·iado. 2 Dee.
Inslr. 1h Novembro 1829, &c.; Lei 2h No
vembro 1830, &c.

para promoção mandou-se. e corno, organisar
o livro-mesh'e do exerci lo. Dec. Ioslr. 27
Novembro 1829.
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UERCITO : os officines que diminuissem no es
tado-maior no anno 6nanceiro de 31-32
mandou-se que não fossem substiluielos.
Lei 2'1 NOVelllUl'O 1830, art. /,.

- os officiaes do estado-maior desnecessarios,
eslando em cil'cumslancia', ordenou-se que
fossem empregados nos corpos conservados
pelo governo no aono financeiro de 31-32.
Lei 1.4 Novemuro 1830, art. 5. - Vid.
Lei 30 Agosto 1831, m't: 8 infra.

- o emprego de officiaes do estado-maior general
e do exercilo em commissões no anno finan
ceiro de 31-32, ordenou-se não excedesse
o absolutameotl3 iodispensavel. Lei 24 No
"embro 1830, art. 6; Lei 30 Agosto 1831,
art. 10.

- do corpo do estado-maior mandou-se no anno
de 31-32 fossem tirados osajudaoles de2. a

linha. Lei 2!J Novembro 1830, art. H.

- om brigadeiro demiLLido foi reintegrado. em
l'azão dos seus serviços á Independencia.
Dec. 11 Abril 1831. (CoU. Nab.)

!- castigo de suas praças como se mandou fazer.
- Vid. Chibatadas.

- de linha é auxiliado, e como, pela guarda
nacional. - Vicl. CUal'das Nacionaes. Lei
18 Agoslo 1831., art. 2, § 3; arL.139; nem
um omci,1l do exerci lo póde ser official ou
commanclanle superior da mesma, sa1\·o em
que caso, arls. 64, 133, 1.!J1; estado-maior
deHa, art. 132.

- o tempo de serviço para os '1ue assenlárão praça
nos corpos das tres nrIDas foi reduzido a !J
annos para os volunlarios e 6 paI'a os for
çados. Res. 22 Agosto 1831, arts. 1. 2;
ampliada pela Res. 23 Outubro 1832, art. i.

- praças deHe que tivessem completado o tempo

mandarão-se despedir. Lei 30 Agosto 1831,
art. 4.

EXERCITO: sllspendC'rão-se suas promoções 00

anno de 32 a 33. Lei 30 Agosto 1831, art
7; e providenciou-se ao preenchimento das
vagas de e(feetivos tnlDbem com os desne
cessarias nos estados-maiores. Lei 25 A~osto

1832, art. 8; Ll-'i !J8, 3 Selem hro 18;,\3.
fi rls. 2, 3; Lei 21. a 'J.2 Agosto 1834, art. 2;
Lei H.' 26 Agosto 1835, arl. 2.

suspenderão-se as passagens de officiaes para
seu estado- maior. tei 30 Agosto 1831,
art. 9.

seu capelJào-mór foi supprimido. Lei 30 Agosto
1831, art. 12.

- livros-mestres de seus corpos. - Vid. Corpos.
Dec. lustr. 6 Dezembro 1.831.

- a seus omciaes do estado-maior e estado-maior
general derão-se uniforme c orgaoisação, e
como, em classes. Dec. lostr. 31 Janeiro
1832; Lei 25 Agosto t~32, art. 7; reorga
nisada em uma só classe por Dee. 2. o ~ Ja
neiro 1833; declnrado ror Cire. 29 elito;
revogado por Dee. Av. 5 Março 1839. (Jorn.
63.)

nas promoções para o seu estado-maior, e
quaes, ordenQu-se fossem preferidos os
guardas-marinhas e segundos tenentes que
obli vessem grãos pela academia. - Vid. Aca
demia militm' c dos CUa1'das-Mm·inhas. Dee.
Estat. 9 Março 1832, arl. 67.

- seus empregados civis como seráõ pagos de
,'eoeimeotos oa pngadoria de tropas. 
Vid. Pagadorias. Dee. Reg. 10 Abril 1832,
art. 29; Reg. ií9, 19 Janeiro 18!J2, arts.
1, á, 9 a H, 22, 23; Dec. Reg. 352,20
Abril 18la4: Dec. Reg. 378, 1h Agoslo 18.&4,
art. 2, SS i5, t9.
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E, EHCrrO : foi revogado o Alv. 1.5 Dezembro
1790 na parle que Jimila o numero dos 0111
ciaes-genel'aes reformaveis. Lei 25 Agosto
1831, arl. 9.

- o officiaes de seu esta'Clo maior avulsos foi o
govemo autorisado a empregar nas v,lgas do
corpo de arlilharia de marinha. Lei 29
Agosto 1832, art /,.

com missão nomeon-se pa ra apresenlar projeclo
de ordenança para cllc. Dec. i/i Outubro
1833.

seus 01 ilihll'es que requererem reforma devem
junlar alleslado da junta de saúde. Av. 17
Abril 1831t.

- suas promoçóes para serem approvadas devem
ser infOl'wadas pelos presidentes de provia
cia. Lei 38, 3 Oulubro 1.83.4, arl. 5, S13.

- seus capellães lem a gratificação addicional
marcada na Lei 1 Oulubro 1831,; Av. 12
Afarço 1835.

seus mililares devem obter passaporles na se
crelaria da gU(,fI'a. Dec. 1 Maio 1.836.

seus officiaes-genel'aes pam obter rerorma não
necessilão inspecçflo de saúde. Av. 12 Ou
lubro 18:36.

roi o govemo aul~lI'isado para promol'er aos
postos immedialos os mililnres que no Rio
Grande do Sul e no Pal'á fizessem 011 live:i
sem rei los sel'vieos releva n Les. Res. h~. 15
Onlubro 1836; J~ci 106, 11 Outubro 1837,
arl. 12; Re'. 23." 16 Agoslo 1838.

prol iJencias. e qllaes, se dérno para execução
do arl. 3 da Conv. 20 Ap;oslo 1.825 sobre
pagamento de despezas de lransporte de

II'0pas entre Porlugal e o UraziJ. Circo i5
lovemLro 1~36.

EXERCI ro: compras de panno para elle como
seriflo feilas ordenou-se, Av. 15 Nol'embl'o
1836.

quando falleeer algum seu oflieial, devem os
juizes de paz immeciialamenLe commllnica·
lo ao commandanle d'al'mas na côrte. Av.
Circo 23 Janeil'o 1837; Av. 2.° dilo.

seu cirurgl3o-mór passon a vencei' 100:tfJ rs.'
mensaes, que lhe havião sido tirados. Res.
3,· 3 Junho 1837.

aos officiaes ue seu esLado-maiol' e diversas
classes permiLLio.se o uso de bigodes, revo
gada a Parlo 6 Dezembro 1831. Ord. dia
8 Julho 1.837. (JOl'll. 150.)

promoções nelle se autorisárão, quand'o não
houvesse officiaes avulsos bas respeclivas
armas com a idoneidade necessaria. Lei 68,
28 Selembro 1837, art. 7; Lei 106. 11. Ou
lubro 1837, al'[. 12; Cire. 9 Dezembro'
1837.

quadro de l dos os seus officiaes de 1.. linha
idoneos para sCl'viço se mOlldou, e como,
ol'ganisal'. Lei /,1.20 Setembro 1.838; para
cuja execução Reg. 22. 0 9 OUlubro 1838;
Lei 16!c , 26 Setem bro 18lJO, art. -t3; Res.
260, 1 Dewmbro 18/'1; nomeou-se com
ruissflo para qualificação. Av. 3.0, 6 Oe
1.embl'0 18.H; Dee. 159, 25 Abril 18/,2;
apIH'ovada a gualiflcaçfio pnl' Dec, e ReI.
25J., 28 Novembro 18lJ2; para se proced~r
asua rnall'icnla pela 2." secção da secl'elarla
da guelTa, derão-se lnsll'. com Av, 129, i3
Dezembro l.tllJ2; aulorisárão-se, e como,
repl'esent(lçóes, e em que prazo, contra ~n
jnslas qualificações. Res. 3/'0, 26 Feverelr~

184~. '
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EXERCITO: foi o governo autorisado para, no
caso de rcbellião, observar no exercilo as
leis militar'es em tempo de guerra. Res. 61,
2ú Oulubro 1838, pnra cuja execuçào,
Reg. 23, 211 Oulubro 1838; em S. Panlo
e Minas, Dec. 181" 20 Junho 18A2, re
vogado pelo Dec. 226, 30 Setembro dilo.

- commandanles das classes de' officiaes do es
lado maior devem declarar,lhes que quantlo
quizerem requerer deveráõ fazê-lo conforme
o Av. 3 Março 1812 e subseqnentes. Ord.
dia 17 Dezembro 1838. (JOI'II. 283.)

- sens capellães tem gl'atilicação addicional de
1I0WJ r. mensaes, Lei 85, 26 Setembro
1830, art. 7; Lei 1.49, 27 Agosto 1SI. O ,
art. 8; Lei 190, 2.& Agoslo 18lJ1, art. '7;
Dec. Reg. 263, 10 Janeiro 181.3, ·art. 34;
Lei 282, 211 Maio 18!a3, art. .r. ; Lei 341., 6
Março 1845, art. /,; Res. 356, 30 Julho
18h5; nes. 377, '25 Junho 18/'6, art. 1.

- seus cirurgiões tem a gralificação addicional
de I.O:tj) 1'5., e são comp,'ehendidos no Alv:
16 Dezembro 179U, e Lei 6 Novembro
1827. Lei 11,9, 27 Agosto 181.0. art. 8. 
"~ido Ci,'ll1·gião. Lei 85, 26 Setembro 1839,
art. 7, &c.

:- autorisação para nelle se promover no campo
. da batalba em S. Pedro do Sul foi, e como,

concedida, e alé que postos. Dec. 70, 30
Março 1Sh1.

- ol'denou-se que nenhum pagn1l1ento de soldos
se fizesse sem ser á vista das respectivas
guias: nem adiantamentos, excepto pOL' oc
casiüo de murcha, nem gratificações intle
"idas. Dcc. 7S, 26 Junho 1S1I1.

- seus cirurgiões e capellães, apezar de não ser
regular sel'vi,'em sem nomeação imperial,
toda\'ia podem·no pela dos presidentes, e
são comprehendiclos no a,'t. 7, Lei 85 e 86,
26 Setembro 1839 para receberem a grati
ficação ele 1I0~ rs.· Av. 1 Setembro 1'8á1.
(Jonl. 228.)

EXERCITO: seus capellães recebem soldo nas
provinci as em que se acharem, intenden
do-se sempre não serem comprehendidos
nas ordens os pngamentos de atrazados.
Av. 13 Se lembro 181.1. (Jom. 236.)

em Santa·CaLuarina aoscommissarios de guer
ra se mandou executal' as instruccões dadas
aos da Ballia e Ceará. Ord. 28 'Setembro
f8l1t. (JO"'l. 2.&9.)

designou-se o uniforme de seus olliciaes hono
rarios. Dec. 95, 13 Selemb,'o t8U; como
se inlendem suas graduações. Dee. 168, 1 ~

Maio 18;'2.

officiaes do eslado-muior como serao pago
de vencimentos na pagadoria das tropas na
côrte. - Vid. Pagado1'ias. Dec. Reg. 119.
29 Janeiro 18h2, a,·l. 13; e os officiaes·
generaes, art. 1.& ; Dec. Reg. 378, U Agosto
18M., explicado para execução pelo Av. 51,
26 Maio 18/,5.

seus officiaes-generaes embarcados em esca
lerf's ou navios da armada, que honras e
continencins recebem, e qoe insignias de
vem mar. Res. 4 Abril 18~2. (Jm·n. 136.)

seus commissarios de guerra que obrigações
tem ácerca do recrutamento. OL'd. 6 Abril
18l12. (Jom.10S.)

exigirão-se as fés de officio de todos o capel
lães. cirurgióes-m()l'es e ajudantes. Circo
47,27 Abr'i118Ú2.

sustentação delle é de peza urgente autorisada
no art. 48, Lei 4 Outubro 1831. Dec. Reg.
158. 7 Maio 1842, a,'l. 2, § 12; que com
prehende lanlo o exerci lo como a armada.
Ord. 23 Dezembro 18/,2. (Jorll. 20 de 18l13.)

- declarou-~e que o art. 8 Tab. Dec. 28 ~h rço
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1825 nilo é, e porque, appJicavel aos ci
rurgiões-móres. Av. 61, 31 Maio 18á2.

EXERCITO: do seu serviço siío isentos os muni
cipaes permanentes da cÔI'Le que senirem
6 annos, e bem [Issim seus officiaes, ainda
quando Lenbão demissão do posto. - Vid.
Guardas 1I1ullicipaes. Dec. Reg. 191, i Julho
1842, art. 6.

seus cil'urgiões empregados cm hospitaes, e os
de briRadas e divisões percebem gratifica
ções do art. 7, Lei J!:lO, 2h Agoslo 18.& 1,
e soldos do art. 7, nes. 260, 1 Dezembro
dilo; Circo 88, 3 Agosto 18LJ2, S h.

- a individuo que servia de commissario de
viveres mandou-se aLonar os vencimentos
do art. 19, Reg. 21 Novembro 1811.. pelo
tempo em que este"c em exercicio, ex
cluindo-se o de coutas. Ord. 4 Outubro
1842. (JO'l'lt. 276.)

- inslrucções se derão e mandariío executar so
hre vencimenLos militares conforme o Dec.
12 Junbo 1806, Tab. 28 Marco 1825. e Res.
260,1 Dezembro 18U. Dec.'Instr. 263.10
Janeiro 18ll3.

a correspondeocia do commissal'io fisc[ll da
guerra deve ser direcla com as autoridades
da provincia. e corno. Av. 28 Julho 18á3.
(Jom.2H.)

declarou-se que soldo compelia e gralificacüo
a um brigadeil'o graduado reformado, &c.
Av. \) Agoslo 18~3. (Jorll. 2á4.)

- mandou-se susp~Ddel' o abono de gl'alificaciio
addicional de lt0:tf;J rF., e porque, :I um ~a
pell.ão relo rOlado empregado no hospi lal
re~menlal. Av. 11 Olltubro i8!l3. (JorR.
315.)

EXERCITO: os alurnnos da escola mililar comI)
junlão ao seniço que nella liverem o cna
que se malriculárflo.-Vid. Escola Militar.
Res. 22." 9 Março 184ll.

seus commissarios {iscaes, officiaes ue La ou
2.' linha eU'eclivos ou reformndos pod<'m
ser pelo commandanles d'i1fOJ[lS requisi.
lados ao p;overno para conspJhoF, ou olllr~s

commissões do servico mililar. Hes. 25. a 20
Março 18LJ4. .

os officiaes de sua á. 8 classe que vencimentos
tem quando empre~aelos em serviço de des
tacamento. Circo 28.' 30 Março 181&á.

aos seus o1nciaes das tres primeirns classes
não podem os pl'esidenles conceder licença
para residit, em outl'a provincia. sim porem
aos da 4." classe. Av. 26 Junho 184á. (Jorn.
179.)

a seus commissarios pagadores logo que en
lrassem em exerci cio se mandarão enlregar,
e como, as quanlias necessarias; sendo
elles e seus escrivães novamente Domeados,
prestarúõ fiança, e como e por que quantia.
Av. Circo 14 Setembro 1844. (Jom. 259,)

declarou-se que com a cl'eação elas pa~adorias
ficiJI'ào exlinctos seus commissarios fiscaes
e ajudanLes. não podendo um continuar
senão addjdo á lbesouraria, c como. Av. 1~

Outubro 1811!l. (Jom. 2\15.)

- a seus officiaes da !l." clnsse e de 2.· linha
medinnte que cauLelas se entregaráó diplo
mas de merces. Av. 31 Janeiro f8há.
(Suppl. ao J01·1l. ó1.)

- llxarüo-se as comedorias de embarque dos
marechaes de campo, tenente8-lwnerae~ e
marechaes do exercito. - Vicl. COlllcdortD.S.

Circo 40, 11 Maio 1846; Pro\'. 51, 30 &biu
1846.
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EXERCITO: prohibio-se abono de ~raLÍ(jc.ações

ás suas praças que tive,:sP[D finnlisado seu
tempo. Sl'nl precedf'nci<J de contracto para
conlimwçfJo. - Vid. Praça. - Circo 44, 18
Maio 184!5.

- foi o p:ovl'rno autoriS:ldo para organis31', e
COntO. Res. 377, 25 Junho 1.846, art. 1.

- individuos recrutados par:l elle devpm, e como',
mostrar-se, e serptn vaccinados. - Vid.
Vacc;na. Dec. nego llM, 17 Agosto 1.8.&6,
:lrt. 21, § ~; arl. 39.

suas praças de pret não são incll1idas na lista
w'ra\ dos volantes. - Vid. Eleições. Lei 387,
19 A15o:;to 18lJ6, ut. 1.8, § 6.

- militares deserL(lll'es dos diversos COl'pOS fRt'ão

pl:'rdoados. - Vicio Pe'l'dão. Dec. 15 Novem
bro 1846. (Gaz. OfT. 71, 1.0 tal.)

'- declnrou - se quem commandará a pal'ada
quando se reuuir tropa de Iiuha e gUftt'da
mCllln'll. Provo 6 Aboslo 1847. (Gaz. Olf.
81, 2.· I'ol.)

decla rou-se pm intelligencia do art. 15, Reg.
8 Maio 18/'3. que o com mando inLerino
das aI'Illas s.ó com pelia aos officiaes-generaes
(lU RlIperiores da L.' e 2." classes. - Vid.
C0711IllCt/l/(n.nle dep1'ovincias. Av. 164,20 No
vembro 1847.

dos difl'f'rcnles ohjectos de armameoLo. equi
pamento, arreios. fardamenlo, bandeiras.
n)(lveis e ulensis, üxarào-se os preços,
dllr<lção e quanlidade. - Vid. nos ?"espectillos
luglll'es. nl'c. e Tub. 5lJ7. 8 Janeiro 1868.
((,'az. Off. 34, ~.o vol, )

cirllrp;iões que nllernadamenLe se encarregão
de el\ft'rmaria mililar não estão no caso do
Hrt. 3'2. lllslr. 10 ,Janeiro 1843. Av. 1.0 29
Agosto 1848. (Col·r. MCI·c. Suppl. 258.)

11

EXERCITO: ao seu corpo de saúde foi. e como.
o governo autorisado a dar nova organisa.
cão. Lei 514. 28 Outubro 1848. art. 25.
(Dia?'. 7939); Dec. PI. 601, 1.9 Abril 1849.
(Dia1'. 8115.)

declarou-se em qne caso os officiap.s de seu
estado-maior linhão elapp.. - Vide Etape.
Av. 2 Abril1S49 (Diar. 8074); Av. 23 dito
(Dim·. 8129); Av. 6 Junho dilo. (Dia1·. 8132.)

seus officiaes hooor3l'ios não tem incompaLi
bilidade para accumular os cargos de verea
dor e Juiz de paz. Av. 7 Agosto 1.849. (Dia,'.
8174,)

- requerimenlos pedindo remuneração de ser
viços nelle prestados como seraõ instruidos.
- Vid. Serviços.

- seu cirurgião honorario encarregado de repar
tição de saúde de provincia tem fOl'ragens
para caval~aduras nos dias em que fizer vi
sita. Av. 1.9 Setembro i849. (Diar. 8217.)

officiaes do eSlado maior de f.· c1nsse não tem
direilo a elape quando empregados em cor
pos ou companhias fixas. Av. 20 Novembro
1849 (D ia,'. 82í6); lem do eslao.o maior de
2.' c1nsse quando empregados em forLalezns.
AI'. da mesma data. (Dim·. cit.)

- novamente regulou-se o numero c escripLura
ção dos livros dos commandanLes de corpos.
conselho de adminisln1ção. major fiscal.
qU<lrLel-mestre, suballel'Oo agenle. cirllrf."Íão
mÓI' E:' companhias. Provo 21 No"em!Jro
1849. (Dim·. 821:l6.)

seus officiaes e pr:lças com passagem do Estado
não recebem comedorias nos vapores da
companhia brasileira do paquetes, sem or
dem da secl"elaria de estado. Av. 22 No\'em
bl'o 1849. (Diar. 8279.)

82
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EXERCITO: seus capeUães ,só tem direito ao
soldo desde o dia em que enlrào em exer
cicio. Av. 23 Novembro 1849. (Diál'.8280.)

creou-se, e como regulada, commissão de me
lhoramento do material do exercito. Dec.
Iostr. 663,211 Dezembro 1849. (PiaI'. 8289.)

EXPEDIENTE

E..XPEDIENTE (1 por %) comprehende só as
mercadorias estrangeil'Lls seccas e molhadas,
não a moeda estrangeira d'ouro ou prata,
metaes p~'eciosos em barra ou pinha, e os
generos de producção brazileira levados de
província a provincia. Lei 58, 8 Outubro
1833, art. 30, § 3; Circo 26 Novembro
183ft; Circo 28 dito. - Vid. Lei 109, 11
OUtUb7'O 1837 infi·a.

(11/2 por Ofo) pagão em uma só alfandega os
generos despachados em outra por faclura

(1./2 por %) mandou-se leobrar nos gehel'OS
àe producção e manufactura nacionaes im
por~ados de uns para outros portos em que
h3 alfandega, em substituiçã.o dos di"ersos
emolumenlos anteriores. Provo 16 excilada
por Provo 23 Janeiro 1834; suspensa, e
porqn~, pela Circo 26 Novembro 1834;
Circo 28 dito.

(1 1/2 por "lo) das mercadorias estrangeiras
importadas por cabolagem nos porlos em
que não 'houver alfandegas como será arre
cadad.o nas mezas de consulado. Reg. 30
Mai(i) 1836, art. 78. (CoU. Planch.)

...... (1 1/2 por "lo) é, e como, unecaclado e de
que objectol> nas alfandegas. Reg. ·2~ Junho
1836, arls. 88. § 4. 89, 98 a 100, 2/,0.
279, 306, 310, 313. 318. (CoU. Plalle".)

- das capatazias elas me~as de consulãdo é de
,51's., por arroba de v.olume, e como arre
'cadado. Reg. 30 l\1aio 1836, arts. '73. § 3;
96,106, §§ 3,4,7. (Col.l.Planch.)

- das mercadorias extraviada~ nas alfandegas é
a' cargo do administrador. Reg. 22 Junho
1836, ad. 54, § 3. (CoU. Planck.)

- (11/2 por %) das alfandegas e mezas do con
sulado continuaráõ a per~encer á renda.ge
raI. Lei !tO, 3 Outubro 1834, arts. 36, 39 j

Lei 106, 11 Outubro 1837, art; 9; S7.

- extemporanea se prohibio na côrte para novo'
enterro por occasião da febre reinante. Av.
e Reg. 4 Março 1.850, art. 9. (Dim·.83Wl.)

EXPEDIÇÃO militar para P~rnambncoem 1.817:
que vantagens se lhe concederão. - Vid. Av.
10 Ab7'il1.817 e o annexo Dec. 28 Abril 1818
(CoU. Nab.); Dec. 1.° 21 Abril 181.7 (CoU.
eit.); no Sul. Dec. 1.° 22 Agosto 1817.
(CoU. cit.)

EXISTENCIA de Deos. - Vid. Deos.

EXPEDIENTE (direitos de i por 0/0) se pagão nas
alfandegas por occasião dos despachos de
importação, baldeação e reexportação, em
logar das taxas e emolumentos que d'antes
se pagavão e forão abolidos, deduzidos do
valor das mercadorias e generos despacha
dos, ou do valor dos feilios, quando são
obras de ouro ou prata. Lei 1.5 Novembro
i831, art. 51., § 2. - Vid. Lei 58, 8 Olttlt-
b7'O 1833, art. 30, S 3 inrra. '

EXERCITORIA. (acção). - Vid. Acção. -Res. 5
Abril 1821.

EXlIUMAÇÃO para 'proceder-se a corpo de de
licto. - Vid. Corpo de deliCto. Provo 28 Fe

I verei1'0 1823.

(1. por %) as fazendas importadas devem pa
gar em todas as alfandegas cm que se
despacharem. 00'. 1.°, 2.°, 3 Outubro 1832;
Ofr. 3 Outubro 1835; Porto 23Junho 1836,
§§ 1, 2.; e ainda os generos de estiva. Av.
3.' dito.
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ou arbitramento, e que tornarem á primeira
com guia. Port. 10 Novembro 1836.

EXPEDIENTE (11/2 por 0/0) não paga, e porque,
a sisalha de cobre. Ord. 27 Julho 1837.

- (1 por %) addicional ao expedienle das alflln
degas se mandou cobrar. e de que generos
e mercadorias. Lei 109, 11 Oulubro 1837;
mandou-se execu lar inteiramente, porque
não violava tratado algum, Av. 28 Março
1838 (Jom. 85); substiluidos os addicionaes
pelo 3 1/2 por °/0 de armazenagem addicio
nal, Lei 60, 20 Outubro 1838, art. 16;
declarou-se que se referia ao § unico. art.
1. Lei 1.1 Outubro 1837; Ord. ilI7, 15 Maio
1839.

das capatazias dos consulados facilitou-se. e
como. Ord. 48. 1ll Março 1838.

(1 1/2 por 0/0) não pagão os generos de pro
ducção e manufactura nacional importados
de umas para oulras provincias, ainda que
a materia empregada na manufactura seja
estrangeira. Ord. 195. :18 Janeiro 1840.

(1 por 01. addicional): declarou-se deverem ser
restiLuidas as sommas pagas conforme a Lei
109, ii Oulubro 1837, desde a execução
da Lei 20 Oulubro 1836, art. :16; Ord. 8
Oulubro 18.H. (Jm·n. 268.)

(1 1/2 por %) não se cobra do sal estrangeiro.
Lei 317,21 Outubro 18.&3. art. 25, substi
tuido pela laxa de 2.&0 rs. por alqueire.
art. cito §S i, 8,

(1 1/2 por %) foi comprehendido nos de con·
sumo pela nova tarifa. Dec. Reg. 376. 12
Agosto i84.&. art. 9. e por isso eslá abo
lido. Ord. 19,· 15 Fevereiro 1845. (CoU.
Typ, Nac.); Ord. dita (Suppl. ao Jm'n. 69);
Ord. 27.· ~ Março 18.&5 (Colt. Typ. Nac.) ;
Ord. 16 Junho 18.&5 (Jom. i81); Ord. 8t.
21 Julho 18.&5. - Vid. Lei 369. i8 Setcmb,'o
18.45. art. 21 in{ra.

11

EXPEDIENTE (1 1{2 por 010) não paga a moeda
nacional de cobre importada na provincia.
e porque. Ord. 21 Setembro 1844. (Jorn.
266.)

- que o regulamento das alfandegas manda pa
gar como multa, não eslá comprehendido
nos direitos de consumo da nova larifll.
Ord. 119,30 Novembro 18.&.&.

(11/2 por %) arrecadado depois de 11 No
vembro 18MI- em que se começou a executar
o Dec. 12 Agosto, mllndon-se restiluir. Ord.
16 AgosLo 18.&5 (Im"n. 230); Ord. 6 Se
tembro dito (Jorn. 257); Ord. 290uLubro
1846 (Gaz. Off. 57, 1.° vol.); e como. Ord.
23 Janeiro 1847. (Gaz.OfT. 125, 1.° valo)

- (11/2 por 0/0) que se cobrava nas alfandegas
sobre generos estrangeiros navegados com
carta de guia mandou-se continuar a cobrar.
substituido por 1/20 ou 5 por % da impor
lancia dos direitos de consumo lançados na
tarifa que os generos pagarião não tendo
carta de guia. Lei 369. 18 Setembro t845.
arte 21.

(i{2 por otol nâo paga a farinha de mandioca
e outros generos nacionaes transportados
de um a outro porto, não subjeitos ao des
pacho das alfandegas, conforme a Porl. 147,
15 Maio 1839; Ord.120. 29 Outubro 1.8,45.

(5 por %) como se deduzirá nas alfandegas,
das mercadorias que navegão com carta de
guia declarou-se. Ord. ,49, 18 Março 18.&7.

(5 por "/0) cobrado de mercadorias eslrangeit'as
navegadas com carla de guia; o que fôra
demais pago por errada interprelllção da Ord.
2 Julho 18.&6, maudou-se resLituir. Av. 6
Outubro 1.847. (Gaz. Off. 1.39, 2.° llol.)

- pagão nas alfandegas as mercadorias e objec,
tos despachados livres, salvas que excep
ções. Dec. Reg. 633. 28 Agosto 18.&9, árto
2, S1. ({)iar. 8t 99.)

12.
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EXPEDIENTE: para soa cobrança dos gE'neros
reexportados que tem despacho livre. con
furme o art. 2 Rf'l?:' 28 Al!osto 1849. Av. 13
Outubro 1849 (Diar·. 8247); Av. 9 Março
1.850. (Dim·. 83511.)

EXPLANADA. - Vid. Esplanada.

EXPLlCAÇÜES: p6de ser chamado (I juizo para
dar aquelle que caJumoiar ou injuriar equi
vocamente a outrem, e sob que penas. Cod.
Crim. art. 2'&0.

EXPLonAçOES. - Vid. os ,·e.çpeclivos objectos del
las.

EXPORTAÇÃO (direitos). - Vid. Alfandegas,
ConsuLado. Cart. Reg. 28 Janeil'o 1808, &c.
alfandega, Av. 18 Março 1809, &c.; consu
lado, Alv. 28 Abril 1809, SS 2, 7; Al{<m
clegas e consulado, Dec. 13 Maio 1810, &c.;
consulado, Alv. 7 Julhu 1810; alfandegas, Dec.
7 Agosto 1810; baLdeações, Dec. 26 Janeiro
.1.811; alfandega e consulado, Alv. '26 Maio
1812, S1., &c. ; alfandegas, Res. 5 Dezem
bro1812, &c., Res. 2." 19 Dezembro '1812;
alfandegas, consulado, Alv. 25 Abril 1818,
S 1, &c., nec. 22 Setembro 1818; consu
lado, Dec. 22 Outubro 1818, Provo 27 Se
tE'mbro 1819, Port. 29 Olllubl'o 1819; al
fimdega, Res. 23 Novembro 1.819; alfan
dega e consltlado, Res. 7 J ulbo 1.820; con
sulado, Provo 16 Agosto 1.820; Dec. 13
J\laio 1821; alfandegas, Porto 19 Janeiro
i82!l; consulado, Dec. 31 Maio 1825, &c. ;
alfandegas, Res. 7.",9." 8 Abril 1826, Res.
1. n 9 Novembro 1826; al{<mcirgas, cunsa
lado, Lei 25 Oulubro 1827. Res. 100LI1bro
1.828, Res. 22 Setembro 1829; alfundegas,
Reg. Inslr. 8 Março 1831; cOllsltlado, Lei
15 Novembro 1831, art. 51, §:1, Lei 2/,
Outubro 1832. art. 75. Av. 21 Maio 1836,
Reg. 30 ~laio 1836. art. 40, &c. , Dec. lJ92.
2 Janeiro :18/,7, &c., Av. 15 Maio :18.48, &c.

da manteiga do Brazil animou-se, e como.
Av. 1 Abosto lS08.

EXPORTAÇÃO (dirl'ilos de) d,~ mprcadlll'ias ia
~Iezlls depllsilildas nas alfandeg,to; de Portu
gal. Dec. 1.7 Abril 11309.

do assncar, tabaco e conros, de qne direilos
foi onerllda para a junla do, OllllllP.l·cio. 

Vid. eslns jlêllêlvras. Alv. '15 .!ulllo 1809;
Provo 2~ Outubro 1 '17. &c.; Prol'. 13 Se
tembro 181 9; HE's. 3." á Fevereiro HU2,&c.;
Ord. 18 Selembro 18,,2.

do algodão flli declarada, e romo, livr/'. 
Vit!o Algodão. Aho. 15 ,lulu" 1801J. &r',;
Alv. 6 OuLuhro 1HIO; L... i h 1>~'zPIllIl\'u 18;~O,

arts. 1, 3, &c.; Provo :1 Juuho 1831, &.c.

- de mercadorias da cidade df' Ponla Dp.lgada,
na ilha de S. Mi~upl. - Vid. Dt'lJosito. Alv.
26 Outubro 1810, S 9, &c. .

- do salitre do B-razil proLihio-se, menos pnra
Portugal. e COIDO. Dec. 23 Novembro 1810.
(CoU. N ah.)

(direitos de) nno pagavão as manufncturns das
fahl'icas lIacíonae~ porLllguezas. A1v. 4 Feve
reiro 1.tsll, S lJO.

- de farinha de manrliocn na illJa- de Santa
Calharina foi carn'gadn de di'f'ilos a bl'Ilp.
Jicio rios expostus. - Vid. CUl1IrLl'r/s ilIunic;·
paes. Provo 9 Março HH 3. (Cull. lhLb.)

das mannracluras do :Izeite de palma foi isenla
de direilos. - ViJ.. AZ('ile. A[v. 20 Selemuro
1.813.

sobre a de varios p;eneros de commercio com
a rE'trencia de Aq:?;cl. Av. 23 Nuvembro 1813.
(E. Canwiro, Bxt1'. 1.0)

de djnhei,'o para o Brazil: proh~hição pslahe
lecida pelu Alv. 22 Abril 1648 excilou be.
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Porlo 23 Maio 1815. (CoU. Delg.) - Vid.
PO?·t. 18 Maio 19 Julho dilo. (CuU. cit.)

EXPORTAÇÃO (direitos de) não pagavão os ge
neros destinados para consumo das tripula
cões dos navios e sobrecellenLes neccssarios
para a navegaçãu. Res. 10 Oezemol'o 1.818.
(Ind. Alb. Gelle1·os.)

- sobre cohranca de dizimas na occasião da ex
porlaçf!o.. -:' Vid. Dizimas. fies. 2." 90utu·
bl'o 1822; PrlJ". L" SJaoeiro. 10 Junho
1823; Res. 1." 18 Dezembro 182lt. &c.

- de pnlacas hespanhoJas concedeu-se, pagos os
direitos. Purlo 18 Junho 1823. (Coll. N ab.)

é por qlle motivos snmmamente vanLajosa ao
commercin. - Vici. Res. 2;$ OutubTO 1823.
(CoU. Nab.)

- de gennros de primeira necessidade para a
província rebeijada - Peflla mbuco - prohi
bio·se. 'e como. Porto 3. a 22 Junho 1ti2á.
(Colt. Nub.)

- de e~nas, do Rio Grande do Sul para S. Paulo
e Minas, recommendou-se. Purlo 3. a 23 Fe
vereiro 1825. (CoU. lVab.)

- de farinha de rnrmdioca na cÔl'le, sem licença
da C301flra. pl'/lhibio-se. Porto 1." 2;1 Julho
1825 (Coll. N ab.); l1wndon-se [aci litar, e
como enl ollLl'a provincia. Av. 10 Dezembro
1825. (CoU, til. )

- de moeda metallica da côrLe pal'a as províncias
declarou ·se Jivre. Dec. 12 J anei 1'0 1826,
Sf'fll vif,or pelo Dec. 3 j\.Jal'ço 1827; am
pliado á .llabia, Dec. 2!:l Fevereiro 1828;
pel'UlilLio.se para a Ralüa alé que quanLia.
Dec. 17 Juluo 1828.

- sobre arl'ecadação da dr:>s generos da respec
Liva proclllcçfto providenciou-se, e como,
pal'n a Rabia. Provo 11 Fcvel'eiro 1826.
(Coll. Nab.)

EXPORTAÇÃO de livros compostos por sabias
Brazileiros e impressos nas typogl'apl1ias
nacionaes detel'minou-se que fosse livre.
Porto 14. OuLubro 1526. (CoU. Nab.)

de al?;uardente. - Vid. Agua7'dentes. Res. 3.·
18 Novembro 1826.

sobre a cobrança dos 2 por % do páo brazil
no Rio Grande do NorLe. - Vid. Púa b7'azil.
Res. 1." 31 Janeiro 1827.

- foi permittida aos Jnglezes expressamente, Trat.
17 Agosto 1827, al'ls. 1lJ, 22,25; ~s cida·
des Ansealicas, TI'at. 17 Novembro 1827,
art . á a 7; Auslriacos , Trat. 29 loveolbro
1827, arls. 6 a 10; Pru sianos, Trat. 9
Abril 1828, arls. 9, 10; Dioamarquezes,
Tl'at. 26 OuLubro 1828, arls. 2, 3; ALDf'ri
canos-In~lezes, Trat. 12 Dezembro 1828,
:Irts. 4., 5, 10; llollandezes, Tral. 20 De
zembro 1828, arls. 6 a 9; Portugl1ezes,
Tl'at. 19 Maio 1836, art. 8.

- para execução da Lei 25 OuLuhro 1827 sobre
:Irl'ematacão dos meios direitos de consu
lado. Res: 1."28 Janeiro 1828. (CoU. Nab.)

- de Minas para a cÔl'te : para melhor fiscalisa
ção se mandou imprimir guias. Prol'. 8
Março 1828. (CoU. IVab.)

providencias para fiscalisação no registo das
embarcações que na côl'le conduzissem ge
neros suhjeitos a direitos de exportação.
Port. 29 Maio 1828. (Colt. Nab.)

do sal deSergipe: sobre impo ição pt'etendida
sobre elle. - Vid. Res. 20 Oulab,'o 1830.
(Colt. Nab.)

- de carne secca quanlo paga. - Vid. Ca1'rles.
Lei 4. Dezembro 1830, arLs. 2, 3.
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E PORTA.CÃO.
ExPorlTACÃO de lTeneros ou mercadorias pro-. o

hibidas , ou sem que hajão pago os respec-
tivos direitos, é ccmlrabando, e como
punido. Cad. Crim. art. 177.

(dizima de) que se arrecadava na l)1'ovincia da
Bahia limitou-se á exportação para fóra do
imperio, sendo livres todos os generos de
commercio de uns para outros portos da
mesma província. Res. 8 Junho 1831.

mappas deHa ordenou-se que as juntas de fa
zenda fizessem. e como, e remeUessem ao
thesoul'o. Provo Circo 20 Julho 1831. (CoU.
Nab.)

providencias se derão para acautelar extl'avio
do dizimo, em observancia da Lei 15 No
vembro 1831 j Ord. 18 Selembro 1832;
Porto 5 Novembro 1832; Reg. 13 Setembro
1833.

dizimo (do gado) sobre sua al'l'ecadação.
Vid. Gado. Off. 15 Março 1833.

seu dizimo é uma conlribuição que se paga
só dos generos principaes de exportação e
no aclo delJa; pertencendo ii renda geral a
que se cobra d?s producções do municipi.o
do Rio de Janeiro, e sendo a sna quota di
vidida conforme a diversidade dos productos
mais ou menos beneficiados, arrecada-se
nas provincias maritimas na forma dos
Cart. 18 Março 1715; Dec. 1.6 Abril 1821 j

31 Maio 1825; Provo 20 Agosto 1831; Lei
2,& Outubro 1832, 3rt. 74; Reg. 26 Março
1833, arts. 23,40, kt. (CoU. Ouro P,'.);
Reg. 30 Maio 1836, art. 74, S2, arls. 98,
99,119, 125. (Coil. Planch.)

(7 por °/. de). - Vid. Consulado.

(2 por %) dos (objectos exceptuados. - Vid.
Consulado.

EXPORTAÇÃO: se s direitos ficárão pertencendo
á receita geral. Lei 58, 8 Outubro 1833.
art. 31, § 1.

mappas deHa devem, e .co~o rganisad~s,
enYiar 05 consules brnsl1elros ao respectivo
ministerio. Dec. Reg. 14 Abril 1834, arls.
34. 52; Dec. Reg. 135,26 Fevereiro 18112,
art. 12, § [); Dec. Reg, 520, 11 .T unho
ish7, arl~. 80, 87.

seus direitos como sei cobrüo nas mezas de
diyersas rendas, e de que objectos. Reg. ao
Maio 1836, arls. 93, 96,95; escripturação,
3rt. 106, S 17; pauta do preços e a,'alia
çlio de ~eneros, art. 119; despacho, al'ls.
151 a 176. (Coll. Plane". )

de mercadorias de alfandega removida de seu
assento por motivo extraordinario qual sejn.
Reg. 22 Jl1nho1836, art.'&. (CoU. PiaI/eh.)

de arroz. - Vid. A1'l'oz. Ord. 13 Janeiro 1846.

sobre alivio de multa impo ta a fiador de ge
neros do paiz exportados para outra pro
vincia, solução, conforme Ord. 25 Novembl'o
1842. Ar. 1. Maio 1866. (SI/ppl. ao Jlirn.165.)

dos tecidos de algodão das fahricas do imperio
é livre de direitos quer de provincia a pro
vincia, <Iuer para fóra do impel·io. Res. 386,
8 Agosto 1846, art. 2; Dee. Reg. h94., 13
.hneiro 1867, art. 9.

de diamantes para fóra do imperio é subjeila
a 1/2 por ./. pela arali3ção, segundo os re
gulamentos do governo. Lei 396,2 Setembro
1846, art. 13; Av. 44. 16 Março 1847.
'Vid. Consulad(l.

dos genero e etl'eitos de uso e consum~ do.
embaix.adores, enviados exlraordinarloS e
m10i.lros plenipolenciarios, ministros resi-
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denles, e encarregados de negocias, é Jivre,
e como e com que condições. Dec. 1J77, 8
Outubro 18!J6, arls. 2, 3, ;" &.c.; Dec.
Reg. 633, 28 Agosto 1849, art. 1, § 1,
ad. 3. (Dim·. 8199.)

EXPORTAÇÃO: direitos deHa não pagão as ma
deiras empregadas em embarcações man
dadas no imperio fazer por estrangeiros,
porque o art. 175, Reg. 30 Maio 1836, as
não compl'ehende. Av. á Novembro 18á6.
(Gaz. Of{. 6J , 1.° vot.)

- ele aguardente só póde ser apprehendida nos
casos em que é subjeita a direitos. Av. 4
Março 1847. (Gaz. Off.157, i.Ot·ol.)

(7 por 0/0): forão a elIa reduzidos os 15 por o/g
dos couros do Rio Grande, art. 9, § 13; e
os do ouro em barra a 1 por "/O, § 14. Lei
514, 28 Outubro 1.8lt8 (Dim·. 7939); sobre
o § 13, Av. 1.6 Março 18li9 (Dim'. 8064) ;
Av. 28 Setembro 1849. (Dim·. 8217.)

:... as canoas tôscas destinadas á exportação de
generos não eslão comprehendidas no art.
9, § i, da Lei 514, 28 Outubro 181,7; Av.
23 Abril 1849. (Dia?" 8093.)

- apprehensão de generos subtrahidos a dil'eitos
feita pelo guarda-mór da alfandega, decla
l'ou-se como seria parlilhadn. Av. 11 Maio
i8lt9. (Diar·. 8107.)

- á vista do arl. 91, § 9, Reg. 22 Junho 1836
não deve, e só o relorno ser em barco na
cional Av. 3 Julho 18li9. (Dim.. SU6.)

- (direilos de) dos objectos que tem despacho
livre. - Vid. Av. 31 Orltllb1'o 18li9. (Dim·.
8247.)

EXPOSTOS de Pernambu€o : a seu mordomo
se mandou entregar annualmente 400:j:j) ~s.

para criação e educação dos mesmos. Dec.
17 Novembro 1812. (CoU. Nab.)

EXPOSTOS da ilha de Sanla-Catharina: para
creaçào e suslentação de sua roda appro
vou-se imposiçãO, e qual e como estabe
lecida pela camara. Provo Ü Mal'ço 1813.
(CaU. Nab.)

- de Minas em Ouro-PI'elo ordtlDou-se fossem
recebidos sem altenção e dislincção de côr,
não se indagando quem fossem os pais P01'
ser contrario á insliluicão. Provo 26 Junho
'1815. (CoU. Aab.) •

- do Rio cle Janeiro: á ~lisel'icol'dia para sua
suslentação concedeu-se a imposição de
10 rs. sobre pessoa livre que na cidade e
termo recebesse sacramenlos e pagasse co
nhecenças, e como arrecacilada. Carl. Reg.
1."14 Dezembro 1815 (CoU. Nab.); e lam
bem em seu beneficio cobrar-se na casa da
supp1icação 400 rs. de cada petição de ag
gravo, e mais a terça parte de accrescenta
mento na assignatura da mesa de aggravos.
e na braçagem dos ministros extravagan tes.
e dos sete juizes relatores. Cart. Reg. 2. a

dita. (CoU. cit.)

- providenciou-se ao exacto e prompto paga
mento da collecla das assignaturas deslina
das á sua creacão. Porto 26 Fevereiro 1.816.
(Ind. Alh. ve;·b. Expostos.)

da Bahia : em seu beneficio concederão-se á
Misericordia privilegias, e quaes. Provo 28.
Novembro '1817. (CoU. Nab.)

encargos e legados deixados ÚS l\1isericordia$
para sua creação e educação: sohre sua
abolição pela Lei 20 Março 1796, e § 21
Lei 9 Setembro 1.769, &:c. - Vid. Res. cm
Edit. 20 Março 1820. (CoU. Nab.)

do Maranhão: a seu favor se concederão á
Misel'icordia os mesmos privilegios da do
Rio de Janeiro. Provo 15 Abril 1820. tCoU.
Nab.)
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EXPOSTOS: a uma da côrle determinou o se
nado dolar para so!emnisal' os dias 24
Ag-osto e 15 SeLembro. Edil. 5 Selembro
1821. (CoU. Nab.)

EXPOSTOS

menle Drli~os do pal'pcel' do consplheiro
Eslevão Brocarrlo de Moraes. OiT. 11 No
vemhro 1828. (Ind. Alb. verbo E:I'fJOstos.)

de côr delerminou-se que gozassem da liber
dade como os demais, c lodos com que pri
vilegios. Provo 22 Fevereiro 1823.

em S. Paulo: louvou-se a ereccão de sua casa.
PorL 3 Agosto 1tS25. (CoU. Nab.)

do Rio Grande do Sul: plnno de lo leria para
com o benelicio occorrer a suas despez..as
mandou-se fonDar. Porto 2.~ 9 Outubro
.182;;; concederão-se loterias a beneficio dos
de Parlo-Alegre, Rio Grande, Rio Pardo,
S. Antonio da Palrulha, e S. João da Ca
choeira. Dec. 6 Julho 1826 (CoU. Nab.);
em Porto-Alegre concederão-se recursos, e
quaes, á camara para crp.ação dos expostos..
Pro\'. 1.a 14 Oulubro 1.826. (CoU. cit.)

f- da cidade de S. Paulo: ordenou-se á camara
que, conforme a indole de sua instiluição
determinada por lei, concorresse, e como,
com suas rendas para a criação dos expostos.
Provo /, Novembro 1.826. (CoU. Nab.)

á sua criação nas provincias em que não hou
vel' bospiLaes de charidade se applicárão
todos os legados pios não cumpridos. Lei 6
Novembro 1827, art. 3.

derão-se providencias para serem de prompto
vaccinados. 011'. ~6 Fevereiro 1828. (Ind.
Alb. verbo Expostos.)

- na creação de casas de cbariclade em que elles
se criem, providenciaráõ, e como, as ca
maras municipaes. Lei 1 Oul ubro 182/i,
art. 69, e soare sua educação e destino,
arls. 70, í6.

em seu beneficio approvárão-se provisoria-

EXPOSTOS: a cobrança dos lpgados pios não
cumpridos. onde honvel' casas de cbHri
dade, incumbe ás camal'as municifHlI's,
'conforme o art. 69 do seu l'e§!,lmenlo, Purt.
1 Outubro 1829. ,(CoU. Nab.)

- de Pernambuco: pal'a casa deHes teve appli
cação o convenlo da extincta associação re·
ligiosa de missionarios ilalianos capuchi
nhos. Res. 25 Agosto 1831, art. 2.

de Pernambuco: os rendimentos de sua casa
do Recife se manoarão reunir a oolros, e
para que fim. - Vid. Res. 2.- 13 OltlubrQ
1831, moto 1., ele.

das provincias : ás respectivas casas se aprli
. cão as mnltas por illicila imporlação de Afri

canos. Lei 7 Novembro 1831., art. 9.

- legados para criaçiío delles não pa~fio taxa. e
porqne. fies. 2. a 1.3 Dezemhro 1831 (CoU.
N ab.); Dec. lJ1.0, h J uoho 1845, art. 7.

tem direi lo a serem recebidos para se ednca
rem na qualidade de aprpnrlizes no arsenal
de goerra. - Vid. ./b-sen.al de gue1'l'a. Dee.
Reg. 21 Fevereiro 1832, art. 49, § 1.; Re~.

2. o da mesma dala, art. 29, § 1.; 110 da
Babia, Res, 2." 11. JulLo1832, al'l. 2; Dec.
29 Dezembl'o 1837, arls. 1, ,,; Dec. Reg.
113, 3 Janeiro 1.842, art. 3, § 1.; loslr. 11
Janeil'O dilo, art. 1.

de côr dados a criai' fóra do estabelecimento,
quando esliverem em idade competente,
dão-se de solJada, conforme a Ord. li,. t
til. 88, § 13, e como e com qoe caulelas.
Porl. 19 Janeiro 1835.
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EXTRADICÇXO

EXPOSTOS filhos de Africanas livres: providen
ciou-se cfficazmeoLe para que não fossem
escravisados. Av. 11 Abri118l~6. (Jorn.1.12.)

EXTRAVIO

i9 Fevereiro 1810, 3rt. 14, &c.; Av. 25
Janeiro 18li7, &c.

EXPRESSÃO do pensamento quando é criminosa.
- Vid. Liberdade de expressão.

EXTEMPORANEIDADE: de suas queslões se co
nhece nas relações anles da questão prin
cipal, quando os aulos subirem paI' via de
qualquer recurso. - Vid. Relações. Dec. 28
Agosto 13M..

EXTERRITORIALIDADE não é applicavel a um
subdito brazileiro em pregauo no serviço
particular de encarregado de negocios de
uma nação estranha. - Vid. Av. 10 Fe
verei"o 1.836.

EÃTRADICçl0 em que crimes ha lagar por
convenções especiaes. - Vide Crimes. Trat.

EXTRADICçl0 de criminosos brazileil'os quando
requereraõ os consules do imperio. Dec.
Reg. 520, 11 Junho 1.847, art. 165.

EXTRAVAGANTES (dezembargadores). - Vide
Casa da Supplicação.

EXTRAVIO de autos. - Vid. Autos.

- de ouro. - Vid. Ouro.

- de direitos nacionaes. - Vid. Direitos.

- de mercadorias nas alfandegas. - Vid. Alfan
degas.

FIM DO SEGUNDO VOLUME.

8&





SEGUNDO SUPPLEHENTO
COIIPLETANDO o t.o E 2: VOLUUES

COM AS DISPOSIÇÕES PlffiLlÇADAS ATÉ O DIA 27 DE ABRIL DE t8ãO.

ABBADES benedictinos podem fazer procuração
por instrumentos particulares por elles es
criptos e assignados. Ord. 82 30 Março 18á9,
art. 7, S8.

ABELHAS: suas coImeas tem despacho livre.
Vid. Dec. Reg. 633, 28 Agosto 184.9, art. 1,
S 13, declarado pelo Aviso 31 Outubro
1849. (Di6!1·. 824.7.)

ABSOLUTISMO. Porto 1.. .. 7 Janeiro 1825. (CoU.
Nab.). Port. 13 Maio dito.

ABSOLVIC!O: os eiJeitos deHa, conforme o art.
174. ·Cod. Proc. , não são operados pelo sim
ples perdão imperial. Av. 1.1 Agosto 18á9.
(Dim·. 8175.)

ABUSO commettido por empregados de fazenda
dá molivo para sua suspensão pelos presi
dentes de provincia. Av. õ Março 1850.
(Dia!". 8351.)

ACADEMIA das Benas Artes: despacho de objectos
para ella élivre. Av. 7 Outubro 18á7. (Gaz.
Off. 135, 2. 0 vol.)

- foi o governo autorisado para suspender o pro
vimento de lentes que julgasse desnecessa
rios, á medida que fossem v<lgando. Lei 514,
28 Outubro 184.8, art. 11. (Dim·. 7939.)

ACADEMIA dos guardas-marinhas: ao Av. 16
Março 1832 adde 30 Setembro 1836. (Repert.
Cunho Mat. Suppl. verbo Ch1·onometTos.)

ordenou-se escollla e limit<lcão no numero dos
admillidos como aspinntes. Av. 29 Janeiro
1.848. (Gaz. Off 23, 3. 0 vol.)

- reintegrou-se no emprego de lente de artilha
ria, um lenle da escola mililar, sem prejuizo
das obrigações do seu cargo. Av. 4. Fevereiro
1.8.48. (Gaz. Olf. 30, 3. 0 vol.); sem effeito
pelo Dcc. 25, Av. 27 Abl'il1.8.48. (Gaz. Off.
98,3. o vol.)

- ordenou-se que no impedimento de qualquer
dos lentes das cadeiras mathemalicas, em
pregasse-se nos exames preparatorios o lente
de arlilharia naval, que seria considerado
na mesma cathegoria dos outros. Av. 14
Fevereiro 1.84.8. (Gaz. Olf. 37, 3. o vol.)

II

ACADEMIA dos guardas marinhas: foi autorisada
transferencia para terra. Lei 514, 28 Ou
tubro 1.84.8, art. 20, execulada por Dec.
Estat. 586, 19 Fevereiro 1.849; Av. 29 Março
dilo. (Dia?'. 8091.)

- recommendou-sc exactidão nos officios e do
cumentos que remettesse á respecliva se
cretaria d'estado. 2 Avs. 24 Abril 18á9.
(Dia?'. 8090.)

determinou-se como seráõ pagas as praças
neHa empregadas. Av. 10 Maio 1.84.9. (Diar;
811.3.)

- o tempo nella consumido com aproveitamento
de estudo conta-se como de praça. Provo 18
Agosto i8á9. (Diar. 8224.)

alterarão-se seus estatutos, 1.9 Fevereiro ul
timo, e como. Dec. Mi, iO Outubro 184.9.
(Diar. 8251.)

- permittio-se que os aspirantes usem de cordão
no hombro esquerdo em lugar de platinas.
Av. 8 Março 1850. (Dia1·. 8360.)

ACADEMIA imperial de medicina, au torisou-se
abonação de gratificação de GOO:tf; rs. ao seu
secrelario geral, e como, conforme os arts.
10 e 29 do Reg. 8 Maio 1835; Av. 1 Julho
18ú.7. (Gaz. Olf 52, 2. o vol.)

ACADEMIA militar: nella creou-se cadeira de chi
mica com ordenado de GOO:tf; rs. Doc, 6 Julho
1.810. (Repe7·t. Cunh. iJ1ai. verb. Chimica.)

ACADEMIAS eslrangeiras: os eslrangeil'os ou na
cionaes por ellas titulados em medicina,
sendo reprovados, em que prazo faraõ novo
exame. Av. 3 Agosto 1.84.9. (DiG7'. 8225.)

- vencimento de militar que nellas foi esludar
mandou-se conlar do dia do embargue. Av.
13 Agosto 18119. (Diar·. 8.184.)

ACADEMIAS medico-cirurgicas: seus cil'Urgiões
approvados forão considerados habilitados
para exercer livremente a medicina e para
serem doutores, defendendo lhese. Res. 4.96,
15 Julho 1.8.48.

- hahilitação de seus cirurgiões approvados. 
Vid. Ci7'urgiões. Res. 496, 1.5 Julho 184.8.

83.
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ACÇÃO par'a cobrança de dividas de heranças ja
centes cabe na alçada do juiz de orphãos.
Av. 30 2á Fevereiro 1848. (Gaz. OfT. 49,
3. o 'Vol. )

dir'eiLo que dimane de contractos tem os es
trangeiros que os celebrarem. Av. á7 26
Fevereiro 18á9.

civel não é admissivel sobre credito não seBada
ou revalidado, ainda que assim tenba servido
em processo de sLellionato. - Vid. Sello.
Av. 10 Março 181.9. (Diar. 8062.)

civil é a competente para pedir-se a satisfação
da fazenda publica, conforme os arts. 21,
22, 26, Cad. Crim.; e 3rt. 68, Lei 3 De
zembro. Av. 7 Maio 18á9. (Dim'. 8097.)

- para declarar-se a nulJidade de crediLo não
uispensa cle pagar-se previa01en te sdlo, e
qual deHe. Av. 125 7 Maio 18119.

particular' em crime de responsa bilidade á visLa
dos arLs. 150, 154 e 157 prcscrevc em tres
annos; mas deve-se proceder', e como, ex
omcio. Av. 129 10 Maio 18!.9.

ACCESSO nos corpos de saúde do exercito e ar-
mada. - Vid. estas palavras.

ACCIDENTES. - Vid. Casos {Ol·tuitos. -
ACCLAMACÃO. - Vid. Alv. 17 Mm'co 1817.
ACCUMULÁÇAO de oflicios em uma ~esma pes-

soa tem logar quando não fôr incompaGvel.
Res.li." e 5." 28 Setembro 1822; e Res. La, ,
2.a 9, Provo 15, Res. 18 Setembro, La 18
Outubro 1823; e Provo 16 Janeiro, Res. 18
e 23 Setembro 182á; 3 Fevereiro 1825; 26
Janeiro, 2. a, 18 Maio, Provo 26 Outubro,
Res. 14 Novembro 1826, e 14. Dezembro
1827,12 Janeiro 1829, e 4." 23 Marco, Av.
12.° 28 Julho, 2.° 31 Agosto (Coll.·lVab.),
Porto 13 Outubro 1831. - Vid. At'. 4 Junho
184.7. (Gaz. OfT. 35, 2.° vol.)

ACCUSACÃO criminal conlra Brazilciros em
pai~es estrangeiros: quantia e como devem
os consules do Imperio nelia figurar como
procuradores e defensores. Reg. 520, 11
.Junho 1.81.7, at·l. 170.

ACOUTES: na condemnacüo a elles deve tam-
o bem o juiz que a pr~rerir, comprehender

lrazel' feno, conforme o at'L. 60 do Cod.
Cám. Av. 9 Março 1850, § 3.° (Diar. 8358.)

ACTOS de nascimentos, casamentos e obitos,
como devem ser pelos consules do imperio
feilos e registados. Reg. 520, 1.1 Junh018á7,
at'ls. 171 a 182.

pI:aticado pelos consules hrazileiros em paizes
estrangeiros que condi.ções devem ter para
sua validade. Reg. 520, 11 Junho 1847,
arts. 210 a 213.

ACTOS parochiaes só podem ser exercidos pelos
sacerdotes j tt1'e p,'op"io por' collação ecclc
siaslica perpetua ou tem pararia , c por de
legação dos respectivos parochos, medianle
autorisação dos prelados. Av. 37 6 Março
184.8.

- de baptismo reconhecendo filhos naturaes, e
declaracão no testamento conforme a Lei 2
Setemb~o 18/'7, são sufficientes para que
hajão a 'herança que lhes tocar, livre de
decima, !ndependentemen te de mais legi
limação. Av. 17 Abril 18á8. (Gaz. Off. 89,
3. o t'ol.)

e contr'actos : os livros do juiz de paz em que
elles se lanção são, e porque, subjeiLos a
sello. - Vid. Sello. Av. 130 31 Outubro
18.&8.

do poder executivo anterior a 1838: prO\'i
dencias para sna impressão. 2 AI's. 23 Março
1.8LJU. (D ial'. 8066.)

dos corrctores em que casos não terão mai!
força que os de simples mandatarios. Dec.
Ref!;. 61.8,10 Novembro 1.8li9, art. 16. (Diar.
8263.)

ADIAMENTO previo de elcições primarias. 
Vid. Eleições. Av. 96 20 Abril 1849.

ADJUDICA CÃO de bens de raiz á fazenda nacio
nal p~ga sisa, e como. Dec. 663,2hDezem·
bro 1849. (Dia?'. 8292.)

capella adjudicada á fazenda nacional foi em
propriedade concedida a uma irmandade.
Res. 532, 30 Março 1850. (Dial'. 8373.)

ADMINISTRADORES: a lei 19 Agosto 18á6, art.
17, S 3.° addic. Av. 16 Junho 18á8, S5.
(Gaz. OfT. 145,3.° vol.)

- ao art. 27, Dec. 160, 9 Maio 18,{,2 adde. Ar.
16 .TullJo 1.849. (Dia/'. 8156.)

ADQUISIÇ!O: não podem os escravos fazer por
argumento da Ord. liv. 4, tit. 92, princi
pio. AI'. 18 Fevereiro 1850. (DiGl'.8333.)

ADVERTIR: podem os consules em paizes estran·
Il;eiros, e em que casClS e como, os comman
dantes de nal'ios, ou quaesquel' outl'as pes
soas que recusarem receber papeis deler
minados por lei, e como procedendo ulte
riormenle. Reg. 520,11 Junho 1847, arL
207.

se mandou pela lbesoul'aria de S. Paulo o
inspector d'alfandega de Paranaguá, con
forme o 3rt. 339 Cad. Cl'im. e porque.
Av. 23 Maio 181.9. (Dia,'. 8125.)

ADVOGADO Das defezas do jury, e mais juizos
civis e crimiDaes, conforme o art. 322 do
Cod'. Proc. , póde ser o padre, parocho, e
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qualquer pessoa indislioctamcnte. Av. 16
Junho 1847. (Goz. OfT. 41, ? o t·at.)

ADVOGADO: habilitado como tal foi um cidadão
brazileiro não formado, pua exercer seu
minislerío em lodo o imperio, independente
de licença dos pre identes das relnções.
Res. ltü6, 4 Setembro 1Sá7.

- não póde simllILaneamente sei' o escrivão de
colleclol'ia gerale provincial. Av. 13030 Se
tembro 1847.

- morphetico oão 6 por lei excluido de advogar,
e ter asscn lo nos audi torios, salvo si por
posluras das camaras municipaes fôr ex
cluído. Av. 30 Novembro 1847. (Gaz. Df{.
178,2.° vol.)

- nào necessilllO os consules constiluir pnra fi
glll'al'em em juizo e assic:narem allegações.
Av. i Dezembro 1847. (Gaz. DfT. 179, 2.°
rol. )

- naciol1:les on estrangeiros, quer assignem pa
peis do foro, quer não, pagão imposto d'es
criplorios. Av. 6k 17 Maio 1848.

- arbilradores de mullas lem vista dos anlos, e
por que !H'aso. Art. 6, Dec. Reg. 595, 18
Março 1849.

- podem fnzer procurações por instrumentos
particulares por elles escriptos e assignados.
Ord. 82, 30 Março 1849, art. 7, § 4.

AFORAMENTO de terrenos pertencentes a fortifi
cações. - Vid. FOI"tificações.

- de lerrenos nacionaes. - Vid. Tcn·enos.
- de terrenos, decima de seus {óros. - Vi4.

Decima UI'bana, D. 7 Outubro 1831, art. 7.
- sol)re o pagamenlo do laudemio das alienações

de propriedades foreiras á faz.enda nacio
nal. lo lruccões se derão com o Dec. 656
5 Dez.embro 1.84Ú. (Dim·. 827á.) ,

AFl\ICANOS: declarou-se qual a ,Iutoridadc que
devia ser incumbida da forOJação dos pro
cessos para julgamenlodenal'ios apresados,
por se empregarem no lrafico i1Jicito d'es··
cravos i e qua I a fórma do pl'ocesso para
emânclpaçflO elos Al'ricaoos enconll'ados a
bordo ou em lerra. Av. 88', 29 Maio 1847.

- dcvem .os consules brazileiros velnr que os
subdllos do imperio se não occupem do seu
.trafico. R "'. 520, 11 Junho 1847, art. 226.

- eXlslenles no arsenal de guerra recebem os
SOCcorros espiriluaes do capellão dos artifi
ccs. Av. 6 Oulubro 18/,7. (Gaz. Olf. 1.34,

. 2. o L'Dl. )
- lll'res empregados no serviço do arsenal da

mariuha são comprebendidos no art. ú, § 2,
Re"'. fi 46 ,.31 Dezembro 1847, n respeito do
cons.elho de adminislração do fornecimento

ao pessoal da armnda. Av. 17,5 Fevereiro
1848.

AFRICANOS: declarou-se como deveria nm juiJ:
de orphlios proceder na emanci pação denes.
Av. 31 Agosto 1848. (Carl'. Mel'c. 252,
Suppt.)

que os arrematanles de serviços enviarem para
a casa de correcção na côrte em castigo,
passado um mez ljcão a ena pertencendo, c
porque, entendendo-se que bouve renuncia
dos servicos. Al's. 22 Novembro 1848 el
Março 1849. (Dim·.8032.)

empregados como remadores nos escaleres da
forlaleza de Villegaignon tem o mesmos
vencimentos, rações e fardamenlo que os
do arsenal de marinha. Av. 21 Fevereiro
1849. (Ditl7'. 8064.)

empl'eo-ados no serviço do hospital miliLar lem
gratificação de 80 rs. diarios. Av. 12 J.unho
18ú9. (Diar. 81M.)

para conhecer do seu illicilo trafico nii:o é com
pelente o inspector da alfandega. Av. 29
Agosto i8á9. (Dia,.. 8J96.)

livres da nação no arsenal de guerra da côrte
mandal'ão-se applicar a malhadores e sur
radores. Av. 24 Novembro 1849, S 2.
(Diar. 8280.)

seu curativo mandou-se pagar á Casa da Mi
sericordia da Babia pelas quanlias deposi
tadas dos seus salarios. Av. 28 Dezembro
1849. (Dia7·. 829!J.)

ao serviço do arsenal de guerra da côrte man.·
darão-se, e corno, desligar e entregar a diver
sas reparlições. Av. 7 Março 1850. (Diar.
8360.)

AGGRAVOS: declarou-se que ainda boje tem
lagar as cartas testemunhaveis nos cas(}s
legaes cOI.no complemenlo dos dilos aggra
vos, no clvel. Av. 1 Setembro 1849. (Diar,
8218.)

AGRICULTURA: seus instrumenlos e ulensis go
ziio de despa"Cho livre, e como. Dec. Reg..
633, 28 Agosto 1.849, art. 1, § 9; expli
cado pelo Av. 31 Oulubro 1849. (Diar.
82!J7.)

AGUARDE TES: as canas destinadas ao seu fa
brico sãs isenlas de dizimo. Ord. 30 Maio
1833.

concedeu-se privilegio pnnl. cons(rucçào de
machioas para extraLir O succo de café oe
delle fazer :'Igual-denle. Dec. 6lt5, 27001u
bro 184,9. (Dia7-. 8268.)

AGUAS de chafariz. - Vid. Armada. Oft 1.0 J.G
Janeilo 1809.

- fonte no - ApicU1ll - no Maranhão. Res. 1.:a'



( 662 )

'26 Novembro 1.826, ePfOv. 3 Janeiro 1827.
(CoU. Nab.)

AGUAS de chafariz: ao Av. 27 Abril 18li7 adde
Av. 7, 1ft Junho 1847. (Gaz. Off. 38, AS,
1.· vol.)

- despesas com o encanamento do rio Maracanâ
na côrte autorisárão-se, e como. Res. 506,
23 Setembro 18!l8.

- desapropriação das terras onde nasce o rio
Carioca na côrte autorisou-se, e como, con
signação. Lei 51li, 28 Outubro 1848, 8ort.
2, § 38.

- seu fornecimento para extinguir incendios na
côrte, como e por quem será ordenado.
Av. 12 Julho 18li9. (Diar. 8161.)

- arrendamento de concessões de pennas d'agua
como será prorogado. Av. 21 Dezembro
18li9. (Dim'. 8317.)

- declarou-se que os concessionarios de pennas
d'agua anteriores ao Reg. 17 M.aio 18li3 erão
isenlos das suas disposições. Av. 29 Dezem
bro 18119. (Dia,'. 8294.)

- providencias sobre a falta de aceio e limpesa
dos aqueductos derão-se na côrte por occa
sião da epidemia reinante. Reg. 4 Marco
1850. (Dim'. 83li4.) •

AGUAS empregadas na agricultura e mineração.
- Vid. Av. 30 Mm'ço 1817.

- nos terrenos da fabrica da polvora: seu curso
não póde ser mudado semlicença da direcção
da fabrica. Reg. 29 Novembro 1847, art.
15. (Gaz. Off. 176, 2.ovol.)

AJUDANTE d'ordens de commando de armas:
á Ord. 26 Abril 1843 adde Av. 21 Julho
18lt7 (Gaz. Olf. 72,2.° vol.); Av. 26 No
vembro dito. (Gaz. cito 182.)

AJUDANTE d'ordens de governo de provincia:
á Ord. 26 Abril 1843 adde Av. 21 Julho
1.847 (Gaz. Off. 72, 2.· vol.); Av. 26 Novem
hro 18117. (Gaz. cito 182.)

- pela lei d'orçamento vigente só se concederão
aos das provincias em que não ha comman
dantes d'ar;ffias. Av. 23Janeiro 1849. (Dim'.
8007. ) - VIa. Av. 2 Mm'ço dito (Dia1·. 80(2);
Av. 6 Junho dito. (Dim'. 8132.)

AJUNTAMENTOS: ao Av. 24 Agosto 1831 addi
cionou-se 4.° 23 dito. (CoU. cit.)

ALÇADA do juiz de orphãos além da arrecad:lção
dos bens de defuntos e ausentes compre
hende o processo e julgamento de accões de
libello para cobrança das dividas de h~ranças
jacentes. Av. 24 Fevereiro 1848. (Gaz. Off.
49, 3.· vol.)

- dosdelegadose subdelegadosnãocomprehende
o crime de damno descripto no art. 266 e

267 do Cod. Crim. Av. 2 SeLembro i8~9.

(Dia1'. 8218.) •
ALDEAMENTO: ao Dec. 26 Março 1819 addc

Dec. 19 Julho 1828. (CoU. Nab.)
de lndios: sobre a maneira por que deveria.

executar-se o Reg. 426, 2!l Julho 1865 pro
videnciou-se. Circo 24 Agosto 1867. (Gaz.
Off. 100, 2.· vol. )

dos campos das Palmas em S. Paulo: decla
rou-se não ter logar gratificação ao seu di
rector. Av. 25 Novembro 18li7. (Gaz:. Off,
178, 2.· vol.)

declarou-se qual o circulo das funcçães de
director que em virtude do Reg. 24 Julho
1845 deve havei' em todas as provincias.
Av. 15 Janeiro 1848. (Gaz. Off. 13, 3.· vai.}

- sobre meios de organisa-los em Goyaz : pt'O
videncias dérão-se, e quaes, para promo·
ver-se a navegação até Pará pelo Tocantins
e Araguaya. 3 Avs. 29 Janeiro 1 ligo (Diar.
8007. )

ALFANDEGAS: capas e láras. Res. 16 Março
1810. (CoU. Nab.)

- ao Dec. 13 Maio 1810 acide ampliado a ca
mara de Macáu pela carta regia 2 Junho
1810, derogados pelo Alv. 26 Agosto 1.81~.

- ao Alv. 20 Junho 181'1 adde Port, 20 MaiO
1812. (Repe7't. F. TIt. verbo Cel·tidões n.'
797.) Porto 29 Abril 1813 (CoU. Delg.) ao
Alv. 26 Maio 1812 adde Res. 11 Novembro
1.817. (Ind. Alb. verbo Dil'eitos, pago 67·1

ordenou-se não se pudesse temar gen~r~s

apresentados a despacho a titulo de duDI·
nuição na factura, tendo elles avaliação n!
pauta. Porto 30 Junho 181~.. (CoU. Delg·l

- meio ordenado a viuva de admlOlslrador, Res.
28 Setembro 1822 (Coll. lYab. fine); sobre
despacho de carga brazileira em vaso por
tuuuez para porto neulro no lempo da
gu~rra da Independencia, Porl. 1.· 17 De
zembro dito (CoU. cit.); isenção de novOS
direitos a carO'o de outro embarcada baila
fide, apezar d~ Dec. 12 Novembro, Porl.2i
Dezembro dito (CoU. cit.); admissão a des
pacho das fazendas da Asia, Provo 28 ~o
vembro 1823; empregados das capatazlas
isentos do servico mili tal', segundo a Pr~;~
26 Agosto 1820, Porto 12 Janeiro 1.8~
(Repel't. Cunho 1Ilato verbo Capatazias); sO~íe
resLituicão em Pernambuco de casa para e .a
arrend~da, ou da administr~ç~o dos Lrar:
ches por certo tempo e condlçoes, Res. ;e
5 Novembro 1827 (CoU. Nab.); mandou-[

d Mne'examinar o estado da alfandega e o
vídeo, e propôr-se um termo de reforma.
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Porto 12 Fevereiro j 828. (Ind. Alb. vel'b.
Fazendll); arrematacão de direilos da da
Ballia, Provo 3." 12 julho 1828 (Ind. Alb.
verbo A7Tcmalaçâo); á Res. 8. n h Dezembro
1827 adele Res. 2." 28 Janeiro 1828 (CoU.
Nab.); á Pl'Ov. L" 29 Fevereiro 1828 adde
Provo 0fI'. 27 Março dito (Ind. Alb. verbo
Consignalal'io); obl'e lacramen to e sello das
escolilhas e vigia dos exlravios providenciou.
se, e como revogada a Porto 10 Dezembro
1824. POl'I. h.", 29Janeiro 1829. (CoU. Nab.)

ALFANDEGAS na da côrte ordenou-se despacho
1ívl'e ele objeclos de uso partículal', e das pro
fIssões de certos colonos para () Rio Grande do
Sul. Ord. 31 JUlllO 1846 (J01'/!. 226); Av. 15
Janeiro 1847 (Gaz. O/r 121t); para agentes
diplomalicos da Sal'deoha, A,'s. 3 Ago to
18á6 (Jom. 226); 8 Março 1847 (Gaz. Off.
1.60); 3 Abril 184í (Gaz. Off. 180); 1.5
Maio 1847 (Gaz. O/r 20, 2. 0 vol.); Av. 28
Junuo 18lt7 (Goz. Off. 41), 2.° vol.); 23
Abril 18119 (Dim·. 8093); estabeleceu-se a
regra geral observayel, Dec. 477, 8 Outubro
1.846; do internuncio apostolico, Av. 12
Novembro 18lt6 (Gaz. Off. 73) ; 12 Janeiro
18ltí (Gaz. Olf. 122); 25 dito (Gaz. Op:
1.~7); 12 Março 1847 (Gaz. Off. 160); 27
dito (Gaz. Of{. 175); 15 Abril 18á7 (Gaz.
Olf. 191) ; 19 dito (Gaz. cito 19ft); 24 dito
18ft7 (Gaz. Op: 1, 2.° vol.); Av. 21 Julho
1847 (Gaz. Op: 75, 2.° vol.); 28 Agosto
d.ito (Gaz. cito gl)) ; 15 Setembro dito (Gaz.
Ctt. 116); ,& Outubro dito (Gaz. cito 130) ;
11 dilo (Gaz. cito 139) ; 21 dilo (Gaz. cit.
147); da Suecia e Noruega, Av. 28 Novem
bro 1846 (Gaz. Off. 85); Av. 9 Julho 1847
(Gaz. OfT. 66, 2. ° vol. ); 23 Fevereiro 18l! 8
(GllZ. Off. lI9, 3. 0 vol.); 11 Março dito
(Gaz. Off. 61, 3. o vol.); 16 Junho dito (Gaz.
eit. 139); de Portugal, Av. \) Dezembl'O
18116 (Gaz. Olf. 8í); 31 Maio 18ltí (Gaz.
0ff. 33,2. 0 t'ol.); Av. 10 Dezembro 18h7
(Gaz.Ofr 1 8, 2.° vol.); dos Estados-Uoi
dos, Av.s. 8,Taneiro 1847 (Gaz. 0fr 112);
1.2 Jaoell'o 18lt7 (Gaz. Off. 12z); 15 Março
1811.7 (Gaz. Off. 167); Av. 10 Dezembro
1.8/,7 (Goz. Off. 188, 2. oval.); 3 Fevereiro
1848 (Gaz. 0fr 28,3.° vol.); 6 Maio 18l!8
(Gaz. cito 105); 29 Julho dilo (Gaz. cito
1(6); da França, Avs. 12 J aOl:'iro 18/'7
(Gaz. Off. 122); 11 Fevereiro 18~7 (Gaz.
Off. 143).;22 Abril 18h7 (Gaz. Off.196);
Av. 21 Julho 1847 (Goz. Off. 75,2.° rol.);
1~ Agosto dilo (Gaz. cito 88); 29 Novembro
dIto (Gaz. cito 189); Av. 21 Fevereiro 1848

(Gaz. Off. 49, 3. oval.); 2 AvS. 26 Março
:18,&9 (Dimo

• 8066); e de Inglaterra, Av. 7
Maio 1847 (Gaz. Of{. 18, 2. 0 vol.) ; do Pa
raguay, Av. 8 Junho 1.8á7 (Gaz ..Orf. 38,2.

0

vol.); 21 Outubro dilo (Gaz. CLt. 1li:7); 25
Janeiro 18h9 (Diar. 8004); da Russla, Av.
1. Junho 18!l7 (Gaz. Off. 1t8, 2.oval. ); ~lJ.
Julho dito (Gaz. cito 72); 21 dilo (Gaz. cá.
75); 20 Selembro dito (Gaz. cito 120); 16
Fevereiro 1848 (Gaz. 0ff. !li. 3. 0 vol.);
28 J U11lO 1849 (D im·. 81(2); 28 Setembro
dilo (Dimo

• 8217); de Dinamal'ca. Av. 1
Julho 18á7 (Gaz. Off. 54. 2.° vol')i 2i Ou
tubro dito (Gaz. cito 147) ; 3 Jan61ro 18.&8
(Gaz. Off. 8, 3. o t"Ol.); de Hespanha, Av. 3
Julho 18117 (Goz. 0fr 82,2. 0 vo!.); ~4
dito (Gaz. cito 72); 25 Agoslo dilo (Gaz. Clt.
99); 10 Setembr'o dito (Gaz. cit. 1?2); 22
dilo (Gaz. cito 120) ; 28 dilo (Gaz. CLt. 12?);
25 Novembro dilo (Go~. cil. 1.79); 30 dIlo
(Gaz. cil. 180); da Suecia e Noruega, Av.
28 Setembro 18h7 (Gaz. Off. 126, 2. ° vol.) ;
das Duas-Sicilias, Av. 30 Setembro 18b7
(Gaz. 0fr 126, 2.° vol.); da Belgica, Av.
lJ. Oulubro 1847 (Gaz. 0fr 130, 2. 0 vol.);
do Uruguay, Av. 28 Janeiro 1848 (Gaz. Off.
23. 3. 0 vol. )

ALFANDEGAS: ao Av. 27 Abril 1847 alIde Av.
7 e iA Junho 18ft7. (Gaz. cito 38, 48.)

- ao Dec. Reg. lh Abril 18M, art. 30, adde
Dec. Reg. 520, 11 Junho 18h7, art. 83; ao
art. 29 adde arL 86.

- certidões dellas requereráõ os consules para
verificar si os navios enlrados no seu dis
lriclo importarão elo imperio generos de
monopolio da fazenda. Reg. 520, 1.1 Junho
18/,7, art. 90.

a ellas devem os consules brazileiros commu
nicar as saLidas de embarcações que de
portos eslrnngeiros vierem para o imperio.
e com que individuas. Reg. 520, 11 Junho
18h7, arts. 10,&,105,107.

de Saolos: fogos de artificio prohibio-se lan
çar em proximidade deHa. Av. 16 Junho
1847. (Gaz. Off. lI8, 2. 0 vol.)

- sobre a subsislencia e vigor dos arls. ó, 10 do
Trat. com Porlugal de 29 Agoslo 1.825, re
lalivamente a direitos de consumo. - Vid.
Not. 25 Junho 1847. (Gaz. 0rr lI5, 2. o vol.)

- providenciou-se sobl'e o modo de proceder na
arremalação de mercadorias abandonadas,.
que lendo ido á praça não achão lançador.
Ord. 101, 9 Julho 18h7.

- despacho livre para um minislro brazilciro cm



( 664 )

Venezuela. Av. 8 Julho 18!J7. (Gaz. Off. 66,
2. oval. )

ALFANDEGAS: nas suas arrematações de con
tractos de capatazias intervem os presidentes
de provincia. Av. 22 Julho 1847. (Gaz.
Off. 75> 2. 0 vol.)

- m;lndou-se continuar em vigor o ado 91, S1,
Reg. 22 Junho 1836, para isenção de di
reitos das materias primas para as fabricas
esLabelecidas no imperio. Dec. 526, 28 Ju
lho 18ft7.

- á do Rio de Janeiro ordenou-se conlinuasse
a fiscalisar a carne secca importada do Rio
Grande do Sul, cessando porém o 1/2 por %

de expediente. Av. 5 Agosto 1.8l!7. (Gaz.
Off. 82, 2. 0 vol.)

- sobre execucão das Instr. 1l! Outubro 18~5 e
cap. 18. ·Reg. 22 Junho quanto a entradas
de embarcações em portos em que não
houver alfandegas. Av. 3 Setembro 18l!7.
(Gaz.Off. 1.12,2. 0 vol.)

- sobre inlel1igencia do art. 155, Reg. 22 Junho
1836, relativo a generos não comprehen
didos nos manifestos, e por falta dos em

-pregados da alfandega, já despachados e
enLregues aos donos. Av. 15 Setembro 1847.
(Gaz. Off. 1.16, 2. 0 vol.) .

- determinou-se á da côrte como procederia
com as baleeiras que se approximassem de
terra, ou procurassem com elIa communi
cal' para desembarcar contrabandos. Av. 23
Setembro 1847. (Gaz. Off. 122, 2.° vol.)

- sobre isenção de multa determinada em re
curso ao presidente da provincia, deu-se
inLeHigencia ao art. 33, § 10, Reg. 22 J u
nho 1836 e Ord. 4 Abril1.8á6. Av. 2!~ Se
tembro 18.47. (Gaz. 00'.122,2. 0 vol,)

- á Ord. 4 Abril 1846 adde. Ord. 126, 25 Se
tembro 18l!7.

- a quem competia decidir ~ responsabilidade
do arrematanle de capatazias, por falta de
volumes; como deverão nomear-se os arbi
tros, e qual seu ulterior procedimento. Av.
26 Setembro 18A7. (Gaz. Off. 152, 2.° vot.)

- declarou-se que as caldeiras de barcas de va
por fica vão subjeitas a 30 por "/o de direitos,
cessando a Porto 8 AgosLo 1839. Av. 27
SetemLro 181a. (Gaz. Off. 153, 2. ° vol.)

- á da Bahia fizerão-se declarações sobre des
pacho de cadeados, facões e carneiras en
vernizadas. Av. 30 Setembro 18A7. (Gaz.
Off. 153, 2.o vol.)

estabelecêl'ão-se os direitos diíferenciaes con
forme o art. 7, Dec. 20 Julho 18k&, e art.
21, Dec. 12 Agosto 1844, Dec. 536, 1 Ou-

tubro 18/'7 (Gaz. Off. '127, 2.° vol.); pro.
ro!!:ado o prazo por Dec. 557, 10 OuLubro
181&8 (C07T. JJJ erc. 280); revogados por
Dec. 608, h Maio 18h9. (Dial'. 8102.)_
Vid. Av. H.Maio 18h9. (Dia?" 8113.)

ALFANDEGAS: declarou-se que o art. 31 Reg.
22 Junho 1836, nao dava direiLo nbsoluto
á aposenLndoria de guarda. Av. 5 OuLubro
18/,7. (Gaz. Off. 130,2. 0 vol.)

de Sanla-CaLharina: ordenou-se que resti.
tuisse direiLos de expediente cobrados con·
tra a Ord. 2 Julho 18116. Av. G OuLubro
18117. (Gaz. Off. 139, 2.° vol.)

antiguidade de um amanuense da da côrte
mandou-se conlar da primeira nomeação,
descontado o tempo em que esteve demito
tido. Av. 6 Outubro 18/'7. (Gaz. Off. 139,
2. oval.)

- ordenou-se-lhe despacho livre de objectos
para a academia das bellns-arles. Av. 7 Ou
tubro 18117. (Gaz. Off. 135, 2.° vol.)

ao escrivão da das Alagôas servindo de inspec·
tor desde e durante a suspensão deste, mano
dou-se abonar a 5. n parte do seu venci.
mento. Av. 11 Outubro 18/, 7. (Gaz. Off.
139,2. 0 t1ol.)

- intellígencia do art. 135 do Reg. 22 Junho
sobre accesso ás embarcações. Av. 21 o.utu
bro 1847. (Gaz. Off. iA7, 2.° vol.)

- ordenou-se que a visita da policia, na côrte,
estacionasse na barca de vigia. Av. 3 No
vembro 1847 (Gaz. Off. 153, 2. 0 vol.);
Av. 8 dito. (Gaz. cito 158, 159.)

do Maranhão: como se mandou adminislrar
suas capalazias. Av. 15 Novembro 1847.
(Gaz.Off. 166,2.° vol.)

- l'ecommendou-se a observancia dos arts. 284,
285, 287 do Reg. 22 Junho nos processoS
de apprehensões. Av. A Dezembro 1847.
(Gaz. Off. 185, 2. 0 vol.)

á do Espirito Santo enviou-se labella dn da cô~te

paradeducção de 1/2 por% dos generosnaCI?'
naes; recommendou-se decisão por analogia
nos casos omissos; despacho das carnes sec'
cal' a bordo; e sobre isenção do 1/2 por ./.
nos generos nacionaes se observe a Ord. 29
Outubro 18A5. Av. 9 Dezembro 18h7. (Gaz.
Of!: 187, 2.° vol.) .

despacho livre ordenou-se de bens de dlplo
maLa brazileiro fallecido no estrangeiro e
que regressarão ao imperio. Av. 9 Dezembro
181&7. (Gaz. Off. 187, 2.· vol.) ..

á da côrte ordenou-se que restiluísse dlrert?S
pagos de bagagem de colonos da coloP1a
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Thereza. Ord. /,. Janeiro 18/,.8. (Gaz. Off.
S, 3.· vol.)

ALFANDEGAS: á da Bahia ordenou-se como
admiltiria a despacuo diamantes nacionaes.
Av. 18.°, 8 Janeiro 18.&8.

- forão derogadus os arts. 15, 18, Reg. 12 Agoslo
18.&.&, e reslabelecidos os ads. 275, 279,
Reg. 22Junho 18~6 obre consumos, e con
forme os arts. 263, S J,; arls. 2 a 5, e 5/,..
Dec. 550, 5 Fevereiru 1848.

- proro~ou-se para 01.· de Janeiro 18.&9 o prazo
do Dec. 1 Outubro 18h7 para cobrança dos
direitos differenciaes. Dec. 551, 7 Fevereiro
18.&8.

- «Juando fizerem arremalações de mercadorias
de grande valor devem dividi-las em lotes.
Ci rc. 21 F eve reiro 18.&8. (Gaz. O ff. 49, 3.°
vol.)

- mulla por faHa de apresenlação de manifeslo
legalisado aliviada, por não prej udicar o
equivoco do certificado por falta do consul
hrazileiro na ilha de Maio, e por se não dar
suspeita de conlrabando. Av. 28 Fevereiro
1848. (Gaz. Off. .&9, 3.· t'ol.)

- emp~egado da alfande~a pôde presidir como
juiz de paz a juntas de qualificação de volan
tes, subjPilo porem LI que procedimento.
Av. !J5, 20 Março 18.&8.

-foi aliviada uma embarcação de mulla imposta
por nã~ :'presentar em tempo documento
da descarga de generos em outro porto, em
razâo de força maior. Av. 12 Abril 1848.
(Gaz. Off. 86, 3.° vol.)

- declarou-se que ainda não podendo ser con
siderado tambem aprehensor de cerlos ob
jectos um 2. 0 escriptl\rario da do Rio de
Janeiro, lodavia na qualidade de conferente
perlencião-Ihe conforme o art. 227 Reg.
os direitos dobrados dos que demais se
acharão. Av. 17 Abril 18á8. (Gaz. Off. 89,
3.· vol. )

- ordenou-se despacho livre de objectos vindos
para a legação fl'anceza. Av. 12 Maio 18á8.
(Gaz. 0ff: 108, 3.· vol.)

- sobre cobrança dos 7 pOI' % de exportação
dos conros do Rio Grande do Sul deu-se
inlelligencia á Lei 18 Setembro 1845, art.
25. Av. 15 Maio 1848. (Gaz. Off. 117, 3. 0

vol. )
- os inspeclores de lhesourarias conhecendo de

recurso interposto de imposição de mulla
por infracção do Reg. podem modifica-la,
e como. Av. 25 Maio 1848. (Gaz. Off. 123,
3.o vol.)

- Das immediações da da côrle prohibio-se lan-

II

çar fogos arti6ciaes e fazer fog.ueit·as. Av. 17
Junho 18á8. (Gaz. Of!. 139, 3. 0 vol.)

ALFANDEGAS: para a da côrte se mandou des
embarcassem directamente os embrulhos
de amostras de fazendas, ficando isentos
de porle. Av. 20 Junho 1848. (Gaz. Of.
1á1, 3. 0 vol.)

áde Pernambuco dedal'ou-se que seus guardas
em diligencias de embarque Lem a gralifi
cação diaria de 320 rs., e porque. Av. 5
Julho 18!l8. (Gaz. 0tr. 158, 3. 0 vol.)

os barcos de cabotagem que vem de portos da
provincia do Rio de Janeiro eslão subjeitos,
e pOl'que, a fiscalisação da alfandega da
côrte. Av. 11. Julho 1M8. (Gaz. Off. 158,
3.° vol.)

os descontos aos guardas se devem fazer pelos
dias de serviço, e não pelos dias uteis. Av.
13 Julho 184.8. (Ga::. Of!. 158, 3. 0 t·oi.)

ao cap. 16 do Reg. 22 Junho 1836, sobre de
mora na alfandega de mercadorias seccas,
e de esliva. Av. 18 Julho 1848. (Gaz. Off.
159, 3.° vol.)

ã. da côrte ordenou-se despacho livre de
prensa para o archivo mililar. Av. i Agosto
18á8. (Corr. Men. 210.)

- sobre compeleocia de fô1'o para apprehensão e
julgamento deHa. Av. 3 Agosto 1848. (Corr.
111erc. 213.)

declarou-se que uma companhia equestre po.
deria gozar do indulto da Provo 5 Fevereiro
1846, caucionando-se a não exportação dos
cavallos. Av. 4 Agoslo 1848. (Co,·r. lIferc.
214. )

- despacho livre de instrumentos para o ohser
valorio aslronomico ol'denou-se. Av. 21
A~osto 1848. (Con·. Me,'c. 233 Suppl.)

- mandou-se addiccionar a tarifa a linla de es
crever, e como por libra. Av. 98, 22 Agosto
18/,.8.

aos arts. 32 e 33 do Reg. 22 Junho 1836 sobre
visitas de embarcações suspeita. Av. 26
Agosto 184.8. (Cor,., Me,·c. 242,2.&8 e 256.}

sobre multa por appreheosão conforme o art.
137 do Reg., e nuUidade de outro julga
mento por incompelencia de juizo, conforme 
o art. 285, e falta de formalidades. - Vid.
Av. 26 Agosto 1848. (Cor,., Me,·c. 24.2,2á8
e 256.)

- padrões de medidas de vara e cavado combi
nadas com as medidas melricas francezas,
e de diversos outros paizes, se mandárão
fazer para seu uso. Av. 12 Setembro 18.&8.
(Cm·r. Mere. 258Suppl.)

- mandou-se reslabelecer a pratica da Pori. l&

84
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objrctos salvados de nnvin pal'licular nau
fragado. Av.." Dezemhro 18!Jtl. (Dia,.. 79ôS.)

ALFANDI';CAS: da côrte perllJiLlio-se d~'spacho

de arm~lS com baioneta', cleposi~an"O'seno
arsenal de ~lIf'lTfl até o!>tH·se licença do
governo. Av. 23 I)rztlJOro l8ú8, (Dill1'. 7\)79.)

I - da côrle: a respeito de objectos ;Jpprebentlioos
fazendo parle de maquina mandou-se pro
ceder conforme o :lI't. 228 elo rfglllalTIL'lllo.
Av. 8 Janeiro 18':9 (Dia)'. 7990); expli
cado POI' Av. ' O dilo. (Dia)'. 7995.)

da côrte: mllllas pOI' falias nos manifestos,
cOllfol'loe os Hrl~. 150. 151,160 do I·f'l-\ula·
mento. Av. 15 Jan ... iro 1849 (Dial', 7HHti);
Av. 25 dito (Dia)'. SOOlJ); Av. 30 dito. (Dia/'.
8007. )

da côrte; alil'io de multa pOl' ralla na confc
rrncia qlle deveria Ler log;)r conforme o arl.
155 do ref"\ul<lmento, AI'. 29 ,Janeiro IS!,!).
(Dia?', S005.)

so1\re mullas nos ca.os dos arls. ~LI;), 122
§ 2 n.O 1 e § 3,14[-; 0161, J55, 156,151,
152, 16 , 14ô, 159, solução em Av. 30 Ja
neiro 18ú9. (DilL?". S007.)

- da côrte: irn procedellte ó a nI'prphensão quando,
conforme o ad. 28.1, do llt'g. , nào é a 11l f'

cadoria deseOlbarc;lda e pcrsp~uida por
ler'a cm aclo conlinuo. 1\ v. 9 Felerf'iJ'o
1849 (Diar. 8015); AI'. 28 Abril 18h9•.
(Dim'. 809A,) .

da côrte: cel,tiGcados de lastro dcvem se.r
pa'sados, e como, sfgnndo os arls. 158.
152 do Reg, Av. 9 Fevereiro 181,9. (Dia/'.
S015. )

sobl'e admissão dos simples e exclusivos r:cr
liIicauos uos con~nles l>r:l1.ilciros no c~Lrao

geiro para justiucnçflO, impo!·t<lçflo de ge
neros d"spacuados /la itlll,erio POI' h,:Idea
ção ou l'OCXpOI tação, á I,j:,ta do art. 2!,O§ f
do regulamenlo. Av. 1/, Fevereiro lS!'!).
(Diar. 80J 9 SlIppt. )

cio. prohibição de enlrada dá·se o recursO do
art. 86 (lo l'eguhlllcl tn; a aval"açãoo narl
~8!1 r"i~ula a alçada 00 int;peClOl', conforme
o ad. 285, e cm <lue casos, salvo o nl'l. 29J,
Circo i7 Fevereiro 181,9, (Dia1". 8025.)

eslaboJeccn·se a fórma dc prucrcier os dcsp?
chos de nnimaes para "osnrem elo bencliclo
da tal,ira. Av. há, 2ú Fevereiro 18M).

da côrle: provic!en ins se derfJo sobre fó :ma
e ac10 das apprehensóes, tl'ndosé cm \I,la
o art. 281, cio regulnmenLo. A', 26 Fel'e
rei.r~ 18lí9. (Dim·. 8038.)

do Rio de Janeiro c Bahia : mnnt1ot1-~1' obscr
,ar o r·guJ mento oure dc'spachos por

Março 1844 súI)I'e desembnrque de cnl'vfio
dI' pedl'a Da CÔI'tp. Av. 16 Selembro 18~8.

(COl'1" Ll1e1·C. 2õ2, 2.°)
ALFA [",GAS: ti da cô'le declaro l-se como se

faria o desconto da dc~peza proporcional
que lei 1 de er indemnisada pela renda per
tencente á camara l1111nicipélJ. I v, 23 Se
I.t'lllbl'o 18úS, (COI"1". Ll!I'TC. 262, 3.°)

sens empl cp;ados OCCllp'lrloS cnmo juizes de
paz nas juntns de qualificação percebem os
r 5 H,lcliI'O: I'encim uLos. Ord. 110, 25 Se
eJ.:.ibrú 18h8.

de;' . l-se mLsislnllcia de l11ulta npezar de
! cc; '1 •• ,lç'ão do iu lcrt}~ ado por diITercnça na
c I!el'onci:l, a visla dos al'ls. 198 c 227 do
nr~u\dmeoLo. Av. 3 Oulubro 18h8. (C01'/".
l1ei"c. ~7.)

[ara a conlinuação da dn Bahia, construcção
ela <11' Scrgip~. Jal'agutl nas Alagôas, c do
nes erro cm SanLa Catuarina, consi~narão

se funrlos. Lei 51lJ, 28 OuLubro 1848, ad.
7, § 30.

foi () oDiemo aulori.ndo para augmepLar 001'

denn lO cios se IS g Jardas e dar-lhes pOI'Ce.D
tar> 111 segllndo o serviço. Lei 5H. 28 Ou
tubro 18ll8, art. 2~).

os Lill.1oS de scns despachantes s6 poderáõ ser
confl'ridos aos que mostrnrem por docu
mento S I' cidadãos brélzile·ros. Lei. 51á, 18
OuLuuro 1848, arL. 37 explicado por Av. j7
Janf'iro 18Lt9 (Dia?'. 7(98) ; ex.ecutado pai'
Der. 587, 27 Fevereil'o 18ld).

- foi o gOI roo aulorisndo para reformar seus
regulamentos. Lei 514, 28 Olltuuro '181,8,
DI'L- t10; commissiio para realism'.se nomeou
sr. -Dee. 18 N(JI"elllbro dito. (Dim'. 7952.)

declarOU-50 ti da côrte que era pel'rnitlida des
carga de cal'l(IO e sal em qualquer Iogal'
proxinlO á alf,mtifga, c romo, Av. 3 No
rembro 18!18. (Di01" 7943.)

da côl'te: seus guarda nãu SftO chamados a
scniço na gunrda nacional em occasião que
c'LojUo I1n nlfandega. Av, 20 NeyemLr01848.
(Dia)'. 795;q

da CÔI'L~~: sobre nlio clcn'r o guarda-mór diri- I

git' a (lulras repartiçãe: accusaçóes severas
sem rUIJ lamento. - Vid, Av. 22 Novemb?'o

8tl . (Dia?'. 7(53.)
cm que casos podem os cscaleres da capiLania

do porlo ir a hOl'do das ernlfarcaçóes sem
licença da aHa nd ga, fi \i-ln dos arls. 129
S h. 1:35, 1M § 3, nego das alfnnd gas. Av.
:29 [ alI' ubro 18L18. (Dim·. 7960.) Av. 26
'erel'eil'o 18ú9, (Dia!". 8038.)

da curte: mandou· se que cobl'asse direitos de



( 667 )

faclnra. Drc. 588. 27 Fevereiro 18119;
~ohre os consuOlOS, Dec. Rr~. é89. 27

Fevert'iro 18Jj9; P. sohre nv.. rias c dall1
nos, Dec. Hl'/!;. 590, 27 Fevereiro 18A9.

ALFA.NDEG/\S: a bordo dos navios I-'m descal'&a
niio é penniLLido ir al~uem sem perll1is"iio
du insl"'clor da alfanc1t·ga. Ord. 52,27 feve
reiro J 8~9.

- sens empre~ad(\s lem direilo á porcrnfatrem
prla arl ecadação, e COIIIO. ortlpnada na Lei
5U, 28 Oulll\,ro '1848, al't. 47. Circo 2
Março 18A9. (Dill1·. 804:q

como admillirião enlrada e sabida de embar
-C<lçi>es com hl1l1deirn e papeis do /!;o\'f'roo

- de fllclo da il!ta de Sicilia. - Vid. Cire. 9
Março 1849. (IJi"I·. 80;'8.)

- da côrle: aos ~llaf{las as fazendns sahl1d"s ele
Ull1n endJ:lrcaç;io se 111110d"lI ab"nnr 61,0 rs.
dinr'ios duranle a cOlllmiss:lo, Av. lA Março
181<9 (Dill1'. 8062); II oullos pur Av. 21
Maio dilo. (Dill1·. 8123.)

- da côrle: resL.I\'cu-se dllvida a respeilo de 11m
consignalario rC'c1alllanle conlra multa im
)losla pelo art. 161 do reglllamenlo elO har
monia com a doulrina rI"s arls. 285, 281c.
15;,. 287. 286, e CllIllO. - Vid. Al)~ 17.11m'ço
18.&9. (Diar. 8004.}

- da côrle: com (Jue direilo~ se r!espachnrilõ os
realejos. Av. 21 Março 18.1,9, (Diar. 8066.)

- DOS anouncius ou il)lpu~'Hlções deve·se dt~c1a

ral' o Dome do elllpregadlJ impugnadol'.
Ord. í6. 21 Marco 18á9.

- seus hilheles pódl-' ~ banco commercinl do Ma
ranhãu descontar. Dec. Extl'. 5~7, 24 Marco
1849, al't. 14. § 2. • .

- do Maranhão: allPl'ehens50 conforme a Circo
1 Maio 1847 jlllf1;ada ill1l'l'ocf'dellle pOl' esta
nào se publicar Ill'm se achar na colll!cçiio.
Av. 20 Março 1849 (Dia1·. 8066); revlll!ada
a dila Circo por Circo 11 Abril I !:lA9. (Dim·.
807/c. )

- despacho livre de ohjectos para encarregarlo
ue negocios do imperio. Av. 26 Março 1b,4\).
( D iar. 806ti.)

- despacho livre de objectos para lnboratorio
chirnico rle 11m pal'licular cllncedeu-se. Av.
ao Março 1 tiA9. (Di07·. 8066.)

- sellos dos tilulos de seus despachanles qual
sf'ja. OrJ. 8i. 30 Marçu '18á 9.

- do l~io Grande fui ellcarre~ada de fornecei'
SOUlmas, e como, para de,peuls da Marinha
na provincia. Av. Instr. 8~. 30 Ma"ço 1~!J9.

art. 10.°, e para a fiotillJa do Uruguay.
arl. 21.

- intelligencia se deu aos arts. 2.40 Si. 241 do

JI

rpgulamenlo sobre annullação de letra de
direilos de reexpnrlaç:lo rle \ellas pua Bue
nos-'\yres. Av. 12Abri11tl49. (Di,w. 807h.)

ALFAl'\DEGAS: ao :If!. 8 Rpg. 12 /\fl;oslo 1>iAA
J'e\oKou-se a ullima p<lrle que susl'Plldeu
despachos de I'eexpurlaçno e balden.f1O pnra
denlro do Iruperio. J)ec. (i05, 21 Abril
11:149. Dl'cl;tr;tcln, consicll~rnncl(l-se em vig-or
o art. 9ô.316I.\eg. 22Junllo, H Prov. 21
Novembro 1838, Cil'c. 21 Maio 1849.
(Diar. 8123.)

seus uespacltallles elevem ser manlidos no ~oso

de seus direitos lIlé o fim rio tempo de suas
pa len les; podem haver despachulltps de- se
\!unda ordem sem que llLlja da pl'illleira.
Ord, 115,28 Abril 18LJ9.

da Ballia : declal OD-se que 0:.11' • 3:3, § 4 Re~.,

nilo é applicavpl aos rCC'III'SOS p:lrn ~dlivio

de ll1ulla". Av. 30 Abril 181,9. (Dial'.809 /•. )
da BalJia: direilo oos l!uardas a uma pade da

apprcucnsflo feil:l pelo guarda mór de ge
nel'os sllbll'abidos a dirpilus de expul'lação.
ctlnformr arL. 37. §~ 5,284, !lei!. 22,lunuo,
e 198, 30 Maio 1836. Av. 11 Maio 1849.
({)im'. 8107.)

ordem iJal'a pl'oceder-~e a busca a bordo de
navius oe:,elllb:lI açatlos p<>la alfandega. ou
no <Incoradulll'o da cal'ga, lleve seI' expe
dida pelo adminislradur rio con .. u!<.do. que
lamuem jUI!!31'á as npllrehensóes. Av. 12
Maio 18!l9 (Di<w. 811 J), explicada por Av.
12 Julhu dilo. (Dim·. 8151.)

mlllla do art. 159 Re~., nflO póde ser appJi
cada ao coml1lalld,mle de na\lo por nno de
eIlÍl 111' no UJallifeslo ao consul os I'a~sagei

ros. á visla do nr!. 1á5. §§ 6 e t4h do mes
mo ne~. Av. 16 i\bio 1849. (Dirl1'. ~121.)

que exemplnres de regulamenlo do porlu se
devem t'nlregar aos commanrlanles de na
vios que enll'arcm, confurme o ad. 144,
Reg, 22 ,Junuo 1836. Av. 21 Maio 11:549.
(Di(Jr.8123.)

de Paranagllá: seu lnspector foi mandado
adver'l.ir. IInfllnne o ad. 3~9 Cod. Crim .•
por !taver 'ontmvindo :lt.ln t.129, §§ Õ. 8 e
1 í1 do dilo coclif{o. e 52 00 ne~. 30 Maio e
90 de 22 JIIOllO 18;.\6. Av. 23 Maio 1849.
(Vim', 8126.)

as qnantias que nellas enlrão por deposilo en
ll'egno-se, sendo de"idamenle reclamadas,
qualyuer que lleja o xerciciu, conforme a
Urdo 12 Março 18.45. Av. 25 Maio 1849.
(Diar. 8125.)

de Pel'Ofllubuco: empregados nomeados para
servirem de feitor e ajudaole do guarda móI'
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interinamente, por morte de um e demissão
de outro, eslão no art. 7, Dec. 27 Julho
18/a6, para receberem a quinta parle dos
vencimenlos por conta da fazenda. Av. !
J nnho 18/a9. (Dim'. tl128.)

ALFANDEGAS: da côrte: á vista do nrt. 91, § 9
Reg. , s6 o retorno de mercadorias deve
ser em barco nacional, não a exportação.
Av. 3 Julho 18lt9. (Dia,'. 8166.)

da côrte: herdeiros de ex·adm'inislrador de
capatazias são responsaveis á Fazenda, eco
mo, pelas perdas provenientes da má admi
nistração do finadn, e como as solveráõ. Av.
5 J olho 1849. (Dim'. 81li8.)

seus feitores nem pelo Reg. 22 Junho 1836,
nem pelo 12 Agosto 184.&, são dispensados
ele pesar e medir as mercadorias que se des
llacbão. Av. 6 Julho 18/a9. (Dia/'. 81á9,)

de S. Paulo: quando o cuslo de utensis para
seu bom serviço couber no credito aberto,
não é necessaria aulorisacão do thesouro.
Av.iO Julho 18lt9. (Dia?', 8l50.)

- despacho livre de objectos para a esquadra dos
Eslados-Unidos ordeno o-se. Av. 11 Julho
1849. (Dim·. 8150.)

- despacho livre concedeu-se a oculo e oitante
de um piloto. Av. 14 Julho 1849. (Diar.
8156.)

á vistll do art. 143, S4, Reg. 30 Maio 1836, é
necessario bilhete da alfandega para des
embaraçar-se embarcação, a6m de sahir.
Av. 1á J ulbo 1.849. (Dia,'. 8156.)

- regulou-se o despacho de reexportação ou bal
deação para os portos do Imperio. Circo 1.8
Julho 1849. (Dim'.8157.)

da côrte: do producto dos generos arremata
dos por consumo se devem deduzir os aluo
gueis de armazens alf~llldegados. Av. 21 J u'
lho 1869. (Dim·. 8157.)

empregados su~peDSos por pronuncia de res
ponsabilidade não tem direito á porcenta
gem. Av. 27 Julho 1849. (Dia,'. 8162.)

da côrte: ao despacho de alhos declarou-se
quando se julgarião avariadas resteas ou
não. Av. 28 Julho 1849. (Diar. 8162.)

despezas com ellas se autorisarão. Dec. 626 e
627,28 Julho 181.9.

sobre os guardas conductlHes de pipas de vinha
que devem dar parte ao escrivão da descarga
das que estiverem vazias para se proceder á
vistoria. Av. 192, 30 Julho 1.8!J9.

do Pará: declarou-se como se despacharião
liquidas em vasi]l1as de vidro ou barro, e
com que abatimento, conforme os arts. 263

S 1, e 3 Reg.. e Port. 31 Agosto 1837. Av.
6 A~osto 1849. (Dial" 81 n.)

ALFANDBGAS: da côl'Le: seu ajudante de guarda
mór não tem direito a vencimentos, durante
o tempo da suspensão por pronuncia de
responsabilidade. Av. 11 Agosto 18h9.
(Dial'. 8175.)

despacho livre não ha lei que permilta a ob·
jectos para camaras municipaes. Av. 21
Agosto 1849. (Diar. 8187.)

da côrLe: quanto ao manifesto na parte rela·
tiva ao commandanLe, declat'ou-se que bas
tava a pratica do disposfo no art. 159 Reg.
Av. 23 Agosto 1849. (Dim'.8189.)

como se deverá qualificar o damno para pagar
10 p. O{o de di.'eitus. - Vicl. Av. 25 Agosto
18á9. (Dia,'. 8189.)

da côrte: a probibição do :lrt. 86 do Reg. p6de
ser pelo inspector limilarla ao tempo que
convier. Av. 27 Agosto 18lJ9. (Dim', 8196.)

mandou-se provisoriamente observar o Reg.
sobre despacho livre e prohibido. Dec. Reg.
633, 28 Agosto 18/,9.

mandou-se provisorialU le observar o Reg.
sobre o abatimenlo de laras e quebras. Dee.
Reg. 634, 28 Agosto 18!J9.

- da côrte: apprebeasão de embarcação, por
haver apartado onde não haja alfandega
para ser procedente que condições requer,
conforme os arts. 293 etc., de Reg. Av. 29
Agosto 1849, (Dim·. 8196.)

- mandou·se incluir na tarifa qualidade de ma
dapolões entrefma com direiLo de 80 réiJ
por vara quadrada. Circo 5 Selembro 1849.
(Diar. 8201.)

- de Pel'Oambuco: aposentadoria a dons guar
das concedeu-se. - Vid. Av. 6 Setembrll
18/a9. (Dia,'. 8202.)

da Bahia: appl'ehensão de loneis achados com
maior capacidade do que a apontada DO

despacho, julgou,se pl'ocedente, e por que,
apesar de provir o erro do calculo do feitor.
Av. 6 Setombro 18lJ9. (Diar. 8202.)

seus empregados que visitarem embarcaçãe.
recebem gratificação, e <'lual, das cal'las não
carimbadas 00 avulsas. Dec. Reg. 637, 27
Setembro 18.4.9, art. 67; são competentes
para receber cal,tas, art. 68; apprebendeOl
nas e lavr[1O o competenle auto, e CoulO,

art. 255.
da Parahyba: impugnação podem os empr~ga

dos fazér em uma ou mais addicões UDlca

mente de um mesmo volume. Av: 2M. 2 011
lubro 18!J9.

da c<kle: seu thesoureiro nomeado qó-
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subslituir deve considernr-se suspenso desde
que começou o impedimento, e assim até
prestar no,a fiança, abonando-se ao inte
rit1'0 a 5.· parte. Av. 3 Outubro 18h9. (Dim·.
8222. )

ALFANDEGAS: da côrte: o guarda mór foi, e
como, mandado para salvar carga de navio
francez naufragado. Av. 5 Outubro 1849.
(Dia?'. 8247.)

- da côrte: para que a esceipturaçiío tenha logar
em nome de lho oureiro interino é neces
sario que nas guias se omitla o nome do
thesou eeiro por aquelle crue como tal assigne.
Av. 12 Outubro 181,9. (Dim·. 8229.)

- ordenou-se niío admilLissem a despacho objec
tos d'arte das collecções publicas do Vati
cano, musêos de Roma, Floreoca e Veneza.
Av. 13 Outubro 1849. (Dia/·. 8231.) Circo 31
dito. (Dim.. 82h7.)

-- não podem areecadae rendas provinciaes. Av.
15 Outubro 18ft3. (Dia/". 8257.)

- da Bahi'a: ronda do ancoradouro de carga
incumbe-lhe, e não ao consulado; sobre
applicação de impugnações não ser conve
nienle ao imposto de alienação das embar
cações. - Vid. Av. 16 Outub?'o 1.8ft9, §§ 2, A.
(Dia?-. 8231.)

- ele Santos: ao seu thesoureiro julgou-se bem
app-licado o disposto na Circo 20 Março p. p.,
não se devenclú porém pr~Leriro ~t. 36, § 3
do Reg. 22 Junho. Av. 17 Outub'ro 1849.
(Dia/". 8258.)

... da'côrte:' nada p-aga ao Dim'i:o do Rio pelo que
neHe mandar imprimir. Av. 26 Outubro
1849. (Dim'. 8240.)

- despacho li-vre ao ministro de FI'ança conce
deu-se. Av. '29 OUlubro 181,9. (Dia?'. 8245.)

- declarou-se que as excepções do § 1.·, art. 2."
do Reg. 633, 28 AgosLo, comprehende os
objectes dCl § 8.·, at·t. 1. o Av. 31 Outubro
1849. (Dim·.8247.)

- ileterminou.!se o modo' por que deçe ser exe
cutadQ o aTt. 6, Reg. 633, 28 AgosLo p. p.
01·d. 241., 5 Novembro 18lc9.

- as tradllcções de manifestos que liverem de
ser..lhes apresentadas devem ser feitas pelos
corretores de navios. Dec. Reg. 6lf8, 10 No
vembro 18.1,9, art. 29, § 5; e com que
emolumentos, art. 39.

-'o dcspacuo livre de objectos para o ministro da
Russia, O'rd-enou-se. Av. 10 Novembro :1.8.&9.
(Diar.825/")

- declarou-se subsistente a ordem de 24 de Ju·
lho 18/,6 sobre generos subjcitos a direitos,
que não poliliiio s'er recolhido~ a armazens

não alfandegados. Av. 13 Novembro 18.&9.
(Dim·. 825lc.)

ALFANDEGAS: de Paranagoá: a seu inspeclor
licenca concedida com vencimento se man
dou tornar eITectiva, não obstante haver
sido pronunciado por crimes particulares.
Av. 13 Novembl'o 18/,9. (Diar. 8281.)

despacho livre ordenou-se de cabos cncom
mendados para a intendencia da marinha.
Av. 19 Novembro :1.8/,9. (Diar.8261.)

creou-se uma em S. José do NorLe, provincia
de S. Pedro, e novamente se organisarão as
do Rio Grande e Porto Alegre. Dec. 653,2&
Novembro 1849.

despacho line de objectos para o ministro da
republica franceza. Av. 28 Novembro 18/,9.
(Dim·. 8269.)

da côrte: seus empregados addidos ti conta
doria geral não podem ser comprchendidos
na divisão das quanLias prú"eoicnles de fal
tas e accrescimos encontrados nas confe
rencias dos manifestos. Av. 20 Dezembro
1.8/,9. (Dia,.~ 8:2.92.)

da Parahiba: solução de improcedencia de re
curso de apprehensão de embarcação por
extravio de direi Los de consumo, na fórma
do art. 28.&, Reg. 22 Junho, devendo obser
vár-sé o art. 292. Av. 5 Janeiro 1850. (Diar.
83M.)

seus bilhetes pÓ'de a caixa commercial da Ba
hia descontar. Dec. Exlr. 66l1, :1.8 Janeiro

, 1850. (Diar. 8325.)
da côrle: seu thesoureiro devendo ser éonside

rado suspenso desde o dia em que deixou
de servir, sem nomear substituto, e cessando
a responsabilidade de seus fiadores, não se
abonoll o pagamento a elie feito. Av. 22 Ja
neiro 1850. (Dim-. 8313.)

da Bama: fundadq. se julgou reclamação do
guarda-mór·em desabono de nova avaliação
de toneis por clle apprehendidos por extra
viados a direitos, segundo os arts. 28lc. etc.
Reg. 22 Junho. Av. 29 Janeiro 1850. (Diar.
8319.)

- recommendõu-se o cumprimento dos caps. :1.7
e 18, Reg. 22 Junho, e art. 177 Cod. Crim.
para obslar o contrabando nos portos em
que não ha alfândegas. Circo 7 Fevereiro
:1.850. (Dia?'. 832.&.)

da côrle: para execução dos arts. 226 e 229
Reg. 22 Junho, derão-se explicações. Av. H
Fevereiro 1850. (Dim·. 8328,)

- de Paranaguá: recurso irregularmente inter
posto ao inspector conlra o art. 287 Reg. 9
Junho, mandou-se considerar como não ÍD-
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terraslo, pl'ocedendo-se, qn:mto á appre
bensiio, na ('Ó"ma do flrl. 288. 2. 3 P:\1 te.
Av. 26 Fevprcil'o 18bO. (Dia!'. 8339.)

ALFANDEGAS: da 13abia: ordenou-se I1b~erl'an

cia da Purl. 3 Af;lJsLo 18á9. para se nã,)
cobl'arem direiLos de con 'umo de gl'neros
rl'cxjJorlauos que tem despacbo livre. e só
suhj,~itos, e CUIHO, a expedic'nle e armilze
n: ~em. Av. 9 Março 1()óO. (Dia!'. 835lJ.)

da corle: alivio de mlllLa IIrd'~llou-SC, e pOI'

qlle: de conformidade clIm os lIrts. 13!l e
HO ne~. 30 }hli) 1830. Av. 14 Março 1850.
(D;1/7'. 8360.)

- de Serf;ipe: appl'ovon-se qne nella servisse es
criplllféll'io da Lbesunraria, e nomea<;ão ele
gllafc\as stll'rarlllmel'<lrio", epor qtle. Av. l!l
Marçu 1850. (Diar. 8:)(->0.)

da côrle: manduu·se, coor"rme o ar!. 50 Reg.
21 JUllho. indl'mnisar impu, Lancin de caixa
de brins, descarrC~i\(.h e eXLraviada. Av. 20
Mar'ço 1850. (Dia1·. /:l366.) .

da côrle: mandarão-se clJiJl1wr a serviro lodos
os guardas Jisppnsarlos POI' divp.rsa~ IHll'la
rias, que ficarão lodas revogadas. Av. 2ô
&larço 1850. (Dia/'. 8.~66.)

dec1aroll-se que os :ll'L~. 307 e 309 do ne~. n50
pcrl1litlem que os navios estrang-eil'lJs lrallS
}J0rtp.ID de uma para oull'a p,'uviocia ~all()

cavallar para cost-Pio de fazendas. Av. 3
ALJriI1850. (Diu7·. 8382.)

- da cô,'Le: 3í'provarão·se inslru. 'ões para
execução ,jo,; 3('15. i.!&/, e iA3 Reg. Av. 23
Ab il1850. (Dim·. 8397.)

da côrLe: ortlenoll-se despacho livre de objflc
tos para o minislrll dos Eslados-Unidos. Av.
25 Abril '1850. (Dim'. 8399.)

da côrte: desracuo line de espingal'das re
mellidas (wlo coosIII da Prussia. ordenou
se. Av. 25 ALril1850, (Dia1·. 8390.)

- do MaI'anbão: sobre direi Lo de aliviür multas
declarou-se que o ReI" 30 Junhu não ai e
rou o art. 33, § 10 do R"g. 22 Junho. Av.
26 Abril 1850. (Dia1'. 8404.)

da côrte: para melltur execução do Reg. 671,
2.5 Março, sobre esc['íplur<iÇiio tle ['eceila e
despeza. Av. 27 Ahril1850. (Diar. 8/,08.)

.ALFERES de comrnissão: a um mandou-se, o
porque, abonaI' gratiiicação adtlil'iuna1. Av.
18 Agosto 1t3!t7. (Gaz. Off. 92, 2. 0 uot.)

- podem, e como, obter passagem de uns para
oulros corpos e armas. Dec. 572,9 Janeiro
1849, arl. 3.

- aJumnos demitlidos pOl' não haverem preen
cbido as condições do seu accesso, re~ressão
á praça que anteriormente linhào nu eXf:I'-

eilo.-ViJ. Escola lIilitm', O,·d. do dia 195,
14 ./ "llto 18ft!:). (lhl/l'.8150.)

ALGODÃO: iSt'IIr.flO de direil.·~, - IUV. (-j OUlubro
is I (); ~ t ia~ dos dizilllt'i, os. Urr. 30 ,I;> u... il'o
182H. (/lIIl. AlIJ. H'rl). DrsplIclto e GoIias.J

emprf'sLimo e I1l1lr"s r.l\OreS se cOllcedcl'úo às
filhl'leas de lecidlls. nes. AVI. 28 Sdelllbro
18'.:-.

rec dieno-se a inlel1igpncia do Av. 18 Mal'ço
sllhre ·ncal'l·rgaf-"e. e COlIl que "briF;açÔ,'S.
a UUl gllarda da aJl'alldl'ga a vir;ia dos iii"

nlaZl'O" em .Jaragllá lia,; AIa;:-on". Av. 13
Olllld'ro 18lJ7. (Guz.. OfT. 1lJO. 2. o vol.)

bt'rbaceo dos Estaclos,ullidl''; da AIIH'ric:a man,
doo-se clisLr'ibuil' a sp.ulf'IILe elll Sanla Ca
Lllarina e S. Paulo. Av. 19 lleL.elllLro 184~,

(Diar.7970.)
cllll'rcslillloS sobre plles a'le 2/3 cio \'111111' no

ll!el'l;aclu p~de f<1zer I) bnncll Ctlllllllo'rcial dI}
Mal·<1Ilbãn. Dec. E~lal. 5!:J7, 1.11 Março HlhIl,
31'1. lh, § 5.

onlelluu-se que os lt>nç6es pfll'a o hospital mi·
lil' l' ('o"selll dt' alI-Çuclüo dR IIl1la f;dll'ica na·
cional, h m COltlU <JS lOcdha:;, call1i~as, c,ll·
ça-, frollhas e gmu'<1auapos. Av. 70ezem1Jro
18,M). (Dim'. ~292.)

ALGOZ: MIO bavendo 1'1'0 qne como lal servisse
na B•• hia, malldulI-se 1I"1:! o reu ctlnciem·
nado á IIlllrle fo"se fuzilado. Av. 26 A1:'0slo
1d/,7. (Caz. Off. 99, 2. o t'ol.)

ALJEN AeAo cip. hens de lIIiltl morta. - Vid. lilI/i,
ÃI/:cn·!iz"ç(io, Oec. 655, 2,'j Nuvt'mLI'o 18MI.

de "rd'lI'i. dades ('"rciras á razl·'nda naciunalr
sobre o pa~alllf'nlo de laudelllio. lJec. (j5l),

f> Oez,~mbro 1~/,9.

ALIMENTUS: <lO Dec. lnsll'. 26~, 1O.ranpiro 1843,
ad. 1.3 addicionül. Av. JO Nuvembru J847.
(Gúz. On: 162, 2.° vol.)

dos S. pr;llcipc: imperial fl demais priIlCE'za~

Lei 514, ~8 Outubro 18/'8, art. 2, §S 3 a
6,7,9a11.

ca['ilalivos e veslurtrio se concedem unicamertlé'
a soldadu excluiclo do seniço 1'01' senlcll~a

de' prisão com lrab,r1IIO, !lentlo-llie ap.ph o
•

c[lveis o § 4 Provo 21· Ma['ço 1829 l~ uhllna
parle da de 29 Feverf'ir'o 1tsúll. Av. 30,/ulho
1849 (Diar. 81(8); Provo 206, 14 Agosto
dilo.

ALJUBE: providencias sanilarias sobre aceuIDU:
lação de presos dcrflo-se por oecasiiiu d,'. fe
bre reinante na cÔl'te. Av. 5 Fevereiro 18DO.
(Diar. 8322.)

ALLEGAÇO.r~S podem os consules as!>ip;nar sem
cOTl~li lui rem acivo{?:ados. Av. i Dezembro
f847. (Gaz••Off. 179,2,- 1'01.)
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ALLEGAÇOES em l'f'Ctlr$O$ de elf'içóf>s. - Vir!.
• J~tl'içõl".- Lt'i 3tii, Hllh~(llo ~Hl:6, ado

~8; Ali. Hi ./unho 18LJ8, S 6. (Gil;;, Off.
1hh. J. o t'ol.)

licençns dos jllize~ p::tl'n as parles as rOnf'l'Plll

;1 sir;IIf11' e al'liculanf's, que s,'llo I'a~iio,

\id. Sl'Ilo. - CilC, 89, 11 Ab"il 18~9.

ALMANAK dos "lIlci;H's . e lI1allc!oll, e ('''mo, cnn
fec:eilllldl' Ilfll'a pl'l,mo,'ôo, &c., fi" secl"elflri"
da f-!1I"ITil. D('c, 572, }) ,J;'IHlil'O 18M), ar!. 6.

ALMUX \fHFES: {) de S,'lllos I'IlÍ cl\lint:[o, Av. 26
AIII'il (xLJ9, (Dim', 80\ILJ)

I'CllIí '50S ou t,l1li' ,)s <'III <[110 rASOS, C como,
porl .. m S I' pre:os. Dec. 657, 5 Dezembro
18H>'

ALVIÇAIU~IRO da praçn rio ('(1l111l11'rcio qne p 1'

lllissflo l"\'e S,,j)I'tI, ('nd)'1\ r:l<:fws '1"1' cn
Lras.f'1l1. r\v. 11 P7,l'11I1nl) 1S'1t1(f)io/". 7})o!I);

Av. '29 .J"lwirll 1840 (Ii 1117'. S(05); Av. 6
FC'lereiro dilll. (Difl/", 80! 2.)

ao nl'~, 1LL .\1 li il1SM,. nll. 6fl u lic. lleg. 520,
_ 11 ,Iullho Hllt7, (11'1. I j'7.
A~E'ISTn: ;11111' ;011-:'''' o D,'c, 1 I, bl'ço J MI

ao. COI1lI'1 II Ill'lliclllS nH S'le if:'-,(1 do !':XÚ plJ)

Pf'l'll~n bll('\I. 1)1'C. 1'í Juluo 1847 ((;a.;. U/r
7/1,2.°/'01.)

aulol·i,oll-St' HO pl'csidl'nle ue P(,l'namhuco
pill'" t'onC:I~df'r nlÍs illdil idllO-i comprl'il' 11·
cliJos na 1'1' eJliiin '1Ut' dl'l IlZl'~""Ul "s anilas,
D"c. fI';(j, ,\ I', j 1 ,Ialll'iru 1869.

làl0H'[~[' .\ÇAo: (/i:p"! Sn dI' soas l,·is para quI"
lilll 1'01 ("'llcpclrtill à Ca!>a da i\1i~el'ILlIl"dill tio
Hill d "J.IIIl'irn. n'5, 6\iO. 30 { l!0Slll 11;1,7.

prOl idl IIc;ns, , qu .. <,·. ,e dl'I'}III Hd,l'l' :CI 'e III:

dI' 111;11 illhns e [JIOpl'\O!> II' t:,olla .. s plls~"I,jo"

pdlls 1'1.l'jlOI".. çÜt'S dI' 1l1}\f)-1I11 1'1,1 l'I,m I 111'"
dr' "rO"'''II('''',.. (lU ,"111 \"'II\'. Al,7 01111.1110

18/,7. ((;fI;; fT. -í ~g, .... o l'tI..)
aI) 1'01111('11\0 do C I !lll di 1'01 LI' r, 1H'l'd ,II-~"

Jl('(111Cil pal'a ê"" riU' h 1'1 CllÔ., da .1101 f -I t~!l

Pipel,;,I!': - I, ;' 1) ~""I1II.H'O S~7. (r:" .
O/r Iti7. 2. 0 1'01.)

":"" derlill'O 1-. I~ ao~ FI anri~rano, I\. Cllde ,II",
pai ii ICllf]a do: lt" \'('llC'S CllIIlif!.UI :,1n Oll

"(,I,lo ('/lI S. P;III!O, nfro 11('(:1". ~ilil fIO HI'{'ílt',1

do g"I'(·I'n .. , ('II'lH l';'HndO O p Ofilll'\O l'1ll

apllliel'~ CollrOl'llH' O ,\1'\ 11!J da Ll,j '(iS), t c')

,'II'IIJ1lro 18li5. 1 V. 18 all"iro 3868, ((;a:::,
O/r 15. ;~,o/'ol,)

Suas I i~ di~I)('llsit riJo, f', P como, iI Tl'llJHlldnd
l)f' Misl'l'icOI'dia <111 PI,jlltHS paru pO.:>1 ir.
TIps. II \)3, J;j Ma ill 181,8.

'"':" dis l f'IIS.1 de ~11<lS l('is CIIII(;el!I'U-se: Il'IlIanflad_
do Husario r1(~ S. Fr'allci. eo das Ch;,'~"s tia
Lal'l'a do Riu GI'alld~ llU Bauié; p,!rll 1;01' uil'

f1l7enrla de CI'C';lç1'in de gados-IrnLuseiro.
Hps. 49i), 15 Julho 18.&8.

A~)OR'lISr\ÇÃO : PI'I'llIillio e á Ordem lpl'ceira
do C", mo d~ S. Paulo ac!qnil'il' P(l1' tilulo
p.r,l\uilo e possuir' !.('os de r"iz aLé cem cou
loS. Rf'S. 50\), '2011 llbro J 8Ls8.

l·e~lIlou.sl' a eXPcll,'áo da tt" 9 J;ezernhro 1830J

e nl'l. M, lt'i 3 '9, 18 SIlcll,I1ro 18.&5.
Ji~l,ensil de leis (',,))r II'U'$C Ú ~Il.,t rirol'd' a de

,'oro "c!lil, cm S. P;lldp, p:t1"1l p()sslIir (,lU
helis J,~ !·;,iz. ,li' 50;001 ;?oIIOO, Res. 521, :!6
ft'leleiro .L 50 (Ditll. \ 03); iLem i. <te
..,al L" C'DI P.. t1io, ;dl~ _')", Urs. 512 '; ,
(Dio!·. cit.); 'lPIII (Í 01.1"111 :'." dI' S. )01 ,111,
gllS, nu D,l!lia, ii i>. 20. Rt·<, 5:?;~ dilo. (Diú.I'.
ci/. )

Ai\IPLJ. n: .C lIão d"""111, cnn!' [ lil! é Illillcipi
d,· irt'iln, ns di::;I'" ;~íI'S orlir'S<lS por 11'1';0

dl';1I1;.1111'1I1;,('ü. ',\. C,:' Jan'Ír,1 1S!ID,
§ 1. ~. .

A:Ctil:A: ;l() TIci!' lá AlJlil J~3'1, art. 5'/ addic.
H"í!:' 510. 11.111111. jC;:ú7 .1"1. 17.

de '1lIb;II'CH:Õ' de f!,IlCI I'" 1111 nlerc(lnles na
"ill\c,II': '11 !lado s no 111", , q'le diligencia'

I ~ 1tle, L III o~ Llllhllll:S Cl 'ltI' ';.11 j 'a1'n h:l\ ê- as.
11'p:. f):W, 11,fullho 1.'1', ri 1D2.

"~~COn,\ 1>0 JI(J, : ""\ln hen'I'[" : ;las nas em·
hal ~ÇÚf' 11"(' <,~Iao no L" ""I "'I'1!;a, a \juelU

Cllnl( ~lJolll I' pU!' 'I'" III '111 juJbadas coa
fOlm.ol\"r. Av. 178, 1~,jl'lllc ,18lJ~,

III' IldoLl'51' 01 ('11111" ') :I'~' l' I['a o r<'g-islro
lllili.,,!' .1" I" 110 du "'111 ,II; :.II"liro. Av. Reg.
'2:23, (i ~dl rrll,,·,) I S"9.

la lor!" ,o! 'óI, .1 Ilila cliI' ('"I !'"s: p;lrn lle nno
po II' ii' I'I!I '''1"'' IÇ':"IQ .d~II11'" (eol)o polrora
li ii II 1"1 'J, " '''!!lll a d, \f til 't ('al're::;nr. Av.
17 ,. "" I III .i" 1. n, (r ;ill, • ]30.)

e 1111 !I Idóll'(" d,1 ~;a (I) ;ltJl'ol'ndouro de
II "'I" I d"ll' cilari:,ml" Ic' ")('l1ll1l1nil'nr no
r { 11111. l'";I ln' tiO ('flll'~iu q ;1(.;$ {l elllhar
1.II:ill's III ('. ,Ia,; 11"(' 1'1'IlI;II ;10. D~c. Reg,
",7. -'7 .. 11'1111>1"0 18~!) I I'l. 31.

d" (Oll('; ~11í. rlllH " pl'l\"nel' ii alfanuega. Av.
10 ; il,LIl},I''' 18/1\1. (iJio/' - .<;:: 1.)

l\NC)1\ GI' ': o -\Iv. <' A1>rd I' L S 11. Rrs,
lo. j; DI" lillo I ,'; 16 I l'elcreiro;
POli. 17, ;110; I'", _ ':"'Lo; Av. 15
'\".1'1111.1',1') (lIflflasl III. Alb"Di
/",10.1, I "g, (17.)

ao )( ('. 1;., A \'11 18;H) a lt.i . - 7id. Lei 317,
21 UllloiJ,"o 1:~H'l, m'i. ,"c., III/i·u,

nlil lo d"lla e \"'I:"lI,SIl cl,"f.,rlle o 3rt. 1?
~:l t+-·. J5 ,; II "UtllllJ 18 '.lI , I I'llIbarcação
(LU' dtà(\ ln',; "i'!geu -, ' como, coutadas
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dentro de um anno. Av. 21 Junho 1847.
(Gaz. Off. á9, 2. 0 vol.)

ANCORAGEM: regulando-se os direitos por to
nelagem não ha necessidade do - visto.
Av. 12 Julho 18á7. (Gaz. Off. 61, 2. o vol.)

- para execução do art. 7 Dec. 20 Julho 184!l e
art. 21 Dec. 12 Agosto 18M. Dec. 336~ 1
Outubro 18!l7. (Gaz. Off.1.27, 2. 0 vol.)

- as embarcações de boca aberta de pequena
cabotagem devem matricular suas tripula
ções. Av. 28 Novembro 18/,8. (Diar.7962.)

- metade, conforme Dec. 20 Julho 18M, pagão
os navios que, entrando carregados, des
carregão e não recebem nova. Av. 10,Ja
neiro 18/,9. (Diar.7995.)

meia não pagão, conforme os Dec. 20 Julho
e 15 Novembro 18'&/', as embarcações que
entrando em lastro no Imperio, sahirem car
regadas para portos estrangeiros. Av. 26
Abril 1850. (Dia,.. 8110/'.)

ANDOlUN HAS (seges): para se estabelecerem
concederão-se privilegios. Dec. 659, 5 De
zembro 18/,9.

ANIMAES de raça nova e util, cavallos do Cabo
de Boa Esperança, não pagão differença de
direitos de consumo. Av. 2Il Janeiro 1849.
(Dia,.. 8031.)

- estabeleceu-se a fôrma de proceder no seu des
pacho para gosarem do beneficio da tarifa.
Av. há, 2,& Fevereiro 18/,9.

~ vivos de qualquer especie unI para melhora
mento de raças tem despacho livre. Dec.
Reg. 633, 28 Agosto 1849, art. 1, S 12.
Av. 31 Outubro 181&9. (Dim·. 82á7.)

- mandou -se reformar apprehensão de dous por
se não verificai' que fossem destinados a
venda. Av. 20Dezembro 18/,0. (D-im·. 8292.)

- sobre seus enterramenlos na côrte, providen
ciou-se por occasião da epidemia. Av. Reg.
4 Março 1850, art. 12. (Dim-.83.U.)

- não podem as embarcações estrangeiras con
duzir de uns para oulros portos do Imperio
os cavallos que os criadores necessilarem
para costeio das suas fazendas.

ANNO de arrendamenlo de terrenos da fabrica da
polvora conla-se do 1. 0 de Julho ao ultimo
de Junho. Reg. 29 Novembro 18/'7, art. 7.
(Gaz. Off.176, 2. 0 vol.)

ANTIGUIDADE: nas repartições sempre se regula
pela posse e exercicio do logar, e não pelos
annos de serviço do emprego. Av. 26 No
vembro 1849. (Diar. 8268.)

ANTIGUIDADE de cadeles: á Porto 31 Janeiro
1824 addit.; 20 Maio 1824 (cit. apenas Repert.
Cunho Mat. Suppl. verbo Cadetes n.O 19.)

ANTIGUIDADE de cirurgiões da armada. Dec. 607,
23 Abril 181&9, § 3.

ANTIGUIDADE de cirurgiões do exercito. Dec. 601,
19 Abril 1849, § 3.

ANTIGUIDADE delenles cathedraticos e substitutos
do curso juridico: ao Av. 19 Janeiro 1829
addit. Av. 29 Janeil'o 1829 (CoU. Nab.); ao
Av. 1 Outubro 1836 addic. Av. 10 Janeiro.
17 Março 1835 (Reg. C.J.S.Paulo);Av. 30
Setembro 1836. (Reg. cit.)

ANTIGUIDADE a um dos lentes se mandou contar
da data da nomeação de substituto. Av. 14
Agosto 1847. (Gaz. Off. 92, 2. ° vol.)

a dous lentes se mandou contar como tempo
de sel'viço os periodos em que servirão como
substitutos. 2 Av.15 Novembro 18á9. (Diar.
8270.)

ANTIGUIDADE dos magistrados: dos de primeira
instaucia se mandou no supremo tribunal
organisar relação, e como. Circo 30 Maio
1849 (Dia?'. 8118); Dec. 624. 29 Julho 18~9.

ANTIGUIDADE de membros da casa da supplicação
regulou-se. Port. 9 Dezembro 1817; 10 Março
1&18. (Ind. Alb. , AntiglLidade.) Ass. 18
Agosto 1819. (CoU. Nab.)

ANTIGUIDADE de membros das relacões. - Vid.
Accord. 13 Oatub?'o falt8. (Con·. Merc. 283.)

de officiaes da armada conta-se da data em
que começárão a esludar na acade~ia da
marinha. Provo 18 Agosto 18á9. (Diar. 822~.1

ANTIGUIDADE de officiaes engenheiros. 2 Av.
1.5 Novembro 18á9. (Dim·. 8270.)

ANTIGUIDADE de officiaes inferiores: a U Março
1.825 addic. são praças ~ Dão postos os cabos
d'esquadra; 18 Novembro 1829. (Refert.
Cunho Mato verbo Cabos, Suppl.)

a sargento quartel-mestre de um corpo fixo
do Piauhy declarou-se não poder ser defe·
rido, emquanto não complelasse os seis
annos marcados no Dec. 190, 2á Agosto
1841. Av. 13 Outubro 18lt7. (Gaz.On.140,
2.°vol.)

ANTIGUIDADE de officiaes de milicias : foi revoo
gado o Dec. 79, 14 Julho 1841. Dec. 616,
16 Junho 181&9.

ANTIGUIDADE de officiaes de primeira 1in~a.: a
afficial estrangeiro naluralisado readmlll1.do
a serviço mandou-se contar da primeira
praça, e o em que erreclivamente servio c0ll!0
de commissão durante a rebel1ião do RIO

Grande do Sul. Av. 13 Outubro 18lt7. (Gaz.
Off. 140,2. 0 vol.) . .

- concedeu-se a um alferes secretario direito .
accesso.-Vid. Ord. do dia 130, 10 Mali
1849. (Diar. 8097.)
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ANTIG UIDADE de officiaes de primeira linha :
declarou-se não poder contar-se de tempo
empregado no corpo de permanentes que
se não mostrava em serviço de campanha.
Vid. Ord. do dia 14/', 24 111a ia 18á9. (Diar.
811.0.)

ANTIGUIDADE de praças desertoras como seman
dou conLar aos da marinha. Av. 156, 16
Junho 1849.

!PENAR barris e carroças para extinguir incen
dios. - Vid. Ag/tas de chafewiz. - Av. 12
Julho 18/,9.

APOLICES. Á lei 3962 SeLembro 18Jj6, art. 10,
adde lei 514, 28 Outubro 1848, art. 10.

- declarou-se como se pagarião o!, juros ven
cidos dellas de exercício Gndo. Av. 25 Se
tembro 1R47. (Gaz. Off. 152, 2. ° vol.)

- em que especies, e cm que proporção, devem
pagar-se seus juros. Av. 11 Janeiro 18/,8.
(Gaz. Off. 15,3.° vot.)

- á Lei 360, 18 Se lembro 18/'5, art. 4!t addic.
Av. 18 Janeiro 1848. (Gaz.OR: 15, 3. o vol.)

- não são subjeitas a embargo ou penhora por
acções ou execuções enLre párli.culares, salvo
convindo os possuidores; nem tão pouco
subjeitas a compensações nas execuções
:tiscaes, salvo dolo. Av. 13 Setembro 18!t8.
(Corl'. Merc. 258, Suppl.)

~ foi o governo autorisado a emiltir para o em
preslimo concedido á fabrica de fundição
da PonLa d'Arêa. Res. 510,2 OUlubro 1848,
art. 2.

- nenas se mandou converter o producto da
venda das lerras do morgados Azeredos Cou
tinhos, e sob que condições. Res. 511, á
Oulubro 18/'8, art. 2.

- foi o governo autorisado para empregar na sua
compra, e como, 9/10 dos saldos exislentes
no fim ele cada semestre nos cofres dos
juros não reclamados da mesma divida. Lei
51ft, 28 Outubro 18/'8, art. 48.

- que se derem em pagamento de inscripção
vencem juros, não as simples inscripções.
Av. 30 Janeiro 18/,9 (Dim·. 8007); Av. 31.
dito. (Dim·. 8009.)

- podem servir de fiança, e como, ás multas
incOlTidas conforme o al·t. 107 do Cod. e
Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. /,6. Dec.
Reg. 595, 18 Março 1849, art. 18, S 2.

- sobre ellas póde o banco commercial do Ma
ranhão emprestar. Dec. Estal. 597, 2/, Mal'ço
i8h9, art. U, § 4, bem assim a caixa com
mercial da Bahia. Dec. Estal. 66/', 18 Ja
neiro 1850, art. 12, S5. (Diar. 8325.)

- declarou-se que o final do art. 3.· Ord. 30

n

Março proximo passado sobre procurações
não é extensiva a cobrança uos juros das
apolices nem ás operações de transferencia.
Av. 100, 23 Abril 18/,9.

APOLlCES: declarou-se que o art. 37 ua Lei 15
Novembro 1827 se deve executar resLl'Ícta
menle, e como. Av. 23 Julho 18/,9. (Dia1'.
8161.)

podem servir de fiança aos corretores. Dec.
Reg. 648, 10 Novembl'o 18/'9, art. 10, que
com missão cobraráõ de sua compra ou
venda, art. 39.

regulou-se a execução do art. 4~ Lei 369, 18
Setembro 18/,5. Dec. 655, 28 Novembro
18/,9.

só as dadas em pagamen lo de dividas inscrip
tas, e não os conhecimentos, vencem juros,
conforme o art. 1.5 Lei 15 Novembro 1827.
Av. 8 Março 1850. (Dim·.8353.)

APOLICES de empI'eslimos p,'ovinciacs: as de Minas
para consll'llcção da eslrada da ParalJybuna
forão isentas de seIJo na Lransfcl'encia. Lei
514, 280utubr018h9, art. 30. (Dim'. 7939.)

APOSENTADORIA; mandou-se p[lgar ordenado e
gratificação de diredor do curso juridico
de Olinda a individuo nomeado que era pro·
fessor de preparatorios jubilado. Av. 31
Agosto 18/,7. (Gaz. Off. 103, 2.° vol.)

seus vencimentos não são subjeitos a penho
ras ou execuções. Av. 43,23 Fevereiro 18/,9.

- para seus pagamentos autorisou-se despeza.
Dec. 626, 627, 28 Julho 18!t9.

- não podem as assembléas provinciaes conce
der. - Vid.Av.26 OUtUb,'O 18Jj9. (Dim·.82M.)

APPELLAÇAO: declarou-se a maneira por que
devem as relações proceder quando conhe
cerem que bouve falla de formulas sub
slaociaes na formação da culpa que servia de
base ao processo do jUl'Y de cuja senlença
se tenha appellado. Dec. 525,21 Julho 1847.

- ex-officio: as precatarias para levantamento
de dinheiro de ausentes devem ser acompa
nhadas dos proprios autos de habilitação.
Ord. 1.29, 29 Setembro 18/,7. Av. 30 dito.
(Gaz. Olf. 153, 2. o vol.); Ord. 30. 2h Feve
reiro 18/,8. Av. 8 Abril 1850. (Diar. 8389.)

nas em que fÔI' parLe a fazenda nacional devem
as lllesoural'ias das provincias em que houver
relações fazei', e como, os supprimcntos
necessarios para seu andamenlo. Circo 19
Novembro 18!t7. (Gaz. OfT. 178,2.° vol.)

ele sentença conc!emoaLoria crime proferida
pelo juizo municipal se exclue ou não o con
demnado de valar. - Vid. Av. 37, 13 Feve
1'eiro 18/,9, S1h.

86
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APPELLACÃO: sells escl'lvaes ·na Bahia devem
obse~l'ar no lraslado dos aulas a pratica
seguida pelos escrivães do Imperio. Av..H ,
17 Fevel'eiro 18/,9.

ex-offieio lem as justificações no juizo dos fei
tos, para que as lenças ou pensões bajão de
passar de pessoa a pessoa. Ord. 102, 23
Abril 1849.

civei : a seu respei to ainda hoje lem logar, e
pOI'que, as cartas testemunhaveis, Av. 1. Se
lembro 1849. (Dim·.8218.)

crime ex-oflicio tem a decisão do novo jury
em virtude de protesto, nos crimes punidos
com morte ou galés, e porque. Av. 237,
18 Outubro 18,.9. Av. idem. (Dim'. 8232.)

ex-oflicio no caso do § i, art."99, Reg. 3i
Janeiro 1S.1I2 , como devo ser interposta pelo
juiz de direito para della conhecer-se. Av. 9
Março J.850, § /,. (Dim'. 8358.)

APPROVAÇAO cio goremo necessil~lo os regula
mentos internos das praças ele commercio.
Dec. Reg. 6.,.8 deiO Novembroi8/'9, art. 71..

ARHITUAMENTO de moltas por quem, e como,
será feilo. - VicL Muitas. -Reg. 595, 1.8
Marco 1.8M).

ARBITlUO do juiz tem lagar para se fazer deposito
em poder de particulares, e como. 2 Circo
e Av. 5 Março 18/'9. (Diar·. 8036 e 8062.)

ARCEBISPO: pode constituir procuradores po-r
instrumentos particulares escriptos por mão
alheia e põr elles sómenle assignados. Ord.
82, 30 Março 18h9, art. 6, § 3.

ARCHIVO de corpo: quando lhe devem sel' for
necidos os respectivos livros de escriptura
ç50, e ql1ues. Circo 239, 29 Outubro 1849.

ARCHH O militar: ordenou-se despacho livre de
prensa hydraulica para seu uso. Av. i Agosto
1.8li8 (Corr. Mer·c. 210); elevou-se o venci
mento de um gravador lithographo. Av. 21
Dezembl'O 18.t.8 (Dia?'. 7980); os officiaes
nelle empr'egados não vencem elape em
tempo de paz. Av. 8 Janeil'o 18/,9 (Dia?'.
7993); os vencimentos dos lilhographos tem ,
nalureza de jornaes porque estes não são
empregados publicas. Av. 2 Março 18!19
(Dim'. 8062): de seus trabalhos por ordem
do go,'erno não se r'emet1e exemplar ao pro
motor publico, sim do que se expozer á
venda. Av. 3 Março 18/,9 (Dia?'. cit.); cor
respondencia da commissão de exame das
carta das provincias do imperio deve ser
directa com o governo. Av. 29 Maio dito.
(Dicl1'.8131.)

ARCm VO publico: as folhas de suas certidões são
numeradas e rubricadas pelo official maior e

selladas com as armas impel'iaes e legenda
do eslahelecimento. Av. 28 Junho 18U.
(Gaz.O!f. H5, 3.° vol.)

ARCHlVO publico: a ellc se remetlem os termos
feitos de nascimentos que houverem logar
a bordo de emharcacões durante sua via
gem. Reg. 520, 11 J~nho 18h7. art. 120.

- par'a execução da Circo 9 Março 18k&. Circo
Av. 26 Outubro 18!~8. (COl·I·. Mere. 298.)

- como se parlilharáõ os emolumentos das cet'
tidões. Av. 30 Janeiro 18h9 (Diar. 8008);
nelle se mandárão archivar os estatutos do
Nucleo Horticulo Braziliense. Av. 8 Agosto
18/,9. (Dial·. 8175.)

ARCHIVOS ou cartorios publicas por mais privile
giados quesejão devem exlTahir gratuitamen.
te os documentos que 05 officiaes dafazendaa
hem deste necessitarem. Av. 30 Oulubro
18lt8. (Dim'. 79la2.)

ARESTOS não consliluem as autoridades judicia
rias nas suas sentenças em prejuizo da fa
zenda nacional. Av. 19 Novembro 18á9.
(Dial'. 8261.)

ARMAÇOES de halças em !taparica e !tapoam lU

Bania autorisou-se, e como, sua venda ao
proprietario estando sequeslrados pela fa
zenda nacional. Av. 20 Maio 18.&8. (Gaz.
Off.118,3.°l-Jol.)

da Piedade, em San ta Catharina, mandou-se,
e como, a'rrematar. Á'v. 27 Outubro 1.8~9.

(oDiar: 82h2.)
ARMADA: escrivães: 30 Janeiro 1808. Ord."5

Novembro dito; 12 Maio 1813 ; 2 Abril 1834
(Repel't. Cunho Mal. Suppl. ESCI'ivão, n.
;:\ e 5); congrua de religiosos capelIães. Dec.
1h Junho dilo. (Coil. Nab.) .

sobre seu capellão-mór: 10 Setembro 1.808
(Repel·t. Cunho Mat. Sappl. Capellão); obri
gações de seus escr'ivães. Ord. 1.. 30 Se
tembro 1808 (Coil. Nab.) ; vencimentos de
carpinteiros e calafates. Ord. 19 Outubro
dito (CoU. cit.) ; numero que deHes terãO os
navios fnndeados na côrte. Ol'd. 2.· 20 dilo
(CoU. eil.); conservação de carnes salgadas.
Olf. 1.° 16 Fe\'el'eiro 1809. (Coil. cit.)

faculdades aos seus réos em conselho de guerra
para melhor se defenderem. Alv. 17 Junho
181.:1; a seu physico-mór soldo de capilão
de mar e guel'l'a. Dec. á Dezembro iSU
(Coil. Nab.); Av. 26 Maio 1827. (Reperi.
Cunl. fi{ato Sappl. CapeUão-mó/', n.o iI.:
angmenlo de soldo a commissarios e escn
vães de [ragàla e náo. Dee. 11 Agosto 1819;
seus escaleres não devem estar á noite elD

lerl'à. Port. 27 Julho i825 (Repert. Ctmll.
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Mat., Escale?'); os que forem ao arsenal e
as lanchas lerão a bordo um guarda marinha
para obstar deserção da tripulação. Porto 3
Agosto 1825 (Repert. cito n.O 2); em falta de
guarda marinha irão officiaes inferiores; e
os dos commandantes não são obrigadas a
ir ao arsenal para desembarcarem; dero
gado assim o Av. 18 do corrente que o deter
minava. Av. 25 dito.- Vide Av. 25 Fevereiro
1826 (Repel·t. cito n.° 3); sobre seus capel
lães, 1 Outubro 1825 (apenas cito Repel't. cit.,
Suppl. Capellão); Instr. para correcção dos
presos na presiganga. Av: 1,.0 19 Outuhro
1831 (CoU. Nab.) ; obrigações dos capellães
sobre educação das equipagens. Dec. 24
Outubro 1833, arl. 2: aoAv. 17 Julho 1844
addic.; Av. 12 dito. (Jorn.205.)

ARMADA: suas embarcações são visitadas, e como,
pelo;; empregados consulares do imperio,
que primeiramente o serão pelos respecli
vos commandantes, e com que formalida
des. Reg. 520, 11 Junho 1847, arts. 36, 37.

- ao Reg. 1.h Abril 1834, art. 34, addic. Reg.
520, H Jnnho 1847, art. 88.

- qne soccorros, etc., devem os consules brasi·
leiros em paiz estrangeiro proporcionar ás
embarcações nacionaes. Reg. 520, 11 J unh o
1847, art. 116.

- aI) Reg. 14 Abril 1834, art. 45, addic. Reg.
520, 11 Junho 18h7, arts. 138, 1.39.

~ ás suas embarcações requerem os consules
brasileiros passagem, e como, os marinhei
ros nacionaes que devão ser protegidos.
Reg. 520,1.1 Junho 1847, art. 167.

- declarou-se que no anniversario natalício da
Sra. princeza D. Isabel se devia praticar o
que se observava no de S. Ai o Principe Im
perial. Av. 17 Junho 1.847. (Gaz. Off. 39,
2.° vol.)

- regulou-se a fórma dos pagamentos a seus
officiaes, operarios e guarnições dos navios
armados, desarmados e transportes. Av. e
Inst. 17 Junho 1847. (Gaz. Off. hi,2.ovol.)

- ordenou-se como se faria o pagamento das
guarnições de seus navios, conforme as
Ord. Gel'. n.O 20 de 30 Junho 1836, e Porto
19 e Ord. Gel'. n.O 46 de 23 Julho 1836,
excitadas pela Circo n.O 39, de8 Julho 1847.
(Gaz. Of{. 56, 2.° vol.)

- declarou-se que os praticos das estações na
vaes são subjeitos ao imposto de 5 p. °/G' Av.
i Julho 18.47. (Gaz. Olf. 52, 2.° vol.)

- estabeleceu-se methodo de executar-se as or
dens relativas ao desembarque de praças de
marinhagem dos navios da armada. Ord.

II

Gel'. 3." 1.0 Julho 18h7. (Gaz. Of{. 56, 2. 0

vol.)
ARMADA: providenciou-se a que os recrutas de

15 a 30 annos vindos para o exercito, e que
não servissem, fossem remeltidos para a
armada, sendo aptos para a vida do mar.
Av. 12 Julho 1867. (Gaz. Off. 62, 2.° vol.)
e vice-versa. Av. 15 Julho 1.847. (Gaz. Olf.
66,2.° vol.) Av. 20 Julho 1847. (Gaz. Of{.
69, 2.° vol.)

- creon-se commissão de revisão do Reg. Provo
e proposição de melhoramentos no serviço
naval. Dec. 21 Julho 1847 (Gaz. Of{. 66,
2.° vol.). exlincla por Av. 9 Março 1848.
(Gaz. Off. 56, 3.° vol.)

seus navios que não tiverem de 12 boccas de
fogo paTa cima não devem dar salva com
maiol' numero de liros do que as boccas que
montarem. Av. 30 Julho 18b7. (Caz. Of{.
78, 2. ° vot.)

- para serviço de seus navios creou-se o corpo
de fuzileiros navaes. Res. h51 A. 31 Julho
executado por Dec. PJ. 535, 11 Setembro
1847 (CoU. Typ. Nac.), e Av. 21 Outubro
dito (Gaz. OIf. 166, 2.°vol. - Vid. F LLzileil'Os.)

- para seu serviço não se remettem homens in
capazes. Av. 14 Agosto 1847. (Gaz. Of{. 90,
2.° vol.)

- providencias sobre a maneira de se fazer o for
necimento aos seus navios, e de comprar-se
o necessario para as diversas secções. Av.
1ft Agosto 1847. (Gaz. Olf. 86.) Av. 27 No·
vem18h7. (Gaz. Of{.179, 2. ovol.)

- ordenou-se que a bordo de seus navios só se
consentisse o armamento proprio além do
que pertencesse aos soldados de suas guar
nições. Av. 26 Agosto 1847. (Gaz. Off. 97,
2.° vol.)

- ordenou-se que todas as reparlições se conser
vassem aberLas para esclarecimento, em
quanto o respeclivo ministro estives e na se
crelaria. Av. 1 Setembro 1847. (Gaz. OU:
104, 2.° vol.)

desertores della forão, e como, perdoados.
Dec. 7 Setembro 18.47. (Gaz. Off. 122, 2. 0

vol.) Dec. 559, 2 Novembro 1848.
- ol'denol1-se que aos seus navios quando sahi

rem se forneção bois, conforme a lotação
das guarnições. Av. 16 Setembro 1.847. (Gaz.
Off. 119, 2. ovol.)

- declarárão-se as vantagens do mestre de ap
parelho do Trem de Malto-Grosso, e a subor
dinação e obrigações da companhia de im
periaes marinheir~s da dita provincia. Av.
16 Setembro 1847. (Gaz. Olf. 119, 2.°vol.)

85.
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ARMADA: cstabelecerflo-se regras permanentes
para engajamento ela marinhagem ueces
saria ao~seu navios. Av. 24Setembro1847.
(Gl.lz. 0fT. 122, 2. 0 ,'ol.)

recrutns para elJa como deven) ser l'em~llidos

e separados pelo COlllllHlodaule da fortaleza
de Villegaignon na côrte. Av. 27 Setembro
18á7. (Gaz. Off.12G, 2. o vol.)

em ullimo logar nn escala de mbarques se
mandou collocar seus eserivães desembar
cados, que sem justa causa se escusassem
de cel'tos serviços. Av. 9 Outubro 1847.
(Gaz. 0/1: 139, 2. o vol.)

- mandou-se observar a nova tabella das rações
a bordo de sells navios. Dec. 5ltl, 5.ovem
bro 18ft7.

relTularão-se ,IS lolacões e boccas de [°0"'0 com-o .
petenle~ a seus pequenos navios. Av. 10
Novembro 1S'-7. tGaz. 0fT. 161, 2.° vol.)

re"'u]al'[to-'e as trilJUlacões dos seus navios deo .
maior porle. Av. 3 Dezembro 1847. (Gaz.
0f,179,2. o vol.)

transporles ordenou-se que ficassem a cargo
do quartel general da marinha, excepto os
que conduzissem madeira para os arsenaes
de marinha. Av. 3 Dezembro 1.847. (Gaz.
Of, 182, 2. o rol.)

determinou-se que os seus commissarios,
escrivães e dispenseiros embarcados em
navios surLos nas províncias ou podos es
trangeiros só sejão substituidos quando se
recolherem á côrte; revogado assim o art.
4.° do Av. 9 Dezembro 1845. Av. 17 De
zembro 18ft7. (Gaz. Of{. 192, 2.° vol.)

seus navios de guerra devem usar de uma ban
deira pal'ncular no gUl'lIpés. Dec. 1.8 De
zembl'o 1.847. (Gaz. Ofr. 196. 2.° l'ol.) Av.
20 Dezembro 18117. (Gaz. cito 197.) . Av. 15
Janeil'o i8L~8. (Guz. 0fr 1.5, 3.° t'ol.)

uos seus pequenos Dr\\'ios só deve 11fI1'cr um
escrivão e um dispenseiro ou encal'1'egado,
[,17,endo-se a mudança ii proporção que os
commiss(lrios forem desembarcando. Av.
1.70, 20 Dezembro 181,7.

como s "'ão P[l"'l\S as appreheosões de seus de
serlores. Av. 30 Dezembro 18[17. (Gaz. Olf.
2, 3.° rol.)

seu cooseU10 <1e qualificaçüo. - 'id. ConselllO
de ad1llillis/?·açâo. Dee. 31 Dezembro 1847.

seus fornecimentos de vil'eres e fardamentos
como se farnõ nos conselhos de ad ministra
cão, e onde não houver intendencia ou ios
peeçflo ou nos portos eSlrangeirus. Obser
vados os Reg. 8 Janell'll j 838 e 28 Novern-

bro 18!J0. Dec. Reg. 31 Dezembro 1.8h7.
(Gaz. orr 2, 3.° vol.)

ARMADA: 100 praças de marinhagem pal'a sens
navios, e carpinteiros alé 50 se mandou
engajar COI Lisboa. Av. 8 Janeiro 1.868.
(Gaz. Ofr. 9, 3.0 vol.)

regularão-se o embandeiramenlo e salvas a
'horda de seus navios. Av. 15 Janeiro 18ã8.
(Gaz.Off. 15, 3. Q vol.)

seus com mandantes quando tiverem de sahit·
de qualquer POI'to devem participal-u ao
correio, e manàat' receber as mallas. Av.
21. Janeit,o 1848. (Gaz. Off. 19, 3. o vol.)

á Cit'c 31 Janeiro 1833. Provo 25 Junho 1825
addie. Av. 24 Janeiro '1848. (Gaz. Off. 18,
3. o vol.)

auO'menlarão-sc vencimeulos dos carpinteiros
ü .
e calafales embarcados cm seus naViOs.
AI'. 26 Janeiro 1848. (Gaz. Off. 22, 3. o vol.)

ao cooJmissario do o. ° de nau encarregado da
cordoaria e armação de S. Domingos man
dou-se, e pOI'que, abonar "encimenlos de
embarcado em lransporte. Av. 26 Janeiro
1848. (Gaz. Off. 23,3.° vol.)

para seu hospital se mandou applicat' pade do
quartel de arlilheria da marinha da Ilha das
Cobras, e como, para residencia de seus
empregados, bolica, laboralorio, capeUão.
officiaes de saúde, e bem assim a capella de
S. José na mesma fOl'taleza. 2 Av. 4 Fevereirll
1848. (Gaz. 0fr 30,3.° vol.)

- seu conselho de administracão deve fiscalisar
os contraclos feitos peia intendencia na
corte. e prover sobre rações, e fornecer a
divisiio natal estnciooada no Rio da Pt'a!..,.
Av. 5 Fcvereiro 18ft8. (Gaz. 0fr 31, 3.'
vol. )

ampliou-se o at'L. 4, § 2, Reg. 5ltG, 31 Dezem
bro 18á7, par'n conselho de adminisll'ação
do pessoal da:lrmada. Av. 5 Fcvel'eír018ú8.
(Goz. Off. 31, 3.° vol.)

seus officiaes se mandOLl, e como, habilitar
nos eXHI'cicios de infanleria para serem em
pregados em destacamentos de fuzileiros
llavnes. '\L 7 Fe,ereiro 1848. (Goz. Off.3t.
3.° vol.)

á sua companhia de imalidos derão-se lostr.
com o Av. 7 Fevel'ciro 18lt8. (Goz. Off. 31.
3. 0 1'ol.)

ao seu quartel geoeral se mandal';lo entregar
diariamente 1.2 exemplares da Gazeta Offi
cial. Av. iG Fevereiro 18.&8. (Gaz. 0fr 3tJ,
3.° t'ol.

ao encarregado do quart~l general ordenou-Ic
que não rubricasse pedidos de munições
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navaes e de guerril, e para seus navios, scm
que os commandantcs mostrassem consu
midas as quantidades de s~brccellentes.Av.
19 Ferereiro 1.868. (G-az. 0rf. l11. 3. o l·ol.)

ARMADA: ordenou-se que o fOl'l1ecimenlo da
botica ele scu ho pilaI fosse examinado pelo
1.°cirurgião do numel'o mais graduado, em
presença do director e 1.° cirul'giáo do esta
belecimento. Av. 26 Fevereiro 18l18. (Gaz.
Orr 48, 3.° l;ol.)

- como devem ser CJuaIificados volantes os offi
ciaes da armada e emprcgados dc marinha
embarcados a bordo de oavios estaci.onados.
Av. ,ti6, 20 Março 18.ti8.

- ordenou-se Cjue o fornecimento aos peesos sen
lenciados fosse feito pelo respecLivo conselho
d adminisLraçüo. Av. 29~larço 1848. (Goz.
Olf. 75, 3. °vol.)

- aos seus navios nas províncias é dado o SanLo
pelos presidenLes. Av. 16Junll018LJ8. (Goz.
Off. 161, 3.° vol.) Prol'. 15 Julho 1848.
(Goz. Orr 164, 3.°I.'ol.)

- a um capitão de mal' e guerra preso conce
deu-se a cidade do Rio de Janeiro pOl' ho
menagem. Av. 7JuIh01848. (Goz. Off. 153,
S.ovol.) Av. 10 dito. (Goz. cit.155.)

- para conselho de guerra a seu offieial se man
dou que servisse o auditor de guel'ra em ra
zão de suspeição dada pelo ele marinha. Av.
11 Julho 1848. (Gaz. Off. 155, 3. oval.)

- recrutamento pat'a ella autorisou-se na fórma
das leis em vigor. Res. 497,22 Julho 1848,
art. 1.°, § lJ.

- approyou-se modelo de lil't'o mesLre de seus
ofliciaes ordenado por Av. li Abril '1839. Av.
28 Julho 1848. (Cano, 111el·c. 210.)

- duvidas se decidirão sobre seus officiacs de
apilo scnLenciados. Av. 15 Setembl'o 18lJ8.
teorr. i1fel'c. 2õ9.)

- solverüo·se duvidas itcel'ca da t'eiJllegl'açflO dos
seus officines que li"el'em lido baixa por 5l'O

'coça. Av. 15 Selembro 18l18. (Carl'. llel·c.
259.)

- praças della [Iggressores em qne j lIizo são pro
cessadas. Av. 20 Selembro 1848. (COIT.
Mm. 262, 2.° vol.)

- aos ofEciaes ele apito senlenciados ampliou-se
aRes. 22 Janeiro 1833, applicando-se o
Alv. 23 Abrj11790, quando fOl'em dos na
vios a que pertenccl'em mandados p.'esos
para outras prisões. Pt'or. 1. ", 26 Setembro
lS4~. (Diar. 79/'4.)

- (} seus otlicines que tiverem tido baix[I por
seOlença e forem reintegrados por perdão
lornrlO a occllpar o poslo ().crdido, contando,

e como, o tempo, segondo fôr declarado no
DecI'. de perdflO. Provo '2•• 26 Setembro
18.~8. (Dim·. 794LJ.;

ARMADA: os commaouantes dos navios devem
no l'ecebimen to c exame dos generos, etc.
ohseI'var religiosamenle o AlI'. 7 Janeiro
1797, e Reg. Provo Av. 13 Outubro 1848.
(Con'. Merc. 285.)

asylo de invalidos para eBa foi o governo au
torisado para creal', e como, e com que soc
COI'r03. Lei 514, 28 Onlubl'o 18/'8, arls..
23,2lJ.

ao seu corpo de saúde foi o govel'no aulorisado
para daI' nova organisação, e como, e com
que vanl[lgens e accesso. Lei 5U, 28 Outu
bro 18á8, arl. 25 , executado por Dec. PJ.
607, 23 Abril 1849.

seus offieiacs empregados no serviço da com
panhia brasileira de paqueles de vapor per
cebem o soldo de terra. Lei 514,28 Outubro
1848, art. 26.

foi revogado o Av. 17 Dezembro 18/'7 sobre os
embal'qnes dos offieiaes de fa'lenda , e man
dado observar o Av. 9 Dezembro 18J.5. Av.
13&, 6 Novembro 18.48.

distinctivos de seus cirurgiões. Dec. 560 16
Novembro 18li.8. Provo 25 Novembro dito.
(Dim·. 7974.)

aos engajados para seu serviço não se levào em
conla os dias que esliverem 00 hospital. Av.
17 Novembro 18â8. (Dia,.. 7949.)

--.. seus officiaes que por omissão ficarem em porto
diverso do seu destino, vencem meio soldo
e passão por conselho de guerra; por doen
tes, recolhem-se ao hospital e vencem os
soldos de embarcados. Av. 28 Novembl'o
1848. (Diw'. 7962.)

aos commandantes de cus navios, ou dos pa
queles, se enlregaráü 05 officios do' presi
dentes para a secI'elaria de marinha, e nã~
se laoçúo na mala. Av. 1 Dezembro 1S48.
(Di01" 7966.)

de que mei.os deverá usnr o audilor della par.1.
compellil' qualquer empregado da reparti
qão da marinha a comparecer peranle elle.
Prol'. 5 Dezembro 1848. (Dia,.. 797LJ.)

providencias a bem do regimen do seu hospi
lal. Av. 22 Dezembro 18lJ8. (Dio,.. 7979.)

para serviço a bordo das barcas de vapor ao
Estado, relativamenle ás machinas, deu-se
regulamenlo. Av. Inst. 2 Janeiro 18.&9.
(Dia?·. 7985.)

- filhos de seus officiaes são lambem preferidoa
para aspiraoles a guardasmariohns, ar1.3.-;
o 1. o e 2. o commandanles da academia de
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marinha são officiaes da armada, art. 8. 0
;

e com que vantagens, art. 11; onde se fará
o ensino de manobra e trabalhos de appare
lho, art. 13; quartel dos seus commandantes,
art. U. Dec. Est. 586, 19 Fevereiro 18!9,
aUerado pelo Dec. 641., 10 Outubro 18/,9,
art. 1, etc.

ARMADA: o inspector do arsenal de marinha
quando enviar à secretaria as contas de des
pezas feitas nos seus navios sob suas ordens
deve emiltirjuizo sobre amoralidade de11as.
Av. 6 Março 18/,9. (Diar. 8068.)

- determinou-se que seus navios não permittis
sem que as embarcações procedentes da Si
cilia com bandeira diversa da do reino das
Duas Sicilias, arvorassem nos portos do
lmperio taes bandeiras, e bem assim que
não correspondessem a quaesquer sauda
ções do ceremonial marilimo. Circo 71, 12
Marco 18,49.

- mando'u-se observar inslrucções para escrip
turação e fiscalisação das despezas da repar
tiÇão da marinha no Rio Grande do Sul. Av.
Instr. 83, 30 Março 1849.

- aos commissarios dispenseiros de embarcações
consideradas transportes se suspendeu a
gratificação que se dá aos dos navios de
guerra por cuidarem do trem de artilheria.
Av. 12 Abri118.49. (Diar.8107.)

- eommandantes de seus navios de guerra de
'Vem mandar buscar nos correios a corres
pondencia respectiva. Av. U Abril 18A9.
(Dim·. 81H.)

- l'encimentos de embarcados em transporte se
mandou abonar aos officiaes de fazenda ex
tra-numerarios nomeados pela intendencia
da marinha da côrte para servir em impe
dimento de outros seus subordinados. Av.
2 Maio 1849. ('pia,'. 811.3.)

- aos seus escrivães se fez extensivo o § 3, tit. 6,
Alv. 7 Janeiro 1797, naparte em que manda
abanar aos commissarios dous ou lres me
zes de soldo adiantados. Av. 3 Maio 1849.
(Dia,'. 8lt3.)

- os seus officiaes e mais empregados pagarão os
6 p. %e se110 na côrte. Av. Circo 11 Julho
1849. (Diar. 819A.)

força deHa que estiver presente em occ3sião
de incendio fica á disposição da autoridade
policial, e como, na côrte. Av. 12 Julho
18A9. (Diar. 8161.)

- mandou-se contar aos individuos deDa como
tempo de serviço militar aquelle que estu
dárão com aproveitamento na academia de
marinha na côrte. Av. 201, 9 Agosto i8!9.

ARMADA: seus officiaes contão antiguidade, epara
que fim, da data em que se matriculárão na
academia. Prol'. 18Agosto 184.9, (D. 822~.)

- petições pedindo remunerações de serviços
neHa prestados como serão dirigidas à res
pectiva secretaria. - Vid. Dee. 632, 27
Agosto 1.81,9, art. 5, ele.

suas embarcações como são visitadas pelos olli
ciaes encarregados do registro do porto na
côrte, art. 2. 0, § 1. 0; aos officiaes da armada
como impediráõ a sahida, § 4. 0; as embar
cações de guerra quando tiverem de sabir
depois do sol posto o qne praticaráõ, arts.
3.°, /,.0, 6.°; desertores da armada como
serão apprehendidos, art. 11. Av. lns!. 223,
(j Setembro 1.8,49.

concedeu-se perdão aos réos de deserção, e
qual. Dec. 639, 29 Setembro 181,9.

declarou··se como se deverá proceder criminal.
menle contra suas praças qne deserlarem.
Provo 23 Oulubro 18,49. (Dial'. 8252.)

- erdenou-se que o official della encarregado de
visitar as embarcações que enlrarem, estio
vesse sempre na fortaleza de Villegaignon.
Av. 31 Oulubro 181,9. (Dia,,, 8267.)

determinou-se cemo se devem passar os vales
de fornecimento de racões diarias de pão e
carne, etc. Av. 8 No~embro 1.8lt9 (Diar.
8269); ampliado aos navios desarmados.
Av. 11 Dezembro dito. (Diat'. 8286.)

- camas de ferro se mandou, e como, fossem
postas em todos os seus navios para os res·
pectivos officiaes. Av. 29 Novembro iS,\9.
(Diar. 8279.)

que fardamento se dará aos fuzileiros navaes
destacados a bordo de seus navios. Obserf.
6." do Av. e Tab. 255, 17 Dezembro 18,19.

- regulou-se a correspondencia de salva p~05
navios nacionaes quando algum eslrange~o

saudar a visita que lhes fizer alO'um subdlloo .
do Imperio. Provo U Janeiro 1850. (Dia!.
83U.) .

- fez-se a designação da força naval do Irnpeno).
Dec. 667, 26 Janeiro 1850. (Dia!" 8338.

ARMAMENTO do corpo de fuzileiros navaes ColDO

seria fornecido. Av. lasi. 25 Novembro 18A7,
art.8. (Gaz. Off. 173, 2.° vol.) • de

approvon-se tabella dos preços e d~raçao la
seus diversos artigos para o exerCito efor
lezas. Dec. 51,7, 8 Janeiro 1848. al

_ declarou-se que as companhias fixas de cav .
laria ligeira devião ter as mesmas peças.
elc., que competissem pela tabella nos(Go~
pos desta arma. Av. 2õ maio 1848. Q.'
Off. 122, 3." voto )



( 679 )

ARMAMENTO: sem apresentar-se licença devem
as alfandegas não despachar, e que destino
tem. Dec. Reg. 633, 28 Agosto 1849, art.
7, § A, arts. 8, 9. Av. 31 OUlubro 1849.
(Dia)'. 8247.)

_ nacional remetlido para Malto Grosso deda
l'ou-se devet' pagar taxa nas barreiras da pro
víncia. Av. 24 Outubro 18/a9, (Dia7·.8254.)

_ competente no corpo de fuzileiros navaes re
gulou-se como se forneceria, e sua duração,
preço, ele. Av. e Tab. 255, 17 De'lembro
18h9. '

ARMAS do 1mperio porão os consules sobt'e a porta
priucipnl da sua residencia, e para que fim.
Reg. 520,11 Junh018l~7, arls. 51, 52.

-com baionetas despachão-se nas alfandegas,
mas depositão-sc no arsenal ele guerra até
o1.Jler-se liceoça do governo. 2 Av. 23 De
zembro 18á8. (Dim" 7979.)

- qunes não lem despacho nas alfandegas. Dec.
Reg. 633, 28 Agosto 18/'9, art. 7, § 2, art.
8, 9. Av. 31 Outubro 184.9. (Dia)'. 8247.)

ARMAZE[lAGEM: no deposito de GÔa. Alv. 4 Fe
mreiro 1811., § 9, etc. (CoU. Ou,., P7·.) Ao
Alv. 26 Maio1812. Res.11.Novembr01817.
(Ind. Alb. Di,'qitos pago 67.)

L- suas despezas pagão, e como, as mercadorias
arremaladas por consuma. Dec. Reg. 589,
27 Fevel'eiró 18/a9, arts. 7, 8. - Vid. Dec.
Reg. fi90 mesma data.

- qllaBdo se não paga por não ter culpa o dono
da meroadoria. Av. 21 Junho 1849. (Diar.
8134.)

- declarou-se que o .J,. o p. 0/. addic. do art. 20,
L. 18 Setembro 18á5, é da mesma natureza
do imposto do art. 19 cito L., e cobrança. pela
mesma base. Av. 30 Julho 1869 (Dia,..
8160) explicado por Av. 1 Setembro dito.
(Dia?'. 8200.)

- pagão-se, c como, os objectos que se admit
tem a despacho livre. Dec. Reg. ?33, 28
Agoslo 1849, art. 2, § 2. Av. 31 Outubro
1849. (Dim'. 8247.) Av. 9 Março 1850.
(Dim·. 8354.)

ARMAZENS de arligos hellicos: informações e
quacs deHes se exigirão. Circo 24. Dezembro
18/a7. (Gaz. Off. 1, 3. U vol.)

- antigo da polvora na capita I do Maranhão foi
eocol'porado aos proprios proviDciaes. L.
514, 28 Outubro 184.8, art. 41.

-- ollidaes nélles cl1l'pregados não "cncem etape.
{lirl:. 62, '8 M'arço 1849.

~ de deposito da repartição da marinha creou
S'e, e có'm'o regulado, no Rio Grande do Sujo
Av. Iústr. 8'3, 30 M"3rço 18li9, art. !t, etc.

ARMAZENS de arti~os bellicos: dclles nenhum
objecto põde 51lhir para serviço eXlTanho.
sem previa autorisação do ministerio da.
guerra. Av. 10 Junho 1849. (Dim'. 812&.)

ao encarregado de trem beUico compete o ven
cimenLo de estado maior 2.· cla~se. Av. til
Setembro 1849, (Dim·.8213.)

alfandegados: a Ord. 24 Julho 18!J6 declarou
quaes os generos que não poderião recolher
em armazens não alfandegados. Av. 13 No
vembro '1849. (Dial'.8254.)

ARRENDAMENTO por longo prazo pal'a illudir o
pagamento da siza de alienação não põde
legalmente ser obstado. - Vid. Av. 18
lIIm'ço 18ft7 (Gaz. Off. 172.), mas põde, e
como, reincidir-se. Av. 6 Junho 1849. (Diar_
8132.) - Vid. Av. 12 Outu.bro 18M}, (Diar.
8229.)

de predios ou escravos não paga sello propor
cional. - Vici. Sello. Ord. 242, 5 Novembro
18/a9.

ARRIBADA: aoReg. 14Abri118M, art. ~O addic.
Reg. 520, 1.1 Junho 18ft7, arls. 12"., :125.

- forçada exime de apresentação, e como, de
cal'ta de saude, A.v. 2.44,13 Nóvembro i8~9.

ARROLAMENTO: - Vid. tambem Censo.
- de embarcações não comprehende, conforme

os arts. 70, 74 Reg. 19 Maio 18ft6, as de ser
viço particular. .Av. 23 Novembro 18~7.

Gaz. Off. 174, 2. o vol.)
ARROMBAMENTO de malas do Correio. - VicL

Cm·reio. Dee. Reg. 637, 27 Setembro 1849,
arts. 33, 269.

ARROZ: á POl'l. 18 Junho 1828 CCoU. Nab. ) adde
Porto 19 Junho 1828. (Ind. Alb. verbo Di
zimo e guias.)

- s'Obr/} elle pôde, e como, emprestar O banco
commercial do Maranhão. Dec. Estat. 597,
2/, Murço 18-"9, ad. 14, § 5.

ARRUMAMENTO: á Lei cit. explicações. Av. 6
Setembro 1848 (Con'. M (11'C. 289.) Av. 8
NO\'embro dito, S1. (Diar. 79."3.)

ARSEN AL de goerra: divisão de classes de gener4l8.
13 Fevereiro 1827. (Repcrt. Cunho blat.
Sup'pl. Classe 11.2.)

á Lei 2113, 30 Novembro 1841, art. 39, etc.,
acide. alLerada pelo Dec. 112, 22 Dezem
bro 18ft1.

das companhias de artifices dtllle se removem
para outros corpos da guarnição na côm
as p1'aç:Js innabeis para aprender offici05.
assentando-se pr'aça nas referidas compa
nhias aos recrutas que tiverem officio. A:r.
7 Junho 18ft7. (Gaz. Off. 38, 2.-l'ot.)
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ARSENAL de guerra: ordenou-se que seu direc
tor pedisse dispensa do jury para o porteiro.
Av. 12 Agosto 18lt7. (Gaz. Off. 92, 2. 0 vol.)

- mandou-se neHe crear officina de instrumen
tos mathematicos. Dec. 530, 28 Agosto
1847.

- os conhecimentos passados aos vendedores de
generos para elle, em que caso não pagão
seIlo. Av. 30 Selembro 181.7. (Gaz. Off.153,
2.o vol.)

- seus menores e Africanos recebem 05 soccor
ros espirituaes do capellão das companhias
de arlifices. Av. 6 Outubro 18A7. (Gaz. Off.
13lt, 2.° vol.) ,

- approvarão-se os vencimentos dos mestres,
contramestres e apparelhadores de suas offi
cinas. Av. 12 Olltubro18!i7. (Gaz. Off.139,
2. 0 vol.)

- o escrivão do seu pagador não lhe deve entre
gar as ferias senão depois de passadas as
competentes quitações; sendo o fiel do pa
gador das tropas empregado do arsenal deve
preferir sempre o serviço deste estabeleci
mento ao da pagadoria. Av. 22 Dezembro
f8lt7. (Gaz. Off. 197, 2. a vol.)

- informações, e quaes, delle se exigirão. Circo
2.4 Dezembro 1847. (Gaz. Off. i, 3.° vol.)

- os mestres e mais operarios deHe não devem
·ser inspectores de quarteirão. Av. 12 Abril
181,8. (Gaz. Off. 86, 3. a vol.)

- JCOS aprendizes ausentes são considerados de
. sertores na fórma do regulamento do exer

cito. Av. 5 Maio 1.848. (Gatt. Off. 1OJ, 3. 0

vol. )
- no da côrte approvarão-se medidas propostas

a respeito dos novos meios usados para sal
vação das pessoas que possão estar nos edi
ficios incendiados. Av. 12 Maio 18lt8. (Gaz.
Off. 111, 3.· vol.)

- da côrte em occ3siões de incendio fornece as
escadas e saccos de salvamento mandados
fazer ulteriormente para tal6m. Av. 18 Maio
18lt8. (Gaz. Off. 11.4, 3.0 vol.)

- ás arrematações que por contl'acto se fizerem
nas provincias em que houver arsenal,
assisle o procurador fiscal, conforme o art.
56, Lei !lOulubro 1.831. 2 Av. 27 Julho
18lt8. (Gaz.OIf. 166, 3. o vol.)

- seu pagador teve augmento de 600:tj) no or
denado. Lei 5U, 28 Outubro f8lt8, art. 5,
S 3, supprimidos lt80:tj) de dous praticantes
da contadoria da côrte; e percebendo o offi
eial da mesma ordenado igual ao do 1.°
oflicial da. secretaria do arsenal, S6, ido

- regulou-se o modo de effectuar o pagamento

das ferias dos operarios na côrle. Av. laslr.
11 Novembro 18/,8 (Dim·. 79/'5); não com.
pl·ehende os doentes, presos, ou na guarda
nacional, que poderáõ ser pagos por pro
curação. Av. 21 Dezembro dito. (Diar.
7980.)

ARSENAL de guerra: como sel'ão pagas as ferias
dos opel'arios ordenou-se. 3 Av. lt Novem
bro 18.!i8. (Dim'. 7938.)

- os officiaes neHe em pre~ados não "encem
elape. Av. Circo 62, 8 Março 1849.

regulou- se a organisação dos operarias artislal
da côrte. Dec. Reg. 600, 25 Março 1849.
(Dim·. 8071.)

seus operarias nos mezes de Abl·il a Outubro
inclusive trabalhão das 7 horas até 3112.
Av. 29 Março 1.81,9. ·(Dia?". 8067.)

- nas relações de generos manufacturados de
ve-se declarar dimensão, madeiras, jornaes,
numero dos operarias e lempo. Circo 12
Maio 18/,9 (Dia7.. 8125); modelo com Av.
17 Setembro dilo. (Dim'. ~215.)

- seus inspectores que obrigações tem relativa
mente a extinccão de incendios. A". 12 Ju
lho 181l9. (Dia;', 8151.)

e1feitos e mercadorias para elles impOl·tados
tem despacho livre. Dec. Reg. 633, 28Agosto
18M), art.1,§3. (Dia?" 8199.) Av. 310~

tubro 18fl9 (Dia?". 8247) ; neHes se deposl'
tão substancias venenosas e armamento e
petrechos de guerra despachados nas alfan
degas, até licença do governo, arts. 8, 9.
(Dim.. eit.) .

na côrte prohibio-se conservar-se operarIOs
escravos emquanto houver livres. Av, 12 Se·
tembro 181&9. (Dia7·. 8213.) Av. 19 Novem·
bro 1849. (Dim'. 8275.) .

- quando forem os corpos de linha rorn~cldoi
de artilharia para que não é necessarla au
torisação especial, communica-se logo á
respectiva secretaria. Av. Circo 8 Outubro
1.8/,9. (Diar. 82;'[") .

_ connnúa a fornecer aos corpos do exercito os
livros mestres "eraes das companhias. Av.
26 Outubro 18X9 (Dim'. 8254); Circo 239,
29 dito. Provo 2/,7, 21 Novembro 184.9.

_ seu almoxarife declarou-se não poder tom~r

posse sem o competente titulo. e prena.
fianca. Av.15 Novembro 18/,9. (DLar. 8270.)

da côrte: ordenou-se acquisição de op~r~rio~
livres espingardeiros, ferreiros e corrlelrOS.
applicação dos Africanos livres a surrador:
e malhadores, e providenciou-se a falta e.
operarios para conlinuação de trabalhOS.
Av. 24 Novembro 1.849. (Diar. 8286.)
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ARSENAL de guerra da côrte: mandou-se illa
minar cem azeite de sebo. Av. 251, 30 No
,'embro HU9.

- conlratou-se professol' de gymnastica por 5:t/J
(líal'ios, quando désse lição. Av. 5 Março
1850. (Dim,,8357.)

- da côrte: forão desligados e tiverão diversos
destinos os Afl'Ícanos livres que figura vão no
seu pessoal. Av. 7 Mal'ço 1850. (Diar.8360.)

- da côrte: seus operarios por occasião da febre
reinan te forão mandados soccorrer pelos
facultativos do corpo de artifices. Av. 27
lVIarço 1850. (Dim·. 8389.)

ARSE AL de marinha: nenhuma embarcação
sáia sem jurar o mestre não levar carpin
teiro de machado sem passaporte e licença.
Av. iA Novembro 1808. (CoU. Nab.); grati
ficação de A80 diarios aos doas cabos da
ponte em virtude do Alv. 13 Maio 1808.
Ord.. 23 Janeiro 1808. (CoU. cit,); entrada
nos arsenaes. 26 Janeiro 1809 e 5 SeleUl
11'0 1831 (Repel't. Cunh. Mato Suppl., En
tl'm', n. 2); distribuição dos escrivães do
almoxarifado. OIT. 1.° 3 Fevereiro 1809.
(CoU. cit.) A Pro\'. 7 Julho 1808 foi decla
rada por Av. 2 Agoslo e Ord. {) Setembro
1809 (Coll. cit.); divisão das classes dos
generos, 13 Fevereiro 1827. Repel·t. Cunh.
1l1at. Suppl. Classe n. 2); á sua contadoria
são, e como, e quando, entregues os lívros
de lançamento do.s generos enviados para
bordo dos navios. Av. 22 Novembro 1832,
executado por Av. 5 Novembro 1846. (Ga:t.
Orr 61, 1.° vol.)

- para tambem ser neHe empregado creon-se
à corpo de fuzileiros navaes. Res. h51, 31
Julho, executada por Dec. PJ. 535, 11 Se
tembro 18117 (CoU. Typ,Nac.); Av. 21 Ou
tubro dito. (Gaz. Of{. 1M, 2.° vol.) - Vid.
F IIzi leil'os.

- os transportes que conduzirem maueil'a para
elIes não estão a cargo do quartel-general.
Av. 3 Dezembro 18!l7. (Gaz. Off.182, 2. °vot.)

- gl'éllificação se arbitrou ao encarregado da
escripturação da conla dos dinheiros em
uma fragala. Av. 11 Dezembro 184-7. (Gaz.

. ~ff. 187, 2. o vot.)
- mlormaçóes, e guaes, doHe se exigirão. CÍl'c.

,2!lDezembro 18!l7. (Gaz. Of{.1, 3. o vol.)
- o JDlendenle e contador geral fazem parle do

conselho de administração para forneci
mento de vivel'es é fardamento ao pessoal
da armada. Dec. Reg. 31 Dezembro 18!l7,
(Gaz. OfT. 2,3.° vol.) - Vid. Av. 5 Fevel'eiro
1848 infra.

II

ARSENAL de 11'lal'inha: ao fiv. 22 Agosto 18li6,
&c., addic., addicionada por Av. 12 Janeiro
1848. (Gaz. Of{. 11, 3.° uol.)

um construclor do da Bahia foi dispensado
do ponto, abonando-se-lhe o vencimento
em razão de mo]estla. Av. 21 Janeiro 18!l8.
(Gaz. 0rf. 19, 3.° vol.)

de Pernambuco: aos mestres e opel'arios de
primeira classe de carpinteiros e calafates
se mandou abona l' 1/2 das gratificações
constanles de tabella. Av. 26 Janeiro 184-8.
(Gaz. 0fr 23, 3.° vot.)

- no da côrte supprimio-se a officina de pin
lores. Av. 26 Janeiro 18li8. (Gaz. Off. 23,
3.o vol.)

seu engenheiro assiste, com o lente de arti
lheria, aos exames das bal'cas de vapor.
Av. 26 Janeiro 1848. (Gaz. arr 23, 3. o vol.)

- o art. 4-, § 2 Reg. 54-6. 31 Dezembro 184-7
do conselho do adminislracão da armada
compl'ellende a companhia' de invalidos,
escI'avos da nação e Africanos livres empre
gados no dito arsenal. Av. 5 Fevereiro 184-8.
(Gaz. Off. 31, 3. o vol.)

- da Bahia: tornou-se-lhe extensiva a segunda
parle do art. 4.3 Lei 369, 18 Setembro 18la5.
Lei 5U, 28 Outubro 184-8, art. 22.

- sua guarua ordenou-se que fosse auxiliada.
pelas praças dos imperiaes marinheiros e
fuzileil'os navaes. Av. 23 Dezembro 184-8.
(Dial'.7982.)

- aos menores qu·e aprenderem nas suas officinas
se mandou abonar a diaria de 4-80 réis. Av.
i Março 18li9. (Dia/'. 8068.)

designou-se a maneira pai' que deve ser feita
a escripluração dos officiaes do ela côrte.
Av. 2 ~Ilc rço 1849. (Dim'. 8068.)

- da côrte: seu inspector, nas contas de des
pesas dos navios que enviar á secretaria,
dC\'e emiltil' juizo sobre sua moralidade.
Av.6 Março 184-9. (Diar. 8068.)

- do Maranhão extincto: seu addido não pôde
sem concurso ser provido em cartorario de
thesolll'aria. Av. 31 Março 184-9. (Diar. 8066.)

- praças de sua marinhagem, marinheiros e
fuzileiros sepullão-se no campo santo da
Misericordia. - ido Av. 31 ~Iarço 184-9.
(D ial'. 8093,)

- livros de inventario das officinas supprimi
rão-se; a carga ue ferramenta e utensis
faz-se nos de contas correntes. Av. 18 Abril
18á9. (Dim'. 8112.)

- seus inspectores, &c., que obrigações tem a
respeito das providencias para exlincção de
incenclios. Av.12 Julho 18!l9 (Dia?'. 8161);

86



( 682 )

a respeito excitoll- e observancia de 2 Av.
17 Agosto 1825; 2 Novembro 1836; Av. 3
Julho 1841 e annexa. Ord. 23 Julho 1849.
(Dia?·.8171.)

ARSEN AL : effeitos o mercadorias para e1Je tem, e
como, despacho lil're. Dec. Reg. 633, 28
Agoslo 1Sã9, art. 1, § 3. - Vit!o Av. 20utllb1'o
181.9 (D im·. 82l(4); Av. 8 NOL'emúTo 1849
(Dia'/'. 82(9); Av. 11 Dezembro i8á9 (Dia1·.
8286); Av. 255 17 Dezembl'o 1!:')49; Av. 2ll
Janei1'o 1850 (Dim'. 8313); Dec. 667 26
Janeiro 1850 (Diar. 8338); Ãt'. 12 Abril
1850 (D im·. 8390. j

ARTES liberaes ou mechanicas: seus instrumentos
e utensis tem, e como, despacho livre. Dee.
Reg. 633, 28 A~osto 18lt9, art. 1, § 9.
Av. 31 Oulubro 1849 (DiaJ'; 8'>.47.)

- ohjeclos que provenhão das colJecçõcs pu
blicas do Vaticano e mnzeos de Roma,
Florença e Veneza ordenou-se não fossem
admillidos a despacho. Av. 13 OUlubro 1849.
(Ditt7'. 8231.) Circo 13 dito (Dim·. 82á7.)

ARTIFICES: praças innleis de suas companhias
remeltem-se para os corpos de guarnição
na côrle; assenta-se porém nenas praça aos
recrutas que tiverem oflicio. Av. 7 Junho
181.7. (Gaz. Off. 38,2.° vol.)

seus corpos da côrLe, Bahia, Pernambuco tive-=
rão nova organisação em circumstancias ex
traordinarias. Dec. PJ. 529, 23 Agosto 1847,
arls. 6, 7, 8. (Gaz. Off. 109, 2.° vol.)

- do arsenal de guerra: ao capellão de suas
companhias farão incumbidos os soccorros
espiriluaes aos menores e Africanos do dilo
arsenal. Av. 6 Outubro 1Sá7. (Goz. Off. 134,
2.° vol.)

- do exercito: approvou-se tabe!1a ele preço e
duração de arligos de fardamento, arma
menta, cquipamen to, arreios, &c. Dec.
Tab. 5/,7, 8 Janeiro 1848.

educaados no Maranhão: o edificio em que
estavüo passou n proprio provincial. Lei 51/"
28 Outubro 1848, nrt. 41.

companhia do corpo fixo de Malta-Grosso que
ol'ganisação levc. Dec. PJ. 57á, 9 Janeil'o
1849.

da côrle: seus officiaes não podem ser igua
lados em vencimenlos aos do deposito de
recrulas. Av. 16 Fevereiro 1849. (Dia!'.
8038. )

os officiaes empregados em seus corpos ou
companhias vencem elape. Av. 62,8 Março
18l~9.

da côrte: em occasiões de iocendio seus offi-

ciaes que obt'igaçõe:; tem. Av. 12 Julho 1,849.
(Vim'. 8161.) - Vid. Av. 6 DeZelllb1'O 1849
(Dim·. 8291); Av. 27 il'Im'ço 1750 (Dia1·.
8389.)

ARTIGOS: licença para assignal-os concedida
pelos juizes, que selJo pagão. Circo 11 Abril
18l1.9. (Diar. 8074.)

ARTILHARIA: regulou-se a fórma elo Pagamenlo de
seus ofliciaes e oulros. Av. lnslr. 17 Junho
1847. (Gaz. Off. 41., 2.° vol.)

deserlores de seu corpo, e guaes, farão per
doados·. e como. Dec. 7 Sctembro 1847.
(Gaz. Off. 122, 2.° vol.)

seu pessoal que não fosse empregado no corpo
naval creado foi mandado dispensar do
serviço naval e empregaI' no exercito. Res.
451, A, 31 Julho 181.7. Dec. 535, 11 Se·
t.eOlbt,o 1847.

- providencias sobre dissoluÇãO do corpo em
virtude da creaeão do de fuzileiros navaes
pelo Dcc. 353, ii Setembro i8á7. Av. 2t
Outubro 1SlI.7 (Gaz. Off. 14.6, 2. o vol.); Av.
Instr. 25 Novembro 1847. (Gaz. Off. 1.73,
2.° vol.)

- seu commandante dispensou-se para convo
cação de conselho de administração do hos
pital de marinha. Av. 6 Novembro 1847.
(Goz. Off. 161, 2. o vol.)

23 praças de seu corpo sentenciadas, e por sen
tenciar e doentes no hospital mandou-se que
fossem incluidas no ran,cho geral dos presos.
Av. 6Novembro 18fJ7. (Gaz. Off.161, 2. ovot.)

ARTILHARIA montada: foi subtrahido o Dec. PI.
301, 27 Maio 181.3, § 5, por Dec. PI. 529,
23 Agoslo 184.7, § 5. (Gaz. Off.109, 2,ovol.)

ii Provo 3 Novembro 1825, &c., adde. Dee.
Tab. 547, S Janeiro 18áS. (Gaz.Off. 34,
3.° vol.)

- suas promoções como conLintlão a fazer-se.
Dec. Reg. 572, 9Jaueiro 1Sá9. (Dim·.7992,)
- Vid. AL', 13 Oatub1'o 18l,9 (Diar. 82h9);
PTOV. 21 Novembro 1849.

ARTILHAmA a pé: organisação de sens corpos cI?
circumstancias extraordinarias: foi subsll
tuido o Dec. PJ. 301, 27 Maio 1843, § 4,
por Dec. PI. 529, 23 Agosto 18á7, § h.

á Porto 3 Novembro 18'25, &c., acide. Dee.
Tab. 51.7, 8 Janeiro 18á8.

- suas promoções eomo se conlinuaráõ a fi\Zer.
Dee. Reg. 572, 9 Janeiro 181.9. (DiaJ·. 7999.)

do corpo fixo de Malto-Gl'osso leve nova
organisação. Doc. PJ. 57fJ, 9 Janeiro 1849.
- Vid. Av. 13 Oalabl'O 1849 (Dia!'. 8249);
Provo 21 Novemb7'o 18fJ9.
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ARTISTAS operal'ios do arsenal de guerra. - Vid.
ATSenal de guerra.

ARVORES: arbustos frucLiferos tem despacho
livre Das alfandegas, e como. Dec. Reg. 633,
28 Agosto 1849, art. 1, § 1.3. Av, 3i Oulu
bro 18M). (Dim'.8247.)

ASCENDENTES: á Lei 1 Oulubro 1.828, art. 38
acide. Av.1lLDezembro 1847. (Gaz. Off.196 ,
2. ° '/Jol.); pela morte de pais e avós são con
cedidos aos empI'egados publicos oito dias
de nojo. Av. 21 Abril 181,9. (Dial'.8093.)
- Vid. Ci,·c. 1.7 Dezemb,.o 18!t9 (Diar.
8295); Dec. 662, 22 Dezembro 181,9.

ASSEIO: Reg. 11 Março 1850, art. 17 (Dia?" 8344.)
ASSEMBLEA geral constituinte. Falla 3 Maio

1823.
ASSEMBLEA. geral legislativa: abrio-se. Falla 3

Maio 1827 (CoU. Typ. Nac.); 3 Maio 1850.
(Dial'.8391.)

- foi prorogada por Dec. 30 Agoslo 18á7 (Gaz.
Off.101, 2. o vol.); 28Setembr01S 8. (COI·I'.
Merc.266.)

- falla de encerramento: 30 Novembro 1830,
18 Selembro 1847. (Gaz. Off. 115, 2.° vol.)
3 Maio 1.848 (Gaz. Olf. 100, 3.° vol.); 1
Janeiro 1850 (Dia,.. 8290); 3 Maio dito
(Dia,'. 8391.)

- decIarárão-se as casas em que o empregado
publico seu membro póde conlinuar no
exercicio do emprego. Av. 22 Setembro
18118. SuppI. ao Cad. 9.°

~ foi adiada. Dec. 5 Outubro 18á8. (Corr. Merc.
273.)

sobre sua competencia para annullar lei pro
vincial que transferira uma feira de logar.
- Vicio Av. 152, 23 Novemb,'o 1848.

camara dos deputados foi dissolvida. Dec. 19
Fevereiro 18119 (Vim'. 8021); mandou-se
eleger, e como, onU'a. Dec. 22 dito. (Dim'.
8035.) - Vid. Av. 145,29 illaio 1849.

ASSEMBLÉAS provinciaes: sobre lei da de Santa
Calharioa prohibindo a professor de aula
de primeiras letras servir de juiz de paz, sem
demittir-se daquelle emprego. Av. 28 Ou
tubro 1847. (Gaz. Off. 192,2.° vol.)

- declarou-se que aRes. 10 Outubro 18/16 sobre
licença para officios mechanicos, e a de 31
Outubro sobre augmento de fôro das terras
das camaras olfendião a 1.' o Trat. com a
França e a 2.· a legislação geral. Av. 16
Novembro 1847. (Goz. 0rr 167, 2.° vol.)

- declarou-se que a de S. Paulo se devia I'eunir
no prazo fixado por ella, embora não tenha
ainda a camara dos deputados julgado da
validade dos eleilores que nomeárão os seus

11

membros. Av. 18 Janeiro 18!l8. (Goz. Off.
17, ~.o vol.)

ASSEMBLEAS provinciaes : não podem legislar
para que o estado e adminislração geral
pague im postos provinciaes. Av. 24 Fevereiro
1848. (Gaz. Off. 49, 3.° vol.)

- posto que possão legislar sobre divisão eccle
slaslica de parochias, nüo se julgão estas
existil' para eleições sem que na sua insti
tuição canenica iulel'venhão os bispos. Av.
6 Março 1848. (Gaz. Off. 60, 3. o vol.)-Vid.
Av. 21.°,23 JaneÍ1'o 18á9, O'·[S. 1, 3, 4. 6,
7,9, 11a 13;-Av. 27.°, 30 Janei,.01849.
§§ 6,8.

- sobre os vencimentos que clevião competir a
um tenenle ele engenheiros no caso ele optar
por eUes como membro da assembléa pro
vincial declarou-se que, sendo as gratifica
ções annexas ao exercicio pessoal e não aos
poslos, conforme a Porl. 2~) Julho 1825,
AV.1 Mal'ço 1826 e Inslt.. 10 Janeiro 18á3,
&:c., sómenle o soldo lhe deI ia seI' abonado
110 caso proposlo. Av. 13 Maio 18á8. (Gà;:.
0fr 111, 3.° vol.)

o Av. 28 Março 18.&4 foi considerado, e porque,
revogado. Ofi'. 28 Junho 1848. (Gaz.Off...
145, 3.° vol.)

- npprovou-se ao presidente da Babia a sus
pensão de lei eslabelecendo regulament o
para a lhesouraria provincial, não obstante
haver passado por 2/3, não se allendendo
à inconslitucionalidade. Av. 19 Agosto 1848.
(Can'. 111eTC. 248, Suppl.)

exemplares dos relatorios a ellas apresentados
pelos presidentes devem estes remeLLer em
numero de oilo á secretaria do imperio. Cil'c.
19 Agosto 1848. (Con·. 111erc. 248, Suppl.)

sobre seu direito de législar a respeito da
creação e sLlspensào de empregos munici·
paes e provinciaes. - Vid. Av. 28 Agaste)
181,8. (Con', AIerc. 2118, Suppl.)

decidir sohre pagamento de ajuda de custo
a seus membros, pel'leoce-Ihes, c não ao
governo. Av. 31 Agoslo 18.48. (Carl'. illerc.
2á8, Suppl.)

- da Bahia: lei dispondo que os {iscaes da capital
não serião fixos em freguezia alguma, e sim
empregados pelo presidente da camara a
quem darião contas, foi revogada. Res. 508,
2 Outubro 18118. (Con'. ilIe,'c. 291.)

Res. de Sergype mudando uma feira de logar
declarou-se não neces itar de sancção nem
poder ser remediada pela assembléa quando
illegal. Av. 152, 23 Novemhro 18áS.

sobre eleitor deputado que não podia compa-
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recer no conselho de recurso. - Vid. Av.
37, i3 Fevel'ciro 1849, SS 3, 4.

ASSEMBLÉAS provinciaes: legisla independente
de sancção do presidente approvanelo con
traclo ele obra municipal proposta pela ca
mara, e porisso não de\'e obstal'-se á lei.
Av. 15 Março 1849. (Dim·. 8057.)

os parochos memhros elelbs não ficão inhi
hielos de exercer suas funcções espiriluaes,
e como. Av. 3 Abril 18,!:9.

os juizes municipaes podem ser membros
dellas durante o qualriennio. - Vic1. Av.
1.45,29 Maio 1849.

_ seus membros devem pedir dispensa para irem
como presidcnles de camaras municipaes
funccionar nos conselhos municipaes de
recurso. Av. 31 Maio 18!Jn, S1. (Dim·. 8232,)

_ remelteo o gOVel'OO á camal'a dos depulados Lei
de Piauhy como illegal por approvar com
]ll'omisso cm que se não aelmÍlLia na irmano
dade libertos ou pardos, f\X. 2 Jnnho 18á9.
(Dia,., 8128.)

na classe das despesas judiciaes para que ellas
decrelão fundos sc acha comprrhendida a
que se fizer com levanlamenlo de patibulo.
Av. 25 Se lembro 1849 (Dia?". 8226); Res.
235, 13 Outubro 1849; Av. 26 Outubro
1849 (DiaT. 8246); Av. 26 Novembro 1849
(Dia?'. e2(8); Av. 14. Março 1850 (Dim'.
83GO.)

ASSENTOS:.nos auditorios tem os advogados mor
phelicos, si a isso não obstarem as posturas
das camaras municipaes. Av. 30 Novembro
18117. (Gaz. 0fr. 178,2.o vol.)-Vid. Dec.
Rcg. 648, 10 N01'em&,'o 18119, al't. .45 a ú7.

ASSIG iAT RAS dosconsules: são permillidasnas
allegações que em juizo apresentarem. Av.
i Dezembro 1867. (Goz. Orr 179, 2.° vol.)

são nece 'sarias nos requerimenlos ás secreta
rias de eSlado pedindo certidões para que
os respecli,'os officiaes pOSSflO demandar os
sens sala rios. Av. 12 Abril 18118. (Gaz. Off.
8G, 3.° l'ol.)

qnando incorrem em mulla os juizes que as
signarem mandado's anles de sellados. Ord.
6." 7 Janeiro f8liS.

ao art. 100 Lei 387, 10 Agosto 18ll.6 sobre as
claslislas dosvolaotcs. Av. 0Selembr018lt8.
S 1. (Carl". lic'/'c. 289.) - Vid. Av. 8 No
vcmbro 1868, § 5. (D im'. 7963.)

do queixoso ou denunciante devem ter reco
J1hecida os requisilos conlra os presidentes
de prorincia. Dec. 632, 27 Agosto 18ll.9.
arl. 2, § 2. (Diar. 8205.)- Vicl. Provo 23
Ol/III&,'O 1 «9 (Dim.. 8252.)

ASSUCAR: penas conlm fal i.ficac1ores de caixas.
Alv. 27 Fevereiro 1810; al'1'ecadacão de seu
dizimo por administração em S. Paulo.
Provo 1." 22 Novembro 1808 (CoU. Nab.); á
Podo 2." 30 Janeil'o 1824 adile.; para exc
cução. Porto 6 Abl'il dilo (CoU. cit.); a um
<1rremalanle ele diz.imos em S, Paulo concc
deu-se pagar em prestações seu debito, em
razão da baixa do preço do genero. Res. 3.'
11 Selemhl'o 1824. (CoU. cit.)

- pro~i?enciou-se a respeito da arrecadação do
chZllno de exportação das Alagôas para Per·
;nambuco. Avs. 20 Novembro 1847. (Ga~.

Off. 178. 2.° vol.)
não se relevã~ da apprehensão as cai.xas que,

além da ddIercnça da lara lolerada pelo
nego 31l\1arço 1840, conliverem mais 5,6,
7 ou8libras de peso. Av. 1.1 Setembro 18lt8.
(C01'1'. illel'C. 258, SI/ppl.)

- <1S . fabricas de ~'efinação eslão subjeitas ao
Jmposto de lOJas, não ao do art. 21., da
Lei 21 OuLubl'o 18á3. Av. 12 Setembro
18!J~. (COI'I'. ~lel'C. 258, Suppl.)

sobre lDconvemenles da execução do art. 5,
Reg. 3i Março 18!J0, quanto ás lavarrens
das caixas. Vid. Av. 16 Oulubro 1849.
(Diar. 8231.) - Vid. Dec. 643, 19 Outubro
18á9; Dec. 645. 27 Oulub1-o 18ú9; Dec.
Reg. 6ú8, 10 NOt'em&To 18ll.9, aTl. 39.

ASYLO ao Reg. 14 Abril 183ú, art. 35, adde.
Reg. 52011. Junho 1847, art. 52.

d'invalidos do exel'cito emquanlo se não esta~

b.elecesse, mandou-se estabelecer proviso
l'Iamenle, e para os invalidos da armada,
concofl'cndo as praças dos corpos da ar
mada com um dia de soldo mensalmenle, e
como. Lei 514. 28 Oulubro 18[18, arts.23,
2,4; desconlo aos colonos engajados faz·se,
51 elles quizerem. Av. 2 Janeiro 18!l9.
(Diar.7085.)

para educação de orphãos: forrlo isentos dos
8 p. % <IS 10tcrias a elie concedidas pelas
assembléas provinciaes. Lei 514, cit. ar!. 38.

- d'invalidos: os ofliciaes nelle empre~atlosnão
vencem etape. Av. 8 Janeil'o 18119. (Diol'.
7993.) Circo 62, 8 Março 18h9.

ATERROS: á camara municipal ordenou-se que
não concedesse li.cença para se fazerem no
mal'; e (lue não désse de afol'amenlo csse
terreno arlificial anncxo ús praias do muni
cipio. Av. 100. 24 Agosto 1862.

declarou-se como, e em que caso, se conceue
rião a titulo de aforamento terrenos de ma
rinha para aterros feilos por particulares, e
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para que fim. Av. j 1 Outubro i8h7. (Gaz.
Off. 1.36, 2.· !)ol.)

ATTESTAÇÃO para recebeI' ordenado: como tal
serve aos juizes de direito a certidão pas
sada pelo respectivo escrivão. Av. 10 Feve
reiro 18h8. (Gaz. Ofr 3ft, 3. o vol.)

ao Av. 101, 29 Agosto 18h2, deu-se explica
ções. Av. 21 Mal'ço 18{J.8. (Caz. Off.67, 3. 0

vol. )
- para juizes municipaes e de orphãos receberem

ordenados passão, como e quando, as cama
raso Av. 1á. 03 Abril 1843. Ord. 15 Abril
1843. (107'11. 116.)

e certidões do Instituto Vaccinico devem pas
sar-se gratuitamente. Av. 17 Julho 1.848.
(Gaz. Off. 157, 3. o vol.)

- para ordenado passão os presidenles de pro
"iocia aos chefes de policia. Av. 14 Agoslo
1848. (Con'. Me7'c. 231.)

simples de vigario não é bastanLe para que se
fação eleições em casa particular, pelo máu
estado daigreja. Av.13 Janeiro 184.9. (Diar.
.7997,)

e quaes devem os pretendentes de remunera
ções de serviços no exercito ou armada
juntar aos requerimentos, conforme o art. 5,
Dec. 89, 31 Julho 1.841. Dec. 632, 27
Agosto 1849, art. 5.

AUDITOR de guerra: ordenou-s(que substituisse
o de marinha suspeito para conselho de
guerra de oflieial da armada. Av. ii Julho
1848. (Gaz. Off. 1.55, 3.0 vol.)

forão supprimidos nas provincias que não tem
commandos de armas. Av. 1.39, 8 Novem
bro 1848.

ao da côrte elevou -se ordenado a 2 con los,
sl1pprimidos os demais nas pl'ovincias onde
não ha commandantcs de armns. Lei 51ú,
~8 Outnbl'o 1.8ú9, art. 5, § 9. (Dia7'. 7939.)
Av. 25 Novembro j849 (Dia?'. 8280); Circo
17 Dezembro 1.Sh9 (Diar. 8'295.)

AUDITOR de marinha. - \lid. AJ'. 14 Novembro
etc .• 11 Julho, etc. Sl/pJ'a. -; sen ordenado
foi elel'ado a 2 contus de réis. Lei 514, 28
Outubro 1848, art. 5, § 1.

qnando necessitar omir Cjualql1el' empregado
civil ou mililar deve requisital' por officio ao
respectivo chefe. Av. 2h Novembro f8h8.
(Dim'. 7959.) Pro\'. 5 Dezembro dito. (Dim·.
7974.)

-;- sua ordenança I'ecebe ração como praça do
corpo deruzilciros navaes. Av. 5 Julho 18h9.

- (Dim', 8193.)
A:ULAS: ordenou-se que os concurren tes a exames

. apresentassem lolha corrida e alleslação de

1JOOS costumes. Ed..... Dezembro 18th.
(B. Carneiro, Exl1·. 1.) á Port. 100utubl'o
1.815, etc. acide. deu-se-Ihes taboa distri
buitiva do lempo em 4. Julho 1818 (lnd.
Alb. Escolas) ; e inslrucções a seus professo
I'es 4 Julho dito. (Ind. cit.) parliculares dos
corpos do exercito e marinha de Porlugal e
Alg:nves, inslrucções do director geral, ha
bilitação dos mesLI'es, ajnclanle e aspirante.
Inst. 4 Julho dito (hul. cil.); I'ecommen
dou-se ensino da doulrina chrislã. Av. 29
Dezembro dito (Ind. cit.) ; nas de primeiras
letras se mandou ensinar exposição do sys
tema metrico-decimal. Porto 3 Mal'ço 1820
(Ind. cil.) ; á Cire. 7 Fevereiro 1828 adde :
Av. 19 Janeiro dito. (Repert. Cunh. Mat.
Ensino.); de geometria na provincias que
as não tivessem foi o g;ol'et'no autorisado a
dar gra lificaçóes a pro'fessores que ensinas
sem. Res. 27 Setembro 1828.

AULAS: (em Sanla CallJarina) creárão-se diversas.
Res. 10Setembro 1830; sobre prllhiLição de
lei provincial a que seu professor podesse
servir tambem como juiz de paz mais votado
nas eleições. Av. 280utubl'o 18h7. (Gaz.
0t!. 192, 2.· vol.) Av. 165, 28 Novembro
dito.

Da côrte do Rio de Janeiro: para a de mu
sica do consel'valorio se concedeu a sala dn
desenho na escola militai'. Av. 26 Abril,
sem eifeito por Av. 1. Maio 18h7 (Gaz. Olf.
1 e 7, 2.· vol.); designou-se uma sala no
museu. Av. 18 maio 1847 (Gaz. 0{f.21,
2.° 1Iol.); do commercio ordenou-se que os
alutnnos do 2. o anno simultaneamente ou.
,rissem no 1,0 as matel'ias novamente exigi
das pelo regulamento. Av. 7 Junho 1847.
(Gaz. O/r õ8. 2.· 1:ol.); foi aposenlado ()
lenle substitulo ela do commercio com ,en
cimento COl're pondenle ao lempo de sel'
viço. Dec. 27 Novembro 181,7 em Ar. 28
Abril 18ú8 (Gaz. 0t!. 98, 3.· t'ot.); de
geometria applicada ás arles foi acldicio
nada com arilbmclica e algebra. Av. 12 Ja
neiro 18!aS. (Goz. 0t!. 11, 3.· ~·ol.); do
commercio: como se passarjão as cm-tas a
seus alurunos, e com que despe7.as e direi.
tos. AI'. 21 Fevereiro 1848. (Gaz. OU'. 59.
3.° I'ol.); foi aposentado com ordenado por
inteiro o concITo prOre-SOl' de latim. 2 Av.
9 Maio 18~8 (Coz. 0IT. 107, 3. o vol. ); ao
professOl' da de Campo Grande concedeu-se
demissão. Av. 19 Agosto 18b8. (Corl". iJlerc.
Suppl. 248); do commercio não deve admil.
li~' (1 exame os ausenLcs, conforme art. Inst.
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31 Julllo. sim passar-lhes uHcslados, con
forme § 3 das mesmas. Av. 7 Dezembro
18h8 (Diar. 79(7); e que para compendio
de algebra servisse o de Rezout. Av. 1ft Abril
1S/,9 (Diw·. S093) ; ordenados de professo
res de primeiras letras elevarão-se a SOO:t1J
Lei .5U; 28 Outubro_ 18/,8, art. 2, § 32
ordenou-se qne o professor de philosophia
entrasse em exercicio sob pena de conside
rar-se a cadeira vaga. Av. 11. Julho 1849;
(Diar. 8151); autorisou-se ao inspector da
do commercio para marcar novo dia de
exame aos alumnos que por motivo justo
não tivessem podido comparecer. Av. 20
Novembro 1849 (Dim·. 8262.)

AUTORIDADES estrangeiras: em nenhum caso
devem os consules brasileiros confiar-lhes
papeis dos seus archivos. Reg. 520, 11
Junho 18h7. art. 217.

civis e criminaes: a ol1as estão suhjeitos os con
sules brasileiros no paiz em que residirem.
Reg. 520,11 Junho 1847, art. 228.

quando o governo se não conformar com os
actos que praticarem, nunca se devem con
siderar por isso accusados pelo mesmo go
verno. Av. 22 Maio 1.848. (Gaz. Off. 1.1.8,
3.oval.)

- locaes devem communicar á presidencia o falo
lecimento de qualquer official do exercito
em serviço, ou morador na província. Av.
30 Agosto 1.8!l8. (C01'1·. Merc. 258, Suppl.)

~ criminaes: ordenou-se que erão competentes
para fazer corpo de delicto, e processo á
praça da companhia de invalidas ferida por
dous presos de justiça, por não serem os
aggressores do corpo da armada. Av. 20 Se
tembro 18l18. (C07"1·. Mel'c. 262,2. 0

)

e mais empregados, sobre tudo em eleições,
não devem corresponder-se directamente
por officio com o governo, mas por inLerme
dia dos presidentes de provincia. Circo 27
Janeiro 1849. (Dia?'. 8007.)

- quaesquer nào podem conceder licença com
ordenado por mais de 6 mezes. Circo 8 Março
18h9. (Di01·. 8058.)

- civis devemcumprircartasprccatorias, e quaes,
"indas de Portugal, independente de des
pacho da secretaria da justiçu. Av. 95, 20
Abril 18li.9.

quaesquel': regulou-se o modo por que deve
ria ser dirigida ao governo sua correspou
dencia omciaI. Dec. 632, 27 Agoslo 18119.

- :6scaes e administrativas em que caso são com
petentes para julgar embarcação apprehen-

dida como suspeita de contrabando. Av. 29
Agosto 18l19. (Di01', 8196.)

AUTORIDADES administrativas não podem sus
tar a realisação e execução de sentenças do
juizo dos feitos. Av. 5 Setembro 1849, (Di01·.
8201.) Dec. Reg. 537, 27 Setembro 1849,
art. 42, 269; Dec. Reg. 6li8, 10 Novembro
18h9, art. 50; Av. 19 Novembro 18h9
(Dim·. 8261); Dec. 657. [) Dezembro 18!f9;
Av. 254, 1.3 Dezembro 18h9; Av. Reg. h
Março 1850, arts. 23 e 27 (Diar. 83li4);
Av. 7 Março 1850 (Dim'. 8352.)

AUTOS: ao art. 241 do codigo criminal explica~

ção deu-se em Av. 127, 1.0 Dezembro :1.838.1
- aoReg.1h Abril 1834, art. 79 ndde: Reg. 520,

ii Junho 1Slt7, arls. 208, 209,220.
authenticos e originaes" e suas copias ou publi

cas fórmas passadas perante os consules do
1mperio em paiz estrangeiro, que prova fazem,
art. 21h, e como se reformão no caso de
perda, arls. 215, 216 Reg. 520, 11 Junho
1847.

do nascimento da Senhora Princeza D. Leo
poldina, 13 Julho 1847. (Im'n. 194.)

- de baptismo da Senhora Princeza D. Thereza
Christina, 7 Setembro 18/,7. (Gaz. Olf. 105,
2. ° vol.)

- á Lei 261, 3 Dezembro 1.841, art. 100, etc.
Av. 3 Novembro 1847. (Gaz. Off. 156, 2.~

vol.)
de nascimento do Principe Imperial o Sr:

D. Pedro Aifonso, 1.9 Julho 1848. (Gaz.'
Off. 160, 3.oval.)

de baptismo do Principe Imperial o Sr. D.f
Pedro Affonso, li. Outubro 1848. (Corr:
Mere.277.)

da provedoria e da fazenda nacional: a respeito
declarou-se que o se1l0 dos processos em
que for autora a jusLiça ou fazenda só é a
final pago, e como, pelo réo. - Vid. Sello.'
-Av. 12 Fevereiro 18li9. (lJim'. 8019S11ppl.J

ordenou-se que os escrivães de appellações da
Helacãa da Bahia observassem no traslado
a pra'tica seguida pelos escrivães do impcrio.
A\-, h1, 17 Fevereiro 18M>.

crimes não parão por falta de pagamento de
sello. Av. 51, 27 Fevereiro 18li9.

- nullas: os documenLos a elles juntos como se
en tregão ás partes. Av. 61, 6 Março 18li9,
declarado por Av. 85, 2 Abril 1849.

- hahililacões de credores da fazenda não sãO'
dema~das, e por isso as custas serão pagas
pelos juslificantes: nas em que a fazenda de
cahir como se contaraõ as custas. - Vid.r
Custas. - Av. 2 Março 1649. (Diar. SO!l3.),
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AUTOS crimes: a elles se junta sem selJo ct'edito
para formação de processo de estellionalo.
Av. 10 Março 1849. (Diar.8062.)

- de liquidação de multa crime COlIJO serão pro
cessados. Dec. Reg. 595, 18 Março 1849.

- cíveis e crimes: sobt'e os Av. 29 Abril 1845
que ampliarão-lhes o art. 20lJ, etc. do !lego
COrl'. sobre remessa solução. - Vid. Correio.
Av. 25 Abril 1849. (Dim'. 8094.)

certidões deHes para arrecadação da sisa, e
como, se ordenarão aos escrivães. Av. 16
Julho 18lJ9. (Dim·. 8156.) - Vid. Dec. Reg.
637, 27 Setemb1'O 1.849, arts. /'2, 269; 3
Av. 5 Fevereil'o 1850 (Dim·. 8328 ; Av. 8
Abl·il1850 (Dim·. 8389.)

AUSEl TES: da sua aespecliva camara quando
podem eslar seus membros, e oeCtloar outros
empregos. Av. 22 Selembro 1846 junto ao
SuppI. 9. 6 de 18!18.

- os consules podem ser procuradores dos sub
ditos brasileiros que os não deixarem. e
COlIJO, no civel e ainda no crime. Reg. 520,
1.1 Junho 1.8h7. art. 170; Av. 160, 11
Dezernbt,o 18l19; Av. 3.°, 8 Janeiro 1849,
5 4; Av. 163, 20 Janeiro 1849; Dec. Reg.
6á8, 10 Novembro 1849, art. 12.

AVALIAÇÃO de escravos da fazenda publica para
liberdade. - Vid. Libcl·dade.- Av. 160, 30
Outubro 1847.

AVARIAS: ao Reg. 14. Abril 183A, art. lIO adde:
Reg. 6.20, HJunh018lJ7, arts. 96,124,125.

descarga por motivo de avaria na carga póde,
e como, ser ordenada pelo~ consules. Reg.
520, 11 Junho 1847, art. 128.

aoReg.14 Abrili83/', art. 62, adde:Reg. 520,
1.1 Junho 1847, art. 137.

- os arls. 15, 18 do Reg. 12 Agosto 18h4 forão
derogados e restabelecidos os 275 e 279 do
nego 22 Junho 1836. Dec. 550,5 Fevereiro
1848. (Gaz. O/r. 39,3.· vol.)

- as mercadorias avariadas existentes nas alfan
degas como se arremataráõ por consumo,
ou se lançaráõ fórn.- Vid. Alfandegas. Dec.
Reg;. 589, 27 Fevereiro 18h9. Dec. nego 590.
27Fevereiro dito, nos alhos como se consi
derará a ayaria. Av. 28 Julho dilo. (Dia/'.
8162.)

AY1SOS de licenças a magistrados em que lempo
se1·5.0 cumpridos. Av. 122,18 Oulubro 1848.

anleriores a 1837 se mandarão imprimir.2Av.
23 Março 1849. (Dim·. tl066.)Dec. Reg. 687,
27 Setembro 1849, art. 2ô1; Av. 30 No
vembro 1849 (Dim'. 8283); Av. 251, 30 dito.

BA.CHAREL em mathematicas: alterou-se o art.
9 Reg. 29 Setembro 1846, Dec. 553, 4

Abril 18h8 , ampliarão-se os arts. 17, Eslal.
1 Março 1845, e 1.°e 2. o Reg. 29 Setembro
18h6. Provo 15 Julho 1848. (CO/'L Mer'c.
219, Dia/'. 8160,)

BAIXA por sentença a officiaes da anDada: sendo
reintegrados corno conlão lempo. Av. 15
Selembro 1848. (Co1'r. fllc1'c. 259.) Provo
26 dito. (Dim·. 79liJ.)

- aos engajados nos fuzileiros na\'aes que con
cluirem lempo, mandou-se executar o res
pectivo Av. 5 Dezembro 1835. Av. 8 Janeiro
18M). (Diw', í990.)

tem o aFpiranle a guarda marinha reprovado
em qualquer das aulas do anno. Dec. Eslal.
586,19 Fevereiro 1849, arto 7.

de praças que tiverem conclniJo tempo: man
dou-se em Sanla Calhal'Ína observar a Circo
26 Agosto 18k~. A ,r. 3 Março 18.&9. (DiaJ'.
80(2), explicado para M.inas de combinação
com a Circo 1 Abril 18-"8. Av. 20 Mar'ço
18h9. (Dim'. 8067.)

para o hospital da marinha: praças do exer
cito que a tiverem levüo declaração de s~us

vencimentos. Av. '1 Agosto 1849. (DW1·.
8170.)

BALDEAÇAO: direitos de entrada pagavão os ge
neros exportados por baldeação de quaes
quer portos de dominios portuguezes além
do Cabo de Boa Esperança, e cm que casos.
Alv. 4. Fevereiro 1811, § 25.

explicou-se o Dec. ~1. J unho 18~8 a respeilo
da reducção de dIreItos concedIdos aos con
sules e vice-consules portuguezes. Av. 1i
Março 1817. (8. CameÍl'o, addit. 1.) publ~

cada em Ed. 1l~ dito. (Ind. Alb. verbo Dt
"eitos, pago 66.)

revogada foi a ullima parle do art. 8.°Reg, 12
Agosto 18h4, que suspendeu os despachos
de baldeação para uentro do Imperio. Dee.
605,21 Abril 18119 (DiaJ·. 8080); as merca
dorias despacbadas em virlude daquelle Oec.
conforme seu art. 7. pagão só 1 p. %, con
siderando-se em vigor os arls. 96 e 316 Heg.
22 Junho 1836, e Pl'ov. 21 Novembro 1838.
Circo 21 M.aio 18h9 (DiaJ·. 8123); para seu
despacho derão-se instrucções em-Circo 18
Julho dito. (Dia,.. 8157.)

BALDIOS: sobre aforamenlo na ilha de Malleira.
CarLa Reg. 18 Setembro 1810. (Cott. Nab.)

BALISAS: ao Reg. tá Abril 1834. art. 31 adde:
Reg. 520,11 Junho 1847, art. 97.

BANCA-nOTA de má fé quem liver commeLliJo
não poder ser admittido a agenciar negocias
que cursão pelas alfandegas. Dec. 57, 27
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Fevereiro 18/'9, art. 1, S2. (Diar. 8036.)
Dec. Reg. 648,10 Novembro 1849. art. 3,
S 5.

BANCO do Brasil: extranhou-se a junta de mari
nha o saque sobre elle com inaudito pre
mio. 011'. 2. ° e 3.· 1ft Janeiro 1828. (Ind.
ALb. Fazenda, pago 90.)

- commercial da Bahia: approvarão - se seus
estatutos. Dec. Estat. 438, 13 Novembro
1845.

- aoReg. 1ll Abril 183.&, art. 31 adde: Reg. 520,
11. Junho 1847, art. 97.

- commercial declarou-se não ser subjeito aos di
reitos do § 35, Tab. Lei 30 Novembro 1841.·
Ord.125, 25 Setembro 18lt7.

do Rio de Janeiro: deHe se mandou exigir sello
e revalidaç50 dos vales que continuarão em
gyro em 1847, tendo ficado de 1846 sem que
fossem reformados. Av. 10 Fevereiro 18/'8.
(Gaz. Olf. 3la, 3. o vol.)

- notas do extincto pertencentes a particular
mandarão-se subsliluir. Lei 514, 28 Outu
bro 1849, art. 51.

si será permittic1a incorporação de compa
nhias para organisa-Ios como da Bahia, Rio
de Janeiro e Maranhão, sem previa autori
sação; a quem esta compita, e que provi.
dencias se tomarião a respeito do do Mara
nhão, não approvac1o pelo governo; si as
letras ou vales emilLidos, e sem serem refor
mados, continuão a circular, e si estão sub
jeitos á revalidação e qual de sello, respon
derão-se quesitos. Res. 3 Janeiro 18.49 (Diar.
7994); estabelecerão-se regras para sua in
corporaç50. Dec. 18 Janeiro 18/,Ç). (Diar.
'.990.)

- commercial não paga novo seBo de vales, em
que circumstancias. Av. 24 Janeiro 18la9.
(D im·. 8004.) Dec. Es la t. 597, 24 Mat'ço
1.849; Ord. 18!l, 20 Julho 18A9; Dec.
Estat. 664, 18 Janeiro 1850, art. 12.
(Dim·. 8325.)

BANDElRANACIONAL: devem, e quando, oscon
ules Brasileiros arvorar na sua residencia,

e para que fim. Reg. 520,11 Junho 18117,
arls. 5'l, 52.

- aoReg. H AbriI183h,art. 57,adcle:Reg. 520,
11 Junho 1847, art 150.

- as praças de fuzileiros navaes devem prestar
o mesmo juramento que as do exercito. Av.
lnsl. 25 Novembro 1847, art. 16. (Gaz.
Olf. 173, 2.· vol.)

- quaes, e como, devem ter os navios da armada
içadas nos dias de salvas regulou-se. Av. 15
laneiro 18á8. (Ga~. Olf. 15, 3.oval.)

BANDEIRA particular devem os navios da armada
nacional ter no guru pés. Dec. 5.r,la, 18 De
zembro 1847, Av. 20 dito (Gaz. cito 197);
Av. 15 Janeiro 1848. (Gaz. O/r. 16, 3.° vol.)

do goverDo de faeio da ilha de ~icilia, os com·
mandantes dos navios devem, e para que
fim, apresentar no porto da entrada aO con
sul napolitano. Circo 9 Março 18lt9. (Dia?"
8058.) Circo 71, 12 Março 1849; Av. 223,
6 Setembro 18A9; Provo ilt Janeiro 1850.
(DiaT. 8314.)

BANDOLEIRA de soldados do exercito. - Vid.'
Annamento.

BAPTISMO reconhecendo filhos naturaes e de
claração no testamento dispensão legilima
ção, conforme a Lei 2 Setembro 18],7, para
poderem haver a herança que lhes tocar
livre de decima. Av. 17 Abril 18lt7. (Gait.
Olf. 89, 3.° vol.)

- reconhecimento na pia com outras mais cir
cumstancias constitue hcrdeit'os os filhos
natl1raes para excluir a inLervenção do juizo
dos orphãos e ausentes na anccadação dos
bens dos pais fallecidos. Av. 31 Agosto 1847.
(Gaz. Of{. 103, 2.· vol.)

- da Senhora Princeza D. Leopoldina, pro
grama 13 Agosto 1847. (Gaz. Olf. 90, 2.°
vol.); da Senhora Princeza D. Thereza Chris.
tina. Aut. 7 Setembro 18.&7 (Gaz. Of{. 105,
2.· vol.); do Principe Imperial o Sr. D. Pe
dro AIfonso. Aut. .4 Outubro 18A8. (CO?'/'.
1I1e?'c. 277.)

sua certidão habilita os filhos illegilimos para
herança matel'na sem pagar decima. Ord.,

. 29.°,23 Fevereiro 1848.
- suas certidões devem apresentar os filhos de

militares fallecidos quando requererem 1/?
soldo. Av. la Novembro 18."8. (Dim". 79ú3.)

- actos delle por c0l1sules.- Vid. Aclos.
mundou-Ee entregar a certo individuo umll.

criança por elIe reconhecida na pia com()
sua filha havida de uma Africana livre. Av.'
12 Junho 1849. (Dia?'. 813/")

BAnIo com grandeza p6de fazer pt'ocUt'ação por
inslrumenLo particular escripto por mão
alheia c por elle s6mente assignado. Ord.
30 Março 1849, art. 6, § 2. (Oia/·. 8062.)

BARCAS de soccorro: na corveta que como tal
serve na côrte se mundou que estacion.as
sem as visitas da policia, saúde e correIO.
Avs.8 Novembro 18/'7. (Gaz. OfT. 158,159,
2.· vol.)

- de escavução para melhoramento do porto da.
capital do Marunhão: quolU{i para sua com
pra. Lei 514,28 Outubro 1849, ado 5, § 20..;
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lURONEZA. com gl'andeza póde, sendo vinva,
fazer procnração por inslrnmenlo particu
lar escripto por mão alheia e por el1a s6
menle assignado. Orel. 30Março 18ú9, ad. 8.
(Dim'. 8062.)

BARRAS: seu pratico quando poderá, ou não,
prestar-se a servir como escriváo nas elei
ções. Av. 4.°, 9 Janeiro 18ü9.

- para aberlll1'a da do rio Ceará - merim, no
Rio Gt'ande do Norle, consignarão-se fun
dos. Lei 514, 28 Outubro 1849, art. 5,
§ 20. (Dim·. 7939.) ,

BARREIRA do Cubatão de Santos e Mogy do Pilar:
mandou-se arrematar, e como. R s. 2ü De
zembro 1810. (CoU. Nab.) Av. 24 Outubro
18h9. (Dia,'. 8Q5/t.)

BEBIDAS: sobre sellS impostos no Brasil e cm
Portugal, á vista dos arls. 5, 10 do Trat. 29
Agosto 1825. - Vid. No!. 25 JllllllO 18/,7.
(GaT. Orr: 45,2.· 'Vol.) Av. 192,30 Julho

• 1849; Av. 26 Novembro 18119. (Dim·. 8268.)
BECA..: ao Ar. 12S, 13 Dezembro 1838 adde Av.

26 Agoslo 18110. (Reg. C. J. S. P.)
- honoraria conceden-se a um juiz de direito'"

chefe de policia em altenção a serviços por
elle preslados. Dee. 2t Abril 1849. (Dia,'.
8088.)

BEMFEITORlAS nos terrenos da fabrica da pol
Tora que forem arrendados, em qoe casos se
perdem. Reg. 29 Novembro 1847, arls. H,
12, U. (Gaz. Olf. 176, 2.° vol.)

DENEFICIOS ecclesiasticos só se podem renun
ciar nas mãos dos respectivos prelados ou
de quem legi timnmen le fizer suas vezes, con
forme o Av. 23 Maio 181.2. Av. 19 Abril
18.~8. (Gaz. 0ll: 95, 3. o vol.)

declarou-se que uma dispensa concedida a
cerlo conego era com vencimenlo ela con
groa, c del'ia compular-se pnra preencher o
tempo da residencia amm·a. Av. A Agoslo
18118. (CoJ'1', MeTe. 21h.)

- dflO direito no beneficiado para fazeI' procura
ção por ins[rumenlo particular por elle es
cl'iplo c assignado. Ord. 30 Março 18119,
:.1I't. 7, § 8. (Dim.. 8062.)

- os vigarios geraes percebem seus vencimentos
pelos cofres provinciaes, e porque. Av. 12
Outubro 18119. (Dim'. 8229.)

BENEZES: Av. 3 Abril 18ú9. (Dia1'. 8257.)
BENS de defuntos: ao Av. 6 Dezembro 1833 adde.

Av. 17 Junho 1835.
- podem ser havidos pelos herdeil'os filhos na

turaes reconhecidos no acto de baplismo e
dcclal'acão no testamento, conforme a Lei
2 Sete~bro 181.7, livres de decima, inde-

11

pendente de mais legitimação. A\,. 1.7 Abril
1847. (Gaz. Olf. 89, 3.· 'Vol.)

BENS: duranle a viagem de emharcações como
se invenLarião. Reg. 520, 11 Junho :l847 ,
ad. 123.

- aone.g. U Abril 183r" arts. 58,61 addeReg.
520,11 Junlao 18h7, óll'ls. 129, 130.

- Brasileiros: ao nego 1ft Abril 183J, arls. 58 e
61 adue. nego 520,11 Junho i8h7, nd.183
a 192, 202.

- não ha disposição que mande vender o ouro,
praIa e pedrns preciosas, anles, conforme o
art. 20, nego 9 Maio 18/,2, devem er reco
lhidos ás lhesourarias. Av. 18 Junho 18/,7.
Ga::. Olf. 118, 2.° vol.)

05 pagamentos provenientes de dividas e[ec
tuado' pelo juiz dos ansenles aos credores
fa IIeci dos i n teslados não pa~ão o imposto
da Lei 30 Novembro 18.~L Tab. §r,2, se
gundo declarou o nrt. 10, Ueg. 27 Junho
18 "5; havendo lambem caducado o § 5 Tah.
Lei20 Onlnbl'01838, pelo ad. 2", Lei18-"1,
como já se declaron cm 01'(1. 125, 11 Julho
18h5. Av. ~1 Agoslo 1847. (Ga::. 0ll: 103,
2.· vol.)

deixando filhos notoriamente conhecidos como
naLoraes, reconhecidos na pi", vivendo em
companhia deltes e pt'esentes no lermo, a
quem cabe a posse por virtode do Alv. 9 Se
tembro17õ/', não são arrecadados pelo juizo
dos ausentes. Av. 31 Agosto 18117. (Ga:&.
Of['. 103, 2.· vol.)

aos !ilhas nallll'aes de nobres são extensivos os
mesmos direilQs heredi larios que pela Ord.
L. 4, lit. 92, competem aos naluraes de ple
heu, sendo, e como, reconhecidos, e em que
caso, ou provando, e como, sua fJliaçáo.
Res. 46ft 2 Selembro 18'17.

à Ci.rc. 7 ovembro 18114 adele Av. 123, 2(}
Selembl'o 18á7.

sobre dernnndar fiadorcs elc defunto devedoe
á fazenda nacional, e não á hel'ança jacente,
elo que cOLlslituira procnradores para fiança
que não fôra pre lada, etc. Av. 2() Selembro
1SlJ.7. (Gaz. Olf. 152, 2.° vol.)

as precalol'ius para enlrega dos dinbeiros de
heranças jacentes devem ser acom[ anha
das dos pl'ocessos originacs de hnbiJiluções,
conforme o Rell" 9 Maio 1 ú2, e arL 90, Lei
4 Oulubl'O 1831, que dispensa 05 lraslados.
Av. 28 Selembro 1847 ((,'az. Of['. '125, 2.°
vol.); Ord. 1.29, 29 Setembro 1.tlli7, Av. 30
SeLembro 18117 (Gcrz. Of!. 153, 2.· vol.)
explicado poe Av. 2h Fevereiro 1848. (Gaz.
O/r ú9, 3.·vol.)

87
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BEl.'\S : ordenou· se á lbesouraria da 'i ictoria que
pagasse a herdeiros emancipados as quan
tias de1les recebidas, nas mesmas espccies
ou em notas com o agio. Av. 18 Outubro
18á7. (Goz. Of{. 147,2. 0 vol.)

diplomatas hl'asileiros regressando ao Imperio
não pagão direitos de importação. Av. 9 De
zembr018/17. (Gaz. Orr.187,2.owl.)

declal'on-se que e não devia premio do depo
sito de moedas pel'tencen les a religioso fal
lecido, e l'emovidas para o thesouro; senão
quando fossem levantadas. Av. 9 Dezembro
1847. (Goz, Off. 187, 2. 0 vol.)

estrangeiros: recommendon-se a fiel execução
do art. 5, Reg. 27 J uobo 1865. Circo 22
Dezembro 18á7. (Gaz. 0fr 197, 2. 0 vol.)

estrangeiros porLuguezes arrecadados devida
menLe pelos consuJes quando vigol'isava o
al'L 5 do Tl'at. 29 Agosto 1825; sua admi·
nistração por que maneira deve ser tomada
pejos juizes ele orpbãos. Circo 31 Janeiro
1848 (Goz. Of{. 25, 3,0 vol.), e como. Av.
eirc. 15 Junho 18lJ8 (Gaz. Off. 1á3, 3. 0

vol,); r,mpliada ás demais nações por Circo
17 Janeiro 1869. (Dia?'. 7998.)

sobl'e isencões de decima das herancas mater
nas de filhos illegitimos. Av. 29: 23 Feve
reiro 1848.

- em intelligencia do art. 35, Reg. 9 Maio 184.2,
declarou-se que os cl'edores de heranças ja
centes não erão obrigados a apresentar os
originaes das habilitações para !;eu paga
mento, sim os herdeiros e successores a tilulo
de herança por testamento ou ab inteslato,
e conforme os al'Ls. 15, 32 a 34 do Reg. cit.;
que a alçada dos juizes de orphãos nas ba
bilitacões de herdeiros c demandas de divi
das a~tivas de heranças jacenLes estava fi
xada no art. 32, Reg. 9 lVlaio 1~1.2, não
revogado pelo al'L 9, Reg. 27 Jnnbo 18á5,
e conforme a Ord. 30 Junho 18áO; que an
tes a havil'lO melhor declarado comprehen
siva do processo e julgamento das acções de
libeUo para cobrança ele dividas das heran
ças jacentes: - a arrecadação dos bens de
ausentes na provedoria afIecta-lhe a reduc
ção do testamento nuncupalivo do fal1ecido
a quem perLencião. Av. 2á Fevereiro 18á8.
(Gaz. Off. 49, 3. °vol.)

ao ort. 7 das Inst. 12 Maio 181â, ordenou-se
que seenh'egassem nas Lhesourarias á pessoa
a favor de quem fÔI' oprecalorio, com recibo
ou quitação passado pelo escl'ivão e assig
nado por quem o receber. Av. 28 Fevereiro
1848. (Gaz. Olf. 49,3. 0 vol.)

BENS que seJao da fazenda nacional como se
pal'lilbão, e em que caso, não havendo her
deiro que se presLe a pagaI' a taxa dos lega
dos, conforme o art. 5, Reg. 28 Abril 18/'2.
Av. 10 Abril 1848. (Gaz, 00'. 85, 3. o vol.)

mandou-se seguir a pratica de cohrnr-se sisa
das suas compras. Av, 4. Agosto 181.8. (COl'l'.
Mel·c.214.)

os contracLantes de taes rendas subslituem os
col1eetores, e por isso devem ser nomeados
PI'oc_uradores fi caes provisorios para regu
lar andamenlo de taes processos. Av. 30
Agosto 18/,8. (Con'. Merc. 252, Sappl.)

soldos aLrazados elos inteslados officiaes de
marinha, fuzileiros navaes on oull'OS empre
gados na armada applicão-se ao asylo de
invalidas da armada. Lei 5U, 28 OUlllbl'O

1848, al't. 24-
regulamentos de sua arrecadação foi o governo

autorisado pal'a refol'1nar. Lei 5U, 28 Ou
tubro 1849, art. 45.

addi tarão-se, e como, os Reg:. 9 Maio 1842 e
27 Junho 1845. Dec, 551, 18 Novembro
1.848.

a respeiLo de bens vagos declarou-se que se
~evia proceder conforme os arls. 38 e fiO
do Reg. 9 Maio 1.842. Av. 10 Julho 18/,9.
{Di01'. 8150.)

a respeilo das apolices pertencentes a heranças
~acentes que se pretendia levantar de de
posito declarou-se que o art. 37 da Lei 15
Novembl'o 1827 se devia entender restric
tiva. Av. 23 Julho 1849. (Di01·. 8161.)

.() rendimento do evento contempla-se rerida
geral, si as assembléas provinciaes o não lem
mencionado nas suas. Av. iA Agosto 18h9.
(Dim'.8181.) . I

quantias que pediào hel'deiros ab intestalo
mandou -se entregar na mesma especie, e
em falla no equivalente cm nota. Av. 27
A~osto 1849 (Dial'. 8196); Av. 9 Novembro
18á9 (Dim·. 8256); Av. 27 Dezembro 1~49
(Dim·. 829á); Av. 15 Janeil'o 1850 (Dtar.
8307); Av. 24 dilo (Dim'. 8313); Av. 13
Fevereiro dito (Dia?'. 8333); Av. U. Ma~'ço

dito (Dia?". 8350) ; Av. 1.0 Julho 1850 (Dta,..
8/,á5.)

BENS de raiz, elc. ás Instr. 1 Setembro 1836,
<lds.1, 5, 7addeAv. /lOutubr018!l7. (Ga'J,.
Off. 130, 2. 0 t·ol.)

comprados para obras pnblicas, ]H'ovinciaes OU

municipaes, pagão sisa. - Vid. Sisa. Av. 2!
Fevereiro 181,8. (Gaz. Of{. 49, 3.° vol.)

de sua adjudicação determinada por septença,
q.ue sem ser judicialmen le julgada Dulla
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deixou de tereffeito por convenção das partes
qnantas sisas se devem cobrar. - Vid. Sisa.
Av. 21 Março 18h8. (Gaz. Df{. 66,3. 0 vot.}

BENS de raiz pertencentes ao proprielario da fa
brica de fundicão da Ponla d'Arêa ficarão
bypolhecados a~ pagamento do emprcstimo
a elle feito pelo governo. Res. 5tO, 2 Ou
tubro 1.848, art. 1, § 3. (COI'?'. Mel·c. 296.)

- remidos por marido divorciado, estando adju
dicados a pagamento de dividas, são subjei
tos á sisa. Av. 2 Novembro 18h8. (Dia)'.
7943.)

- para pagamento de sisa á vista da Lei 31 Ou
tubro 1835, arfo 9, § 9, nas trocas, i~diífe'

rente e qne sejão situados no Brasil ou em
Portugal. Av. 30 Dezembro 1.848. (Dia)'.
7985.)

- deve ter o fiador da multa. - Vid. Fiança.
Dec. Reg. 595, 1.8 Março 181.9, art. 18.
(Dim'. 8058.)

- nelles póde, e quando, negocial' o banco com
roercial do Maranhão. Dec. EstaL 597, 2A
Marco 1849, art. 72.

- ao Av: 18 Março 18!!7, etc. adde, mas póde
rescindir-se, e como. Av. 6 Junho 1849.
(Dim·. 8132.)

- compra delles sem pagamento de sisa por es
criplo particular é nuUa e criminosa. Av. 6
Julho 1849. (Dim'. 8149.)

t- para arrecadação de sisas que certidões se
mandou exigir de aulos pelos escrivães, e
como. Av. 16 .Tulho 1849. (Dim·. 8156.)
Dec. 655, 28 Novemhro 18k9; Dec. 656,
5 Dezembro 1849; Av. 5 Fevel'eiro 1850
(Dim'. 8321); Av. 16 Maio 1850 (Dim·.
8425); Av. 26 Junho 1850. (Dial'. 8441.)

BENS nacionaes: em que casos, e como, procede
rão os consules brasileiros á venda delles
em paiz estrangeiro. Reg. 520, 11 Junho
1847, art. 193. Dec. 656, 5· Dezembro
1849; Av. 13 Maio '1850 (Dim'. 8421.)

BENS individuaes de subditos brasileil'os em paiz
estrangeiro são, e como, .examinados pelos
consules brasileil'os. Reg. 520, 1.1 Junho
1847, art.. 96, § 3.

- os dinheiros dos mentecaptos e prodigos en
trando para os cofres da fazenda vencem
juro como os de orphãos. Av. 20 Setembro
1847. (Gaz. Df{. 120, 2. 0 vol,)

BENS depositados: - Vid. Bens de defuntos. Av.
9 Dezembro 1847.

BESTAS de hagagem : seu fornecimento ao estado
maior dos corpos em Portug.'ll regulou-se.
PorL 26 Janeiro 1.813. (CDU. Delg.)

BIBLIOTHECA publica da. côrte e da capital de

II

cada provincia recebem um exemplar de
todos os impressos que sahirem das respec,
tins Lypographias. Res. 433, 3 Julho 1847.

BIBLIOTHECA publica: as gazelas estrangeiras
remeLLidas ás hibliothecas puLlicas fOI'ão
isenladas de porlc. Lei ~J4, 28 Oulubro
1848, art. 9. § 17. (Dim'. 7939.)

- publica da côrte: sobre vencimento do seu
ajudanle do bibliothecario. Av. 6 Novem
bro 1848. (Diar. 7943,)

- da marinha na côl'le: a seu porteiro conce
deu-se gralificação mensal de seis mil réis.
Av. 31 Março 1849. (Dia,'. 8093.)

BISPO: foi autol'isado o governo para impetrar a
hulIa de creação de bispado na provincia:
do Rio Grande do Sul. Res. 457, 27 Agosto
1847. (Gaz. Df{, 124, 2.·vol.)

- licença ou com mIssão especial sua é necessaria
para autoJ'isar-se a passagem e embarque de
religioso;. Av. 22 Novembro 1847. (Gaz.
Df{. 1.78, 2. 0 vol.)

- deve intervir necessariamenLe no provimenLo
canonico das parocbias, para que nel1as se
possão fazer eleições. Av. ti Março 1848.
(Gaz. Df{, 60, 3.· vol.) Av. 21..· 23 Janeiro
1849, §§ 1,4, 7,9.

póde conslituir procurador por inslrumento
particular feilo por mão alheia e por elle
sómeote assi~nado. Ord. 30 Março 1849.
art. 6, § 3. (Diar.8062.)

--.. posto que tenha assento na assembléa geral
não deixa de exercer as funcções episcopaes.
Av. 3 Abril 18h9. (Dia)'. 8257.)

- póde conceder aos parochos lice.nça para se
ausentarem das parochias pelo tempo que
lhes parecer jusLo, devendo porém estes,
conforme o Av. 18 Abril 1844, communicar
aos presidentes as licenças que oblil'erão.
Av. 6 Junho 1849, (Dim·. 8132.) Av, 8 Abril
1850 (Diar. 8389); Av. 3 Maio 1850 (Dia)',
8lt19.)

EITACULAS: Av. 10 Maio 1850. (Dial'. 8434.)
EIXOS de seda: tem despacho livl'e, e como, DaS

alfandegas. Dec. Reg. 633, 28 Agosto 1849,
art. 1, § 13, 2, § 1. (Dia)'. 8199); Av. 31
Outubro 1.8lt9. (Dim·. 82lJ.7.)

BOA fé deve servir de base a todos os COD lraclos,
especialmente reaes. Dec. 27 Juluo 1810
(Colt. Nab.); Res. 7 Julho 1820. (Colt. cit.)

ao Reg. H Abril 1834, ar!. 36, addeReg. 520,
B Junho 1847, art. 84. D. Estat. 597, 24.
Março 184g, art. 75; D. Estat. 664., 18
Janeiro 1850, aI'L 54. (Dia)'. 8325.)

BOlAS :-ao Reg. 14 Abril 1.834, art. 31, adde Reg.
520,1.1 Junho 1847, art. 97.

87.
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BOlAS de embarcaçóe.; de guel'l'u ou mercanles
nacionaes achadas no mar como ns devem
haver os consllles bl'[lsi!eil'os. Reg. 520, 11.
Junho 181,7, art. 132.

BLOQUEIO declarou-se desonerar de obrigações
arrematantes ele fornecimenlos para o exer
cito. - Vid. Dac. IllS{l'. 1!t (\Torcmho 1829,
art. 11, Cond. 5, a

ao Reg. 1It Abril 183!" art. 30, aude nego 520,
11 Junho 1~LJ7, art. 83.

BOLDnIE ele soldados e officiaes elo exercito. 
Vid. Al'lna11lcnfo.

BOLETElI do curtO elos cambios. Dec. Reg. 6/'8,
1.0 Novembro 1849, ado 61.

BOM13AS para apagai' incenciios: derão-se instruc
ções sobre o modo de seu emprego, c sob
direcçrlO de CJue auLoric!aues, elc. Av. 12
.Tulho 18"9. (Diar. 8161.)

BOTICA.S: Av. nego úi\Iarço 1850. arl.s. 6,19 (Dim'.
83/'ú); Av. 18 Junho 1850. (Dial'. 8IJ.!l1.)

Bl'LLA pnra creação do bispado. do Hio Graude
do Sul mandou-se impetrar. nes, /.:57, 27
Agosto 18117.

BUSCAS nas emharcações em carp:a e descarga, e
nas casas dos cidadãos bl'asileiros e csli'an
geiros quando, e para que fiLD, poderáõ os
coHectores dar, e como. Reg. 8 Fevereiro
1832, ad. 6.

em embarcações desembaraçadas da alfandega
e surlas no ancoradouro da carga devem
sei', e como, expedidas'pelo administrador
elo consulado. Av. 12 Maio 18/,9. (Dim·.
8111.); Av. 1.2 Junho dito. (Dial·.8151.)

CABS Fluminenses. - Vid. Caps.
CAÇADODES: appI'OVDU-Se tabellas dos preços e

duração dos diversos arligos de armamenlo,
equipamenlo, fardamenlo e mais objectos,
etc. Dec. e Tab. 5h7, 8 Janeiro 1.81t8, (Goz,
Off. 311, 3.o vol.)

do corpo fixo de Malta Grosso tirerão nova
organisação. Dec. PJ. 574, 9 Janeiro 18/,9.
(Dim'. 7996.)

CADAVEnES: sobre abedura do caixote em que
fOI'a um Brasileiro remellido, encaixotado,
de Paris ja em estado de pULrefacção. Av.i1
Setembro 18.&8. (C01·1·. tlIm'c. 258, SlIppl,)
Av. 8àlarço 1850 (Dim'. 8:;60); Av. J6 dito.
(Dim·. 8ll 05.)

CADEAS: as praças dos COl'PO logo que condem
nadas a ll'abalhos publicos li verem exclusão
ainda temporaria, não devem mais ser addi
das a oulro corpo ,e sim mandar·-se para as
cadêas publicas, quando nã.o possão seguir
logo para seus destinos, obtendo desde enlão

os soccorros carilativos, c CalDO. Av. 10
IOl'embro 1847. (Gaz. Of{. 162, 2.° t'ol.)

CADÊA~ da côrle, c (juaes se mandou ft'nnqnear
á cOll1missão da camara municipal. Av. 22
Janeiro 18ft9 (Dial'. 8002); Av. 5 Fel'el'eiro
1850 (Dial'. 8322); 3 Av. dito. (Diar. 8328.)

CADETES: 1.. 05 0\1 2,05 para ereconhecercrn os
filhos illegitímos que tenhão c1ireiLo a seI-o
é necessl:lria carta de legilimação, qne não
póde Sel' supprida I ela certidão de baptis
mo. Provo 12 Agosto 18/,9. (Con·. illm'c.
226.)

1.05 ou 2.05 ou soldadps parliculares relaxados
eincorl'igiveis devem ler baixa. Res, 1.2 iUaio
1.81,9 (Dial" 8123); mandados execulal' por
Circo 31 di to (Dial'. 8131); Circo 17 Dezem
bro 18LI9, (Diar. 8295.)

C ·ms u Sngração na capital do i\larnnbão: para
consll'ucção clerão-se fundos. Lei 51.&, 28
Outubro 18Jj9, al'l.. 5, S 20 (Di01·. 7939);
ao car:'s de ~Iarin!Ja do Recife se manJarão
applicar os ll1ateriaes do Forle do Bom .Tc
sus, art. 27. Dee. 6l15, 27 Oulnbro 18119;
Dec. lleg. 6!18, 10 No,embro 18á9, art. 39.

CAIXA. de amorlisação: como, e cm que propor
ção, deve' fazeI' o pagamento dos juros das
apolices em metal e papel. Av. 11 Janeiro
1.8/'8. (Goz. Off.15, 3.° vol.)

regulou-se como serião pelas thesourarias a
ella remellidas, e com que responsabilidade,
as notas subslituidas. Circo 17 Janeiro 18118
(Gaz. Off. 15, 3. ° vol.), addit. pela Circo 6
Abl'i11~/'8. (Goz. cito 85.)

deve publicar os signaes qne distinguem as
nolas falsas das ,el'dadeit'<Js, conforme o
art. 76, Reg. II Novcmbro iSá5 .. Av. L~ Agosto
18/,8. (Carl'. Merc. 21/")

de laron-se que as lhesourarias devião remel,
ler ao lhesouro as notas falsas apprebendi
das, ficando sómenle a- necessarias para
instrucção. do processo. Av. e Circo 22 Ju
lho 1848. (-Gaz. Of{. 161, 3. o val.)

- ordenou-se que seu inspector preslasse nova
fiança por llal'cr seu fiador fugido alcao
çatlo como inspectol' da thesouraria ; de
claral'ão-se seus bens bypolbecados para
com a fazenda pela dila fiança pal'a esln pl:e
ferir. 2 AV. 29 Julho 18/'8. (Gaz. Of!. 1.66.
3. ° t'ol. ) .

- o ordenado ele bcucobrador elevou-se a 1:200r/j).
Lei 514, 28 Oulubro 1.848, ad. 7, § 3. (Diar.
7939.) .

a ella devem as lhesourarias remeller metade
de nota, cuja falsidade julguem duvidosa,
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conforme o 31'1-, 8, Reg. 28 No,embro 1837.
Av. 25 Janeiro 181.9. (Dicl1'. 800á,)

CAIXA de amortisação: fizerão-se-Ihe expliéa
ções a respeito da Ord. 30 illarço, quanlo
a não necessidade de procurações laes para
cobrança de jnros de npolices e suas lrans
ferencias. Av, 23 Abril 184ü (Dia?'. 8093.);
Av. 100, 23 Abril1Sll9.

CAIXA commercial da Bahia: não forão, e por
que, a ppro,'ados os esla lu los desta associa
ção. Av. 27 junho 18lll) (Eiál'. 8138); D.
Est:lt. 664, 18 Janeiro 1850. (Dim·. 8325.)

CAIXA militar: seu escriptnrario comprehendido
em. peculato, além do crime, responde pela
saLJsfação do dnmno, e como, Av. 7 Maio
18á9(Dim·. S097);Av. e Ioslr. i.o,á Ja
neiJ'o 1849.

CAIXAS publicas: adde Av. 29 Setembro 1848.
(Cor?'. ~Ierc. 269.) Av. 103, 23 Abri118.1--1-9;
Av, 15 Maio 1850, (Dia)'. Slr.25.)

CAIXEIROS de engenhos de fazer assucar, ainda
que possuão alguns bens não podem ser
comprehendidos na lista dos ,olantes. Av.
83, 26 Abril 18ú7, § 9.

e a~os d~ mesll?n casa de negocio podem ser
VIr con]unctamente de vereadores em qual
quercamara municipal. Av. 174, 14Dezem
bro 18á7.

despachante ou, ajudnnte ele despachanle são,
e corno, admiLtidos a agenciar negocias na
alfandega. Dec. Reg. 57,27 Fevereiro 18h9,
art. 1., §.á, ele. (Dim'. 8036); Dee. Reg. 648,
10 Novembro 1849, art. 1, § 3, art. 32.

CALÇAD.O eslrangeiro : passou a pagar SO por %
de Importação. Lei 514, 28 Outubro 18á9,
ad. 9, § 1 (Dim·. 7939); e como cobrada.
Av. 30 Dezembro 1848 (Dia)'. 7985); casas
e7~ que ~lIe se render que im poslo pagão.
\ ld. LOJas, Av. 31 Oulubro '18á8 (Dial'.
791,2); mandou-se despachar por f'actUl'a.
Dec. 619, 7 Julho 18á9. (Dia7'. 8147.)

CALEÇAS ligeiras de LJ assentos, na côrte, com
a denominaçiio de - Urbanas: concedeu-se
privilegio para estabelecel'-se. Dee. 3 No
vembro 181,8. (Diar. 7942.)

CMlt1RAS: providenciou-se, e como, sobre o máo
estado da contadoria do senado de Lisboa.
Alv. 3 Janeiro 1816.

- sobre imposição de finlas para factura de pon
tes na comarca de Sergipe. Provo 3.', 9 No
Ve?1?rO 1818. (CaU.Nab.)

. -. rnuDlclpaes: á Provo 2.', 10 Junho 1816
adde Prol'. 11. Setembro 1820 (CaU. Nab,);
á Res. 11 Setembro 1830, ele. adde,

e art. 9; á Lei 15 Oull1bro 18~7, art. 5 J

ele., adde nes. ô Junho 183J, art. 5.

CAMARAS municipacs: obl'e eleições 30 Av. 9Fe
vereiro 18.!!8 acide Av. 83, 26 bril 18!J7,
S§ 2,15,21. Av. 11\];] I'ÇO i8áS (Goz. 0fr. 5.!!,
;Vval.); Av.16 dilo, §2 (Goz. cit. oLJ) ; Av. 13
Abril dilo (Gaz. cito 86); Av. i9l\]aio dito
(Gaz. cito 121); Av. 15 Junho dilo (GIlZ. cito
137);A.'.16 dilO, §§ 7,8, e19dilo, §i (Goz.
eit, UÚ); 21 dilo (Gaz, cito 1á5); 28 Jilo (Goz.
cito 1(2); 5 Ju1110 dilo (Goz, cil. 159); 27
dito (Carl'. illerc. 216); 11 Agosto dito, §
1, 3 (Can'. cito Sllppl. 248); Av. 22 lliLo
(Ca7T. cit.); 28 f~gOStO 18á8, §6 (Ca7T. Me7'c.
281); á Setembro dito (Can'. cit. Sllppl.
252); 5 Selembro 1848, § 2 (Can·. Me7'c.
289); 6 dilo (Can'. cit.); Av. 9 Selembro
dito, §§ 1, 4. (Carl'. cil. 289); 15 dito (Can'.
cito 290); 27 dilo (Ca7'1', cit,); 12 Outubro
dilo (Can'. cito 282); 19 dilo, § 1 (Dim'.
7943); Av. I; Novembro dito ia-fia (DicLl'.
7943); 16dilo (Dia7'. 7950);2tdilo (Di01·.
-dilo); 22 dilo (Dim'. 79(6); 28 dilo (Diar.
7959); 7 Dezembro dilo (Dio1'. 70(6); 15
dilo (Dim'. 7977); 20 dilo (vim'. 7978);
21 dilo (Dia?'. cit.); 22 dito (Dirl1', 7980);
:23 dito (Diar. 7982); Av. 10 Janeiro 1%9
(Dim'. 7998); 11 dito (Dia7'. 7997); 2 Av.
12 dito (Dim'. 7997); 2 Av.13 dilo (Dia?'.
cit.); 16 dito (Diar. cit.); 2Av. 3 Fevereiro
dito (Dim'. 8011); 2 Av. 5 dilo (Dia/'.
8012); 2 Av. 7 dilo (Dia7·. 801LJ); 15 dilo.
(Dia1'. 8022); 2 de 21, 1 de 23 dilo (Diar.
8038); 27 dito (Dim'. 8043); 9 Março dito
.(Dim·. 80(3); 1 de 9, 2 de 15 dito (Dicl1'.
805í); 2 de 20 dito (Dim'. 8057); h de 21
e 1 de 27 dito (Diar. 8058); Av. 3 Abril
dito (Dia)'. 8.071); Av. i3 dilo (Diar. 8096);
2ú dilo (Diar. tl091); 25 dito, 2, 7
.Maio dilo (Dim'. 8112); 14 dilo (Dim'.
8106); 21 dilo, § .!' (Dia!'. 8159); 2á diLo
(D/m" 81GO); 31 dilo (Dia?'. 8123); dito
(Dcm·. 8t61); dilo (Diar. 8232); 8 Junho
dito (Dia?'. 8129); 12 dilo (Dim'. 8132);
25 dilo. (Dicl1'.8163); Av. 28 dito., InsLr.
arLs .. O, 18. (Di01', 81LJ3); 21 Julho dilo
{Dia7'. 8150); 23 diLo (Dia)'. 8163); 31 dilo
(Dia!'. 8225); Av. 4 Setembro dito (Diw'.
8226); 2 de 18 dilo (Di01'. 8209); 25 dilo
(Dial', 821h);Av. 8Junho1849 (Dia?'. 8237);
todos na palavra Eleições.

- aLteslados de rcsidencia por eIJas passados
devem os commissarios vaccinadol'es apre
senlar para receber ,encimenlo. Ord, 154,
12 Outubro 1847.
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CAMARAS municipaes: como será cobrado o sello
de suas liceDças Da côrte pela recebedoria.
Av. 30Agost01848. (C01T. 1I1el'c. Sllppl. 252.)

- declarou-se como na :llfandega da côrte se
f:lria desconto da despesa proporcional, que
tem de ser indemnisada peja renda perten
cente á respectiva CaLDara. Av. 23 Setembro
1848. (COlT. Merc. 262, 3.°)

- da côrte: seu orçamento de 49-50 appro
vou-se. Dec. 25 Setembro 1848 (Corr.
Merc. 270); de !J8 a !J9. Dec. 25 Outubro
dito. (Diar. 7945,)

- não podem ter por vereadores os empregados
de thesourarias e mais repartições de fazenda
provinciaes. Av. 25 Setembro 18.48, (Diar.
7935. )

- foi revogada lei provincial da Buhia, dispondo
que os Gcaes da capilal não fossem fixos em
freguezia, e sim empregados pelo presidente
a quem darião conta do resultado. Res. 508,
2 Outubro 181.8. (Con'. Jlel'c. 291.)

- foi o goverDo autorisado paea assignar e re
meLler a todas um exemplar do periodico
da Sociedade Auxiliadora da Industria na
cioDal. Lei 514, 28 Outubro 1849, art. 14.
(Diar. 7939.)

- não pagão seIlo de seus livros. - Vide Sello.
Av. 31 Outubro 1848. (Dial'. 7942.)

- não são competentes, sim as capitanias dos
portos para permillir levantamento de cur
raes de pescaria. Av. 12 Janeir018li9. (Diar.
7995.)

- podem ter por vereador arrematante de direitos
de pilotagem de barra, dizimo de peixe
ii'esco, e 5 por %do salgado, e por que. Av.
9 Fevereiro 18!J9. (Dial'. 8017.)

- devem tomar em livro proprio, eDão em qual
quer outro, as declarações dos estrangeil'os
que se ql.iizerem naturulisar. Av. 15 Feve
l'eiro 1849 (D iar. 8025); outras observa
ções se fizerão a respeito para satisfazer-se.
Av. 1 Agosto 1849. (Dim'. 8177, 8190.)

resolução da assembléa provincial approvando
conlracto por uma feito com um cidadão
para construcção de casa de sessões, Dão

_ depende de sancção do presideD te, e por
que. Av. 15 Março 1849. (Dial'.. 8057.)

- para a arrecadação das multas crimes, seus
procuradores que obrigações lem a desem
penhar; arts. 7, 9, 23, no seu cofre se de
positão as multas t art. 18, S 2. Reg. 595,
18 Março 1849.

- quando não poderem com brevidade reunir-se
para deferir juramento e posse aos juizes
municipaes, dal-a-hão os juizes de direito,

communicando-o depois ás camaras. Av. 11
Abril 1849. (Dim'. 8071.)

CAMARAS municipaes : de vilJa novamente creada
approvou-se a maneiea, e qual, porque havia
sido por outra juramentada e empossada.
Av. 19 Abril 18li9. (Dim'. 8091.)

informações, e quaes, se mandou exigir dcllas
a respeito da posse e exercicio dos diversos
juizes de direito das comarcas. Cil'c. 30 Maio
1849. (Dia1'. 8118,)

- mandou - se subsistir o juramento deferido
pelo presidente da caml1ra transacta aos
membros da nova; e em casos taes observar
o Av. 23 Junho 183.4. Av. 31 Maio 18h9.
(Dim·.8160.)

sen vereador não póde accumular o cargo de
delegado de policia. Av.1 Junho 1849, (Diar.
8J 28.)

o supplente de delegado ou subdelegado, não
estando em exercicio, p6de sCl'vir como ve
readol'; e se durante as sessões lhe tocar a
subdelegacia, passaI-a ao supplente imme
dia to; não assim os suhdegados e delegados
a respeito dos quaes se observará o Dec, 9
Agosto 1845. Av. 16 Junho 18li9. (Diar.
8232.)

seu ,'ereador póde accumular o cargo de juiz
depaz, e porque. Av. 22 Junho 18.49. (Diar.
8137,8155.)

- vereador e juiz de paz podem ser os officiaes
honorarios do exercito. Av. 7 Agosto 1849.
(Dim.. 817h.)

- vereador não póde ser supplente do juiz mu
nicipal em causas em que a camara tenha.
iD teresse, procedendo-se, e como, em laes
casos. Av. 16 Agosto 1849. (Dial'. 8190.)

- vereador póde ser o escrivão de orphãos. Av,'
19 Agos to 181.9. (D ia.?·. 8226.)

objectos encommendados para ellas não gosã(}
de despacho livre. Av. 21 Agosto 18.49.
(Dial'. 8187.)

da côrte: declarou-se competir-lhe a nume
ração dos prec1ios J e designação das ruas e
praças. Av. 23 Agosto 1849. (Dim'. 8189:)

seus officios communicando' posse de preSI
dentes são directamente ao governo envia
dos; os mais como; art. 1 J Dec. 632, 27
Agoslo 1849 (Dim'. 8205); Av. L°, !J Ja
neiro 1848, § 1; Av. 85, 24 Julho 18/,8;
Av. 97,22 Agosto 1848; Av. 99,25 Agost()
1848, § 1; Av. 100, 28 Agosto 1848; Av.
101, 102, 29 Agosto 1848; Av. 118, 25 Se
tembro 1848; Av. 131, 31 Outubro 181.8, §
1,3; Av. 144, 16 Novembro 1848; Av.1.á5,
16 dito; Av. 149, 22 Novembro 1848, S2;
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Av. 151,22 dito; Av. 152 e 153, de 23 No
vembro dito; Av. 162, 20 Dezembro 18á8;
Av: 163, 21 dilo; Av. 8,1 t Janeiro 18.&9,
§ 1; Av. 1:?, 12 dito; Av. 16, 16 dito; Av.
17, 16 dito, §§ 2, 3,4; Av. 18, 17 dilo,
S1; Av. 20, 19 dito, § 1; Av. 21, 23 dito,
§§ 6, 8, 10; Av. 27, 30 dilo, § 2; Av. 3
Fevereiro 18.&9; Av. 29, 5 dilo; Av. 7 dito;
Av. 9 d i lo ; Av. 37, 13 d i to, §§ 5, 7; Av. 13
dilo; Av. 23 dilo; Av. 97, 20 Abl'i118.&9,
§§ <3, 7, 8, lO, 11; Av. 105, 24 dito; Av.
26 dilo; Av. 112, 27 dito, § 3; Av. 119, 2
Maio 1849; Av. 139,21 diLo, § 1; Av. 153,
8 Junho 18.&9; Av. 224,18 Setembro 1849,
§ 1; Dec. <340, 29 Setembro 1849; Av. 26
Oulubro 1.849 (Dial·. 8246) ; Av. 30 OuLu
bro dito (Dim'. 8249); Dec. 649, 21 Novem
hro18á9,§7; Av.~2dilo; Av. 4 Janeiro
1850 (Dia?". 8297) ; Av. 4 dilo (Dim'. 8303);
2 Av. 15 diLo (Diar, 8307; Av. 22 dito
(Dial'. 8312); Av. 8 Fevereiro 18119 (Dia?'.
8329); Av. nego á Março 1850, arls. 1'2,17
(Dim'. 8344); Av, 8 Março 1850 (Dia1'.
8358) ; Av. 2 Abril1850 (Dim'. 8á28, SlLppl,);
Av. 8 dito (Dia1'. 8389); Av. 3 Maio 1850
(Dim'. 8M9); Av. 20 Junho 1850 (Dim·.
8437) ; Av. I.. Julho 1850 (Dia?'. 8447); Av.
9 Julho 1850. (D im'. 8451.)

CAMBIO: Dec. nego 648, 10 Novembro 1849;
art. 61.

CAMINIlO de Castro para o campo da Fortalesa,
malto e campina de S. Jeronymo até o ri
heirão das Congonhas, na confiuencia do
Tibagi, mandou-se abrir, e pôr em eslado
de transito, a bem de uma eslrada projec
tada de S. Paulo a Matto Grosso. Av. 31 Ja
neir018.&9. (Di01'. 8008.)

- de colonia militar. - Vici. Colonos. Dec. nego
662, 22 Dezembro 1849, arls. 3, h.

CAPELLAS: ao Av. 22 Novembro 181.7 adde Av.
81" 27 Abril 18.&7, § 18. Av. 16 Novembro
1848, ~2 (Dim'. 7950); Av. 12Junho 181.9
(Dim'. 8132).; e 19 Julho dito (Dia1'.8158).

- declarou-se qLle pela Lei 3 Dezembro 1841, e
nego 15 Março e 9 Maio sã'o só compelentes
para escrevei' na provedoria c1ellas e dos re
.siduos os escrivães do juizo municipal, e não
os de orphãos. Av. 8 J Llnho 1848 (Gaz.
Olf. 1á9, 3. o vol.); sustentado, e como, pelo
Av. 28 Agosto 1848. (Con·. Mel'c. 248,
SlLppl.) Av. 27 OLltubro 18lt9 (Di01'. 8242);
Av. 21. 0, 23Janeiro 1849, §§ 6, 11; Av. 13
Fevereiro 1850 (Dim'. 8329); 4 Av. 21.,Maio
1850 (Dim'. 8417); Res. 532, 30 Márço

1850 (Dia?'. 8373); Lei 555, 15 Junho
1850, art. 11, ~ 1 (Dia,., 8.&31).

CAPS fluminenses, ou vehiculos de certa f6rma
inteiramente nova: concedeu-se privilegio,
e como, para seu estabelecimento na côrte.
Dec. 3 Novembro 18á8. (Dial'. 7942.) Al
terndo por Decr. 19, communicado em Av.
25 Outubro 1849 (Dia7'. 8245).

CARCEB.EIRü: ol,denado a um, da villa de S.
Paulo, elevou-se. Dee. 556 , 28 Julho 1848
(Con'. Mel'c. 273); das villns da Eslt'ella e
nio Bonilo, na provincia do Rio de Janeiro;
Dec. 571,28 Dezembro 1848 (Dim·. 7987).
da vilIa da Barra Mansa, na mesma provin
cia. Dec. 591, 3 Março 18li9. (Dim'. 80/'8);
de Santa Luzia, comarca do nio das Velhas,
em Minas. Dcc, 610, 13 Maio dilo (Diar.
8116); ao ajudante do da capital de S. Paulo.
Dec. 611, 1!.J. dilo (Dim'. 8116); da villa do
Grão Mogol, comal'ca de Gequilinllonba, em
Minas. Dec. 617, 20 Julho 1849 (Dim'.
8J.á6.)

não lem direito a vencimento algum quando
suspenso, mas não por ell'eilo cle pronLlncia.
Av. 30 Março 1849 (Dia]'. 8066); Av. 163,
21 Dezembro 1848; Av. 3 Junho 1850
(Dial·. 8427.)

CARCERES dos convenlos regulares se mandarão
na côrte franquear á commissão da camara
municipaL Av. 22 Janeiro 18/,9. (Diar.
8002.)

CARNAUBA: Dec. 642, 19 Outubro 1849.
CARNE verde: providenciou-se, e como, sobre

cobrança da quantia do alcance de arrema
tantes. nes. 1.', 23 Fevereiro 1829. (CoU.
Nab.)

de charqLle: sobre sua importação no Rio
Grande -do Sul deu-se in lelligencia ao art.
25. Lei 1.8 Se lembro 1845. Av. 15 Maio
1848. (Goz. Olf. 117, 3.° vol.) Av. 1.22,
16 Setembro 1847; Av. nego L~ Março 1849,
art. 15 (Dia,', 8344); Av. 20 Ago lo 1849
(Dim'. 8186); Ord. 227,20 Setembro 1849;
Av. 5 Dezembro 18á9 (Dial', 8273); Lei
555, 15 Junho 1850, arts. 12, 13 (bim·.
8á:H); Av. 20 dilo (Dia,'. 8437.)

CARREInAS de ferro para e suspenderem navios
por meio de machinismo de vapor, conce
deu-se privilegio, e como, para estabele
cer-se na côrte. Dec. Cond. 5 Agosto 18!19.
(Dia?'. 288,)

CARROS: I.. Av. 21 Maio 1850. (Diar.8!J17,)
CAnTAS testemunhaveis tem ainda hoje lagar só

menle no civel. Av.! Setembro1849. (Dim'.
8218.)
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CARTAS de ordem são subjeiLas a se110 propor
cionaI. - Vid. Sello, Av. 21 Setembl'o 1849.
(Dial'.8212); Dee. Reg. 637, 27 Setembro
18li9, ar!. 268;Av.2ÔJunho 1850. (Dim'.
844.1.)

CARTORIO algum publico por mais privilegiado
que seja não deve negar-se a exlrahir gratui
Lamente os documenLo que para o sel'viço
publico julgal'em necessarios os fiscaes da
fazenda. Av. 300ntubro 184.8. (Dial'. 79la2.)

CAHVÃO de pedra: ao Av. 4 Mal'ço 18M. adde:
mandado observar por Av. 16 Setembro
18la8. (C01T. Mel'C. 262, 2. 0

)

despesa de 25 conlos para exploração de ler
renos carboniferos em S. Pedro do Sul, au
torisou-se. Dec. 636, 1.5 Setembro 1849.
(Diar. 822LJ.)

de pedra: sua descarga como foi permiltida
na côrte. Ar. 3 Novembro 184.8. (Dim-.
7943,)

CASA (Real) do Bl'asil: seus éreados passarão a
ser pagos pela dolação do PrincipeRegenle,
e os do Sl'. D. João VI pela mesma respec
tiva dOLação. Dee. 31 Outubro 1821..

(Imperial) : os fidalgos deHa podem fazer pro
curação por instrumento particular escripto
e assignado por elles. Ord. 30 Março 184.9,
art. 7, § 2, e bem assim suas mulheres e
vinvas, art. 8. (Diar. 8062,)

CASA da supplicação : ordenou-se que conhecesse
de actos illegaes commettidos por um con
sul, não no exercicio do emprego. Av. 3. 0

19 Outubro 1831. (Cott. Nab.)
CASAMENTOS: á palavra. - Vid. Sello, adde

Instr. 14 Novemhro 1833, arLs. 18,20, etc.
- o reconhecimenlo do pai a filho natural, feito

por escriplura antes do casamento, é indis
pensavel para que aquelle possa ler parle na
herança palerna, cuncorrendo com filhos
legitimos do mesmo pai, Res. 663, 2 SeLem
hro 184.7, arl. 2, explicação em Av. 13 Ju
lho 1869. (Dia/'. 8152.)

ao poder ecc1esiaslico exc1usivamente incumbe
decidir se é ou não necessaria licenca ex
pressa, vocal ou por escriplo, para' cele
hrar-se casamento fóra da parochia, e por
quem passada. Av. 17 Junho 184.8. (Gaz.
OfT. 139, 3. 0 vot.)

sua certidão no estrangeiro deve, para fazer
fé, ser authenlicada pela autoridade consu
lar. Av. 22 Fevereiro 1.8{jS. (Dial'. 8026.)

sna certidão deve juntar-se á habilitação para
meio soldo. - Vid. Meio soldo. Av. 18 Ou
tubro 1848 (Cor,.. Mel·c. 289); Av. h No
lembro dilo. (Dia?" 7943.)

CASAMENTOS: dUI'anLe oilo dias depois os em
pregados que o celebl'arem Lem gala, e por
isso estão legilimamen te impedidos, con
forme a Lei 29 Janeiro 1812. Av. 21 Abril
18lJÇ) (Dict7'. 8093); Av. 6 Abril 1850 (Diar.
8402); Av. 1 Maio 1850, (Dial'. 8li19.)

CASAS de Ca rinade : forão iseo tas dos.8 por % as
10Lerias concedidas pelas assembléas provin
ciaes. Lei 516, 28 Outubro 18L~8, art.38.
(Dim'. 7939,)

seus livros não pagão sello. - Vid. SeUo. Av.
31 Outubl'o 1848. (D/m'. 7942.)

CASAS de correcçflo : á da côrLe providenciou-se,
e C0ll10, sobre o abuso dos arremalantes de
sel'l'Íços de Africanos, que pOI' correcção a
clla os maodavão, e depois de muilo tempo
se recusavào a pagar as despezas. Av. 22 No
"embro 18lt8 annexo ao de 1 Marco 1849.
(Diar. 803~.) .

CASAS de moeda: aos empregados se manuou
abonar as ('allas que déssem na côrte por
occasiüo do serviço municipal. Av. 1, 29
Oulnbro 1831. (Gatt. Nab,)

- á da côl'le mandou-se que verificasse a
extensão exacla (las medidas de vara e
cova do , e sua rela cão com as medidas me·
tricas fl'ancezas, e de diversos paizes. Av. 12.
Setembro 18&8, (Carl'. lIlerc. 258, SlIppl,)

- foi o governo auLorisado a reformar e formu
lar pauta da laxa de cunhagem, fundição de
metaes e afinação do ouro, etc. Lei 514, 28
Outubro 1SltS, ado 31 (Dial'. 7939) ; exe·
cuLada pelo Dec. 627, 5 AgosLo184.9. (Diar.
8171.)

- barras de ouro nella fundidas de qne quilale
se considel'ào para pagar direitos de expor
tação no consulado. Circo 22. o, 31 Agoslo
184.9 (Dia/'. 8198,)

ao seu provedol' ordenou-se qne neIla se~
zessem todos os exames e contractos reqUl
silados ex-oflicio pelos chefes de repa~li
ções publicas. Av. 29 Setembro 1849. (Dlar.
8217.)

CASAS de saúde. Av.Reg. li. Março 1850, art. 20.
(Dia/'. 83M.)

CASAS: sobre cleicães ao Av. 8la, 27 Abril 1847,
§ 18, adde: À,Y,i9 Oulubr018LJ8, §i (Diar.
7 9L~3); 20 Dezembro dito, § 2 (Dim'.7978);
ii Janeiro 18la9, § II, e 13 do mes,mo
(Dia/'. 7997); 21 Fevereiro dito (Dlar
8038) ; 9 Março dilo (Dim". 8057); 14 Ju
nho dito (Dim'. 8133) ; 25 dito (Dim'. 8163)
23 Julho diLo (Diar. cit.)

CASAS incendiadas na côrte como serão soc(:or
ridas, e as immec1iatas que obl'Ígações devell1
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desempenhar quando exigidas. Av. 1.2 Julho
1.849 (Dia7'. 8161.)

CASA.S incendiadns: â Port:2.·, 16Junho 1824,
adde Av. 23 Agosto 1849. (Dial'. 8189.)
Vid. Camaras "AI unieipaes. Dec. EstaL 586,
19 Fevel'eiro 1849, nrt. 1; Av. 242, 5 No
vembro 1849; Av. 254,13 Dezembro dito;
Av. Reg. 4 Mnrço 1850, arts. 4, 5, 10, 11,
21, 24. (D im" 83!Jk)

CASOS. Dec. Reg. 638, 27 Setembro 1849, art.
269.

CAUCÃO. Ord. 162, 20 Junho 1849, e Circo a
. • ella annexa. Dec. Reg. 648, 10 Novembro

dito, arts. 7 a 9, 19,20, 31.
CAUSAS da provedoria dos residuos e capellas :

nelJas são competentes para escrever unica
mente os escrivães do juiw, e não os de
orphãos. Av. 8 Junho 1848 (Gaz. Off. 149,
3.° vol.); suslentado, e como, por Av. 28
Agosto 1848. (Con'. Mel·e. 248, SlIppl.)

- de bens de defuntos e ausentes. - Vid. Bens
de defuntos. Av. 30 Agost~ 1848. (Con·.
Mere. 252, Sllppl.)

- da fazenda provincial: suas precatorias não
se remettem ao governo, maxime quando
corrão no fôro commum. Av. 19 Setembro
1848. (C01"r. 111el'e. 262,2.°)

- em que a fazenda publica decair, paga esta as
cuslas, menos as dos officiaes do juizo. Lei
614. 280utubro 1848, art. 50 (Dial'. 7939);
explicando si comprehendia ás habilita
ções, -etc. Av. 2 Março 1849, §§ 3, h, 6.
(Dia7·. 8043.)

- do juizo de paz não pagão sello nem 2 por °/0'
conforme art. 18. Lei 369, 18 Selembro
:1845. Av. 31 Oulubro 1848 (Dim'. 7942);
Dec. Eslat. 597, 24 Março 1849, art. 77;
Dec. 657. 5 Dezembro dito; Av. 6 Abril
1850 (Dia/'. 8402); Av. 29 Julho dito
(Dia,'. 8461.)

CAVALGADURAS se mandarão abonar compe
tentemenle ao commaodaole do corpo de
engenheiros. Av. 10 Julho 18/,8. (Gaz.
Olf. 1511.)

- se mandou abonar uma a cada offieial da pa
gadoria militai' no Rio Grande do Sul, que
fossem á fronleira passar mostra. Av. 5 Junho
1849. (Dim·.8132.)

- para Go az approvou-se a fixação das forra-
- gens para as de pessoa no conente semes-

tre. Av. 10 Setembro 1849. (Dia/·. 8212.)
CAVALLARlA de linha de Minas: sobre execução

do Av. 3 Márço. Av. 22 Abril 1812.
- 8ms companhias fixas ligeiras d,ev~m ter as

mesmas peças de armamenlo, eqmpamento,

II

fardamento, ele., que os oulros corpos
desta arma. Av. 25 Maio 1848. (Gaz. 0t!'.
122, 3.° vol.)

CAVALLARIA. : ordenança do corpo municipal se
mandou pôr á disposição do presidenle do
conselho de ministros. Av. 15 Junho '1848.
(Ga'f.... 0t!', 135, 3.° vol,)

- reguloú-se corno se farião suás promoções:
Dec. 572, 9 Janeiro 184.9. (Dim'. 7992.)

- do corpo fixo de Malto-Grosso: sua ol'ganisa
ção. De PI. 574. 9 Janeiro 1849. (Diar.,
7996.) Provo 24.7, 21 Novembro 1849. A.v.
29 dilo (Dial'. 8283); Av, 15 Julho 1850.,
(Dial'. 8462.)

CAVALLOS de raça do Cabo de Boa Esperança
despachão-se livres. Av. 24 Janeiro 1849.
(Dim·. 8031.) Dec. 578,17 Janeiro 1849;
Ord. 44, 211 Fevereiro dito; Av. 29 Novem
bro dilo (Dia/". 8283); Av. 3 Abril 1850
(Dial'. 8382); Circo 1lJ. Junho dilo (Dia/'.
8439.)

CEMITERIOS: concedeu-se á ordem lerceil'a de
S. Francisco de Paula, na côrte, aulorisa
ção para fundar um extra-muros. Doe. Re-,
lato 30 Março 1840. (Dial" 8062.)

- para o das praças dos corpos de imperiaes ma
rinheiros e fuzileir()s navaes acceilou-se
cessão que a Miserieordia da côrte fez de
terreno do campo santo. Av. 31 Março
18~9 (_núzJ'. 8093); Av. 8 Março 1850
(Dia/'. 83(0); 2 Av. 16 dilo (Dia?". 8hOõ);
Av. 20 Julho dilo (Dia?'. 8460.)

CENSURA. Av. 229. 25 Setembro 18á9. Dec.
Reg, 468, 10 Novembro dilo, art. 58, § 2.,

CERA. Dec. 6.&2, 19 Outubro 18á9.
CEREMO lIA. Av; 71,12 Março 1849.
CERTIDÕES do archivo publico devem ser nume-

radas e rubricadas pelo offieial maior, e
selladas com as armas irnperiaos e legenda.
Av, 28 Junho 18/,8. (Gaz. On: 145, 3. ° vol.)

- e aLlestados do instilulo vaccinico não pagão
emolumentos alguns, á visLa do Reg. 17
Agosto 1846. Av. 17 Julho 1848. (Gaz.Off.
157, 3.° vol.) Av. 29.° 23 Fevereiro 18h8;
Av. 138, 8 Novembro dito e Circo a eIla
junta de 17 Agosto 1842; Decr. Reg. 648.
10 Novembro 1849, arts. 49, 50,63,66.

CESSÃO. Dec, Eslal. 597. 2.& Março 1849, arts.
8, 9. Av. 8 Abril 1850, (Dia,.. 8389.)

CHACARA: todas que erão misticas â quinla da:
Boa Visla na târte semandárão avaliar. Dec.
20 Setefnbro 1810. (CoU. Nab.)

CHANéELLARIA (direitos), Av. 29 Abril j850
(Dia/'. 8408); Av. 1 Maio dito. (Dia/·. 8419:)

CHANCELLARIA (dizima) ordenou-se que contl~

88
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nuasse a andar arrcmalada. Rcs. 3.' 11
Dezembl'o 1822. (CoU. Nab.)

CHANCELLA.lUA (dizimn) não pagão as demandas
no juizo de paz. Av. 31 Outubro 1849.
(Dial'. 79li2.) .

'- nas cansas da provedoria dos residuos como
se averbará. Av. 12 Fevereiro 18h9. (Dim'.
SlIppl. SOl9.) Av. 111, 27 Abril 18!L9.

CHEFE de policia: declarou-se que a gratificação
da Lei 3 Dezembro 1841, art. 3, foi fixada
tendo-se em vista o trnbalho e dispendio das
viagens. Av. 9 Junho 18h8. (Gaz. 0ff. 132,
3.° vol.) ,

;.... manJou-se observai; a pratica de pagar-se-lhe
ordenado á vista de alteslado do presidente
de provincia. Av. 1ft Agosto 1848. (COIT.
MeTe. 231.)

os juizes municipaes que os subslituil'em ven
cem o ordenado dos juizes de direito si estes
o deixarem de perceber. Lei 51ft, 28 Outu
bro 1848, art. 1S. (D im" 7939.)

da Bahia: os dons amunuenses extranumera
rios passárão a considerar-se ordioarios.
Lei cit. 514, art. 19. (Dia!" 7939.)

conforme o art. 2/', R8g. 31 Janeiro, a um
que não era desembargador mandou-se além
da gratificação abonar o ordenado de juiz de
direito que era. Av. 9 Março 18á9 (Dim·.
8058); Av. 16 dito (Dia?" S064); Av. 30
Abril dito. (Dia?" SOg/,.)

de Pernambuco: concedeu-se beca honoraria
em aUenção a serviços. Dec. 21 Abril. 1849.
(Dim·. S08S,)

- intelligencia deu-se aos arts. 179, 180 a 1.83
do Reg. 31 Janeiro a respeito dos mappas
de crimes que lhe elevem enviar os juizes de
direito. Av. 24 Abril 18/,9. (Dial'. 8091.)

sua gratificação é deexercicio, e por isso quem
o desempenhar tem cilireito a dIa. Av. 7
Maio 18/,9. (Dim'. 8097.)

da côrte póde mandar fazer analyses medico
legaes no laboratorio cio museu naci0nal.
Av. á Agosto 1849 (Diar. 8172); Av, 162,
20 Dezembro 18118; Av. 229, 25 Setembro
18h9; Dec. ne!!;, 637, 27 dito, art. Há;
Av. 3 Junho 1850. (Dial'. 8A27.)

CHOLERA-MORBUS: providencias se ordenár1i9
de conformidade com o Reg. 268, 29 Ja
neiro 1843. Circo 8 Março 18á9. (Dim' 8063.)
Av. 6 Fevereiro 1850. (Dim·. 8326.)

CIDADÃOS Brasileiros: a divisão e harmonia
dos poderes politicas é o principio conser
vador dos seus direitos, Const. art. 9; a
religioso secularisado concedeu-se dispensa
para poder ser oppositor a beneficios das

ordens.- Vid. Res. 7.' 31 Janei1'o 1827
(CoU. Nab.) ; goso de direitos politicos devem'
ter o editor e autor de papeis que se publi
carem pela imprensa, &c., e pelos quaes
se hajão responsabilisado" Lei 20 Setembro
1830, art. 7, substituida pelo Cod. Crím.
art. 7, §§ 1, 2; cl'imes contra o livre goso
e exercicio dos seus direitos politicos quaes
sejão, e como são punidos, Cod. Cl'im. arls.
100 a 106; Brasileiros devem ser os consoles
do imperio, e com que requisitos. Dec. Reg.
14 Abril 1834, art. 3; os vice-consules
podem ser estrangeiros, art. 15, substituido
pelo-Vici. infra. -Dec. Reg. 520,1.1. Junho
18h7, arts. 8 a 10.

CIDADÃOS BI'asileiros: ao Av. 75, 15 Abril 18h7,
§ 5, &c., adde: §§ 2,6; Av. 76,15 dito;
Av. 16Junho1S48, §§ 4,5,7 alO (Gaz. OfT.
1á4, 3.° vol.); 11 Agosto dito, § 2 (Carl'.
jJlen. SlIppl. 2hS); 28 dito (Corr. eit.281);
4.° 6 Setembro dito (C01'1'. cito 2S9); 1.3
Dezembro dito (Dia1'. 7971); 2.· 8 Junho
dito. (Dim·.8163.)

- o estrangeiro que se quizer naturalisar deve
fazer declaracões sob re domicilio &c. em
livro proprio .da respectiva camara muni
cipal. Av. 15 Fevereiro 1849 (Dim'.8025);
Circo 1 Agosto dito (Diar. S177), idem.
(Dim'.81.90.)

Brasileiro foi considerado, e como tal alistado
guarda nacional, o filho de um Inglez, nas
·cido no Brasil, apezar de requerer que era
filho de pai estrangeiro, e que queria ser
'Subdi to bri tannico; á vista da Res. 1ft Agosl()
1.8116, e p0rque. Av. 1.5 Fevereiro 18h9.
(Diar. 8026,)

- estrangeiros podem, como sacias, arrecadar
direitos nucionaes arrematados, e porque.
Av. 26 Fevereiro 1846. (Dim'.8038.)

Brasileiro deve ser o despachante de alfan
dega. Dec. Reg. 57, 27 Fevel'eiro 1849
art. 3, § 1 (Dim.. 8036). Av.131, 3i Outubro
18áS, §1; Av. 5,9Janeiro 1849; Av. 20, 19
dito; Av. 35, S Fevereiro dito, §§ 6,8; Av. 9
úito dilo; Av. 37, 13 dito, §§ 1, 7, 14;
Dec. Estat. 586, 18 dito 1849, art. 2; Av.
'97; 20 Abril dito, §§ 7,9; Av. 134,1.4
Maio dito; Av. 232, 6 Outubro dito, §§ :1,
{j; Dec, Reg. 64S, 1.0 Novembro dito, art. 2;
3 Av. 15 Janeiro 1850 (Dim'. 8307); R~s.
.518, 31 dito (Dim'. 8325); Av. 8 Fever~lro

.dilo (Dim'. 8329); Dec. Reg. 671, 22 dl~O,
art. II (Dia?'. S35!~); Av. 18 Junho ~lto
(Dial·. 8M2); Av. 10 Julho dito. (Dlllr.
8451.)
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CIDADE do Rio de Janeiro concedeu-se por
homenagem a um officiaI da armada preso.
Av. 7, 10 Julho 1848. (Gaz. Orr 153, 155.
3. oval.)

_ da Bahia: para obra da segurança de sua
monlanha concederão -se fundos, Lei 514,
28 Ou tubro 1848, art. 2, § 28. (Dim'. 7939,)

CIRCUMSTANCIAS nggravantes no crime de
damnos fazem que elle sempre se considere
excedendo a alçada dos delegados e subde
legados. Av. 2Selembro 1849, (Dim'. 8218.)

CIRURGIOES approvados segundo o plano dos
estudos das antigas academias medico-cirur
gicas forão considerados habilitados para
exel'citarem livremente qualquer dos ramos
da sciencia medica. Res. lt96, 15 Julho 181,8.
(Con'. Mel'c, 232), Res. A98, 27 Julho 1848.
art. A: Av. Reg. 4 Março 1850, art. 19
(D im'. 83á4); Res. 542, 21 Maio dito.
art. 5. (Dim'. 8U2.)

CITAÇÃO na liquidação de multas. Dec. Reg. 595,
1.8 Março 1.849, art. 7 (Dim'. 8058); Av. 95.
20 Abril 1849.

COBRANÇA. Dec. Reg. 648, 10 Novembro 1849,
arts. 37, § 3; 38. Av. 14 dito. (lJia,.. 8255.)

COCKET8. Alv. 25 Abril 1818. § 13.
COFRES publicas. Av. 100, 23 Abril 1849.
COLLECÇ10: as scientificas, e quaes, gosão de

despacho livre nas alfandegas. Dec. Reg.
633, 28 Agosto 18/'9, art. 1. § 14. (Diar.
8199); Av. e Circo 31 Outubro 18li.9 (Diar.
8247). -

COLLECTORES não podem servir sem fiança.
Av. 22 Agosto 1848. (Con'. M e,.c. Suppl. 233,)

- devem ser nomeados provisoriamenle procu
radores fiscaes em logar dos contracladores
das rendas de bens de defuntos e ausentes
para regular andamento dos respectivos pro
cessos. Av. 30 Agosto 1848. (Con'. Mel'c.
Suppl. 252,)

- sobl'e abono de quantias aos administradores
dos correios. Circo 25 Outubro 1848. (Cem'.
Mel'c.299,)

- alcançados pagaráõ, e como. 9 por o;. do
debito em todo o tempo da indevida de
tenção. Lei 514, 28 Outubro 1848, art. 43
(D im'. 7939), explic. a execução por Av. 26
Fevereiro 1849 (Dim'. 8038); Circo 20 Março
18M) (Dim'. 8066); Av. 28 Abril 1849. (Dia,'.
809lJ. )

- não pódc accumular o cargo de delegado,
suhdelegado e seus supplentes, e porque.
Av. 10 Janeiro 1849. (Dim'.7995.)

- alc~nçados: um empregado de repartição ex
tmcta e outro oflieial reformado não podem

II

solfrer desconto nos ordenados para abono
das dividas, e porque. Av. 43, 23 Fevereiro
181,9.

COLLECTORES: para se interessarem na co
brança das execuções da fazenda na Bahia.
além dos 6 por % do juizo, mandou-se-Ihes
abonarmais 2 por %, Av. 28 Fevereiro 1849
(Dial'. 8038); Av. 1ft Abril dito. (Dim'.
807li.,)

- pelo exercicio perdem o cargo de juiz de paz
para que forão eleitos. Av. 14 Maio 18lt9
(Diar. 8106). - Vid. Av. 23 Julho dito •.
(Dim·. 8163).

- em Minas approvou-se a com missão de 2 por %

e aos escrivães 1 pela cobrança do imposto
das dqtas mineraes. Av. 13 Julho 1849.
(Dial'.8152.)

- nas Alagoas para que melhor podessem arre
CDdar sisas providenciou-se, e como, Av.
16 Julho 18Jj9. (Dia?'. 8156.)

de Campos devia pagai' o soldo e mais vanla
gens a oflieial encarregado de recrutamen lo,
e a etape pela pagadoria militar da côrte.
Av. 17 Setembro 18/,9. (Dim·. 8215.)

- tem direito a haver gl'atuitamenle dos paro
chos e quaesquer empregados os documen
tos necessarios a bem da fazenda. 2 Av. 30
Outubro 181,9 (Diar. 7942); Av. 105, 2á
Abril 1849 ; Av. 26 dilo. § 3; Av. 124, 7
Maio dito; Ord. 169, 30 Junho dito; Av.
15 Outubro dilo (Dim.. 8257); Dec. 657, 5
Dezembro 1849 ; Av. 18Janeiro 1850 (Dial·.
8309); Av. 8 Abril 1850 (Diar. 8389); Av.
25 Abril 1850 (D iar. 8399); Av. 3 Maio'
dito (Diar. 8U9) ; Av. 14 dito (Dim'. 8424);
Av. 21 Junho dito. (Dia,.. 8438.)

COLLEGIO de Pedro II: seu professor interino de
inglez foi demitlido. Av. 22 Dezembro 1848
(Dia?'. 7980); a1lerarão-se seus estatutos
sobre exames, malerias, vencimentos, hora
d'allla. Dec. 598, 25 Marco 181,9; cessarão
aos professores a gratifi~ações que ven
cião, Av. 28 Abril 18M) (Dia?" 8096);
Av. 29 Outubro 1849 (Dial'. 8248) ; Av.
13 Novembro dilo (Dim·. 8256); Av. 5
Dezembro dilo (Diar. 8275); Av. 8 Março
1850 (Diar. 83(0); Av. 23 Maio dito (Diar.
8lt3ll.); Av. 1 Junho dito (Dia,'. 8435);
Dec. 679. 8 Julho dito (Dim', 8467); Av. e
Reg. !J Março dilo, art. 16. (Dial'. 8344.)

COLONOS: em todas as provincias se concederão
seis leguas em quadra exclusivamente a'
elles, e como, destinadas. Lei 514. 28 Ou
tubro 1848, ado 16. (Dia/'. 7939,)

- engajados no corpo de fuzileiros navaes não

88.
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soffrem desconto para o asylo de invalidos,
não queljendo. Av. 2 Janeiro 18.M>. (Dia,'.
7985); Dec. nego 662, 22 Dezembro 1849;
DeG:. 21. Janeiro em Av. 25 dito 1850 (Diar.
831/,); Res. õ1.8, 31 dito (Dim'. 8325,8360);
Res. 537, 15 Maio dito (Dim'. 8435); Av.
6 Junho dito (Dim·.· 8ú36); Lei 555, 15
dilo dito, art. 11, § 5 (DiaT. 81131); Av. 29
dito (Dim'. 8319); Av. lO Julho dito. {Dim'.
8M!. }

COMEDORIAS a gual'das d'alfandega. - Vid. Al
. fandpgas. Av. 11 Março 1849. {Dim·. 8062.}

Av. 22 Novembro 18/,9 (Dim'. 8279); Av.
27 dito (Dia,'. 8281); Circo 19, Av. 22
Dezembro dito (Dim'. 8296); Lei 555, 15
Junho 1850, ·art. 11, ~ 7 (Dim;. 8h31.)

COMESTIVEIS. Av. Reg. 11 Março 1850, art. 15.
(Dim'. 83hll.)

COMMANDANTE em chefe de exercito: suppri
mirão-se os vencimentos de um tenente
general commandando exercito e snas caval
gàduras e bestas de bagagem. Lei 5i/, , 28
Outubro 18119, art. 6, S 18. (DiaT. 7939.)
Provo 2117, 21 Novembro 1849.

COMMANDANTE de policia que obrigações tinha
a respeito dos incendios. 2 Av. 17 Agosto
1825, excitado por Av. 3 Julho 1841. (DiaT.
8171.)

.COMMANDANTES de companhias: o oflicial que
commandar duas companhias só vence a
gratifica~ão de exercicio de uma. Av. 29
Agosto 1848. (Con'. MeTC. Suppl. 258.)

t:- de pedestres só tem o soldo da patente de re
forma, gratificação addiccional e de com
mando de companhia. Av. 24 Setembro
1849 (Dim'. 8220); Av. 26 Oulubro 1849
(Dia,'. 8'25á); Av. 20 Novembro dito. (Dim'.
8276.)

COMMANDANTES de corpos: á Provo 28 Setem
bro 18h6 (Gaz. OfT. 27, 1. 0 vol.) adde Av.
27 Setembro 1848. (Con'. Merc. 266.)

.- de corpos municipaes da côrte e das provin
cias: sen sel'l'iço considera-se do exercito.

. Dec. 572, 9 Janeiro 1849, art.". (Dia,'.
7992.)

- não devem retardar os requerimentos de pra
ças que lhes forem para, com informação
sua, subir aos commandantes d'al'mas, con·
forme o Av. 3 Março 1812. Na côrte. Ord.
dia 106, 16 Abril 18!.9. (Diar. S073.)

de cQrpos fixos não tem direito a etape. Av.
4. Agoslo 18J.9 (Dim'. 8177); Provo 23 Ou
tubro 18ú.9 (Dia,'. 8252) ; Av. 26 dito (Dia,'.
8254) ; Av. 239, 29 dilo; Av. 20 Novembro

. dito (Dim'. Srl76); PI'OV. 2!i7, 2-1 dito; Av.
252, 1 Dezembro dito.

COMMANDANTES de destacamento. Av. 252, t
Dezembro 1849.

COMMANDANTES de fronteiras: a um se derão
as contas por quite;s pela impossibilidade de
documenta-las. Av. 6Dezembr01848. (Dim·.
7969.)

- de MaUo-Grosso passárão a adminish'ar as
fazendas nacionaes de gado como d'antes.
Av. 28 Abri} 1S49. (Dim·. 8001l.)

ao da fronteira do Baixo Paraguay se mandá·
rão abonar as gratificações de capitão com
mandando corpo. Av. 8 Maio 1849. (Dim·.
8123.)

COMMANDANTES de navios. Av. 83, 30 Março
1849, arts. 11, 13, 18, 19, 21. Av. 8 dito.
(Diar. 8269.)

COMMANDANTBS de paquetes. Av. 26 Fevereiro
1850. (Dim'. 8347.)

COMMANDANTES de provincias: forão, e como,
encarregados de cOI,ltractar voluntarios para
o exercito. Dec. Reg. 5@2', 18 Novembl'O

. ~848. (Corf. ii{e,'c. 7965.)
- na côrte a inspecção de saude passon a fazer-se

no quartel general. Av. 19 Dezembro 18.&8.
(Dia,'. 7986.)

ao Av. 1. Fevereiro 1848, etc. adde Av. 27
A!:>ril1.8h9. (Dim'. 8118.)

sua correspondencia com o governo deve ser
conforme a Circo 21 Dezembro 1847. - Vid.
Av. 17 Setemb1'O 18.&9. (Dim·. 8215.) Res.
31 Agosto 1.8116 (Gaz. Of!. 181.° vol.)
Vid. CO~lSelho de Administ,'ação; Av. 6 Oa
tubl'O 1849.

COMMERCIO e navegaç~o enlre o Pàrá e Goyaz
pelo Tocantins e seus confluentes foi au
xiliado com uma consignação pecuniaria.
Lei 51l1, 2S Outubro 18~8, art. 2, S28
(Dia,'. 7939); 3 Av. 29 Janeiro 1849. (Diar.
8007.) .

- para facilita..lo entre S. Paulo e Malto·GrossO
projectou-se nóva -communicação. - Vid•
Av. 31 Jal1ei1'o 18119 (Dim'. 800S); Dec. Reg.
6/,8,10 Novtmbro 18h9, arts.1, §3; 4
§ 3; 42, A3, 1I7; Res. 537; 15 Maio 1850,
~ 2. (Dim'. 8435.)

COMMISSÃO: a devegol'es da fazenda alcançados
não se concede. - Vid. Deved01'es. -Lei 5th,
28 Outub~'o 1848, art. 1I3. (Diar.7939.)

- para reformar, e como regulamento das alfan
degas, nomeou-se. Dec. 1.8 Novembro 1848.

. (Dim'. 7952); Dec. Reg. 1.0Novembr018h9,
art. 36, 39 a J,1 ; Dec. Instr. 663, 2á De·
"Zembro dito; Av. Reg. 4 Março 1850 j
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art. 1 &c. (Dia/', 8344); Dec. Reg. 678,
6 Julho 1850, art. 109 a 116,117. §§ 2,
!l a 6, 12 (Dia,.. 8/'li8.)

COMMISSÃO mixla brasileira e portugueza: appro
vou-se o accordo sobre moeda com que se
devião fazer pagamentos de reclamações.
Av. 1.5 Março 1836; sobre protesto contra
decisão da referida commissão. Av. 16 dito.

.çOMMISSARIOS pa'gad~res do exercito no Pará,
Pernambuco, Bama e Matlo-Grosso tiverão
regulamento com o Dec. lostr. 268, 24 De
zembro 1848. (Dia/'.7984.)

;- onde não existem,_ exercem os inspeclores de
thesourarias as funcções conferidas pelo
Dec. 352, 20Abril18á.&. Av. 1.2 Junho 1849.
(Dia/'.813.&.)

COMMISSARIOS pagadores da armada. Av. Insl.
83, 30 Marco 1849. Av. 8 Novembro dito.
(Dim·. 8269.)

COMMITTENTES. Dec. Reg. 648, 10 Novembro
1849, nrts. 35, 65.

GOMMUNICACÃO: do Pará com Matto-Grosso e
Paraguay mandou-se, e como, promover.
Lei 514, 28 Outubro 18á8, ad. 12 (Dim'.
7939); 3 Av. 29 J30eiro 1.849. (DiQj·. 8007.)

~ entre S. Paulo e MaLto-Grosso por mais curta
estrada activou-se. Av. 31 Janeiro 1.849.
(Dim'. 8008); 4 Av. 21 Maio 1850 (Dim',
8417) ; Lei 555, 15 Junho dito ~ art. 11,
§ 4. (Diar. 8431.) _ _

,COMPANHIA (de Nictheroy): ao Dec. e Conds. 30
Janeiro 18.&8 ndde: declarado no art. 8 pelo
Av. 25 Setembro 18á8 (COIT. Mere. 266);
ordenou-se que o serviço das barcas fosse
Jeito de hora em hora, e como. Av. 9 Fe
vereiro 1849, (Diaj·.8016.)

~ (de paquetes de vapo!): ao Av. 13 D'ezembro
1847 adde: os officlaes de marinha empre
gados no seu serviço percebem por inteil"o
o soldo de terra, Lei 51lJ., 28 Outubro 18!l8,
art. 26 (Dia/'. 7939); sempre que tocarem
nas provincias com destino para a côrte,
deve-se remetter pelo commnnclante em
um só masso a cOI;I'espondencia do minis
terio da guerra. Circo 30' Novembro 18á8
(Dia?'. 7963); não devem ser demorados nas
provincias, salvo cnso imprevisto e exh'aor
dinario. Circo 11 Dezembro 1848. (Dim·.

. 7~67.)

~ de mineração: as incorporadas por concessões
especiaes ou contractos não farão isentas de
pagar os 5 por % do ouro em pó, Lei 51!l,
28 Outubro 18/'8, art. 32 (Diat. 7939).-
Vid. att. 33 e 34. .

~ eslabelecêrão-se regl'as para incorporação de

. quaesquer sociedades anonymas. Dec. to
Janeiro 1849. (Dia,'. 7990.)

COMPANHIA ue seguro contra fogo: na côrte pro
videnciou-se que todas tivessem bombas para
acudirem. Av. 12 Julho 1849 (Dia?'. 8161.)
Decr. Rel!). 6h8, 10 Novembl'O 1849, art..
25; Av. 22 dito {Dim'. 8279); Av. 27 dito
(Dim'. 8281); Circ.19; Av. 22 Dezembro dilo
(Diaj'. 8296); Dec.1 Fevereiro 1850 (Dia1·.
8328); Av. 6 Fevereiro dito (Dim'. 8322).

COMPENSAÇÃO. Av. 14 Novembro 18á9, (Dial',
8255.)

COMPILLAÇAo. Av. 20 Fevereiro 1850. (Dim',
8366.)

COMPRA e venda é verdadeiramente a 'nrrema
tação que a lei manda fazer de certos ramos
de renda. - Vicio Av. 26 Feverei,'o 18li9,
(Dim'. 038); Dee. Reg. 6áS, 10 Novembro
18á9, al'I:. 23, §§ 1, 3, arLs. 2h, 26, 29;
Si1, 33, 37;§li,.&3;Dec. 656, 5 Dezem
bl'o dito; Av. 26 Junho 1850 (Dim'.84.h1.)

COMPROMISSO de Irmandade em que se exclua
membros pardos ou libertos é contrario á
constituição. Av. 2Junho t849 (Diaj·. 8128);
Av. 253, 11 Dezembro 1849; Av. 23 Fe.e
reiro 1850 (Dim', 8338); Av. 8 Março dito.

. (Dim'. 8360.)
CONCILIACÃO: á Res. 20 Setembro 1829, art. 5

adde Av. 1.9 Agosto 1.831; Av. 6 Abril 1850.
(Dim·. 8LJ02.)

CONDECORAÇOES: facilitou-se, e como, a ex
pedição de requerimentos solicitando-as, e
a dos respecLivos diplomas concedendo-as.
Dec. 632, 27 Agosto 1849, arts. 4. a 7, 12
a 16. (Diaj'.8205.)

'I podem fazer procuração por ins-
CONDES: I trumento. particular escripto por

~
mão alheIa e por elles s6mente

CONDESSAS: assignado. Ord. 30 M~rço 1.849,
, art. 6, S1, art. 8. (DLaj'.8062.)

CONDUCTA immorigerada de cadetes e particu
lares é motivo Ilara terem baixa. Provo 12
Maio 184.9. (Dim'. 8123.)

CONFISCO. Trat. 19 M.aio 1.836, arls. 1, 8.
CONFISSÃO. Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850, art.

99. (Dial'.8467.)
CO FRARIA. Av. Reg. li Março 1850, art. 9

(Diaj·. 834h); 2 Av. 16 dilo. (Dim·. 8á05.)
CONHECIMENTO. Dec. Reg. 648, 10 Novembro

1849, arts. 42,43. Av. 8 Abril 1850. (Dim'.
8389.)

CONSELHO de administração: corpos que os ti
verem não recebem fornecimento de farda
mento sem ordem do Ilresidente. Av. 23
Novembro 1848. (Diar.7957.)
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CONSELHO de adminislracão : os saldos existen
tes no do corpo fixo' de Goyaz mandou-se
que revertessem á caixa do corpo a que
antespertencião. Provo 9,Janeiro1849 (Dia,'.
8228); Av. 6 Outubro 1849 (Dia,'. 82.42);
Av. 30 dito (Dia?'. 825g); Provo 2!J7, 21.
Novembrodito;Áv. 31 Janeiro 1850, (Dim'.
8324.)

CONSELHO (carta de) quem tiver põde fazer pro
curação escripta por instrumento particular
por mão alheia e por elle sómente assig
nado, Ord. 30 Março 18!J9, art. 6, § 4;
igualmente suas mulheres ou viuvas, art. 8
(Dia1'. 8062.)

CONSELHO de direcção. Circ.17Dezemhro 1849.
(Diar. 8295,)

CONSELHO de disciplina. Dec. 555, 27 Julho
18118. Provo 230utuhr01849. (Diar.8252.)

CONSELHO d'estado é competente para conhe
cer de confliclo entre presidenle de provin
cia e o juiz dos feitos da fazenda. - Vid.
Av. 19 Ab1'il 1849 (Dia,'. 8091); Falo 2
Junho 1822.

CONSELHO de governo. Lei 15 Novembro 1831.
art. 28, § 1.

CONSELHO de guerra: os officiaes que a elIes
responderem vencem etape. Provo 24. Abril
1849. (Diar. 8097.)

- é competente para julgar guarda nacional
destacado comprehendido em deserção. Av.
20 Setembro 18.&8. (Corr. Merc. 262, 2.°)

- a prestação feita a mulheres de officiaes em
conselho de guerra reduz-se a metade. Av.
4 Outubro 18.&9 (Dim'. 8236); Dec. 555,
27 Julho 18118, Provo 23 Outubro 18.49
(Diar. 8252); Res. 542, 21 Maio 1850,
art. 7. (Dia/'. 8412.)

CONSELHO de investigação. Dec. 555, 27 Julho
18li8.

CONSELElO de ministros p6de, e em que casos,
deliberar e autorisar, e como, despezas de
quantias não votadas. Lei 514, 28 Outubro
1848, art. 53. (Dia,'. 7939.)

CONSELHO municipal de recurso: adde Av. 8
Novembro 18118, § 8 (Dia/'. 79.43); 16
dilo, S1 (D iar, 7950); 13 Dezembro dilo
(Dia?". 7971); 1.°23 dilo (Dim'. 7982); 2,·
12 Janeiro 1849 (Diar. 7997); 9 Março
dilo (Dim·. 80liO) ; 2. o 9 dilo (Dim'. 8057) ;
3 Abril dilo (Dia)'. S071); 13 dito (Dim·.
8076); 25 dito, §§ l~, 5 (Dial'. 8112); 2.°
28 dito (Diar. 8091); 30 dito (Diar.
S089); 8 Maio dito, § 1 (Dia,'. S097); 25
dito, §§ 2, !J, ~ (Diar. S160); 31 dilo
(Dia!'. 8161); 31 dlto, §§ 1, 2 (Dia,'. 8232) ;

28 Junho dao, §§ 8, 13,16,28 (Dial·.'
811,3); 30 Julho dito (Dia?'. 8224); 31
Agosto dilo (Diar. 8226); Av. 1lJh, 16 No
vembro 18.48; AV. 15ft, 27 dito; Av. 6, !)l

Janeiro 1849; Av. 13, 15 dito; Av. 17,1.6
dito, §S 2,3, li; Av. 18,17 dito, § 1; Av.
21, 23 dito, § 8; Av. 22, 23 dito, §§ i, 2;
Av. 2[1, 29 dilo, S5; Av. 32, 7 Fevereiro
dito, §§ 1,2; Av. 35, 8 dilo, S§ 7,8; AVr

37, 13 dilo, §§ 3, 5, 6; Av. 9 Março 1849;
Av. 97, 20 Abl'il dito, §§ 1, 6; Av. 112,27
dilo, § 1; Av. 119, 2 Maio lSlt9; Av. 134.
14 dito; Av. 187,23 Julho dito; Av. 22ft;,
18 Setembro dito, §§ 2, 3.

CONSELHO de qualificação. Dec. Reg. 671, 22
Fevereiro 1850. (Dim'. 835h,)

CONSELHO Supremo Mililar: emolumentos do~

officiacs de secretaria, 12 A~osto 1.808.
(Repe"t. Cunita JI!Iattos verbo Emolumentos
n. 3.) Lei 555, 15 Junho 1850, art. 1{j
(Dia?'. 8431,)

CONSENTIMENTO. A.v. 1 Maio 1850. (DiQl','
8419.)

CONSERVATORIO. Av. 229,25 Setembro 1849.
CONSIGNATARIOS: adde Dec. Reg. 57, 27 Feve

reiro 18.49, arts. 2, 7 (Diar. 8036); Dec.
Reg. 589, 27 dito, art. 2, § 4, arts. 4, 8
(Dial'. 8038); Dec. Reg. 590, 27 dito, arts.
6,8,12,13, §§ 1,2,17. (Dim'. 8039.)
Vid. Correio. Dec. Reg. 637, 27 Setembro
1849, art. 268; Av. 23ll, 12 Outubro dito';:
Dec. Reg. 648, 10 Novembro dito, art. 3201

CONSULADO. Av. 203, 13 Agosto 1849.
CONSULES: sobre como devão passar as certi

dões de lastro, conforme os arts, 152, 1.58
Reg. 22 Junho 1836; Av. 9 Fevereiro 1849
(Dict7". 8015); á vista do art. 2.40, § 1, Rego"
22 Junho, seus certificados não baslão para
justificar a imporlação dos generos despa-·
cbados no imperio por baldeação ou reeX
portação; Av. H Fevereiro 1.8.49 (Dia/·.
8019 Suppl.); devem aulhenlicar as certi
dões de casamento no estl'angeiro para va
lerem no imperio. Av. 22 dito. (Dim'.8026.)

declardu-se que ao Napolitano se deveriãO
apresentar os capitães de embarcações com
bandeira e papeis do governo defacloda Ilha·
da Sicilia, no poria da entrada para poCle
rem obler depois o despacho de sahida, e
porque. Circo 9 Março 18lt.9. (D im'. 8058.)-

- não são os capitães obrigados a declarar-lhes
os passageiros quando lhes apresentarem os
manifestos, conforme os arts. 159 e 145,
§ 6, Reg. 22 Junho 1836. Av. 16Maio1849.
(Dia/'. 8121.)
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CONSULES : legalisão as mercadorias brasileiras
em relorno para terem despacho livre. Dec.
Reg. 633,28 Agosto 1849, art. 1, § 6, n. 3
(Dim'. 8199); Av. 95, 20 AbL'il18h9; Av.,
5 Outubro dilo (DiQ1'. 82l~7); Av. 23lJ,
12 dilo; Av. 3i dilo (DiaT. 82/'7); Res. 537,
15 Maio 1850, §§ 3, 4, 6 (Dim'. 8435);
A.v. 22 Junho 1850. (Dim·. 8459.)

CONSUMO ele mercadorias: adde Dec. Reg. 589,
27 Fevel'eiro 18/,9 (Dim'. 8038); Dec. Reg.
590, 27 dito, art. 10. (iDal'. 8039.)

,CONTADORES judiciaes que allribuiçées tem na
liquidação da multa. Dec. Reg. 595, 18
Março 18!l9, arls. 3, 6,20. (DiQ1'. 8058.)

CONTADORES e distribuidores. Av. 29 Julho
. 1850. (Dia!'. 8/'6'1.)
,CONTADORIA da caixa de amortisacão. - Vid.

Caixa. Lei 567, 22 Julho 1850: arts. 3, A
e 5 (Dim'. 8461); Res. 57/',28 Agosto 1850.
(Dim·. 8489.)

CONTADORIA gel'al de guerra: ao Av. 31 Julho
1846 adde Av. 2J, Janeiro 1849. (Dim'.
800!l.)

CONTAGIO. I, Av. 17 Janeiro 1850 (Dim'.8306);
3 Av. 26 dito (Dia?'. 8317); Circo 30 Abril
dito (Dial'. 81,32); Dec. Reg. 678, 6 Julho
1850, art. 166. (DiaT. 8!l76.)

,CONTAS. Av. 22 Novembro 18/,9 (Dim'. 8279);
Av. 9 Fevereiro 1850 (Dia!'. 8325); Av. 1ll
Maio dito (Dim·. 842/'); Res. 578,28 Agosto
1850. (Dia?'. 8/,89.)

CONTRABANDOS: os ind~viduos em qualquer
tempo deHes convencidos não são admitti
dos a agenciar negocios que corrão nas al
fandegas. Dec. Reg. 57, 27 Fevereiro 1849,
art. 1, § 2. (Dim'. 8036.)

. ae alfandegas: adde Av. 29 Agosto 18!l9.
(DiQ1'. 8196); Circo 7 Fevereiro 1850 (Dial'.
832!l. )

CONTRACTO de arrematação de rendas publicas:
póde neHe figural' esLI'angeiro como socio.
Av. 26 Fevereiro 18/19. (DiaT. 8038.)

- de arrendamentos em prejuizo desisas.- Vid.
A 1'1'endamento. Av. 6 Junho 18!l9.

- na casa de moeda. - Vid. Casa dita. Av.
29 Setembl'o 18!l9. Orel. 65, 9 Marco
18!l9. Cil'c. 2/'2, 5 Novembro dito. De~.
Reg. 648, 10 dito, art. 49. Dec. 655, 28
dito. Dec. 657, 5 Dezembro dito. Av. 5 Fe
vereiro 1850 (Dim'. 8321); Av. 8 Abril dito
(D ial'. 8389); Dec, Reg. 678, 6 Julho dito,
art. 113, S 7, art. 11.4, S2 (Dim'. 8468);
art. 1.42. (Dim·.8LJ76.)

.tONTRASTES. Dec. Estat. 187, 23 Junho 1812,
art. 57. Dec. Estal. !~38, 13, Novembro 1845,

art 22. Dec, Estat. 597, 2.& Março 1849,
art. 22.

CONVENÇÃO das parte regula para deposito de
objectos não preciosos. Circ. e Av. 5 Março
1849 (DiaT. 8036); Cil'c. dita (Dia!'. 8062) ;
Convenção 27 Janeiro 1850 (Dim'. 8LJ23).

CONVENTOS: os abbades benediclinos podeln
fazer procuração paI' inslmmento particu
lar por elles escripto e assignado. Ord. 30
Março 1849, art. 7. S 8 (Dim'. 80(2); 2 Av.
16 Março 1850. (Dia!'. 8/'05,)

COPIAS. Av. 158, 9 Dezembro 18/,8. Dec. Reg.
6/'8, 10 Novembro 18.&9, art. 36.

COROA. Dec. 691. U Agosto 1850, e Aut. 10
dito. (Dim'. 8!l92.)

CORNETAS: seu toque nos incendios l'ecommen
dou-se, Av. 12 Julho 1849. (Dim', 8161.)

CORPO de delicto: Inslt'. A Novembro 1825, S
10 (CoU. Nab.); á Port. 2." 25 Abril 1831,
adde, e Av. ido

- em praça de companhia de invalidas oIfen
<lida por presos de jusliça compete ás justi
ças ordinarias. Av. 20 Setembl'o 18!l8, (Can·.
lI1eTc. 262,2,°)

para formação deHe em crim'e de stellionato
admitte-se credito não sellado devidamente:
Av. 10 Março 1849. (DiaT. 8062.)

- para analyses medico-legaes na côrle se fran
queou ás autoridades o laboralorio da escola
de medicina. Av. 24 Julho 1849 (Dim'.
8163), e o do museu nacional. Av. LJ Agosta
dito (Dim'. 8172), Provo 23 Outubro 1849.
(Dim'. 8252.)

CORPO de sáúde do exercito e armada. - Vid.
A1'1nada. -Exe?·cito.

CORPOS de esh'angeiros: seus uniformes, Dec.
PJ. 7 Outubl'O 1823.)

CORPOS de linha: os Dec. 1.°,2.° 14 Outubro,
1.° 2.°, 19 Novembro, 21 dito 1808, 29
Julho 1809, Port. 3 Junho 1813,16 Dezem
bro 1815, são da CoU. Delg. e não B. ClI1"
neÍ1·o. Vencimentos dos olliciaes dos corpos
de linha e milicias da côrte. OfI'. Rel. 6
Março 181 t ; sobre municio dos COl'POS amo
bulantes no Rio Grande do Sul. Res. 2. 026
Fevereiro 1824 (Colt. Nab.); pl'aças de que
se deverão compôr os corpos designará, e
.como, annualmente o governo. Dec. 159,
25 Abril 1842, art. 2, executado por Dec.
Pi. 167, 14 Maio 181,2. Dec. 260, 17
Dezembro 18/'2; tiverãQ organisação por
Dec. PJ. 21h, 20 Agosto 1842; officiaes deI
les esludando na escola militar tem gratifi
cação addicional. Av. 97, 21 Junho 18á7;
ao Av. 10 Agosto i8LJ7, ele. adde Av. 31
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dito (Gaz. cito i03); Provo 24 Abril 1849.
(Diar. 8097.)

CORPOS de linha: declarou-se qual o destino a
dar-se aos soldos exisLenles nas caixas de
forragens e eLape do corpo fixo de Goyaz,
Provo 9 Janeiro 18la9. (Dim'. 8228.)

- objectos de fardamento aos que não recebem
consignação são fornecidos por determina
ção dos presidentes á requisição dos com·
mandantes. Circo 4 de Abril 1849. (Dial'.
8076.)

- seus commandanles não devem demorar a ex
pedição de requerimentos de praças aos com
mandantes d'armas. Ord. dia 106, 16 Abril
1849. (Dia?'. 8073.) i

- nelles servem de commissão aos facultalivos do
corpo de saude. - Vid. Exercito, Dec. PI.
601, 19 Abril 18li 9, art.!a (Dim'. 8115);
e em que numero serão no lempo de cam
panha, art. 5.

ao art. 3, Dec. 572, 9 Janeiro 1849, explica
ção. Av. 2/, Abril 1849. (Diar.81H.)

- officiaes dos fixos não vencem elape em tempo
de paz. Provo 24 Abril 1849 (Diar. 8097);
Av. 4 Agosto 1849. (Dial'. 811'7.)

- na côrte ordenou-se aos instrudores de seus
recrulas que os não castigassem com chiba
tadas nem asperamente por não executarem
os preceitos da ordenança com presteza.
Ord. dia 141, 2~ Maio18/'9. (Oiar. 8108.)

- destacados na fronteira do Rio Grande do Sul:
os empregados que lhes forem passar mos
tra lem cavalgadura. Av. 6 Junho 1849.
(Dial'. 8132.)

- ás praças que nelles tivessem se mandou que
regressassem os alferes alumnos que não
houvessem pre5tnchido as condições do seu
accesso. Dec. 621, 8 em Ord. 195 dia 1ft
JnlllO 18119 (Dim·. 8150); Av. 62, 8 Março
18la9 e annexo 5 Dezembro 18li8. Av. 6 Ou
tubro 18li9 (Dim'. 8242); Av. Circo 8 dilo
(Diar. 824.1I); Provo 23 dito (Dial'. 8'252);
Av. 26 dito (Diar. 8256); Av. 29 dito (Diar.
8257); Av. 30 dilo (Dia!'. 8258); Av, 17 No
vembro dito (Dial'. 8273); Av. 20 dito (Diar.
8276); PI'OV. 247,21 dito. Av. 2/'8, 22dito.
Av. 23 dilo (Dial'. 8280); Av. 29 dito (Dim'.
8283); Circo 252, 1 Dezembro 1849. Av. 6
Dezembro dito (Dial'. 8291); Av. 31 Janeiro
1850 (Dia?'. 8321I); Av. 30 Abril dilo (Dia!'.
8421); Res. 54.~, 21. Maio dito, art. 1, § 2,
arts. 4, 8, {) (Dtal'. 8412); Av. 27 dito (Diar.
8431); Av. 10 Junho dilo (Diar. 8438); Av.
14 dito (Diar. 8425); Circo tá dito (Diar.
S439); Circo 28 dito (Diar. 8443); 2 Av.

15 Julho dilo (Dia!'. 8462); Av. 29 diEo'
(Dia1'. 8481); Av. 31 Julho 1850 (Diar~

8la8/'); Av. 5 A~oslo dito (Dial'. 8486); Res.
57/', 28 dilo, (Dim'. 8489,)

CORPOS de policia: officiaes do exercito. que
nelles quizessem conlinuar passárão para a

2." classe. - Vid. Av. 22 Maio 184.9. (Diar.
8129.)

- seus commandantes não vencem etape por
não gosarem de gratificação addicional,
Av. 17 Julho 18A9. (Diar.8163.)

CORREEIROS para o arsenal de guerra. - Vid.'
A,·senl!...l de GUeT1·a. Av. 24 Novembro 1849.,
(Dial'. 8280.)

CORREIÇ10. Av. 9 Março 1850. (Dial'. 835S.)
CORREIO geral: ordenou-se na côrle que o olli

eial do registo do porto, depois de exigir dos
capitães os bilheles do art. 11.7 do Reg. Cor·
reio, os devolvão aos mesmos para enlrega
rem-nos com as malas. Av. 31 Janeiro, ~

Fevereiro 18la9.(Dial'. Suppl. 80la2.)
- cartas deHes envolvidas em apprehensão da

alfande~a são levadas áquella repartição.
Av, 26 Fevereiro 1849, § 6. (Dial'. 8038.)

- nomeO\l-SE;l individuo commissionado para ex:!
minar o da côrte e propôr melhoramentos.
Av. 5 Março 18119. (Diar. 8036.)

- avulsas por mãos parLiculares com sellos ser·
vidos não se enlregão mas inutilisão-se. Av.
6 Março 1.849. (Dial" 8062.)

- conforme o arl. 63 do Reg. só devem receber
da thesouraria o deficit para as despezas do
mez anterior. Av. 10. Março 1849. (Diar•.
8062.)

conforme os arls. 197, 198 Reg. são isentas
de porle e de multas as cartas enviadas par~

ticularmenle, que não forem fechadas OIL

lacradas. Av. 16 Março 1.8la9. (Dia7'. 8064.)
os commandantes dos navios de guerra devem

ter todo o cuidado em mandar a elles bus·
car as malas. Av. 16 Abril 1849. (Diar.
8111.) _

- declal'ou-se que os Av. 29 Abril 1845 só am·
pliárão .os arts. 20la, ele., do Reg. 31 De
zembl'O aos autos civeis e crimes enviados
á côrle antes do dito Reg., e aos mais ~a·

peis forenses e autos enviados ex-offiOlO.
Av. 25 Abril 18la9. (Dial'. 809.la.) .

- ao da côrte Qrdenou que diariamente publi
casse alé segunda ordem quanlas malas
chegão, a que horas, e quantas conferen·
cias, entregues, etc. Av. 15 Maio 1849, § 1•.
(Dia!'. 8102,)

- em additamento ás Inst. em Av. 24 pp. e B It

15 do corrente novas providencias para me:
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lhorar o correio da côrte. Av. 24 Maio
181,9. (Diar. 8115.)

CORREIO geral: ol'denou-se que no da côrLe
os empregados se dividissem, servindo
uns de manhã e outros de tarde, vindo
estes logo ás 2 horas, e ficando até 7 e
mais, sel'ldo necessario; aulorisando-se o
administrador para oulras algumas alLera
ções da mesma natureza que julguem
precisas, Av. 29 Maio 1849 (IJim·. 8U6);
novas providencias sobre entrega de carlas
pelos carteiros na côrte. Av. InsLr. 8 Junho
1849 (Dim·. 8129); limitou-se a duas ho
ras antes do espaço para fechamenlo das
malas, o fixado pelo Av. 2!~ Maio ultimo
para a entrega dos impressos que a Lei 28
Outubro, ad. 9, S17, isenta de porte, e
como, Av. da mesma data (Dim·. cit.); aos
da côrte mandou-se usar de uniforme, e
qual os carteiros , Av. 9Junho 1849 (Dia,'.
81.29); declarou-se que os carteiros não
poclem, e por que, ter licença com venci
menta, Av. 22 Junho 1849 (Dia1'. 8137};

·ao da côrte ord-enou-se que dirigisse os offi
cios do Instituto Vaccinico como praLíca
com a correspundencia do governo, Av. 24
Julho 1849 (Dia1'. 8163); ao do Cellrá de
clarou-se qu'e seu administrador e ajudante,

.para serem lhesoureiro e escrivão uo seBo,
mão necessitavão nomeacão nem confirma
ção, Av. 20 Agosto 1849 (Diar. 8186);

·como, em que circumstancias, receberilõ os
commaodantes dos paqueles de vapor os
impressos e ca.rlas depois de fechadas as
malas, enLregando-as porém no correio do
lagar a que se deslinarem, Av. 13 Setem
bro 1'8:&9- (DiaT. 8005); declarado pelo de
18 diLo (Dim·. 8209); processos para impo
sição ,de multas por infracção do nego não
dev.em ser liLleral e absolutamente verbaes.

"Av. 1·8 dilo (Dim·. 8211); mandC;Hl-se t)·bser
var nos do Imperio varias disposições do
:Reg. interno do da côrte, mandado execu-
lar.peloDec;637, .27 do correnle. Dec. 638,
28.Setembr018119 ~Di(w. 8-22á.); Av. 15Ju
lho 1833. Dec. 5ti6, '20 Dezembm 18l1S.

· Ord~.:t:ô9, 30 Janho 1849. Av. Reg. 223, 6
'Setembro-dito, lll't. 2, § 2. Av. 23 Fevereiro
1850 (Diar.. ·83!J3).; Av. 20 dito (Di(l~" 8347);
'Av.J25Juohodito fI:im·.'8á4!J); Av. 3A~osto
dito (Dim'•. 84:;Q); Av. 22 dilo (Dial·.8!JSO);
rAv:..6 ÁJ?ios.to -dito (Dial'. &'&88); Av. 22 dito.
(D,itl1""8á 90.)

~ORRlJ:SPONDENC(Aofficial de quaesquer auto
ridades ou reparliç~e5 .regalou-.se como

II

deva sei' dirigida das provincias ás secreta
rias de estado. Dee. 632, 27 A~osto 18M).
(Dia/·. 8:W5); Dp.c. Reg. 637, 27 Setembro
18.&9, art. 2ô2; Dec. EslaL. 66!J, 18 Janeiro
1850, arL 46. (Dim·. 8325.)

CORRETAGEM. Dec. Reg. 648, 10 Novemhro
1849. arts. 36, /'0, 41,113.

CORnE.TOR. Dec. Reg. 6118. 10 Novembro 1849.
Lei 567, 22 Julho 1850, arts. 3. 4, 5.
(Diar. 811ó1.)

·COSTAS. Lei 581, li Setemhro 1850, al't. 8.
(Dial·. 81189.)

- para sua defesa deslacão as guardas nacio
naes. Lei 18 Agosto 1831, art. 117, Re '.
79, 9 OuLubro 1837. Dec. 15 dito.

.COSTUME.S. - Vid. Conclueta.

COUPES cbaise. Dcc. 6ü5, H) Janeil'l> 1850.
(Dia,'. 8325 e 8;~65.)

COUROS: d<>nio Grande JoSol desp·achados para
fóra do Imperio pagilo 7 por "'/",; pal'a denLro
nada, e só 7 por "/0 no caso de serem reem
barcados para róra. Lei 514, 28 Outubro
'184S, art. 9. § 13. (Dia/'. 7039. ) Av. 16
Março 181.9 (Dim'. 80611), mandado obser
var exaclamenle pelo Av. 18 Julho 181.9
.(Dim·. '8157); reslituição de direitos se or
denou de conformidade. Av. 28 Setembro
181.9 (DiU/·. 8217); si se deveria ou não
disti nguir en lre os espichados ou salgado.,
sendo aquelles navos 00 mercado. Av. 7 J l1

lho 18á9 (Dim·. 8i4!)); Dec. Reg. 6118, 10
Novembro 18'&!), arl. 39; Lei 5f}5, 15 Junho
1850, aI·t. 12. (Diar. 81.31.)

CREDITO parlicul;)r exigido para ÍtlOdamenlal'
processo crime de sleJ1ionaLo nào Mcessila
ser para esle etreilo seJ1aclo. Av. 10 Março
1849. (Dia?'. 8062.)

que se ajuiza para ser declarado nuHo p;l~í1.

sello proporcienal, e como. - Vid. Scllo.
Av. 7 Maio 18ft9 (Dia,.. 809i); Oru. 11. 0 ~

Janeiro 18],8. Dee. 58g, 17 Fel'creiro 18/,P.
Ord. e Circo 155, 9 Junho dito. Dce. 630,
6 Agoslo dilo. Dec. nego 648,10 Novembro
dilo, ar!. 34. Dec. 6tH, 12 Dezembro dite.
Av. 8 Janeiro 1850 (Vim-. 8304); Res. 550,
30 Maio diLo (Dim·. 81135); Lei 555, 15 Ju
nho dilo. art. 18. (Diu1'.8431.)

CREDORES. Ord. e Circo 155, 9 Jllnho 18.1,9.
Av. 8 Abril 1850 (Dim.. 835tl); Av. 2:2
-Agosto dilo. (Dim·. 8480.)

CRIMES: sobre marras de su~ estatistica decla
rou-se como se harmonisarião as disposi
ções dos arls. 179, 180, 181 e 18a Reg. 31
Janeiro 1842. Av. 2!~ Abril i81.9. (Dim'.
8091.)

89



( iOG )

CnIM ES : nos arls. 150, 15lt e 157, sobre crime
de responsabilidade denunciado depois de
3 dI nos. Av. 10 ~laio 18Hl. (Dim·. 8102.)

de damnos fiO conhecidos pelo jury. Av. 2 Se
teDlbro 18/a0 (Dim·. 82J 8); Av. '131, 3 t Outu
bro 18148, 1. Av. lH Dezembro 1848, §§
4,G.Av.20,19JaneiI'018lt9 §§1 2,
3, Ú. Av. 27, 30 dito, §10. AV.i73,7
Julbo diluo Av. '1.3 Novembro dilo (Dia1".
b_8'1); Av_ 8 Abril 1850 (Dia)'. 8389); Av.
3 Junho dilo (Dim·. 81127); Res. 557, 26
.JullJo 1850 (Dim·. 8lt92); Lei 581, h Setem
bro 11:350, A. 9. (Dill1·. 8489.)

CneZEIRO argelino regulou-se. Tl'at. 13 Julho
18i 3, art. h ( CoU. Dclg. ); inglez á Conv.
28 Julho 1817 I etc4 adde Trat. 111 Fevereil'o
1810, IIrls. 1, 2.

Cl'LPA: deUa i~enlo deve moslrar-se por folha
cOITida o pretendenle de graça ou mercê.
Dec.. 632,27 A.goslo 18,1.9, arls. 11, 5. (Dim·.
8205.)

que () al't. 21.2, § 1. -do Reg. 31. Janeiro só
com,p.rehendia os crimes de responsabilidade
pelos quaes aos subdelegados a formem
os delegados. Av. 1 Setembro 18á9. (Dim..
8_18); Av. 17 Maio 18(13 (illS. da secretm'ia
do gove'/'Ilo de S. Paulo); Dec. 657, 5 De
zembro 1840. Av. 3 Junho 1850 (Dim..
81,27) ; Av. 9 Agosto 18!,h. (Gaz. l'7'ib. n.)

CCNllADOS. Av. 131, 31 Outubro 184.9, § 2.
CU' AR. Av. Beg. á Março 18{)O, art. 19.. (Dim·.

834!l.)
ccn ATO para eleições deve eslar legilimamente

const.iluido com a sancçilO d.o poder tempo
ral, além da existenle elevação á sua cate
!{orin pelo ordinal·io. Av. 2t Maio 18á9.
(Dim'. 8112~. Av. 21 ..0 23 Janeiro 1Sh9,
~ 6. J\v. 13 Fevereiro dito.

C 1\SO d06 cambias. Dec. Reg. 6!iS, 10 i'iovem
bro 18/J0., nrl~. 61, 62.

CCRSOS juri,dicos: remeL-telH.e·lhesAnouario his
tUl'ico do Brasil, Av. 21 Julbo 18á9 (Dim'.
1:)1,50); nomeação de Leuel para Olinda,
Av. 21 Agoslo 1849 (DicH'. 818!l); os officios
de spns di,·ec.[ores são emiados direclamente
"0 governo. Dec. 632, 27 Agoslo 1849,
;Jl't. 2, § 6 (Dia)'. 8205); Av. 7. 0 9 Janeiro
1~49, 1. AI'. 19 Novembro 1 !J9 (Dia)'.
8:WJ); :2 AI'. 20 dito (Dicl7'. 82(2); Av. 14.
Dezembro dito (Dim·. 8273); Av. 1á Junho
1850 (D im·. SállO) ; AV. 18 dito (Dim·. 84.33);
AI'. 1 Agosto dito (Diar. 84.(9); Av. 20 dilo.
(Dili'/', S/,SO.)

;' 51'1\S c salorios de officiaes de jusliça nos lra
L,ilhos de fóra da cidade declarou-se não se

.deverem ad.iilnlar P0.l· parte da fazenda natl
uas execuções. Av. 28 Fel"ereiro 18.49.

(Dia/'. 8038.)
CliSTAS: procuração para ~eva.nla.r as deposi

l<l.das de processo' eI:U (ju,e a fazenda pu
hlica não era credol'a decla.ro.u-se não estar
cnmprellendida na ÜJ·d . .30 Morço p. p. Av.
27 Setembro 1849 (Diar. 8216); Urdo 111,
27 AbriI18M), e 2 Dec. annexos 13 Marco
i8k1.; AI', 29 Julho 1850. (Diar. 8M1.)·

.cL.STUDIA para .pagamen.to de mulla por atracar
a cLIlbarcações sem licença. Reg. 22 Junho
1836, arL t35 (CoU. Planch.); por não eo
,lrega.r o p.reço .de .alTema tação, arI. 278
(CoU. cit.); Dec. Reg. .588., 27 F.e,'ereiro
18ft9, ad. 1.1 e ~ 1.

DAMi'lO .pl·ovenien te de má adlOinish~açflOde ca'
patazias ·de alfandega por seu administra
dor fallecido Jeslá a cargo de seus herdeiros
indemnisar., oe cerno. Av~ {) Julho 1849.
(Diw· . .sU8.)

excede parar,j ulgamenlo á .alçada dos delegados
.esuhdelegad0s. Av~ 2Setembro 18ú9. (Diar.
Av. 23h, 1.2 Ou tuhro 184.9. Dec. Reg. 6.48,
10 Novembro 184.9, arts. 30, 31 e 33. Av.
1.8 Junho 1850 (Dim·. 8433); Dec. Reg. 678,
6Julho dito, ad. 55 (DiaJ'. 84.66); arts. 91, 92
(Dim·. 8!l67); Dec. 690, 14. Agosto dito.
(Dia1'. 8h73.)

DEClJ\iJA Ul,oana. Av. 3 Janeiro i850. (Diar.
8300.)

DE.cB1A addicionaL Av. 20 Junho 1850. (Diar.
8~37.)

DECISOE~ do governo em negocios de partes e
ú.fficiaes facilitou-se o meie ,de cmnmunica
las aos interessados, e como. Dee. 632,27
Agosto 1849 (Diar. 8205); Av. M, 8 Feve
reiro 18á9, § 7.

DEFEITO, Av. 37, 13 Fevereiro 1849, S1.
DEFESA. Av. 163, 20 Junho 18lt9. Av. 234.,12

Oulubro dilo. Dec. Reg. 662, 22 Dezembro
dilo, art. 16.

DEGUEDO: para execução do art. 7, Lei 18 Se,
lembro 1828, Circo 7 Novembro 1836. Av.
1.31, 31 Outubro 1.84.8, $ 1; Av. 20.°19
Janeiro 184.9, § 1-

DELEGADOS do chefe de policia supplentcs que
fôrcm vereadores como deverão proceder.
Av. 16 Junho 184.9. (Dim'. 8232.)

na côrte como deverão proceder em casoS de
in<:endios. Av. 12 Julho 18h9. (Diar. 816!,)

- .conforme o art. 212, § 1, Reg. 31 JaneIro
18112, formão culpa aos subdelegados só noS
crimes de responsabilidade. Av. i Setembro
18h9, (Dim', 8218.)
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DELEGA.DOS do cLefe de policia nflO são com
petenles para julgar o crime de damno, e
porq ue. Av. 2 Selembro 18 '.9. (Dim·.
8218. )

de quem recebe posse. Av. 162, '20 Dezembro
18~8; suppl·entes sendo Lambem juizes de
pnz, devem paSSll1' a jurisdicção de paz nos
juizes que tiverem de presidir as mezas pa
rochi.aes. Av. 18, 17 Janeiro 18ú9·, § 2; ou
"ice-versa ainda quando Lambem suhdele
gados suppleoles. Av. 26,29 J?neiro 1869,
§ 4; só a elles incumbe a deml são dos es
crivães <los subdelegados. Av. 37, 13 Feve
reil'o 18~9, § 12 j não podem ser cumulati
vamente vereado·res. Av. 26 Abril 1869, § 1
(Dim·. 8300.)

Eão competentes, e quando, pa·l'u reconbecc:r
se a falsidade do sello de cnrlas do correw
e procedimento ulterior. Dee. Reg. 637,27
Selembro 18!19, art. 144.

DEMISSÃO. Av. 37, 13 Fevereiro 1849, § 12.
Av. 8 Abrili850. (Dim'. 8389.) 1\.v.17 Agosto
dilo. (Dim·. 8477.) ...

DENUNCIA conLra presidente de proYl.n~la pode
directamente, e com que requisitos, ser
apresentada ao governo. - Vid .. Dec. 632,
27 Agosto 181.9, aTt. 2, § 2 (Dwl·. 8205.);
Av. 31 Dezembro 1846, § 5. Av. 8 Janeiro
1848. Av. 17, 16 Janeiro 1849, § 1. Av. 9
!\lareo dito. Av. 13 Abril dito. Av. 112, 27
dilo: § 1. Av. 136, tá Maio dito. Av. 3 Ju
nho 1850 (Dia,'. 8la27); Lei 581, 4 SeLem
bro 1850, art. 5. (Dia!'. 8489.)

llEPOSlTAIUO. Av. 23 Novembro 18-"9. (Dia?"
8270.}

DEPOSlTO de multas crimes como e onde será
feiLo. Dec. Reg. 595,18 Março 18-"9, a,rt. 18,
§ 2. (Dia!'. 8058.)

- de lrastes e outros objectos em caso de incen
dia, na côrte, como, e por quem, e em que
casos, sel'à ordenado. Av. 12 Julho 1840.
(lJia·,·. 81(1); Av. 52, 8 Março 18..'.9. Dec.
Eslat. 597, 'lá Maio dilo, arls. 1, U, § 8.
Av. Inslr. 83, 30 Março dilo, arts. áfl, 6,
15. Dec. Reg. 6'c8, 10 Novembro dito, arls.
10 a 12, 26. Av. 23 dito (Dim·. 8270) ; Lei
555, 15 Junho 1850, ad. iS. (l)iw" 8631.)

DEPuTADOS: 05 oflieias dos collegios eleitoraes
remeLtendo anLhenLicas de eleição são direc
tamenle enviados ao governo. Dee. 632, 27
Agosto 181.9, art. 2, § á. (Dia!'. 8205.)

- aos da aclual legislaLura fez-se conslar que
cievião I'ellnir-se quinze dias nnLes da aber
lurn, para as sessões preparatorias. Circo 27

II

Selembro 181.9 (Dia/'. 8216); Av. :!:2 Se
lembro 18li8. Av. 12, 12 Janeiro J840. r v.
\) Março dilo. Av. 185. 2l Julho diLo §.J.
Dec. 631, 25 AgosLo diLo. Dec. Ü5~1, :L~ 'io
vembra dilo. Av. 17 Junho 1850 (Dia!'.
8..'.33); Res. 557,26 dito. (Dim·.8-"92.)

DESASTRE. Dec. Reg. 637, 27 Setembro 18 H),
art. 269-.

DESCENDENTES. Dec. r..e~. 678, 6 Julho 1850,
art&. 12, 19,22,27. (Dia/'. 846l1.)

DESCO TO. Av. 43, 23 Fevereiro 1SftO. Dec.
Estalo 597, 2!~ Março dito, art. 11" § 1:2.
Dec. Estat. 66A, 18. Janeiro 1850, arl. 12,
§ 12. (Dim·. 8325.)

DESERTOR. Av. 255., 16 Junho 18á9. Av. r..e~.

223, 6 Setembro 1849, art. 1.1. Dec. 6;39,
29 dito. Provo 23 Outubro dito (Dia?'. 252);
Av. e Tab. 255, 17 Dezembro dito. Ohser
vação 5."

DESINPECÇÃO. Av. Reg. 4 Março 1850, ad.
1.1. (Dim·. 83úi.)

DESOBEDIENCfA commclte o-escrivão tia subde
legacia on qualquer cidadão que se rocu. ar
a servir como escrivão no con olho do I'e
curso. Av. 31 ~laio '1840, § 3. (Dia!'. 8232);
Av. 37,13 Fevereiro 18li\l, § U. AI'. ne~.

lt Mnrço 1850, art. 23 (Dia?'. 83á'.); Dec.
ne~. 678, 6 Julho dilo, arLs. li8, 50 (Dia/'.
8[1(6); art. 82. (Dia/'. 8467.)

DESPA.CHOS do gOl'ern.o : providencias se clerão
a bem de facilitar sua expeàição para as
provincias. Dee. 632, 27 Agosto lSHl.
(Dia?" 8205); Dec. Estat. 586,19 Fevereil'O
18-"0, arts. 5.°, 6.° Ord. 191, 28 Julho
dito. Dee. Reg. 6LtS, 10 Novembro dilo,
art. 50.

DESPES:\S: com assip;natura do periodico da So
ciedade Auxiliadora da Induslria Nacional
para <1,S camarns· municipncs forão antorisa
das pelo consclho.de minisLro . Dec. 00.r" 21.
Abril J8.'c9 (Dim·. 8109) ; com cliver o ob
jectos elo minisLerio da marinha. Dec. 628,
28 Julho iS..'.\) (Diar. 8173); com as esco
las de medicinn. Dec. 618, 30 Junho 18'.9.
(Dia?'. 8237.)

- comlevantamenlo de paliuul(}, são provineiaes.
Av. 25 Setemuro 181,0 (Dial·. 8226) j Coo t.
arts. 170 a 172. Av. i!J Janeiro 18:28 (Coil.
Nab.); Dec. 667, 23 Dezembro 13óS. Dee.
582, 17 FCl'ereiro 1849. Dec. 593, 3 ~Iarç(l

dito. Av. Iostr. 83, 30 ~Iarço dilo. Dee. 60n,
12 Maio diLo. Dec. <:>12 A, íHdito. Dee. 614,
2 Junho dito. Ord. 162,20 dito. Dee. G26.
628,28 Jlllho dito. Dee.. 030, 6 Agosto dito.

83.



( 708 )

Dec. 631., 25 dito. Ord. 2 Novembro dilo
(Dim", 82hlt); Dec. 646, 4 dilo. Circo 5 dito
(Dim·. 8248); Dec. 661, 12 Dezembro dito.
Dec. 662, 22 dito, art. 2!J. Av. 3L Maio
1850 (Diar. 8428); Av. 22 Julho dilo (Dim'.
8!l71); Circo 26 dilo (Dim'. 8472); Av. 30
Agosto dilo. (Dim'. 8488.)

DESTACAMENTOS. Circo 252, 1 Dezembro 1849.
Dcc. Reg. 662, 22 dilo, arb. 3.°, 5.°, 17,
19. Av. 29 Janeiro 1850 (Dim'. 8319); 4 Av.
21 Maio dilo (Dim·. 8417); Av. 31 Julho
dilo. (Dia?'. 8lt84.)

DE' EOORES: empregado de reparlição exlincla
e official reformado alcnncaJos como col
lecllH'cs não podem penhor~r.se-lhesou des
conlar seus ordenados para pasamenlo. Av.
23 Fevereiro 18/,9. (Dim·. 8026.)

-+ ao AI'. 23 Julho 1849 adde Av. 26 Fcvereil'o
18ú9 (Dim·. 8038); Av. 2 Marco dilo
(Di01'. 8043); Ord. 1.3, 23 F~vel'eiro
18M). Av. 2/,5, 1h Novembro dilo. Av. da
mesma dala (Dim·. 89.55); Dec. 663,24 De
zembro dilo (.oim'. 8~92); Av. 1.t. Maio 1850.
(Dim·. 8/,2/,.)

DIAMANTES.: duvidas se solverão a respeito do
cumpnmento do Reg. na concessãu dos tCI'

renos di·amanlinos. - Vicio Av. 20 Setembro
1.849 (Diar. 8212); A.v. 8.0~ 8 Janeil'o 1.848;
A.v. 17 Junho 1850 (Dim'. 8!l33); Av. 10
Julho dito. (Dim·. 8/,46.)

mARIO. Av. 26 Outubro 18/,9 (Dim'. 8240); Av.
19 Novembro dilo. (Dim·. 8261.)

DIAS. Av. 13, 15 Janeiro 1.849. Av. 22, 23 dito,
§ L Dcc. Estat. 586, 19 Fevereil'o dito,
art. 12. Av. 112, 27 Abril dito, § 1. Av.
187,23 Junho dilo, §§ 1, 3. Dec. Reg. 637,
27 Setembro dilo, arts. 6, 7 e 9. Dec. Reg.
678, 6 Julho 1850, art. 96 (Diar. 8467);
Dec. 674,15 Julho dito. (Dim'. 8465.)

DI! IHEIRO. Dec. Esla t. 597, 29 Março 18A 9, art.
H, §§ 3 e 7. Ord. 162, 20 Junho dilo e
Circo annexa 7 Novembro 184ft. Dec. R;g.
6:>7, 27 Selembro 1849, ar!. 148. Dec. 667,
5 Dezembro dilo. Av. 8 Abril 1850 (Diar.
8:>89); Av,21 Junho dito (Dim·. 81138); Dec.
Reg. 678, (3 Julho 1850, ar!. 140. (Diar.
8476.)

DlPLOM.AS: facilitou-se, e como, sua remessa
nas secrelarias a bem dos pretendentes
maxime das provincias. Dec. 632, 27 Agosto
1849, art.,4, ele. (Dia]'. 8205.)

DIQUE. Res. 538, 15 Maio 1850. (Dim'. 8435.)
DIREITOS: scus eXlraYiadores serão, e como, pu-

nidos. - Yid. 1nsb·. /, FClJCl'cil'o 1823,
O1't. 53. Cod. CI·im. O1't. 177.

DIREITOS de pilotagem. - Vid. Pilotos. Av. 22
A.gosto 1850. (Dim·. 8490.)

- de 1 POI' % para as fragatas de guena.-
Vicl. Consulado. AlI'. 25 Abl'il1818, § 8.

- prol-inciaes. Res. 235, 15 Outubro 1849.
DISCIPLINA. Av. 26 Oulubro 1849. (Dim·.8254.)
DISPENSA de'i1legitimidade para pro\-imenlo de

heneficios ecclcsiaslicos está comprehendida
na Ord. 28 Julho 1848 sobre o seIlo. Av. 12
OUlubro 1849. (Dim" 8229.)

DISPENSEIROS. AI'. 8 Novembl'o 1849. (Dial'.
8269. )

DISTINCTIVOS. Av. 18 Janeiro 1850. (Dial'.
8:>63.)

DISTRATO. Av. 22 Janeiro 18áO. (Diar. 8313.)
DISTRIBUIÇÃO. Av. 68, 9 Março 1849. Av. 157,

16 J unho dito.
mSTRICTO. Av. 131, 31 Outubro 1848, § 3. Av.

Reg. 4 Março 1850, arls. h. 5. (Dim·. 83á4.)
DIVIDAS: quaes deem logar a ser o devedor preso

em custodia. - Vid. Custodia. Ord.li3, 23 Fc·
vel'eiro 181.9. Bec. Estat. 597, 2h Marcodito,
art. 1l1, §!l, art. 31. Av. 153, 8 Junl~o dito.
Ord. 15f:>, 9 dilo, e Circo annex·a 6 Agoslo
18/'7. Dec. Reg. 648, 10 Novembro 1849,
arts. 10, 37, § 3, 38. Ord. 245, tli Novem
hro dito. Av. da mesma data (Diar. 8255);
Dec. 656, 5Dezembro dilo. Dec. Esta!. 66h,
18 Janeiro 1850, art. 12, § 5, art. 24. (Dim·.
8325); Av. 12 Fevereiro dito (Dim·. 8328);
Av. 8 Março dilo (Dim·. 8353); Av. 3 Maio
dito (Dim'. 8419); Av. 11 Julho dilo (Diar.
8446); Av. 22 Agosto dito, (Diar. 8490.)

DIVISÃO. Av. 21,23 Janeiro 1849, §§ 1 a 4,7,
9, 11, 13. AI'. 9 Fevereiro dilo. Av. 186,
23 Julho dito, §§ 4, 5.

DH ISAS. Av. 186, 23 Julho 1849, § 5.
DIVORCIO. Av. 6 Abril 1850. (Dim·. 8402.)
DIZIMOS: á Prol'. 1." 8 Janeiro 1823 acide Prol'.

10 Junho dito (Coll. Nab.); Av. 14 Maio
1850. (Dim'. 8424.)

DOA.ÇÃO. Dec. Estat. 597,24 Março 18A9, art. 9.
Lei 555,15 Junho 1850, art. 18.

DOCUMENTOS. Circo 138, 8 Novembro 1848. c
annexa 17 Agoslo 1842. Av. 158,9 Dezem,
bro 18!l8. Av. 61, 6 Murço 1849. Av. Inst.
83,30 Março dito, ar!. 8. Ord.155, 9 Junho
dilo, e Circo annexa 6 Agosto 18/,7, S 3.
Ord. 191,28 Julho 1849. Av. Reg. 223,6
Selembro dito, art. 12. Dec. Reg. 648, 10
Novembro dilo, art. 26. Av. 7 Março 1850
(Diar. 8352); Av. 27 Agosto dito. (Diar.
8~86. )



176 e 1.77,11 Julho dilo. Av. 181, 14 dilo.
A.v. 185, 21 dilo. AI'. 186, 187 e 188, 23
dilo. Av. 232, 6 OUlubro dito. Av. 236, 17
dito. A.v. 22 Novembro dilo (Dial'. 8265);
Av. 6 Dezembro dito (Dim·. 8277); Av. 6 J a
neiro 1850 (Vim'. 8297); Av. 7 dilo (Dim·.
8300); Av. 8 dilo (Dim·. 8299); Av. dito
(Dia)'. 8301); Av. 22 dilo (Dim'. 8312); Av.
30 dilo (Dia?'. 8320); Av. 1 Fevereiro dilo
(JJial'. 8321); Res. 565,10 .Tulho dilo (Dia1'. .
84(3.[,); Av. 23 dilo (Dim'. 847ú); Av. 27 dilo
(Dim'. 86(7); Av. dilo (Dial'. 8473); Av. 22
Agosto ~ilo. (Dia,'. 8680.)

EMANCIPAÇAO. Av. 1 Fevereiro 18.48.
EMBARCAÇÕES de guert'a estrangeil'as. Dec.

Reg. 633 1 28 Agoslo 1849, art. 1.0, § !'l,
art. 2.·, § 1, al't. 3.°,6.° Circo 5 Novembru
dilo.

EMBARCAÇÕES mercanles. Cad. Reg. 1,3 Abril
1,808. Res. 10 Dezembro 1818 (lnd. /llb.
vcrb. Gcneros); Porto 29 Oulubro 1,8!~

(CoU. Ddg.); Ord. 52, 27 Fevereiro 18!t9.
Av. 71,1.2 Março dito. A,·. 30 Junbo dilrj
(DiM'. 8153); Ord. 170, li Julbo dito. Orel.
191, 28dito. Av. 3 Agoslo dito (Dia,'. 8196);
Av. lnsll'..223, 6 Setembro dito, art. 'l.~,

§ 2 e 3, arls. 5, 6,7,8 a 11,13. Dec. Reg.
637,27 Setembro dito, arls. 67,68,191,
199, § 6; 200, § 3; 201, 228, 234, 268,
270. Av. 23LJ, 12 OUlubro dilo. Av, 2úLJ, 13
Novembro dito. Dec. 653, 26 Novembro
dilo, arls. 3 a 7. Circo 19 Dezembro dil
(Dim·. 8296) ; Dec. Reg. 662, 22 Dezembro
dilo, ado 26. Av. 22 dito (Dia1'. 8296); Av.
18 Janeiro 1850 (Diar. 83(3); Av. 21 dilo
(Dia,'. 832b); 3 A.v. 26 Janeiro dilo (Diar·.
tl3i'i); Av. 28 Março 1850 (Diar. 8389);
Av. 15 e 23 Abril dito (Diar. 8397); 3 Av.
26 dito (Diar. 8úO/'); Av. 2 Maio dito (Dim·.
8419); Res. 537, 15Mai018.50,§§1, 2aQ
(Diar. 8435); Res. 538, 15 dilo (Diar. cit.);
Av. 21 Maio 1850, § 5 (Dim·. 841.&); Av. {J.

J unho dilo (Dim·. 81129); Av. 20 dito (Dim'.
8437); Av. 21 dito ~Diar. 8!t38); Dec. 676,
5Julhodito (Dim·.811á1);2Av. 9 dilo (Dial'.
8lJh5); Dec. B.e~. 689,30 dilo, art. fj (Dia,'.
8473); Av. 1ô A~oslo dilo (Diar. 8/'78);
Lei 58t, /, Setembro dito, arls. 1, 2, 5, 7
e 8 (Dia,'. 8489).

EMBAB.GOS. Av. 95, 20 Abril 18/'9, e annexo 1
Oulubro 1867. Av. 157, 16 Junho .18!t9.
Av. 2!1 Jaueiro 1850.lDia1·. 8313.)

EMOLUMENTOS. Av. !t3, 2;; Fevereil'o 18119. Av.
26.&, 13 Novembro dilo. Av. 2flO, 30 dilO.
Av. 14 Março 1t150 (Dial'. 83GO); Circo B

( íOO )

DOENTES. Av. 17, 16 Jancil'o 18~9, §§ 2, 3.
Av.-SI Dezembro dilo (Dim'. 8297); fi Av.
17 Janeiro 1850 (Dia/·. 8306); 3 Av. 26 dilo
(Dia?'. 8317); Av. 5 Fevereiro dito (Dim..
8322); Av. 2 Abril dilo (Dim·. 83(6); Res.
5lJ3, ;3 Maio dilo, art. 6 (Dim·. 8LJ.l5); Res.
642, 21 Maio dilo, art. 7 (Dia/'. 8~12); Dec.
Reg. 678, 6 Julho dito, art. 166. (Dial'.
8~76.)

DOLO. Av. 161, 13 Dezembro 181.8. Dec. Reg.
648,10 Novembro 184.9, arls. 35, 1h3.

DOMINIO. Dec. Reg. 6ú8, 10 Novembro 18:t9,
art. 26. Dec. 656, 5 Dezembro dilo. .

DONATIVOS. Res. 2 Novembro 18h't e Porl. 20
Fevereiro 1817 e Res. li. e 30 Março 1818
Ind. Alb. verbo Fazendas, pago 90); Porl.
16 Novembro dito (CoU. Ddg.); Port. 15
Dezembro 1819. (lnd. cit.)

DOUTOR. Dec. 553, 6 Abl'iI18~8.

ECCLESIASTICOS beneficiados e clerigos de or
dens sacras podem fazer procuração por ins·
trumenlo particular por elles escripto e ::IS'

sign::ldo. Orcl: 30 Março 181.9, art. 7, § 8.
(Dia?'. 8062.)

EDIFICIO. Dec. Estat. 586~ 19 Fevereiro 18!~9,

art. 1. Dec. Estat. 597, 2!J Marco dilo, art.
73. Circo 242, 5 Novembro dil~.

EFFEITOS. Av. 20,19Janeiro18!l.9, §1, 2, 3.
Av. 13 Fevereiro dito. Av. 5 Fevereiro 1850.
(Dia/·. 8321.)

ELEIÇOES. 2 Av. 1. Fevere.iro 181.8. Pr:v. 4-1, 20
Março dilo. AI'. !I6, 20 dito. Av. 85·, 2!1 Ju
lho dito. Av. 09, 25 Agosto dito. Av. 100,
28 dilo. Av. 101 e 102, 29 dito. Av, 119,
25 Setembro dito. Av. 131, 31 Outubro
dilo. Av. 144 e 145, 16 Novembro dito.
Av. 149, 150 e 151,22 dilo. Av, 152 e 153,
23 dilo. Av. 15!1, 27 dito. Av. 1 €lO, 11 De
zembro dito. Av. 161, 13 dito. Av. 31 dito.
Av. 3 Janeiro 1849. Av. 2.° e 3.·, 8 dito.
Av. dito (supplemenlo.) Av. 6, 5,6 e 7, 9
dito. Av. dito (supplemento.) Av. 8,11 dilo.
A.v. 12, 12 dito. Av. 13, 15 dilo. Av. 16 e
17, 16 dilo. Av. 18, 17 dilo. Av. 20, 19
dito. Av. dilo (supplemento.) Av. 22,23,23
dito. Av. 27 dilo. Av. 24,29 dito. Av, 27,
30 dilo. Av. 3 Fevereiro dilo. Av. 29, 30 e
31, 5 dito. Av. dito (supplemento.) Av. 7
dilo. Av. 35, 8 dito. 2 Av. 9 dilo. Av. 37,
13 dilo. Av. dilo (supplemento.) Dec. 583.
18 dito, Av. 23 dilo. Av. 50.26 dito. Av. 9
Marco dito. Av. 97, 20 Abril dilo. Av. 21
1:1ilo: Av. 105, 24 dito. Av. 112, 27 dito.
Av. 119, '2 Maio dito. Av. 134,14 dilo. Av.
139, 21 dito. Av. 159, 18 Junho dito. Av.
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Abril dito (DiaT. 8389); Res. 5711, 2i; Agoslo
1850. (Di01'.8A89,)

E~1PATE. Av. 7 Fevereiro 18;'9. Av. 35,8 dilo,
3. Av, 185,21 Julho dilO, § 3.

mlPHEGADOS. Av. 22 Setembro 18Ls6. Av. 31
DezemLro dito, §§ A, 6. Av. 3, fi Janeiro
18LsS. Av. 7, 7 dito. Av. A6, 20 Março dilo.
AI'. 119, 25Selcmbro dito. Av. 122, i8 Ou
tuLro dilo. Av. 131, 31 dito, § 1, Av. 138,
8 10vembro dito, e Circ. annexa17 Agoslo
18,.2. Av. 3,8 Janeiro 1849, § 4. Av. 5, 9
dilo, Av. 20,19 dilo. Av, 9 Fevereiro dilo,
Av. 37, 13 dito, § 4. Av. 43, 23 dilo. Av.
100,23 Abril dito. Av. 173,7, e annexo 6
Julho dito. Av. Reg. 223, 6 Selembro dilo,
art. 12. Dec. 653, 24 Novembro dilo, arts.
9, 10. Av. 250, 30 dito, Dec. Reg. 671, 22
Fevereiro 1850, art. h (Dia)". 835A); Av. 25
dilo (Di01·. 8339); Av. Reg. ú Março dilo,
arts. 23, 2h, 27 (Dictl'. 834h); Av. 5 dito
(Dia?'. 8351); Av. 3 Maio dilo (JJicl1'. 8J,19);
Av. 13 dito (Dia?'. 8h2'1); Av. 1ft dito (DiaT.
8ú2ú); Av. 1.0 Junho dilo (Dim'. 81~38); Av.
1h dito (Di01'. 8439); Av. 17 e 2 Av, 18 dito
(D ial'. 8/'33); Av. 30 Agosto dito. (Di01·. 8/'88.)

EMPREZAS. Res. 235, 13 Outubro 181,9.
EMPRESTIMO. Dec. Estat. 597, 2ú Março 18/'9,

art. U, §§ 3, 4, 5; arts. 16, 18,10, 20,22
LI 25; Dec. Eslat. 66ú, 1.8 Junho 1850, art.
12, §§ 3, ú, 5; arts. 13, 14 e §§ 2, 3, 17,
18,19, 20. (Dia?'. 8325.)

ENFERMARIAS. 3 Av. 26 Janeil'o 1850 (Dlc/1'.
8317) ; Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850, arts. 80
a 87. (DiaT.8467.)

ENFER11lDADE. Dec. Reg. 22 Fevereiro 1850,
al't. h (D ial'. 835h); Av. 2 Abril di lo (Vim'.
8366); Res. 542, 'H Maio dilo. (Dim', 81~12.)

E'XC,El\HElRüS. Av. 62, 8 ~Iarço 18M).
E,\SEADA. Lei 581, 4 Setembl'o 1850, ad. 1.

(Dia,.. 8489.)
E, TERRO. Av. Reg. !~ Março 1850, arts. 9. 10

. e 12 (Diar. 834lJ) ; Av. 8 dilo (DiClT, 83(0);
2 Av. 16 dilo (Dim', 8405); Dec. Reg. 678,
6 Julho dito, art. 163. (Dia/'. 8470 )

EPIDEMIA. Av. Reg. lJ Março 1850, (Di01'.83hh.)
EUROS. Av. 5 Março 1850. (Dim'.8351.)
ESCALER. Av. 1.7 Junho 1850. (Dill1',8441.)
EnCOLA militar. Dec. 621, 8 Julho 1849. Av.

17 Abril 1.850 (Dia?', 8309); Av. 1.4 Junho
dito. (Diar. 8439.)

ESCOLA de primeiras tetras na casa de correcção
da côrLe. Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850,

, art. 167. (Diar.8/'76,)
ESCOLAS de medicina. Av. 20 Agoslo 1850.

(Via?'. 81180,)

EscnAVOS, Av. 5 Fevereiro 1850 (Dicl7'.8322);
Av. 9 Março dito, § 3 (nia1'. 8358); Av. 26
Abril dito (Dim·. 840A); Res, 537. 15 ~Jaio

dito, § 10 (Dim·. 8..'\35); Lei 581, lt Setembro
dilo, arts. 1, 3 a 6. (Diw'. 8/'89.)

ESCRIPTURAÇÃO. Av. lostl', 83,30 Março 18.1,9;
Res. 57A, 28 Agosto 1850. (Dim'.8489,)

ESCRIPTCnAS, Av. 4, 5 Janeiro 11:;48; Av. 8
Março 1850 (Dia-r. 8358); Lei 555, 15 Junho
dilo, art. 18 (Diu?', 8431); Lei 567,22 Jnlho
dito, art, 1 (DiCl1'. 8/'6J); Av. 22 dito, (Dial'.
8Aiio,)

ESCRIVAES. Av. 138, 3 Norembro 18A8 e Circo
annexa, 17 Agoslo 1842; Av. 162, 20 De
zembro dito; Av. 4,9 Janeiro 1849; Av. 37,
13 Fevereiro dilo, §§ 6 e 12; Av. A1, i7
dito; Av. 68, 9 Mat'ço dilo; Av. Insll'.83,
30 Março 18lt9, arLs. 4,8,11,13 e 15; Dec.
Reg. 637, 27 Setembro dito, art. 191; Dec.
Reg. 662, 22 Dezembro dito, arls. 18, ~4;

Av. 8 Março 1850 (Dia?'. 8358); Av. 8 Abril
dito (Dim'. 8389); Av.H Junho dito (Viar.
8439); Av. 20 dito (Dim'. 8It37); Av. 4 Julho
dito (Dim'. 8Aú3); Av. 20 dilo (Dia?". 8A61);
Av, 30 dito (Diw'. 8/'63); Av. 30 Agoslo dito.
(Dim'.81,90,)

ESCUSAS de jurados. Av. 163, 20 Junho 18á9.
ESQUIPAMENTO. Av. TaLeI. 255, .t7 Dezembro

18M).
ESTAÇÕES. Ord. 67, 27 Maio 1.848.
ESTADISTICA. Dec. Reg. 637,27 Selembro 18M),

art. 265.
ESTATUTOS. Av. 8 Março 1850. (Diul'. 83GO,)
ESTRADAS. Res, 235, i3 Onlnbro 18úO; AAv.

21 Maio 1850. (Dicl1'. 8H 7.)
ESTRANGEIIlOS. Av. 5, 9 Janeiro 18~9; Dec.

Eslal. 586, 10 Fevereil'o dilo, art. 6; Dec.
Estat. 507, 2h Março dilo, 3rt. 11; Av. 10
Julho 1850 (Di01'. 8451); 2 Av. dito (Dial'.
8452); Av. dilo. (Di01·.8!1íh.)

ETAPA. Av. loslr. 1, A Janeiro 18h9, art.11;
Av. 02,8 Março dilo, e Av. annexo, 5 De
zembro i8h8; Dec. Reg. 662, 22 Dezembro
clilo, arts. 6,8, 15; Res. 542,21 Maio iS?O,
art. 7 (Vim'. 8ú12); Av. 15 Julho diLo (DI,al'.
8 '.(2); Res. 568, 24 Julho 1850, ad. 2 (DtaI'.
SA(1); Av. 5 Agosto 1850 (Diar. S~86); Av.
i3 dilo. (Dia?'. 8488,) _

EVENTO, Av. 1h ~Ial'ço 1850. (Dim·.8360.)
EXACTORES. Av. 30 Julho 1850. (Diar.8M3.)
EXAMES. Av. 138, 8 Novembro 18ú8, e Circo

annexa, 17 Agoslo 1842.
EXECUÇOES. Ord, /'3, 23 Fevereiro 18!.9; Av,

111, 27 Abril 18h9; Av. 1G3, 29 Junho
dilo; Hes. 532, 30 Março 1850 (Dia?'. 8373);
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AI'. 5 Abril dilo (Diar.·S/'02); Av. 1ft Maio
dilo. (Dia)". 8lt2k)

EXERCICIO. Av. 155,9 Junho 18lt9 e Circo an
nexa, 6 Agoslo 1847.

E:\ERCITO. Av. 1 Fevereiro 1848; Res. 1198,27
Julho dilo, <1rts. 11, 5; Dec. 578, 17 Janeiro
18lt9; Dec. Eslat. 586, 19 Fevereiro dito,
art. 3; Av. 62, 8 Março 18~9 e Circo annexa,
[) Dezembro 1848; Dec. 621, 8 Julho 1849;
Av. Reg. 223,6 Selembro dito, 3rt. 2, § 4;
Dec. 635, 10 Setembro dito; Provo 2117,
21 Novembro dilo; Av. 23 dito (Dim·. 8280);
Av. 26 dilo (Dia/". 82(8); Av. 30 Abril 1850
(Dim" 8li21); Av.17 Maio dito (Diar. 8403);
Res. 5li2, 21 dito, arls. 5, 6 e 11 (Dim·.

81,12); Av. 8 Julho dito (Dia?" 8la54); Av.
15 dito (Dim·. 8462); Av. 17 dito (Diar.
811(3); Av. 31 Julho dilo (Dim·. 81184); Av.
5 Agosto dilo (Diar. 8486); Av. [, Selembro
dilo. (DíaT. 8[,92.)

EXHORTAÇÃO. Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850,
arts. 97, 98. (Dia?'. 8467.)

EXPEDIENTE. Av. 8, 8 Janeiro 18!l8; Res. 537,
15 Maio 1850, <1rt. unico, § 8. (Dia1'.8435.)

EXPORTAÇÃO. Ord. 203, 13 Agosto 1849; Dec.
Reg. 662, 22 Dezembro dilo, art. 626.

EXTRAVIO. Av. 18 Junho 1850. (Dim·. 8!l33.)
EXTREMA-UNÇÃO. Dec. Reg. 678, 6 Julho

1850, art. 99. (Diar. 8la67.)

FIM DO SEGUNDO SUPPLEMENTO.

Rio de Janeiro. i850. Typographia Unireml de LAEMMERT. rua dos Invalidos, 61 B.





BBPBBTOBIO GBRAL
ou

INDI~E ALPHABETICO

DAS LEIS DO BRASIL.

F
FABRICA FABRICA

FABRICA da polvora da Lagoa de Freitas se man
dou, e como, estabelecer no Rio de Janeiro.
Dec. e Cart. Reg. 13 Maio 1808; comprou
se a sua fazenda para estabelecimento.
Dec. i3 Junho 1808 (Cott. Nab.); ao seu
thesoureiro ordenado de GOO:jj) rs. ,Dec. 20
Setembro 1808 (Repe1't. Cunho Mat. verbo
Fahr'ica 11.° 4); creou-se feiLor com orde
nado de 400:jj) rs. Dec. 12 Outubro 1808
(Repe1't. cito n. ° 5); creou-se almoxarife com
300:tf> rs. de ordenado. Dec. 24 Junho
1810 (Repel'i. cito 11. 6) ; em scu beneficio
se prohihio a exportação do salilre, e como.
Dec. 23 Novembro1810 (Golt. Nab.); Dec.
AJaneiro 1811 (Gatt. cit.); Av. 22 Janeiro
1811 ; soldo dobrado ao seu direclor. Dec.
1,°18 Julho 1811 (Cott. Nab.); desapro
priações em seu beneficio. Dec. li. ° 18 J u
lho 1811. (Gatt. Nab.) - Vid. Desapr'opl'ia
ção. Regulárão-se as provincias a que deve
via fornecer pol vora, e quaes a de Porlugal.
Cart. Reg, 22 Julho 1811; sysLcma na com
pra do saliLre e venda da polvora orde
nou-se. Av. 1.° 29 Julho 1811 (Cott. Nab.);
medico para cUl'ulivo dos escravos nomeou
se, e com que vencimentos. Dec. 27 Novem
hro 1.811 (GoU. Nab.); declarou-se livre a
remessa de saliLre para elle, Av. 29 Novem
hro 1.811; suspendeu-se e regulou-se sua

III

compra, Res. 14 Fevereiro 1812 (Goll.
Nab.); benezes de seu vigario declararão-se.
Res. 2. a 18 Março dito (Gatt. cit.); ren
deiros del1a forão dispensados de pagar
seus arrendamentos, como e porque, Res.
5 Julho 1812 (GoU, cit.); em seu favor se
exciLárão os Alv.13Julho e 1 Outubro 1778.
sobre prohihição de importação da polvora
eslrangeira, CarL Reg. 7, Provo 2.4 Setembro
1812 (GoU. Nab.); Provo 1.· 7 Outubt'o dito
(Cott. cit.); sobre bemfeilorias requeridas de
chacam em terras foreiras á fabrica, Res. 30
Julho 1813 (GoU. cit.); sobre armazens para
guarda da polvora, Res. 23 Setembro 1813
(GoU. cit.); tel'renos a ena necessarios. -.
Vid. Arsenal do exercito, Res. 1.' 2 Outu
hro 1813; nanca do almoxarife. - Vid. Ar.
senal cito Res. 18 Oulubro 1813, elc.; sup
primenlo de madeira. - Vid. Ar'senal cito
nes. 15 Novembro 18t3; elevou-se o preço
do salitre de Minas para protege-lo. Av. 14
Fevereiro 1.81ú; paLrões dos escaleres live
rão augmento de jornal, Res. 1l~ Março
181ft (CoU. Nab.); augmento a encarregado
de escripluração. - Vid. Arsenal do exercito.
Res. 30 Abril 1814; sobre gratificação do
vice-i:ospector. Res. 1.1 Julho dilo (Cott.
Nab.); mandou-se nomear seu escrivão. Res.
9 Setembro 1.814 (Goit. cit.); separou-se

1
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sua directoria da do :ll'senal do e'Xercilo
Dec. 7 Abl'il1815 (CoU. cit.); pensão ao
vigario referido supra, Dec. 17 Oulubl'o
1817 (CoU. cit.); pagamento de salill'c a
padicular ordenou-se, e porque. Av. 12
Janeiro 1818 (CDU. cit.); maioria de ven
cimenlos ao seu medico. Res. 2. a 8 Junho
1818 (CDU. cit.); privilegio a tanoeiro que
fazia os bal'ris para ella negou-se. Res. 1. a

dita (CDU. cil.); capella Slla se mandou
construil'. Dec. 8 Junho 1818 (CoU. cit.) ;
compra de bemfeilorias e incorporação aos
proprios nacionaes, Av. 23 Outubro 1819,
e 6 Marco 1820 annexa aRes. 22 Pevereiro
1825 (CoU. cit.) ; Chim empregado na cul
iura do chá do seu Jardim das Plantas teve
augmenlo de salario. Av. 3 Agoslo 1820.
(CDU. cit.); ao escrivão quantia p,lra aluguel
de casas, e como, concedeu-se, Oec. 27 No
vembro 18:2.0 (Coil. cít.); regu.lou-se fór
ma de conducção da polvora para o arsenal,
Av. A Dezembl'o 1820 (CoU. cit.); sobre
continuação, e por que motivo, do usufru
eto da dimidia parte da chacara pertencente
á fabrica, que se dizia foreira. - Vid. Res.
10 Abríl 1821, Res. 22 Fevereiro 1825
(CDU. cit.); nenhum empregado seu podia
~er operarios seus escravos nella lraba
lhando. - Vid. Arsenal do Exercito, Av. 28
Ahril 1821, etc.; sobre transacções de pol
vora sem autorisação da secretaria da guerra,
Res. 28 Janeiro 1822 (CDU. cit.); sobre
compra e fórma de pagamento feito de sali
tre, Res. 1. a 14 Novembro 1822 (Coll. cit.);
~obre venda simulada de bem feitorias de
sitio existente em terras da fabrica, sem
permissão do governo. - Vid. Res.. 22 Fcve
1'ciro 1823 (CoU. cito ); sobre pagamento
por seu cofl'e á junta do arsenal. - Vid. Al'
.5cnal dc gaérm, Res. 10 Maio 182;3; paga
men lo de salilre comprado. Res, 21 Julho
1823 (CoU. cit.); escravos della emprega
dos no jardim se mandárão abonar de ves
tuario. Porl. 7 Novembro 1823 (CoU. cit.);
remessas de colonos. - Vid. Al'scnal do
Excl'cilo. PorL 27 Janeiro 182ft, etc.; ces
sação de ferral'ia. - Vid. cito PorL 23 Março
182ft; sobre compra de salitre, Res. 23 Ju
nho 1823 (CoU. J\Taú .); sobre arrenda
mento da chacara a e1la perlencente~ Res.
24 Julho 182.4 (CDU. cit.); polvora de
caça, e em que quantidade, e para que se

mandou fazer. Porto 31 Agosto 1824 (Coll .
.cit.); pl'ovidencias sobre seu costeamento.
- Vid. Arsenal elo e.'VC1'cito, Res. 2.' 18 De
zembro 182A; activou-se remessa de salilre
para seu lrabalho. Porto 17 Maio 1825
(CIJU. Nab.); quanlia pelo seu cofre a
titulo de alimentos concedeu-se a uma
viuva de antigo servidor da fabrica, Res. h.'

_26 dilo (CDU. cit.); ordenou-se que po
:lesse, e como, á venda polvora de caça.
Porto li. Agosto 1825 e Res. 1." 26 Janeiro
1826 (Coll. cit.); sobre remoção da igreja
rda freguezia da Lagoa do local em que se
ncha na fazenda da fabrica. - Vid, Rcs. 20
dito (Coll, cit.); em seu favor providencia
sobre contrabando de polvora esb'augeira,
Iles. 8. n 8 Abri l 1826 (CoU. cit.); sobre
gratificação extraordinaria pedida POI' um
.seu mestre de carpinlaria. Res. 13 Maio
1826 (f'1ll. cit.); quanlia para a da coruoa
ria. Dec. 1 Julho 1826 (CoU. cit.); venda
de val'reduras de polvora. - Vid. Arsenal
de GuelTa. Res. 1.n 5 Julho 1826; sobre
fórma do despacho de polvora. Provo 1.' 13
Fevereiro 1828 (CDU. Nab.); inventario e
contas ordenou-se POl' occasião de nova 00'

meacão de director. Av. 9. o 22 Julho 1831
(CoU: cit.); providencia para sua extincção,
mudança de utensis para a da Eslrella. Av.
b.o 1.8 Novembro 1831 (CoU. Nab.); edill
.cios que a elia pertencião em 1.830 forão
incorporados a9 Jal'dim Botanico. Lei 2ft.
Outubro 1832, art. ftO; cessacão de arren
damento de seus terrenos. L~i 66, 12 Ou
tubro 1833, arls. á, 5, 6.

FABRICA de fundição, forneação e perfuração de
peças de artilheria se mandou estabelecer
na côrle. Dec. 1.3 Junho 1808. (CoU. Nab.)

FABRICA de lonas: ii Outubro 1808 (Reperl.
Cunho Mat. SI/PP, verbo Fab1'ica); sobre lo
cal para estabelecimenlo na côrte. Av. 23
Dezembro 1808. (CoU. Nab.)

FABRICA de ferro de S. João de Ypanema ~m S.
Paulo, 10 Novembro 1.808 (apenas Ctt. 110

Repel't. Cunho Mat. verbo Fab1"ica n. 9);
compra de sesmaria para o estabelecimento
ordenou-se. Provo 8 Agosto 181.0 (Coll. Nab.);
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mestre fundiJor se mandou por elle vir de
ll1inas. Av. 21 Abril 1815; vencimentos
alrazados a nm seu ex-director se mandá
Tão pagar. Provo 28 Julho e 2 Novembro
1818, annexas á Prol'. 2." 18 Março 1823
(CoU. Nab.); artifices allemães se conlrac
tárão para sen serviço novamenle pelas con·
dições que os seus compaoheiros havião
aceitado. Cond. 19 Abril 1817, a qual esla
annexo Av. 28 Março 1820 (CDU. cit.);
suas acções farão isentas de seqoestros nas
JHopriedades porLuguezas. Dec. 11 Dezem·
bro 1822, § /,; sua ferraria mnndon-se ex
tinguir, e como. Porto 23 Março 1824 (Coil.
Nab.); sobre inslrucção a respeiLo de obras
e providencias para seu andamenlo. Porto 4
Julho 1825 (CoU. cit.) ; approvou-se destino
dado a officiaes prussianos e allemães mal
compol'lados. Porto II.' !lI diLo (CoU. cit.};
inrormações, e quaes, exigirão-se em rela.,
torio, AI'. 3. o 7 Dezembro 1831 (CoU. cit.);
:foi o governo auLorisado para arrendar, e
como, e comprar suas acções, e como. Lei
66, 12 Outubro 1833, arts. 1,2, etc.; para
se habiliLarem os seus accionistas. Dec. 7
Março 183ft; mandou-se observar seu regu·
lamento provisorio. Dec. 26 Maio 183ft
(Coil. Typ. N ae.); providencias se lembrá
rão para melhorar-se. Av. 13 SeLembro
1834; alLerárão-se as Inst. dadas em 26 Ju
lho 1837. Av. 7 Dezembro dito; lirar pedra
de ferro foi prohibido á companhia da es
trada de ferro de S. Paulo. Res. 6il, 29 Ou
tubro 1838, art. 1, art. VIII; nova demar
cação de terrenos para se incorpol'arem
ordenou-se. Res. 71, 12 Julho 1839. Offi
ciaes militares nella empregados vencem
etape em tempo de P:1Z. Av. 8 Janeiro 18/,9
(Dia?'. 7993); cada de liberdade a uma sua
escrava, dando eJIa o pl·eço. AI'. 7 Novem
J)t'o 18M) (Diar. 8265); foi o governo auLo
l'isnc!opnra anenuarsi jlllgasse conveniente;
1..ei 555,1.5 Junho 1850, nrt. 11, § 8.
(Diar. 8~3J.)

FABRICA de ferro em Minas concedE'u-se a par
ticular estabelecer, e como. Cart. Reg. 24
Novembro 1808; mandou-se suspender des
pE'za com o seu naturalista. Prol'. 30 Maio
1810. (CDU. Nab.)

]JI

FABRICA de ferro em Goyaz: comedorias e ca
valgaduras a seu encarregado. Provo 25.
28 Fevereiro 1809. (Colt. Nab.)

- de salitre no rio de Contas na Bahia: diaria ao
seu encarregado. Provo 28 Fevereiro 1809.
(CoU. Nab.)

de polvora em Minas Geraes: como forneceria
á capitania e â de Goyaz. Av. 16 Janeiro
1810.

(real) de lecidos na côrte: concedeu-se aug
mento de ordenado ao director. Dec. 19
OuLubro 1810. (CoU. Nab.)

- de espingardas e bayoneLas em Minas Geraes
providenciou-se pal'a sua erecção. Av. 9
Janeiro 1811., Av. 26 diLo; para esLabeleci:.
mento da fabrica, escola de serralheiros e
espingardeiros na referida provincia. Cart.
Reg. 21 Janeiro 1812; ordenou-se sobr'es
tal' na creação da fabrica de [ei"os de espin
gardas. Av. /, Agosto 1812; novamente
mandada estabelecer por Av. 11 Se~embro

1812.

de carLas de jogo. - Vic], Carlas dcjogo. Av. li.
Abril 1811, Dec. 10 Março 1813, 3 Dec. 12
Abril 18L5 (CoU. Nab.); Res. 31 Agosto
1318; Res. Ln 16 AgosLo 1823; Res. 1. a
9 Dezembro diLo; Provo 1." 21 .laneiro
182-".

..
de ferro junto de Villa Rica em Minas: provi

dencias se approvarão para seu estabeleci
mento. CarL. Reg. e Av. 30 A.~osto 1811;
Av. 23 Novembl'o dito. confirmado por
Cnrt. ReI?;. e Dec. 16 Fevere'ro 1816 (CDU.
01/1'. Pr.); AI'. II Março dilo. (CDU. Nab.)

de ferro - Patriotica - na comarca do Serro
em l\1inns: sobre seu esLabelecimento. Av.
23 Novembro 1811 ; mesl1'e fundidor eu foi
remellido para a de S. João de Ypanema.
Av. 21 Abril 1815. (CoU. Nab.)

1.
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FABRICA (real) de ferro do Morro de Gaspar
Soares em Minas: providencias sobre seus
trabalhos. Av. 29 Março 1.813.

_ de algodão: sobre estabelecimento de enge
nhos de cardar e fdatorio em Minas. Av. 21
Janeiro 181ll.

_ de ferro do Pilar em Congonhas de Minas:
sobre seu andamento. Av. 21 Janeiro 18U;
providencias sobre conducção do ferro. Av.
20 Abril 1816 ; e a respeito de arlillces alle
mães para ella vindos. Cart. Reg. A Setem·
bro 1820; pagamento a operarios allemães.
Provo 1." 2!~ Novembro 182A (Cott. Naú.);
supprimirão-se vencimentos de allemães
neHa empregados. Lei 2!~ Outubro 1832,
art. 61.

:,- de fiacão e tecidos em Villa Rica em ~Enas:

sociedade para estabelece-la mandou·se, e
como, reorganisar. Provo 29 Agosto 18U.

de ferro nas immediacães do arraial de Habit'a
de Malta-Dentro e~ Minas, concedeu-se a
um particular estabelecer. Av. 5 Outubro
1814.

de pannos no Registo-Velho do Rio das Mortes
em Minas: isenção <1e dil'eitos se concedeu
a lãas para pannos azues de fardamento da
guarda de policia. Provo 8 Novembro 181.A.
(CoU. Nab.)

- de vidros da cidade da Bahia: em seu favor
abolia-se postUl'a prohibindo uso de copos
pequenos de vidro nas tabernas. Pro\'. 15
Fevel'eiro 1815 (CoU. Nab.); indemnisação
de escravos liberlos para praça ordenou-se.
Provo 23 Outubro 1823. (CoU. cit.)

de papel da comarca do Serro em Minas con
cedeu-se a um particular estabelecer, e
como. Av. 26 Maio 1815.

de lapidação dos diamantes.- Vid. Diamantes.

FABRICA de polvora em Matto·Grosso. 7 Abril
1.818 (apenas cito no Repert. Cltnh. Matt.
Stlppl. verbo Fab,'ica n. o 8); mandou-se
estabelecer. Cart. Reg. 15 Maio 1.818. (Re
perto cito verbo n. 8.)

de ferro e de folha de Flandres em Minas para
estabelecer-se concedeu-se terreno. Av. 21
Outubro 1819.

- de fiação da Lagôa de Freitas na côrte: a seu
director se mandou entregar para mante-Ia
áOO:tj) mensaes. Dec. 27 Novembro 1819
(CoU. Nab.); mandou-se promover socie
dade. Edito 31 Agosto 1.821., Provo 6 Setem
bro 1831.

de fiação, tecelagem e malha em Goyaz: para.
sustentação deUa autorisoll-se despeza, c
qual, e sob que condições. Provo L a 24 Ja
neiro 1820. (CoU. Nab.)

(contracto do tabaco) obteve, e como, conces
são de isencão de direitos. Res. 7 Julho

.1820. (CoU. Nab.)

de ferro que um particular pretendia erigir
em Minas mandou-se auxiliar. Av. 28 Abril
1821.

- de armas da Conceição: sobre compra de car
vão. Av. 8 Maio 1.821 (CoU. Nab.); despeza
com armas se mandou pagar. Podo 2 Maio
1827. (CoU. cit.)

- de armas á custa da fazenda publica em Ouro
Preto se mandou estabeleceI'. Provo 2. a 18
Ma.rço 1823. (CoU. Nab.)

de distillação na côrte negou-se isenção de di
reitos de generos por não ter os privilegios
respectivos. Res. 2.' 29 Novembro 1823.
(Cott. Nab.)

de linho canhamo em S. Pedro do Sul lJ1atl~
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dou-se dissolver. Porto 1.' 20 Abril 1.824.
(CoU. Nab.)

FABRICA de farinha de milho e mandioca em
Malto-Grosso. - Vid. P1'ov. 2.' U. lI1aio
1824. (CoU. Nab.)

__ de estamparia e papel em Andarahy na côrte:
sobre favores e isenções pedidas. Res. 1.. a

12 Junho 1824 (CoU. Nab.); obteve loteria.
Porto L" 26 Junho 1826. (CoU. cit.)

í- de sabão erigida por colono allemão como se
mandou auxiliar. Porto 3.' 3 Dezembro
1824. (CoU. Nab.)

i- de arêa preta na Bahia teve concessão para
usar de certa chapa afim de evitar falsifica
ções. Port.1.·10 Janeiro 1825. (CoU. Nab.)

r- de polvora da Estrella: para seu estabeleci
mento se mandou comprar a fazenda Cor
doaria. Cart. Imp. 10 Fevereiro 1.825 (CoU.
Nab.) j Dec. 2. 0 22 Setembro dito (CoU.
cit.); arbitrou-se quantia de um conto de
réis mensal para seu trabalho. Dec. 1 Julho
1.826 (CoU. cit.) ; compra da fazenda Man
dioca para annexar-se-Ihe. Av. 12 Julho
1826 (CoU. cit.); providencias para anda
mento. - Vid. A1'sel1al cito Res. 22 Agosto
1826, etc.; arrendamento de terreno para
ielheil'o e transporle de utensis da daLagôa.
Av. /,.0 18 Novembro 1831 (CoU. Nab.); sua
.adminislração foi desligada do arsenal de
guerra. Dec. Reg. 21 Fevereiro 1.832, art. 2;
teve Reg. 21 Fevereiro 1832; o producto dos
tiros das fortalezas da côrte sobre embarca
-ções que entrarem e sahirem mandou-se en
tregar ao seu administrador. Av. 15 Março
1833. (.forn. 293. 1839.)-Vid. Av. U JIt
ÜIO 18.&8 (Gaz. Off. 160, 3.0 vol.); é prohi.
bido empregarem em trabalho della escra
vos dos seus empregados. Av. 3 Julho 1833
(Con·. O/f. 7, tom. 1); seu rendimento ficou
pertencendo á receita geral. Lei 58, 8 Ou
tubro :1.833, art. 31., §21, Lei 40, 30utubro
1834, art. 36, substituido o Reg. pelo de 11
Novembro1833; seu director e vice·director

tem gratificação addicional Av. 11 Outubl'o
1834; restabelecid o o Reg. 1832 por Dec. 10
Fevereiro 1835; laboratorio de fogos. - Vid.
Arsenal doExel·cito. Av. 18 Fm-ereiro 1835;
-em consequencia do novo Reg. revogárào-se
'os Av. 9 Outubro e 1.ll Novembro 1833, e
para que, Av. 19 Fevereiro 1835; seus em
pregados tem molivo justo para sel'em dis
pensados do jury. Av. 21 Janeiro 1836; gl'a
tificação de seus menores. Av. 5 Setembr
1836; foi seu director antorisado para rece
ber os senos de documentos pal'a pagamen
tos, afim de entrega-los mensalmente na
recebedoria. Av. 30. 0 13 Fevereiro 1838; al
terou· se seu regulamento. Dec. Reg. /'6, 26
Marco 1840; mandou-se, e como, conti·
nua~ o lombo de suas fazendas. Ord. 10 Ja
neiro 18.&3 (Jom. 34); disposições diversas
se derão para sua direcção em Av. 36, 11
Julh018.&3; remette á contadoria de guerra
conta da receita e despeza mensal, e como
<>rganisada, Av.H Agosto 1843 (Jom. 2MI);
Av. 16 Março 18MJ. (Jo1'n. 9.&); producto da.
'Venda de sua polvora pela thesouraria como
será enviada. Circo 3 Julho 1.8/,4 (Jom. 186);
Dec. Instr. 375, 3 Agosto 1.8h4 (CoU. Typ.
Nac.); Av. 5 Outubro 1.8.&.& (Jom. 277); Circo
28 Fevereiro 1845 (Suppl. Jom. 84); Ord. !
Março dito (Suppl. JOl'n. 97); Av. 10 dito
{Suppl. dito 99); licença a seus empregados
não excederá 4 dias, e só a dous empregados
por mez. Av. 27 Setembro 18.&.4 (Jom. 276);
permittio-se a seu dil'ector e vice ausentarem
se para ir como eleitores exercer suas func
ções, ficando o estabelecimento a cargo do
escrivão, Av. 4 Novembro 1844 (JOl'n. 307);
de seu rendimento será pago o guarda da
fortaleza em que se depositar polvora. Av.
20 Dezembro 1844 (Jom. SlIppl. 1.3, 18~5);
providencias para medição de sua fazenda,
Av. 5 Janeil'o 18h6 (J01' 11. 17); na sua pri
são não se recoluem presos de jusLiça e da
guarda nacional. 2Av. 31 Agosto18~G (Gaz.
Off. 9, 1. 0 vol,)

FABRICA. de paivara da EstreHa: regulou-se a
fôrma do arrendamento dos seus terrenos.
Av. Reg. 16629 Novembro 18.&7; deve en
cerrar suas contas aonualmente em 31 De
zembro, Av. 24 Janeiro 18/,8 (DiQ1·. 8004) ;
2.o tenente vice-director interino 56 tem
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gratificação de estado maior de 2. a classe,
e por que. Av. 22 Setembro 1848 (Con·.
M e7·C. 265); officiaes nella empregados ven
cem etape em tempo de paz. Av. 8 Janeiro
1849. (Dim'. 7993.)

FABRICA de louça na côrte: concedeu-se-Ihe
terreno no Sacco do Alferes, e por que
titulo. Res. 1. a Ó Maio 1825. (CoU. Nab.)

de salitre nas margens do Rio das Velhas em
Minas, em beneficio da da polvora da côrte
se mandou estahelecer. Porto 15 Setembro
1825. (CoU. Nab.)

de chapéos finos da corte obteve isenção de
direitos' de materias primas. Res. 1. a 11
Outubro 1825. (CoU. Nab.)"

- de pescaria de balêas. - Vid. A.rmação. Provo
2.· 24 Maio 1826.

- de ferro estabelecida em Minas por um Fran
cez obteve isenção de direitos de machinas.
·Res. 20 Agosto 1827. (CoU. Nab.)

de pescaria nas 5 ilhotas dos Abrolhos per
miLl.io-sc a nma sociedade estahelecel', e
como. Dec. 17 Setemhro 1.829.

das sedas de Lisboa: sobre pagamento reque
rido do que lhe devia a casa das Senhoras
Rainhas. Res. 9. a 15 Janeiro 1830. (Colt..
Nnb.)

- de vidros particular no Rio de Janeiro obteve
loterias, e como. Res. 208, 22 Setembro
18/,1.

- de fiar e tecer algodão na côrte teve concessão
de loterias. Res. 2,.7, 30 Novembro 181,1.

- de vidros de S. Roque obteve privilegio, e
como, por 15 annos. Dec. 23 Fevereiro

1842 (Jom. 63), addil. por Dec. 24 Maio
1842. (Jom.1.52.)

FABRICA de papel na corte teve concessão de
loterias. Res. 302, 30 Setembro 1843 >

art. 1, etc.

de tecidos de seda, prata e ouro, na côrte ob;;
teve loterias. Res.302, ao Setembro 1843,
art. 1, ele.

normal de prod llctOS chimicos, foi autorisado
com eropresLimo, e como, o seu estabeleci...
menlo. Res. liOO, ó Setembro 1846. .

de tecidos de algodão de um particular na
côrte obteve de emprestimo quanlia pecu;
niaria, e sob que condições. Res. 1,91,28
Setembro 18á7.

de fundição de ferro e machinismo da Ponl~

da Arêa no Rio de Janeil'o obteve empres
timo de 300 contos de réis, e sob que con
dições. Res. 5:1., 2 Outubro 1.848. (Corr •.
Merc.296.)

- nacional de algodão de particular designou-se
para fornecer lençóes ao hospital militar, e
toalhas, camisas, calças, fronhas e guarda
napos. Av. 7 Dezcmbl'o 18lt9 (Dim'. 8292);
igualmente camisas pum o corpos do exer·
cito. Av. 30 Abril 1850 (Dia7'. 8L~21); Av.,
17 Maio dilo. (Diar. 84.03,)

FABRICAS: todas forflo admittidas no Brasil e do
minios ultramarinos. Alv. 1 Abril 180S. 
Vid. ALv. 6 Outubro 1810 inrra.

(collegio das). - Vid. Collegio.

do Brasil e Portugal todas ti verão isenção de'
direitos para as malerias primas e por eX
portação, etc. Alv. 28 Abri11S09, §§ 1, 2,
declarado por Alv. 13 Julho 1811. Dec. 21
Janeiro 1813. - Vid. Res. 5 Abril lSf5
(CoU. Nab.); P1-ov. 2 ]'rfaio 1815. (Coll. cit.)
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.FABRICAS: providenciou-se sobre a compra e
venda de polvora pelas fabricas e adminis
trações reaes. Dec. 26 Fevereiro 1810.

FABRICAS

raiz para serem subjeilos á sisa quando ven·
didos. Provo 8 Janeiro 1819. (CoU. Nab.)

F- existentes no edificio-Noviciado-na Bahia
tiverão o tltulo de Heaes, e como. Provo 25
Agosto 1810. (CoU. Nab.)

~ de tecidos de algodão, fio, estamparias Jelle,
de seda e de lãa, forão favorecidas com isen
ções de direitos, e como. Alv. 6 Outuhro
1810.

F- e fundicões do arsenal do exercito existentes na
capit~nia do nio de Janeiro: para ellas se
creou junta de fnzenda. - Vid. A1'Senal do
Exe?-cito. Alv. 1 Março 1811, ele.

l- de Portugal, especialmente de Alemquer, Tho
lUar e Alcobaça, arruinadas com a invasão
dos Francezes como se mandárão favorecer.
Cart. Reg. 26 Julho 1811.

:- juiz conservador deHas ordenou-se que fossem
as mesas de inspecção. Alv. 3 Outubro
1812.

~ de lecidos em Minas: sobre o emprego de um
Jnestre para promover adiantamento de ma·
nufacturas. Provo 11 Maio 1813, Av. 11 Se
tembro 1813, Av. 21 Novembro dito. - Vid.
P?·ov. 2~ Feverei?'o 1815 (CoU. Nab.); orde
nou-se vmda do dito mestre fi. côrte para ins
truir-se. Provo 9 Fevereiro 1816.

~ de assucm' e laroura de canas. - Vid. ASSllCa?'.

Alv. 21 Janeiro 1809, elc.

- de sedas e oull'as de Portugal forão mandadas
privilegiar para compra de objectos e gene
1'05 para a casa real é provimento da tropa
e marinha. Cart. Plegia 14, Av. 15 Setembro
1817 (CoU. OW'. P?·.); Provo 15 Outubro
dito. (CoU. Nab.)

{

~ ~eU5 utensis quando se considerão bens de

FABRICAS: as materias primas são isentas de
todos os direitos, incluida a sisa. Res. 29
Novembro 1819. (Ind. Alb. I·crb. Fabricas.)

que quizessem os co]onos suissos erj~il' se
mandárão, e como, favorecer. Av. 5 Junho
1820 annexo á Porto 3.' 3 Dezembro 1824.
(Cott. Nab.)

de engenhos de lill'oura sequestradas a suhdi·
los portuguezes mandárão-se ndminislral', e
como. Provo 2.' 8 Abril 1823. (CoU. Nab.)

mineraes nas provincias metaliferas: que se es
tabeleção devem os presidentes de província
promover. Lei 20 Outubro 1.823, art. 24.
~ 9;

seus administradOl'es Lem I'oto nas assembléas
parochiaes. - Vid. Eleições, CO/lst. a?-t. 92.
§ 3, Inst. 26 Mal-ço 1824, cap. 1, § 7, n. 3.
Lei 387, 19 Agosto 1.846, art. 18, S3 (CoU.
Typ. Nac.); Av. 16 Junho 1848, § 5. (Ga-.
Off. 145, 3. 0 vol.)

sobre licençtls para seus eslabelecimentos de·
vem, e por que, e como, prover as camaras
municipaes. Av. 23 Novembro 1830.

nacionaes: empregados de sua receita e des
peza como são inspeccionado pelo LhesoUl'o.
Lei /, Outubro 1.831, arL. 6, S 10.

navnes dos portos do Imperio. - Vid. Arsenal de
1IIa?'inha. Lei15 Novembro 1831, art. 8, etc.

- do exercito. - Vid. A1'Senal do Exe?'cito. Lei 15
No\'emhl'o 1831, arl. 19, ele.

de aguardentes. - Vid. Agual·delltes.
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FABRICAS de mineração. - Vida Assucm·. Lei
46, 30 Agosto 1833. - Companhias.

nacionaes de piassava, serrai' madeiras, pes
queiros e cacoaes no Pará foi o governo au
torisado para arrendar, e como. Lei 66, 12
Outubro 1833, art. 1, etc.

- Jlagão, e como, taxa de escravos. - Vida Escm
vos. Instr. 13 Dezembro 1833, 3rt. 5.

- nacionaes: as materias primas para elias tem
despacho livre de direitos. Reg. 22 Junho
183(;, art. 91, § 5 (CoU. Planck.), mas com
despacho do thesouro, Circo 31 Outubro
1.837; e mostrando que forão estabelecidas
por immediala ordem superior ou Proc.
da junta do commercio, Ord. 22 Dezembro
t837; declarado pelo Dec. 526, 28 Julho
1847, Dec. Reg. 633, 28 Agosto 18.49, art.
1, § 11, art. 2, § 1,2, art. 3. (Diar.8199.)

- que tiverem ohjeclos expostos á venda pagão
imposto de lojas. - Vida Lojas. Instr. 5
Maio 1837, art. :I, §§ 2, 7. Dec. Reg. 361,
15 Junho 18.4.4, art.2, §§ 2, 7, art. 3, S3.

- informações, e quaes, em geral sobre ellas se
pedirão á junta do commercio. Av. .4 No
vembro 1837.

- pagão novos direitos de seus privilegios. 
Vid. Novos, etc. Lei 60, 20 Outubro 1838,
tab. § 7; substituida pela Lei 21,3, 30 No
vembro 18!'1, tab. § 3/,.

de ferro, excepto no Ypanema, foi antorisada,
e como, a levantar a companhia de estrada
de ferro de S. Paulo. - Vida Res. 64, 29 Ou
tltln-o 1838, art. 1. , e VIII.

- nào podem as assembleas provinciaes privile
giar. Av. 19 Maio 18.1,2. (Jorn. 143.)

uteis para manufaclurar papel dehananeira na
Bahia Corão, eeomo, privilegiadas. Res. 312,

18 OutulJro 18h3; como se regularia aquan.
tidade de malerias primas que se devesselIl
despachar livres. Av. 12 Agoslo 1.8.47. (Gaz.
Off. 88, 2. oval. ) "

F ABRICAS de igrej as. - Vida 1gl'ejas.

- protegidas no município da côrte: estabele.."
ceu-se-Ihes inspector. Dec. 337, 3 Janeiro
18B.

de tabaco na corle: revogou-se postura que as
obrigava a mudarem-se dos locaes em que
se achão, Res. 33926 Fevereiro 1.8.&5.

de tecidos de algodão no Imperío de que pri
vilegias ficárão gosando. Res. 3.136, 8 Agoslo
18.&6, para cuja execução, Dec. Reg. 49~,

13 Janeiro 18b7.

do vinculo de Jaguára como se arrematarão.~

Dec. Reg. 528, 22 Agosto 18.1,7, art. 6.

de refinar aSSllcar. - Vida Lojas. Av. 12 Se~
tembro 18.&8. (Corr. Merc. Suppl. 258.)

- os officiaes do exercito nellas empregados ven~
cem etape. Circo 62, 8 Março 18á9, e Circ.,
annexa 5 Dezembro 1848.

FABRICANTES. - Vid. Fab,-ica. - Fabricas,

FABRICO de embarcacóes ua armada. - Vid~
Ins tnmlen tos. - Moeda. - Vid. respectivas
p{llavras-; e quanlo á 1.3 Plano 18, Av. 2~
Janoiro 1811, etc.

FACA de ponla e pro.hibido llSar-se, sob que pe:
nas. Lei 26 Outubro 1831, art. 3.

FACÇÃO na Bnhia reprimio-se, e como. Dec. f~
Setembro 182.&.
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FACHA de juizes de paz, delegados, subdelegados
e inspectores de quarteirão. -. Vid. nos res
pectivos logm'es.

FACHINEIROS: sua companhia creada na côrte
por Av. 29 Dezembro 1842 e 2ft Janeiro
184.4 mandou-se dissolveI'. Av. 29 Dezem
hro 1846 (Gaz. OU: 1011, 1.·vol.); as praças
que eslavão no serviço dos telegraphos man
dárão-se substituir. Av. 21 Janeiro 1847.
(Gaz. cito 123.)

FACTOS: culposas do capitão de navios estão a
cal'go dos respectivos donos até o valor da
quelles e do frele. Dec. 3 Janeiro 1817.
(Goll. Nab,)

dos prepostos Oll assalariados: por elIes res
pondem os preponentes ou institores, sua
applicação ás alfandegas pelas fallas dos
guardas. - Vid. Alfandegas. Res. 5 Abril
1821, etc.

- dos capitães de navios. - Vid. Donos.

- procedimentos que são de facto, de facto se
desfazem. - Vid. Res. 8 Agosto 1827. (GoU.
Nab.)

- de vida privada. Lei 20 Setembro 1830, 3rt. 2,
S13, Cod. Crim. arL 239.

FACTURA: segundo ella é justo o valor dos objec
tossegnrados. Reg. Segllros, art. 21, appro
vado pela Res. 30 Agllsl01820. (F. BOl'ges~

D icc. J m'. verb, F act m'a. )

- ê, e como, necessal'in sua apresentação para
jusli licar-se legilimidade de presa; como se
sllppra. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap.
2, art. 4 a 6.

FACULDADES extraordinarias concedeu o bispo
capellão-mór ao vigario allernão da colonia
de Nova Friburgo. Cart. 5 Abril 1820 an
nexa Porto 10 Junho 1824. (Coll. Nab.)

1Il

FACULDADES de medicina. - Vid. Academias
Medico-Ciru1'gicas e Escolas de Medicina.

(bulia das). - Vid. Bullas. Lei 369, 18 Setem
bro 18M, art. 3, S 8.

FACULTATIVOS declarão si o mal commeHido
pelo delinquente é mOI'tal. Cod. Crim. art.
195. - Vid. Corpo de Delicto.

FAINA: 28 Setembro 1809 (apenas cito no Repert.
Cunho Mato Suppl. verbo Faina.)

F ALLA para convocação da assembléa le~islativa

constiluinte Luzo-Brasiliense. - Vid. As
sembléa dita.

- aos procuradores das provincias. - Vid. Con.
selho de Estado.

de abertura da assembléa constituinte. - Vid.
Assembléa dita.

- de abertura e encerramento da assembléa geral
legislaliva. - Vid. Assembléa dita.

FALLECIMENTO. - Vid. Morte.

FALLIDOS. -Fallimento. - Vid. Banca-,'ota.

- o Alv. 2.4 Maio 1765 extende-se ao premio dos
seguros maritimos para subir precipuo, e
em que casos, quando o devedor falJido se
entregar. Ass. 363, 12 Abril 1821. (Cott.
Ass.)

execuções feilas cm casas francezas faBidas não
são comprehendidas no art. 6 Tral. 6 Ju
nho 1826, Av. 25 Junho 1827. (CoU. Nab.)

- não podem ser corretores. Dec. 1117, 1.4 Junho
18.45, art. 3; Dec. Reg. 648, 10 Novemhro
18/,9, art. 3, § 5; falHndo os corretores são

,
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logo suspensos, etc., art. 12; sua quebra
presume-se fraudulenta, art. 51. (Diar.
8263.)

FALLIDOS: seu porteiro qúe obl'igações tem. Ord.
16 Julho 1836.

- não podem agenciar negocias nas alfande~as.

. Dec. Reg. 57, 27 Fevereiro 1M9, art. 1, § 1.
(Dim·. 8036.)

FALSIDADE - falsificação: accordou-se expres
samente que os culpados de falsidade não
receberião proLecção nos respectivos Esta
dos, Trat. com Inglaterra 19 Fevereiro1810,
art. U; com a França 6 Junho 1826, art. 8;
com Portugal 19 Maio 1836, art. 7.

- sobre homenagem concedida por governador
e capitão general contra a Ord. a réo de falo
sidade cavalleiro da ordem de S. Thiago,
que em razão do crime não linha privilegio;
e dizer-se falsificada uma sentença porque
fôra começada e depois riscada e começada
de novo. - Vid. Res. 20 Maio 1812. (Cott.
Nab.)

_ sobre derogação de seu juiz. - Vid. Assentos;
o n. O 348,29 Março 1814, etc.

- exame dos livros em que fôr feita é necessario
- para corpo de delicto. Provo 28 Setembro

1814. (Cott. Nab.)

- quem falsificar requisitos de impressos feitos
no Imperio é criminoso, e como punivel.
Proj. 2 Outubro 1823. art. !t. em vigor pelo'
Dec. 22 Novembro 1823. Lei 20 Seteml)ro
i830, art. 10, Cad. Crim. arts. 305, 306.

- fingimento de duas letras feito por provedor
dos ausentes despachado desembargador,
ventilando-se, deu causa a não ir elie tomar
posse emquanto não mostrasse sua condu
cta illibada. Res. 9 Dezembro 1823 annexa
á Provo 20 Novembro 1826. (Cott. Nab.)

\".

FALSIDADE de juramento de testemunhas como
possa ser opposta, etc.-Vid. Testemunhal.
Dec. 17 Abril 182á, § 3, ele.

- sobre conhecimento falso fabricado por escrip
turario do almoxarifado do exercito como
se mandou proceder criminalmente. Res.
t!. a 17 Agosto 1824 (Cott. Nab.); sobre ou
tra aLtribuida a contador da junta de fa~

zenda de Minas. Res. 5.' 26 Janeiro 1826.
'(Cott. cit.)

quem falsificar apolices é punido como moe
~eiro falso. Lei 15 Novembro 1827, art. 33,

- falsificação de listas de votos quando se com·
meUe. e de actas de eleição, e como é pu~

nida. Cad. Crim. art. 102. - Vid. Port.9
Setembro 1831 (CoU. Nab.); Av. 8 Junho
1849 (Dia?" 8237); quando constitue pre
varicador o empregado que a commelter,
art. 129, § 8; falsidade quando, e por que
modo se commette, e como seja punida..
Cad. cito arts. 1.67. 168; falsificação de
moeda quando ha lagar, e como é punivel.
- Vid. Moeda; arLs. 173 a 176. Lei 52 ~

-Outubro 1833, arLs. 8, 9; Reg. 29 Novem-
bro 1837, art. 2, S3; quando constitue ei'
te!lionato, art. 265.

- da declaração do capitão de navio, de estare~

os manifestos conformes ao seu conhect
menta é punida com as penas do Cod. Crim.
- Vid. Alfandegas. Dec. 4 Dezembro 1832,
3'I't. 5.

- (JS que tiverem soffrido conclemnação passada
em julgado por ella ou moeda falsa não
podem ser jurados. Lei 261, 3 Dezem~ro
1841, art. 29. Dec. Reg. 120, 31 Janeiro
18/,.2, art. 229, § 3.

- de documenLo ou testemunha sendo arguida
perante o conselho de estado, como se pro
cede. - Vid. Consel!l9 de Estado. Dec. Reg.
124, 5 Fevereiro 18/'2, art. .u, §§ 2 a U.
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FALSIDADE: precatorio fa1SG llpresentado em
thesouraria para pagamento a que procedi
mento criminal é subjeito, Ord. ó Junho
18.&5. (Suppl. Jom. 176.)

- falsificação em rostos de aulos cujas sentenças
fraudulentamente se rarião passar pela cban·
cellaria como se obviou. Porto do presi
dente da Relação da côrte, 31 Março 1846.
(Jorn. 92.)

commeUida por subditos brasileil'os e france
zes accordou ·se que daria logar á exrradic
cão. Av. 26.0 29 Janeiro. Circo 4 Fevereiro
1847. (Gaz. Off.1Ic8, 1.o vol.)

- das marcas dos productos das fabricas de teci
dos de algodão quem commelter em que
penas e privações de privilegios iócorre.
Vici. Fabricas. Dec. Reg. 494, 13 Janeiro
1847, arts. 10,11.

- de bandeira e papeis de bordo do governõ d~
facto da Ilha de Sicilia ordenou -se désse lo
gar a embnrgar-se a sabida das embarcações
que as arresentassem. Circo 9 Março 18.49.
(D im'. 8058.)

- commetlidas por conelores nas traduccões de
mapirestos de embarcações estrnngeiras,
etc., quando e como siio puniveis. Dec. Reg.
6&8, 10 Novembro 18/i9, art. 30. (Dim'.
8263.)

- commeLle o COITetor que passar certidões con.
tra o que conslar de sel1S livros, e como'
punivel. Dec. Re~·. 6.&8, 10 Novembro 1849,
art. /'9. (Dia?'. 8263.)

FALTAS por molestiasno exerci cio do emprego.
Vid. Arsenal do Exercito. Res. 6Junho 1818.

- 19 Fevereiro, 23 Outubro 182& (apenas cito no
Repe1't, C/mI!. Mat. Sllppl. ·verb. Falt-a.)

11I

FALTA de jurados: em que prazo tem Jogar. a
apresenlação de sua reclamação. Av. 163,
20 Junbo 1849.

FALUAS na côrte devem ser matriculadas, e como.
- Vid. Embm'cações. Reg. 13 Dezembro
1831, art. 32, etc.

FAMA ae certos individuos mortos foi, e como,
juJ~ada. - Vid. PTOV. 1 Agosto, /, Setembro.
Sentença 18 Novembro 1809. (Per. e So/(:&,
Dicc. JU1'. verbo Fama.)

de alguem quem deprimir, e como será punido.
Lei 20 Setembro 1830, art. 2. S13. - Vide
Cad. C,·im. al·ls. 236, 239.

FAMILlAS de officiaes commanc1antes de embal'.:'
caçóes de guerra desarmadas podem estar
com elIes a bordo. - Vid. Armada. Av. e
PI. 28 Janeiro 1811.

- dos sequestrados porlllgnezes que conlinuarião'
a habitar os predios entendeu-se, serem as
mulheres e filhos unicamenle, e como en
tendida esla concessão. Porto 28 Dezembro
1822. (Cott. Nab.)

, - dos crimes individuaes commellidos })e105
membros da familia imperial conhece o se~

nado. Consl. art. 117; qne direitos lhe são
garantidos. Const. arls. 105 a 115; o as di
iersas referidas. - Vid. Lei 166, 29 Setembro
1840, art. 10; injurias conll'a eJla cumo se
rão punidas. _. Virl.lnjLu'ias. Lei 20 Setem
bro 1830, art. 2, § 9, Cad. Crim. art. 2/,5,
calumnias contra eJla. - Vid. Calumnias.
Cod. Crim. ado '2.h5 ; sobre seu roubo pro
jectado na côrle. -- Vid. Dcc. 2h Setembro
1833; seus me~lres continllaráõ a vencer
ordeondo e gratificações. Lei 16.&, 26 Se
tembro 18.&0, art.2, § 11; supprimidas as
dos que não estive 'sem em exercicio. Lei
317, 21 Outubro 1843, art. 2, S 5; que
conlinencias e uonras mililal'es lhe são de·
vidas. - Vid. C071tinencias. Provo Tab. 8."
15 Fevereiro 18;'3, SS 10 a 18.

:lo
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FAMILIAS: defeza clella justifica o delicio. Cod.
Crim. art. H. § 3; o lDal a eBa feito além
do crime aggrava-o, art. 17 , S1. - Vid.
art. 18, Sh; quando sua clefeza é circum
stancia allenuante, art. cito § 3.

.- sua modestia e decoro devem respeitar os offi
ciaes de justiça qúe executarem diligencia
em suas casas. Cod. Crim. art.213.

-- de officiaes e praças de pret do exercito regu
lou-se que pessoas compreodia, que deves
sem ser abonadas de passagem, e em que
embarcações, de umas para outras provin
cias do lmperio. Circo 176, tA Dezembro
1847.

de colonos mililares do Pará que pessoas a
conslituem. - Vid. Colunas. Dec. Reg. 662,
22 Dezembro 18!19, arts. 6, 7; vencem
etape, arls. 8, 9.

FARDAGEM (direitos de). - Vid. AJust. 18 De
zembro 1.812, §3, comP01·t. 9 Novembro 1813.
(CoU. Delg.)

FARDAMENTO: Res. 25 Fevereiro 1809 (apenas
cito no Repert. Cunho Alat. verbo Fm'da.)

:- estabeleceu-se um sy lema deHe. - Vid. Con·
selho de Administração. Alv. 12 Março 1810
pelo Alv. 23 Julho 1816. Circo 27 Setembro
18M,.

- a quantidade das peças e generos deHe foi ar·
bitrada, e como. Dec. 29 Março 1810.

de maruja de naYios de guerra, 22 Novem
bro 1.811 (apenas cito rIO Repe1't. CWlh. Mat.
Sllppl. verbo Farda'mento It. O 11); mandou-se
dat' a cada praça de marinhagem servindo
a bordo delIes desarmados ULDa camisa
calça e jaqueta. Ord. ti Dezembro dit~
(Repert. n. O cit.) - Vid. A''77lada. Dec. 15
Julho 1833J etc.

FARDAMENTO: pl'ovideocia para execução do
Alv. 28 Abril 1809. § 3, que ordenou fosse
de fazendas das fabricas nacionaes. Cal't.
Reg. 1ll, Av. 1.5 Selembro 1.817 (Cott. Ouro
Pr.) ; Pro\'. 1.5 OuLubr0 dito (Cott. J\Tab.);
Av. 2 Setembro 1f319.

- .dlfl guarda de policia mandou-se com altera
ções regular pelo Alv. 12 Mar~o 1810.
Vid. Glta1"da Policia. Dec. 2 Março 1818.
(CoU. Nab.)

- .(la artilharia da marinha seu plano proposto
foi approvado. Av. 9 Agosto 1821, appro·
vado figurino. Dec. 17 Agosto 1826. (CaU.
Nab.) (Repert. Cmlh. Mat. verbo Fa1'damcllto
n. 9.)

- dos ministros diplomaticos do Imperio. - Vid.
Ministl'os. Dec. 6 Dezembl'o 1822, etc.

regulou-se vencimento de dragonas, capoles,
barretioas e feitios de jaquetas de policia ç

botinas, vencimento das praças passadas de
regimento provisorio de Portugal, e roupa a
recrutas. Porto e doe. 1.5 Fevereiro 1823.

- se mandou dar ás praças do 2. 0 e 3. 0 bala
lhões cacadores addidos ao 1.o Porlo 9 Se
tembro 1823 (Repel"t. Cunho Mat. ver~.
Fardamento n. o 6) ; e á tropa expedicionarta
de Minas Geraes. Porl. 20 dito. (Rcpert.
verbo e n. o cit.)

- e ,qual se mandou abonar aos meninos filhos
de soldados estrangeiros sem arrimo, que
assenta sem praça como addidos á compa
nhia de artifices de artilharia. Porto 22 De
zembro 182!1. (Colt.l\Tab.)

- cegou-se á cavaHaria miliciana de S. Pedro
do Sul o uso de ferragens amarellas. porto
á Janeiro 1825. (Repel"t. Cunho Mat. 'ferb.
F(u"darncnto n. o 8.)
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FARDAMENTO aos contingentes dos corpos da
côrte destacados em Pernambuco mandou-se
fornecer pela fazenda publica, donde se
remetterião as guias aos respeclivos corpos.
Port. 6 Julho 1825. (Repert. Cunho Mato
verbo Fal'damellto n.o 7.)

da brigada da marinha mandou-se que fôsse
fornecido pela intendencia da marinha. Av.
22 Dezembro 1826. (Reper't. Cunho Mat.
verbo Fardamento n.O 10.)

~ chapas, dragonas e franjas, por que tempo se
f~rnecem, e á custa de quem, e com que
dIlIerença dos soldados aos officiaes inferio
res. Provo 27 Agosto 1828.

j;,- sob~e em que moeda se deveria receber quan
tIas marcadas e para seu fundo. Av. 9, 4
Novembro 1.831. (Coll. Nab.)

i- ligeiro, e qual, deu-se aos officiaes do exercito
empregados em diversos estabelecimentos
militares. Av. 22 Fevereiro 1837.

...
::- vencem, e como, os officiaes admiUidos no

Asylo dos lnvalidos. - Vid. Asylo. Dec.
2M., 30 Novembro 1841., arl. 3.

~ de imperiaes marinheiros.- Vid. Mm'inheiros.
Dec. Reg. 304, 2 Junho 18lJ.3, arts. 43 a
54, etc. Dec. Reg. ..ai A, 5 Junho 1845
arts..H, 46 a 55, 59. '

E- de caval1aria e arlilharia : concessão diaria para
fu:ndo elevou-se a 8á réis, e infantaria 80.
CIrco 3 Novembro 1846. (Gaz. Off. 60, 1.°
vol. )

(õoo; das praças d~ fuzileiros naraes como, e por
q!le. repartição será fornecido. - Vid. Fa
zlletros. Av. e Instr. 25 Novembro 18&7,
art.7.

,
~ ao pessoal da armada regtllou-se como seria

fornecido. - Vid. Armada. Dec. Reg. 546,
31 Dezembro 18lt7, arts. 1, 5, 13, 20.

FARDAME~TO: approvou-se tabella dos preços
dos diversos artip;os delle. Dec. Tab. 5!l7.
8 Janeiro 18118. (Gaz. Olf. 34, 3.° vol.)

- das companhias fixas de cavallaria são as mes
mas peças que as dos corpos desta arma.
Av. 25 Maio 18.&8. (Gaz. On. 122, 3. o voU

- devido ás praças que tiverem baixa como se
conta. Circo 1 Setembro 1848 (Con·. Mel·C.
259); declarado pelo Av. 23 Setembro dito
(CorT. cito 2M); Circo id. (Can°. cito 265.)

se não fornece sem ordem dos presidentes de
provincia aos corpos que tiverem caixa de
administração. Av. 23 Novembro 1848.
{Diar. 7967.}

perdem as praças condemnadas a!prisão, con
forme a Provo 21 Março 18119, S&, e 29 Fe
vereiro 1844. Provo 206 14 Agosto f8!l9•

de criados da casa imperial. - Vid. Casa.

- da guarda nacional. - Vid. GUa1'da Nacional.

militar privativo de cada um corpo e officiaes.
- Vid. nas respectivas palavl·as.

a praças desertadas como se conla. - Vid.
Desertores.

- de alumnos da escola militar. - Vid. Escola
MilitaI'.

- livros de sua receita e despeza. Provo 2.47, 21
Novembro 1849.

- determinou-se que se não abonasse consigna
ção para elle ás praças ausentes em destaca
mento fóra da parada do corpo, fornecen-
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do-se pelos a que estiverem addidas. Circo
262, 1 Dezembro 1849. '

FARDAMENTO: aos fuzileiros navaes como se
fornecerá. Av. Tab. 255, 17 Dezembro
1849.

camisas para os corpos do exercito de ql1e fa
bricas serão. Av. 30 Abril 1850 (Dia?'. 8lt21);
Av. 17 Maio dito. (Dia/". 8403.)

se deve dar aos recrutas o marcado. Circo 4
Maio 1850. (Dia?" 842.4.)

FARINHA: de mandioca a officiaes do exercito,
14 NOl'embro 1808 (apenas cito no Repert.
Cunho AJat. Suppl. verbo Fa1'inha n.O 2.)

,
sobre arrematação dos contractos de pas

sap;ens do Cnbalão de Santos, e Mogy
do Pilarem S. Paulo, ea respeito do imposto
que pagaria cada arl'llba de farinha. Res.
24 Dezembro 1810. (CoU. Nab.)

- de trigo: arrem1lação do rendimento do seu
trapiche na côrte. - Vid. Rel. 13 Feve1'eiro
1811 eannexa lJes. 2. a 13 Abril 1827 (CoU.
Nab.); direilos e descarga.-Vid. Port. 31
Julho 18J6 e annexa Po?'t. 3 Ab1·il 1823.
(Coll. cit.)

:fintas sobre elJa para obras publicas. - Vid.
Cama1'lls I!luniciplles. Provo 7 OULubro 1812.
Provo 9 Março 1813.

e trigo estrangeiro ordenou-se qUE! pa~asse di
zimn em especie, e como 3rrecadada. Alv.
30 M3io 1820, § 4; snspenso por Porto G
Oulubro 1820. (Ind. /llb. verbo Fa1·inhas.)

de trigo: sobre restituição rec1amllda de armn
zem parlicular qne servia na côrle para de
posito della, e pagamento do preço do ar
rendamento. Res 3.' 9 Outubro 1822.
(CoU. Nab.)

FARINHA de trigo: como poderáõ os negociante!
estran~eiros desembarcar, e onde guardar,
na fórma do fori'll, declarou-se. Porto 28
Junho 1823. (Colt. Nab.)

de trigo: aos guardas de seu trapiche fixou-se
vencimenlo diario. Port. 1. a 3 Junho 1824.
(CoU. Nab.)

de mandioca na côrte ordenou-se que não ti
vesse despacho de exporlação sem licença
da camara. Port. Ln 29 Julho 1825. (Gatt.
Nab. )

os officiaes que antes da TaL. 28 Março 1825
recebião racão della, continuarão a vence-la.
Circ.- 30 Se'tembro 1825, referida em Port.
6 Outubro 1825.

sobre prohibição de sua exportação. Av. iO
Dezembro 1825. (CoU. JVab.)

- para obviar extravio do seu dizimo na côrte,
ord~nou-se que fosse aco.rnpanh'l do de guias
remeUidas ao Tllesouro Nacional. Porto 18
Junho 18i8 (Coll. Nab.), e 19 dito. (Ind.
Alb. Dizimo e guias.) _ _ j

qual a ração della competenle aos ofllciaes dos
bat'ilhões e corpos de 1.' linha declarou-se.
Provo 27 Agoslo 1828, § 1. . -'

de tri~o: cobrança de seus dizimos em S. Paulo
e Minas conforme Dec. 16 Abril 11;21 re~u

lou-se. e como. Ord. 5 Junho 1829. - Vid!
Dec. 3111larço 1832 il1f1'll. ..

para o exercitô: extlneto o commissariado
como se mandou fornecer pai' arremalação.
- Vid. rommissol'iodo; conforme a Tab.
Lei 24 Selembro 1828. Dec. lnslr. 29 De-'
zembro 1829, ~ec. 2, art. 1, 2, 5 e Tab.

de mandioca: sobre fórma dp. cobrançà de seu
dizimo em S. Paulo. - Vid. Res. 8. n 15 la
neit·o 1830. (CoU. Nab. )
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:fARINHA de trigo em surrões não paga emolu
mentos de capa. Av. 30 Junho 1831. (CoU.
Nab.)

- de trigo e mandioca: cm S. Paulo, Minas e
demais provincias re~ulou-se a fôrma da
cobrança de seus dizimas. Dec. 31 Março
1832; e como, Reg. 26 Março 1833, art.
/'0, S7; passou o imposto a pertencer á re
ceiLa provincial. Lei 58, 8 Outubro 1833,
art. 35, Lei liO, 3 Outubro 18M, art. 36,
excepto na côrte e municipio, S1; e como
arrecadado. Beg. 30 Maio 1836, art. 99, §§
6. a 101. (Cott. Planch.)

~ de trigo teve elevação de direitos, e qual, no
anno de 39-.40. Dec. 36, 6 Maio 1839;
para cuja execução, Circo 28 Maio 1839
(Im'n. 121); alterado pelo Dec. Reg. 376,
12 Agosto 184.4, art. 5, § 1.

, .

- pr ohibio-se seu abono excitando-se o Av. :15
Março 1832, Av. 23." 15 Março 1842.

de mandioca transportada de umas para ou
tras provincias não paga expediente. Ord.
120, 29 Outubro 18.45.

- foi avaliada em 60 réis a ração de pão aos doen
tes, em substituição á de farinha avaliada em
35 réis. Av. :17 Julho 18.49. (Diar. 8163.)

FAROL: seus direitos estabelecerão-se, e como.
Alv. 25 Abril 1818, § 11, para cuja execu
ção Dec. 9 Dezembro 1819 em Edil. 8 Ja
neiro :1820.

- seus direitos em Triesle publicárão-se em Av.
6, Edit. 25 Junh01818. (Ind. Alb. Dh·eitos.)

- um na Ilha de S. José e Bahia de S. Marcos no
Maranhão se mandou construir, contra
hindo-se, e como, emprestimo. Res. 22 Fe
vereiro 1821 annexa á Res. 8." 16 Agosto
i~23 (CoU. Nab.); Provo 5 Maioi821. (CoU.
'lt.)

FAROL: onde ha, cobra-se direitos de lonellada.
Provo 2." 7 Setembro 1822. (CoU. Nab.)

direitos pagos em Santos se mandárão resti
tuir por se mostrar haverem sido satisfeitos
no Rio de Janeiro. Res. 8." 16 Agosto
1823. (Coll. Nab.)

direitos não pagárão embarcações conduzindo
colonos por se lhes haver assim promettido.
Dec. 23 JunhQ 1.825. (CoU. Naó.)

- seus direitos se mandárão entt'egar á junta do
commercio para estabelecimento de novos.
Res. 10. Provo 18 Janeiro, La 1 Agosto
1826. (Cott. Nab.)

que oireitos pagarião as embarcações france
.zasebrasileiras. Trat.6Juuho 1826, art.1.2;
inlJ;lezas. Trat. 17 Agosto 1827, art. 11 ; das
cidades ansealicas. Trat. 17 Novembro
1827, art. 3; austriacas. Trato 29 Novembro
dito, art. .&; dinamarquezas. Trat. 26 Ou
tubro 1828, art. 2; dos Paizes Baixos, Trat.
20 Dezembro 1828, art. 6; portuguezas, 19
Maio 1836, art. 9.

seus direitos com que fundamento são devidos.
Res. 1." 8 Maio 1827. (Coil. Nab. )

seus direitos como passárão a ser arrecadados
nas mezas de rendas. Instr. 8 Março 1831,
§ 5 e Tab.; substituido pelo Dec. Reg. 26
Março 1833, art. 2, § 12, 23, § H, 48, § 3.

da Ilha Rasa no Rio de Janeiro passou a ser ad
minislrado pelo inspector do arsenal de ma·
rinha. Av. 20 Junho 1831. (Repe7·t. Cunho
Mat. verbo Fal'ol 11.° 3.-Vid. 20 Julho
1.832 (Repert. cit.); mandou-se-Ihe dar uma
lancha para o serviço. Ord. 30 Outubro
i8M. (10m. 295.)

- nas Pontas da Atalaia e Haipú no Pará. Av. ()
Fevereiro 1832. (Repert. Cunho Mat. verbo
Farol n. o 6.)
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FAROL na barra da cidade da Bahia se mandou
constrnir. Res. 6 Julho 11:132; e no presidio
do Morro de S. Paulo. Res. 11 dito. Dec. 5
Agosto 1R33.

da Ilha de Santa Anna e Itacolomi no Mara
nhão tiverão consignação. Lei 2,& Outubro
1832, art. U, § 15; na barra do Rio Grande
do Sul e no estreito da Lagôa dos Patos, §
16, Av. 12 Dezembl'o 1836; na Bahia, Lei
cit., § 17; em Cabo Frio, § 18.

- sua inspecção passou da junta do commercio
para a reparliçiio da marinha. Lei 24 Outu
hro 1832, al't. 22, § 14..

- da Ilha de Santa Anna: junto deHe se mandou
collocar boi~s. Res. D.o. 30 Julho 1.833;
mandou-se concertar. Av. 3 Novembro
1837.

- seus direitos pertencem á receita Keral.
Lei 68, 8 Outubro 18J3. arl. 31, S 3. Lei
40. 3 Outubro 18M. art. 36.

- de seus estabelecimentos e suppressões devem
os consules do Imperio dar. e como, parte.
Dec. Reg. U Abril 183,&, art. 31. Dec. Reg.
620, H Junho 18,47, art. 97.

seus direi los forão como, e porque, abolidos.
Lei 98, 31 Outubro 1835, art. 9, § i.

- seus direilos declarou-se quando, e como erão
devidos. Circo 16 Novembro 1835.

em Jall:uára nas AJagõas e na cidade do Ceara
se mandou construir. Lei 60, 20 Outuhro
1838, art. 5, § U.

de Pernambuco: elevou-se ordenado ao admi.
nistrador. Lei 1M, 26 Setembro 18.&0, art.
6, § 14.

FAROL do Ceará teve consignação bem como o
costeio do da barra do Rio Grande do Sul.
Lei 317, 21 Oulubro 18!~3, art. 5, § 15.

- soa inspecção e administração pertence, e
como, ás capitanias dos porlos. Res. 358,
U Agosto 1845, art. 2; para cuja execução
no Rio Grande do Sul pela cessação da ad
ministracão dos arsenaes. Av. 133, 10 De
zembro Ü~45, ns. 2, 6, § 5, em geral. Dec.
Reg. 1447, 19 Maio 1846, art. 6, § 2, art. 7,
65, e aos inspectores do arsenal. Dec. Reg,
1448, 19 Maio 18146, art. 53.

FATEOSIM. - Vid. Emphyteusis.

FAVAS: arrecadação de seu dizimo de exportação
em S. Paulo, corno deveria fazer-se decla
rou-se. Res. 8. a 15Jaoeiro 1.830 (Coll. Nab.!;
no Rio de Janeiro, 26 Mal'ço 1833, art. !JO,
S7; passou a provinciaJ menos no munici
pio neutro. Lei 58, 8 Oulllbro 1833, art.
36. Lei 40, 3 Outubro 1.8314, art. 36, § 1 ; e
como arrecadado na côrte. Reg. 30 Maio
1836, art, 99, §~ 3 a 101. (Coll. Plane"') _

FAVORES, e quaes, se accordárão para os subdi
tos de Portugal e Grã-Bretanha e agentes
diplomaticos e consulares. Trat. 19 Feve..
reiro 1810, arls. 3, 6, 11, 26, 17 Af!:oslo
1827, arts. 5,8; de França, 6.Junho1826,
arls. 2, 6; Prussia, 9 Abril 1828, arts. 2,5;
Dinamarca, 26 OUlubro 1828, arts. 7,8;
Estados-Unidos da America, 12 Dezembro
dito, arls. 25, 27..

- prestados, e como, ao commercio il1icilo de
escravos constituem, e como, autoria crimi
nosa..- Vid. Africanos. Lei 7 Novembro
1831, art. 3, § 3.

FAZENDA nacional: suas causas, credores. deve·
dores, dividas, empregados, e~crjvães, exe
cuções. - Vid. nos devidos logares.

- da marinha. - Vid. A1'senal de L1la1·i7l!la.
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FA.ZENOA sen despacho por estiva, etc. - Vid.
Ãlfi.m degas.

FAZENDA

bo, Res. 2.· 23 Agosto 1826 (CoU. cit.);
regulárào.se seus limiles e c!ireitos de seuS
foreiros, e como, Res. 25 Novembro 1830.

- direitos dpllas nas alfanflegas e consulados. 
Vid. respeclivas denominações.

- de Snnta CI'nz: deu-se nova aflministrllçiio, e
como. nec. 31. Ag-oslo 1808 (Coll. NClb.);
Dec. e losll'. 20 Selembru dilo (Coil. cit.) ;
ordt'nou-se a demarcacão dos aforamenlos
nella incluidos, sua reducção a perpetuos,
e desi~naçã(J de ll'rreno parll pOloação de
Sept'tiba. Dec. 26 Julho J813; emulumen
los das certidões do escl'iliio da receita e
despl'za de sua adminislr'llçfto fix~rão-se.

Provo 16 Outuhro 1815 ({'oil. Ntlb.); seus
LaLitnntes dpclarár~I)-se isenLos da clIIJecta
p<lra o h'lspilal dos Lazaros. Av. 7.raneiro
1818 (Cult. ctt.); novo tomho ordenou-se,
Dec. :2.°,19 Outubro 1820 (roU. cit.); que
terras compreiJelldlil. - Vil!. RéS, 18 Dl'zem
hro 1820 (CoU. cit.); procul'ador riscaI 110

meõldl) para o lombo roi consitiernd" com
prt'dicamento de priml·iro banco, Dec. 17
Fever(,il'o 1821 (CuU. cit.); subre varias ses
mllrias IJllejlllf:ou.secomprelwndel'elO.se na
dita fazenda. Provo 19 Novemhro ~823 (CoU.
eit. ); arrematação de raml.lS or,ienou-se,
C. I. 30 Dezem hro 1823 (CoU. cit,); C. I.
16 .J~neiro 182}, (CoU, cit.); OI'denOIl-se pa
gllmento de clespezas com as dilig'~ncias,

Dec.8 e 18 Maio c!ilo (CoU. cit.); demar
ca(;1\o de terrenos foreiros se susppndeu alé
ullimnl'-se ~rremataç;'IO, Pod. 2. 3 .4 Junllo
dilo (CoU. cil.); a bem d~ pl'uvidencias j 11

dicines necessarias para medição e tombo,
Res. '2 SeLprnbro diLo (CoU. cil); obras ft'i
las na fazelld.a se mandou salisfflzer ao su
perinlt'llllenle, Dec. 9 Ii'tnel'eiro e 26 Selem
lJl'o 18:25 (CoU. cit.); mediç~o se mandou
conlinullr pelo ll'lIslado em razào dê Ler sido
roubado o lomuo ori1-\iual. Purt. 7 Maio 1825,
annex~ á Res. 25 Novembro 18DO (CoU.
cit.); mandtJll-sc fazeI'. e COI\lO, pp.lo juiz
dos feitos da corôa. PrOl'. 26 AgtJslo 1825
(CoU. cit.); para cuja prOlOpta execução,
Porto 1.· 27 Onlubro dilo (CoU. cit,); Purt.
1.- e lustr. 1.& Dezembro dilo (Coil. cit.);
Porlo 23 dito (CuU. cit.); sobre salal'ios re
queridos pelo pilolo de sua mediçã.o e tom-

III

FAZENOA seu consumo nas alfandegas. - Vid.'
Alfandegas.

- suas estações. - Vid. nos respectivos logares.

- da La~ôa de Freit.as teve regulamento, lnstr.
12 Outubro 1808 (CoU, Nab.); unio-se-Ihe
chacal'a de particular, Dec. 23 Junho 181 ()
c Res. 3.· 9 Novemhro 1826 (CoU. cit.);
applicárão-se á fabrica de polvora. - Vid.
F ub"ica de Pol'iom da Lagôa.

do Bojuru no Rio Grande do Sul foi concedida
POI' dilas vidas e a quem. Provo 2.· 2 Dezem
bro 1808. (CoU. Nab.)

- as que farão dos jesuilas no Piauhy se mundá
rilo arremata!', e cumo. Provo 20 Setembro
1809. (CoU. Nub.)

- mandou-se prote~er, e como, as pessoas en
viadas pela policia para Minus, afim de fica·
rem addidas a fazendas. Cal't. Reg. 22 De
zembro 1810.

sobre cercas determinadas por postura;s ria P~
rahyba para evitar entr'ucla do gado, nas fa
zendas cnllivadas. Pi'OV. 6 Novembro 1815.
(CoU. Nab.)

do Morro Queimado em Cantagallo mandou-se
comprar para eslauelecimenlo de colonos
Suissos. - Vid. Colonos. Dec. 6 Maio 1818.

sobre consequencias da desannexação das
fazendas de mantimenlos pel'LenGentes á
villa do Aracaty no Ceal'á. - Vid. Dec. 16
Fevereiro 1820. (Coil. Nab.)

sobre compra dos generos neces!lario~ ás reaes

~
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fazendas do Piauby. Provo e Provido 15 Se
tembro 1.820. (CoU. Nab.)

FAZENDA

da SelTa de S. João para creação de uma
fazenda normal. Av. 1.0 Maio 1836.

FAZENDA do corrego da Anta em Cantagallo se
mandou comprar para a fazeuda real. Dec.
21 Outubro 1.820 (CoU. Nab.)

de S. José em Nova Friburgo foi cedida ásocie
dade Philaolropica a favor dos colonos Suis·
sos. - Vid. Colonos. Porto 16 Dezembro
1822.

- sobre o estado ele duas da villa de Guapeme
rim no Espirito Santo arrecadadas pel" pro
vedoria dos defunlos e ausentes exigirão-se,
e para que fim, informações, e quaes. Porlo
2." 5 Março 1823. (CoU. Nab.)

,- sobre as de Nazareth em Piauhy providen
ciou-se. Provo 1." 16 Agosto 1823 (CoU.
Nab.); sobre processo crime contra seu ad
ministrador. Res. 4.· 1. Julho 1826. (CoU.
cit.)

~ da Pedra e Bom Successo: sobre decisão de
embargos oppostos á sentença que julgára
sua divisão. Alv. 5 Março 18~M.

- os administradores das ruraes votão nas assem
bléas parochiaes. Consto art. 92. Instl'. 26
Março 182/j, cap. 1., § 7, n. o 3. Lei 387, 1.9
Agosto 18/'6, art. 18, § 3. Av. 16 Junho
184-8, § 5. (Gaz. Off. ilt5, 3. 0 vol.)

- do Linho Canhamo uo Rio Grande do Sul des
linou-se aos colonos de Hamburgo e Açol'es.
- Vid. Colonos. Porto 20 Junho 1.82-". Pori.
6." 22 Se lembro 182-". Provo 5 Outubro
dito. Porto 2." 1 Julho 1.825; sobre remessa
de seus escravos para a côrle. Provo 31 dilo.
(CoU. Nab.)

de Santa Anna em S. Paulo applicou.se a casa
de educação, Provo A Outubro 1.824 (CoU.
Nab.); permiltio o governo que fosse incor~

porada ao campo do Barro Branco o terreno

FAZENDA da Cordoaria para a fabrica de poJvora da
Eslrella.-Virl. Fab,'icadePolvora. C. I. 10
Fevereiro 1825. Dec. 22 Selembro dilo, Av.
30 Junho 1826 (CoU. Nab.); da fHbrica da
polvora da Esb'ella tem administração sepa
rada. - Vid. Fabl'ica. Oec. Reg. 11 Novem·
hro 1833, arts. 33 a 35. Dec. Reg. 46, 26
Março i8.40, al'ls. 43 a 46.

de creação de gado de todas as especies por
um parlicular foi, e como, isenta de pagar
direitos dos animaes, Podo 2. a 29 Agosto
1825. (CoU Nab.)

a bem das de gado do Caniodé em Piauhy Te·
commendárão-se provideneias, Provo 2.·
11 Oulubro 1825 (CoU. Nab.); sobre cuja
execução, Provo 1.· 1. Dezembro 1826.
(CoU. cit.)

- do Ribandá, á borda do Ribeirão das Onças,
junto da imperial feitoria do Bom Jardim:
delIa se mandou lomar posse pela fazenda
nacional. Av. 2.4 Maio 1826. (CoU. Nab.)

- Mandioca annexou-se á fabrica da polvora da
Estrella. - Vid. Fabl'ica. Av. 12 Jul1101826.
2 Av. 20 Setembro dito. (CoU. Nab.)

- sobl'e seus limites, tapagem e cercas ql1eslio:
nadas tem jurisdicção os juizes de paz. Lel
15 Outubro 1827, art. 5, S U. Lei 261, 3
Dezembro 1.841, art. 91.

- declarou-se q:ue o cirurgião das fazendas nacio
naes de Piauby não tem direito a aposenta
doria, e por que. Res. 2.· 23 Março :1831.
(CoU. 1't7ab.)

os administradores das rUl'aes em que cir
cumstancias pertencem á gurrda nacional
de reserva. Res. 25 Outubro 1.835&, art. 8,
S9.
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FAZE'lDA do Cubalão de Santos em S. Paulo:
della se reservou terreno para pastagem de
animaes, e como. Lei24.o, 12 Agosto 1833.

Normal de agricullura nos tel'renos adj:Jcentes
ao jardim holanico na côrte projectou-se,
Lei 66,12 Outubro 1833, arts . .4 a 6;
creou-se escola de al!;ricullura lheorica e
pr:1tica, e rf'gulárão-s~ os estudos. Dec. 15.",
1 Abril 1838.

da Olal,ia e Mandioca: emolumentos e diarias
aos juizes e medidores se mandárão pagar
confllrme Reg. 10 Uutobro 175.4 e Ord. 23
Julho 18Ml. Urdo 2.4 Dezembro 18.42. (JO/'n.
20, 1843.)

de gado: as nacionaes de Piauhy quant(} á
adlDinislraç~o. nomeação e demissão de em
pregados, contas e arrpmalaçóes de produ
clo eslão a cargo da lhesouraria. Off. 11
Novembro 18M. - Vid. Ord. 3 .A.gosto 1843
infi'a.

do Carrego Secco foi mandada reunir e incor
porar aos proprios nacionaes. Lei 108, 26
Maio 1840, art. 14.

- Sapllcaia em Ser~ipe: venda por assembléa
respf'ctiva. - Vid. .A.sse1nbléas Pl'ovinciaes.
Res. 26/',22 Fevereiro 1823.

- seus administradores estão corno os r.ollecto
res sob nomeaciio e demissão das lhesoura
l'ias. Ord. 3 Agosto 1843 (Jom. 237); e
como. Av. 39, 28 Junho 184.4.

as do extincto vinculo do Jaguara em Minas
Geraes como se mandârão arremalar, Res.
306, 14 OuLubro 18.43, art, 2; para cuja
execução, Dec. Reg. 5:2.8,22 Agosto 1847.

de S. Mi~uel no Maranhão: declarou-se que
.seus escravos não podem ser empregados
em obras de estradas provinciaes. Ord.
12 Março 1845 (Suppl. J01'1l. 99); per-

11I

mittio-se, e como, nas obras publicas pro"
vinciaes ou geraes em Piauhy, Av. t5 Selem
bro 18/,8 (Can'. 11lerc. 2(1); Lei 61.4, 28
OUlubro 1848, art. li2 (Dia,.. 7939); em
Piauhy, Av. 1 Dezembro 1849 (Dia,'. 8272.)

FAZENDA: as de gado da Ilha de Marajá no Pará se
mandárão arrendar a parlicnlar. e sob que
condições, Ord. 31 Março J845 (Jom. 122); e
20 Oulubro diLo (Jom. 303); sobre necessi
dade de disputar pelos meios orc1inarios a
materia de commisso para conseguir-se re
versão á fazenda das terras e fazendas que se
julgarem em commisso. Ord. 15 Novembro
1845. (Iorn. 32/,.)

provincial: suas causas. - Vid. Causas.

de Camapuãa em Malta-Grosso: mandou-se,
e como, proceder á sua arrecadação. inven
tario, administração e m;li~ lermos legaes.
Av. 30 Janeiro 1847. (Gaz. Off. 127, i.ovol.)

de gado - Imbuzeiro - na Bahia foi permit
tido à irmandade do Rosario de S. Francisco
das Chagas possuir. - Vid. Res. 495, 1õ/t,
1I101.848. (Con'. Merc. 232.)

a administração das fazendas de gado vaccum
e cavallar em Malta-Grosso mandou-se,
como d'aBles, commeLLer aos commandan
tes das forcas das fronleiras, Av. 26 Janeiro
1849. (Dia~. 800h.

- nacional de criação de gado se mandou, e
como, crear perto do Varadouro duas. Av.
21 Maio 1850. §§ 3, 4, 7, 8, e mais 3 Av.
da mesma data. (Dia?'. 8417.)

FÉ (boa). - Vid. Boa Fé.

de officio: exigio-se copia authentica, e como,
extrahida das dos oiliciaes dos corpos de 1.a

e 2.· linha da côrle e provincia do Rio de
Janeiro, e dos officiaes generaes, estado-

••
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FÉ

m~ior e avulsos. Porto 1. a 1.1 Agosto 1829.
(CDU. Nab.)

FEBRE

ou jusliça para <{Ile o conselho supremo
possa coosulLar a respeito. Dec. Reg. 293,8
Metio 1843, art. 13.

FÉ (má): é elemento essencial do deliclo. Cod.
Crim. art. 3.

- naciom} ({uem compromelter em tralado alI
convenção como é punido. Cod. Crim.
art. 77.

_ publica tem os guardas do consulado para la·
vrar aulos e lermos (le apprehensão, e
como. Dec. Re~. 30 Maio 1836, art. 41"
(CDU. Plunch ); "bem assim os das alfande.
gas. Reg. 22 Junho 1836, art. 46. (CDU.
cito )

de officio dos ca pellães e cirurgiões do exer
cilo. - Vid. Exercito.

de officio: ordenou·se que as disposições do
Dec. 28 Julho 1722 fossem extensivas a to
das, devendo por isso passar-se, e como,
com as datas e numeras por extenso. Provo
23 Janeiro 1837.

de officio: ordenou-se que fossem todas men
cionadas no livro meslre dc matrlcula dos
officiaes do exerci lo na secretaria da guerra,
e publicadas annualmente no almauak ge
ral de lodo o exercito, Dec. 72,3 Abri118h1,
arts. 2, 3; podem ser suppridas pelas ceI"
tidões que deste livro se extrallirem, art. 1,.

de olicio dev~ inslruir a petição em que se re·
querem remunerações de serviços militares,
e como. Dec. 89,31 Julho 1841. Dec. 632,
27 Agoso 1849, art. 5. (Diar. 8205.)

de olicio : nas dos officiaes da armada e arti
lharia de marinha mandou-se lancar as
mercês honorificas que tivessem. Av: 8 No
vembro 18.&2. (Jorn. 314.)

de officio deve ncompanhar petição de graça

FÉ de officio: df'll-Se modelo para sua organisa~
ção. Circo 28 Junho iSltlt. (Jom. 181.)

de officio deve acompanhar o omeial que mar·
char em destacumento ou mudança de pro
vincia para oulra. Circo 30 Agosto 18U.
(./orn. 2M.)

publica tem as certidões passad~s, e c~mo, da
matricula na anla de geometna appl1cada ás
artes no al'sE'oal de marinha da cÔt'le. Dee.
Estalo I, 70, 26 Agosto 18M), art. 24.

de officio: sua apresentação é, e como, indis
pensave1 para determinar-se o soldo com
petente aos officiaes rel'ormados. Provo 2.'
26 Oulubro 1846. (GLl!&. 0ff. 53,1.° vol.)

- quando tem os documentos celebrados em
paiz eslraoF,eiro. A\'. 22 Fevereiro 1849.
(Dia,.. 802ô.) - Vid. Documentos.

publica tem as tl'aducções de manifestos e do.
cumentos de embarcações esll'angeiras fel
tas pelos corretores, salva impugnação da.
parle. Dec. Reg. M8, 10 Novembro 1849,
art. 29. (Dim·. 8263.)

publica tem os livros dos correlores devida
mente, e como, escripturados. Dec. Reg.
64l:!, 10 Novembro 18.49, art. !J9. (Diar.
8263.)

FEBRE amarella: para atalhar-se providencias se
derão em!J Av. 17 Janeiro 1850 (Diar. 830~1;
3 Av. 26 ditu (Diur. 8317); Av. õ Fevere!ro
dilo (Diar. 8322); Av. Reg. !J Março dilo
(Diar. 834!J); Av. 27 dito (Dia,'. 8389); ~v.
2 Abl'il dito (Dia,.. 83(6); Circo 30 dito
{D ia,'. 8.432.)
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FEIJÃO: seu dizimo cm S. Paulo. RE's. 24 Dezem
bro 1810 e Res. 8.· if) Janeiro 1830 (CoU.
Nab.); sobre extr'avio do dizimo na côrte.
Parlo 18 Junuo 1828 (CoU. Nab.); OfI'. 19
dito (Ind. A lb. verbo Dizimo e guias); sua
arrecadacão commeUeu-se, e como, aos
collector~s em Minas Geraes, S. Paulo e nas
demais provincias; como regulou-se Reg. 31
Março 18:32; no Rio de J aueiro pela mesa

. do consulado. Reg. 26 Março 18:33, art. /'0,
§ 7; passou a provincial, menos no muni
cipio neutro, Lei 58. 8 Outubro 18a3, art.
35; Lei 40, 3 Outubro 183.&, art. 36, § 1;
e como arfl'cadado na côrte. Reg. 30 Maio
1836, ad. 99, §S 3 a 101. (CoU. Planch.)

FEIRA franca se mandou eslabelecer, e como,
no dislricto de Cantagallo. Dec. 12 Julho
1.819.

__ semanaria se permitlio nas terras do Engenho
Aramari. Dec. 9 Agosto 1819.

franca na Villa de Icó, comarca do Crato.
Provo 15 Junho 1820. (CoU. Nab.)

annual, e por que tempo, no campo de Santa
Aona, e no de S. Christovão na côrte per
millio·se, e como. Provo 4 Janeiro 1822.
(CoU. Nab.)

- sobre sua commodidade devem as camaras
municipaes providenciar. Lei 1 Outubro
1828, art. 66, § 10.

- sobre remoção de uma do sitio em que se fa
zia para outro diverso decretada pela assem·
bléa provincial de Sergipe, sem proposta da
respectiva camara municipal. - Vid. Av.
152,23 Novemb7'o 1848.

FEITIO de fardamento. - Vid. Fa7·damento. Dec.
29 Março 1810.

FEITORES da alfandega. --- Vid. Alfalldegas.

FEITORES os escravos que os matarem, envene
narem, ferir em ou offenderem, ou a suas
molheres, como serào punidos. Lei 4.°, 10
Junho 1835.

FEITORIAS não podião os Iop;lezes ou outros ter
em Porlugal. Trat. lI-) Fevereiro 1810. arte
25, nem os Francezes. AjustedeJulho1814
em Port. 16 Selembro 1815. (CoU. Delg.)

FEITOS. - Vid. Autos.

FELONIA: os culpados delIa accordou-se não
rece berião protecção. Trat. com a Pru sb
9 Abril 1828, art. b..

FENO de diversas qualidades se mandou semear
e cullivar em diversas provinci~!io Av. ti
Julho 184ft. (Jom. 183.)

FERIADOS. - Vid. Dias.

12 Maio 1809 (apenas cito no Reperl. Cunh.
Mat. Suppl., Feriados); não ha na secreta
r~a da marinha para não demorar ~ expe
diente aos passaportes de navios. Ord. 13
Oulubro 1810. (Rep,:rt. cito n.O 2.)

- na academia de mal'ioha. - Vide Academia de
GLtardas Llla7'i1!IULs. Dec. Eslat. 586, 19
Fevereiro 1849, art. 12.

FERIAS. - Vid. Jomaes.

FERIMEN_TO: desel~bargador da casa da suppli
caçao pronunciado como aulor, e preso com
homenagem, foi considerado suspenso do
emprego. Dec. 2.° 19 Novembro 1812.
(CoU. Nab.)

sobre queixa de miliciano que fõra pI'eso em
flagrante. Porto 11 Julho 1828.
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FERIMENTO: feito de noite: deu-se intelJi~encia

á Ord. que re~ulava o seu processo. Av. 1.o

i Julho 1830. (CoU. Nab.)

adquirido em serviço da nação por ofliciaes
estrangeiros obsLoU a que fossem c1emittidos
do exercito. Lei 2!l Novembro 1830, art.
10, e da armada. Lei 25 dilo, art. á.

- como é classificado e pánido. Cod. Cl'im.
arts. 201 a 206.

- sobre exposição de um offendido se mandou
proce.der, e como, contra os malfeitores.
Av. 23 Abril1S31 (CoU. Nab.); sobre ouLro
na pessoa de um Francez. Av. 2.·, 9 Maio
1831. (CoU. cit.)

- com as qualificações dos arts. 202 a 204 de
nuncia o promotor. Cod. Proc. art. 37, S1,
e tambem accusa. Av. 10 Julho 1834; me
nos quando fôrelle o offenrlido. Av. 15.·, 16
Janeiro 1838, S !lo Reg. 120, 31 Janeiro
t842, arts. 221, 2~2.

- grave praticado por escravo em seu senhor,
mulher, descendente, ascendente que em
sua companhia morarem, como é punido.
Lei !I ••, 10 Junho 1835, art. i.

praticado pelo réo afiançado contra o queixo
so, denunciante, presidente do jury ou pro
motor, importa quebramento de fiança. Lei
261, 3 Dezembro 18M, art. 42, S 2. Reg.
120, 31 J,meiro 18.42, art. 311, § 2.

praticado em oma praça da companhia de
invalidos por presos de justiça mandou-se
conhecer pela justiça commum por não se
rem os aggressores praças do corpo da ar
mada. Av. 20 Setembro 1848. (COrl·. Mere.
262,2.·)

commeLlidos por presos do Penitenciario da
côrte como serão castigadlls. Dec. Re~. 678,
6 Julho 1850, arts. 53, 54. (Diar. 8lJ66.)

FERRADOR. - Vid. Alveitar.

FERRAGENS das fabricas de POl'lugal forão iSf'n~
tas de direitos alé nova pnula. - Vid.lm
pol'tação. Dec. 3 Agosto 1820.

- dos cavallos dos officiaes do exercito como
passárão a ser pa~as, extincto o commissa
riado. - Vid. Commissal'iado. Lei 24 No
vembro 1830, art. 4, § 3.

das cavalgaduras de pessoa em Goyaz no cor~

rente semestre. Av. 10 SeLembro 1849,
(Dim'. 8212.)

- mandou-se abonar, como se tinha praticado
por ouLras vezes, aos cavallos da companhia
fixa de cavallaria de Minas Geraes. Av. 29
Novembro 18lJ9 (D/m'. 8283); Av. 15 Julho
1850. (Dia?'. 84Ô2.) .

FERRAMENTA: 26 Março 1808 (apenas eit. no
Repert. Cunho Mut. Suppl. Fe1",amenta.)

- para o Penitenciario da côrte quando, e como,
será comprada. Dec. Re~. 678, 6 Julho
1850, art. 14.&. (Dim'. 8476.)

FERRARIA da fabrica da polvora. - Vid. Fabrica.
Pori. 23 Março 182.4.

FERREIROS: foi revogada a postura da côl'le que
os obrigava a mudarem as suas officinas dos
logares em que se achqvão. Res. 256, 30
Novembro 1841.

entre elles lambem devem os consules do 1m·
perio ageuciar a emigração. Dec. Reg. 520,
11 Junho 18!~7. art. 227.

para o arsenal de guerra da côrte mandArão.
adquirir, e como. Av. 24 Novembro 18.49.
(Dim.. ~280.)

. ,

officina sua se mandou, e como, estabelecer
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na estrada, etc., do Varadouro em Matto
Grosso. Av. 1.0, § 6, 2.0,3.0 e fa,o, 21 Maio
1850. (Dia,'. 8417.)

FERRO. Suas fabricas. - Vid. Fab"ica.

não se póde compellir alguem a vender mina
que tenha. - Vid. Av. 7 Ab,·il1809.

- para exploração da mina de Antonio Pel-eim
em Minas providencias, e quaes, Provo 24
Outubro 1.811.. (CDU. Nab.)

- hruto foi excluido de contrabando de guerra
no Tral. com Inglaterra 17 Agosto 1.827.
art. 15.

FERROS: sobre injusta prisão em ferros, orde
nada por um ouvidor, providenciou-se, e
como. Provo La 27 Fevereiro 1813 (CDU.
Nab.)- Vid. Cadêas. Provo iA Mai01827.
etc.

- ao pescoço deve Ser tambem pelo juiz de di
reito condemnado a trazer o escravo con
demaado a açoutes. Av. 9 Março 1850, S 3.
(Dia,'. 8358.)

_ se applicaráõ, e como, aos presos do Peniten
ciaria da côrte no caso de extrema necessi
dade. Dec. Reg, 678,6 Julho 1850, art. 46,
§ 5. (Dim.. 8466.)

FESTAS nacionaes. - Vid. Dias.

- fundos para eltas ás camaras mUOlclpaes. 
Vid. Camllms. Provo 20 Maio 181.6, etc.,
1.5 Julho dito. 271~evereiro 1822, etc. Porto
2." lO Dezembro 1824. Av. 28 Julho 1826.
Provo 2." 7 Fevereiro 1827. 2. a 10 Janeiro
1828. Av. 2 Janeiro 1829.

- do collegio em S. Paulo. - Vid. Collegio.

FESTAS da Exaltacão da Santa Cruz: sobre deixa
rem de a ell~ assistir 05 commendadores e
cavaHeiros. Res. 2. a 8 Janeiro 11:l:l5. (CDU.
Nab.)

religiosas nos templos para que tives em lagar
com toda a decencia, providencias. Porto lO
Maio 1828. (CDU. Nab.)

civis e religiosas nos aldeamentos de Indios
devem ser pomposas. - Vid. Aldeamentos.
Dec. Reg. 426,24 Julho 1.81.5, art. 2, § 15.

religiosa: conforme Ol,d. 23 Agosto man
dou-se restituir seIlo pago pela licença. Ord.
29 Dezembro 1845. (JOl'll. 1.4, 1846.)

- solemnes: os consules do Imperio não pode
rão exigir nelJas precedencia ou etiqueta não
reguladas em tralados.-Vid. Consules. Dec.
Reg. 520, H Junho 1.847, art. 39.

FIADOR. - Vid. Fiança.

FIANÇA: a respeito de marinheiros ficão dous
mezes de soldadas em deposito de fiança ás
deserções. Ord. 25 Janeiro 1809. (Repert.
CU/lho Mát. Fiança 11.° 7.)

- se exigio para entrega de livros de contas e pa
peis sequestrados da companhia de escra
vos de Bissau e Caxeu aos seus administra
dores. Provo 6 Fevereiro 1811. (Colt. Nab.)

a direitos das alfandegas mandou-se não ad
mitLÍr. - Vid. Alfandegas. Provo 20 Março
1812.

presta o almoxarife dos arsenaes do exercito e
fabrica da polvora. - Vid. Almoxal'ifes do
Arsenal do exel·cito. Res. 18 Outubro 1.813,
etc. Av. 15 Novembro 1849. (Dial·. 8270.)

dos empregados nas pagadorias do exercito.
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_ Vid. Pagadorias. 18 Outubro 1813. 26
Novembro 1316,5 Fevereiro 1818. (Repert.
Cunho Mat. Sappl. Fiança n.O 6.)

FIANÇA sobre emolumentos de seus alvarâ;õ pelo
escrivão da camara.-Vid. Camams Munici
paes. Pl·OV. 11 Setembro 1815.

_ a novos direitos por escrivão de ouvidoria. 
Vid. Novos etc. Provo 1 Fevereiro 1816.

a despachos de escrivão nas alfandegas. - Vid.
Alfandegas. Res. 17 Julho 1816: para ler
ras miueraes. - Vid. Escl·avos. Res. 9 Julho
1821.

de administrador de registo. - Vid. Registo•.
Provo 3". a 10 Setembro 1818.

._ () procurador que assigna POl' um segurador
fica cumulativamente responsavel com seu
consliluinte como fiador e principal paga
dor.-- Vid. Segaras. Reg. de Seg.• art. 4.
approvado pela Res. 30 Agosto 1820. (F. B.
Dicc. J(t1'. verbo Fiad01'.)

- idonea dos devedores hscaes impossibilitados.
- Vid. Devedores. Lei 9 Junho 1821, § 1,
etc.

de pagadores detropa.- Vid. Pagádol'es. Res.
h." 9 Outubro 1822. Av. 9 Março 1835.

de bom uso de patente preslão os corsari s
brasileiros. - Vid. Corso. Alv. Reg. 30 D e
zembro 1822, cap. 1, art, 5,

- idonea de comportamento a Portuguezes. 
Vid. Cidadãos. Dec. U Janeiro 1S'l3, etc.

- idonea ao pagamento dos direitos do tabaco.
- Vid. Tabaco. Dec. lnstr. lJ.Fevereiro 1823,
art. 46.

FIANÇA a criminosos: sobre applicação do quinto
das multas arbilradnsao hospital da marinha
em Pernnmbnco. Porl. 2. 8 Ó Selembro J823
(CoU, lYab.); na Parahyba do Norle liverà()
j~lIal applicaçào. Purt, 3.' 5 Janeiro 1824.
(Cott. cit.)

sobre arrematação de ]ocaçãn de fazenda se
queslrada, cujos fiadores acceilos pplo juiz
em audiencia do conselho da fazenda. elão
depois considerados não icloneus por envol
vidos em onLras (juncas com a fazenda, re-~

solveu-se pela subsis'lpncia e perfeição do
contracLo. Res. 3." 17 Agosto 182/i. (Colt.
Nab.)

sobre levantamento de sequestro em bens de
fladol' de thesoureiro dabulla.- Vid. BILlIa.
Res, 2h Agosto 182ft.

_ e penhora não podem a{l'ectar as tenças com
assenlamento em folha gpral. e p.. rque.
Res. 4.' 6 Novembro 1823. (CoU. Nab.)

idonea devem pl'estar todos os emprpgados
encarregados do recebimento de dinh"iros ,
e generoso Provo 27 Novembro 1823. (Colt.
Nab.)

idonea preslão os crrmmosos, e quaes, para
serem soltos ou não sel'l~11l presos. e em que,
crimes. Const., art. 179, § 9. - Vid. Lei 2Z
Selemb1'O 1828, art. 2, § 2, infra.

crime como se deveria pedir e obter, emquanto
não houvesse lei regulamentar declarou-se.,
Podo L" h Outubro 182ft. (Cott, Nab.)

egura com clausula deposital'ia prestada por"
camnra para haver pagamento. - Vid. Ca
mm'as Manicipaes. Res. 8." 2 Dezembro
18211,

nos casos da lei accordou-se obterião 05 snb
dilos inglezes e brasileiros. Trat. 17 Agosto
1827, arl. 6.
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FIANCA: nos conlractos de arrecadação de reo-
'das publicas os fiadores sacãt e endossão as
letras. - Vid. Contl"actos. Lei 1.3 Novembro
1827, art. 1. Ord. 126, 20 Novemb1'0-4:8lJ5 ;
bem assim nas dividas activas da nação re
duzidas a lelras. - Vid. Dividas. Lei ciL,
art. 2. Ord. cit.

""'" idonea ou hypotheca do inspector da caixa de
amortisacão. - Vid. Caixa de Amol'tisacâo.

. Lei '15 N~vembro 1.827, art. 51. Av. ll. Ou
tubro 1.8á7; 2 Av. 29 JlllllO 1848. (Gaz.
0fr 166, 3.°)

i- para concessão de homenagem eXlglO-se de
. prisioneiros de guerra da esquadra. Porto 20

Fevereiro 1828. (Cott, Nab,)

- crime é admittida pelos juizes criminaes sendo
escrivão qualquer dos que servem perante
e11e. Lei 22 Setembro 1828, art. 2, § 2; sua
prorogação 11 quem incumbe, § 6; nos cri
mes de que conhece o supremo tribunal de
justiça, concede-as o juiz do feito. Res. 31
Agosto 1829, art. 3.- Vid. Res. 10Setemb,'O
1830, infi'a.

E de' opere demoliendo. - Vid. Caução.

~ de tutela: quem dispensa os tutores para a ella
obrigarem seus bens fóra do lagar da obri
gação. Lei 22 Setembro 1828, art. 2, § A.

1- accordou-se prestarião sufficiente os navios
armados brasileiros ou americanos do Sul,
e para que Hm. Trat. 12 Dezembro 1828,
arts. 20, 21.

~ e qual prestava o escrivão de camarfl. - Vide
Camaras llt/ltnicipaes. Res. 5.°, 15 Janeiro
1830.

roo crimes: ordenou-se que os papeis pertencen
tes aos seus alvarás e embargos fosllem 1'e
mettidos do Supremo Tribunal ás Relações
,eDstentes, segundo a actual disposição dos

II

districtos. Av. 8 Fevereiro 1830. (Cott.
Nab.)

FIANÇA de collectores de impostos. - Vid. Col
tectol'.

admitlem os crimes civis dos militares cartas
de seguro, e por quem passadas. Res. 1.0
Setembro 1830.-Vid. Lei 6 JUlllw 1831,
O1't. A, infi·a.

crime não tolbe ao afiancado ser citado ou
demandado por feito civel, e com que fa
.ores. Lei 11. Setembro 1830, art. 1.

idonea á satisfação do offendido opéra a sol
tura do delinquente. Cod. Crim. art. 32,
Vid. Cod. Proc. art. 226, infi'a; idem no
caso da pena de multa. Cod. Crim. art. 57.
Reg. 120, 31 Janeiro 18!l2, art. 1429.-Vid.
IJec, Reg. 595,18 Março 18l1.9, aliso 10, 17
·a 19 (Dim·. 8058); empregado que exercer
funcções sem prestar a que a lei exigir como
é punido. Cad. cito art. 138; empregado
que der o seu subalterno por fiador como
será punido. Cad. cito art. 1ll.9; juiz que
mandar prender ou não soltar réo que der
fiança legal, ou que demorar processo do
afiançado como é punido. Cod. cito art.
181.

pecuniaria prestada pelo réo que fôr absol·
vido no supremo tl'ibunal de justiça como
será levantada. Res. 20 Novembro 1830,
art. 37.

de mestre de embarcação Das mezas de con
sulado. - Vid, Embm'caçãcs mel'cantes, Inst
8 Março 1.831, art. 12.

- não se admilte aos presos em flagrante nos
crimes policiaes. Lei 6 Junho 1831, art. h.
- Vid. Cod. P,'OC. infra, aI't. 100, elc.

- seus alvarás mandou-se que continuassem a ser
chancellados alé deliberação da 3ssembléa.
Alv. 2.° 2 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

4
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FIANÇA: sobre queixa de fiador de cx-thesou
reiro ele alfandega execu1ado. - Vid. Al
fandegas. Res. 1.· 30 Se1embro 1831.

FIANÇA.

saporte. Cad. Pt·oc. art. 116. - Vid. Reg.
720, 31Jàne;1·o~8lt2.art. 67 a 90.

transi10 na chancellaria de cartas de seguro
em crimes excedentes a alcada lixada na
constiluição é iIlegal. Av. i. o 15 Outubro
1.831. (CoU. Nab.)

- seus nlvarás e prorogações de seguro que novos
direitos pagão. - Vid. NOt'os elc. Dec. 25,
Tab. 23 e 26 Janeiro 1832. Porto 80ulnbro
1836. Lei 60, 20 Ou1ubro 1838, Tab. S 4.
Lei 2/'3, 30 Novemhro 1841. Tah. S 48.

c:oncedião os juizes de paz aos culpados no seu
juizo. Cad. Proc. art. 12, S 6; hoje os
chefes de policia, delegados, subdelegados
e juizes municipaes. Lei 261, 3 Dezembro
~841, art. 4, § 2; 5; 17, S5. Reg. 1.20, 31
Janeiro 1.8!J2, art.198, S2; 211, S3; 212,
S 1.; 297,298.

- concedia o jui~ de direito aos réos pronuncia
dos perante o jury, e aos a quem os juizes de
paz injus1amente a houvessem denegado;
e revogava as indevidamente concedidas.
Cod. Proc. art. 46, S 8. - VicI. Lei 261, 3
.Dezembro 18U, Q1't. 69, S h, etc. Reg. 120,
31 Janeiro 1.842, art. 4~8, S5, etc.

em que crimes se concede, ou não; como é
tomada ao fiador; obrigações e direitos des
te; sua substituição; quem póde ser fia
dor; como se arbilra fiança; como se re
força; recursos de sua negação ou conces
são; perda; desistencia; e quebramento
regulou-se. Cod. Proc. arls.100 a113, 229,
296, 295, 296, 299. Reg. 3 Janeiro 1833,
art. 9, S3. Dec. 6 Maio 1833 alterado. Lei
261, 3 Dezembro 1841, arls. 37 a 1&6, 69,
S§ 4, fi a 77,90, Si. Reg. 120, 31. Janeiro
1842, arls. 222, 299 a 317, 321,438, §§ 5,
6, etc.

- nad.or con~ecido deve a~re8en\ar aquelle que
for cODsulerado 5U spel\o e não mostrar pas-

FIANÇA: preslando o que por suspeito de crime
rôr conduzido a jlli7.0, sendo admissivel
isenla-o de ser poslo em custodia. Coll,
Proc. art. 133.

nos casos da lei aproveita ao empregado pu':
blico accusado e pronunciado em crime de
responsabilidade. Cad. Proc. 3rt. 165, §3.

- nos crimes cm que elIa não tem logar podem.
os réos ser presos sem culpa formada. Cod.
Proc. nrt. 175.

ii satisfação cuslas e damno nas sentenças con~
demnatorins da junla de paz que eIfeito
produzia. Cod. Proc. art. 226; extinctas aS
juntas. - Vid. Lei 261, 3 Dezemb1'o 11:1/d,
arts. 95, 68.

- seu produeto é, e como, applicado às despe
zas das camaras municipaes. Cod. Proc. art.
326. Lei 261, Ô Dezembro 18M, art. 44.
Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 316.

se manda dar ao ilIegalmente detido cujo cri,
me a admilte. Cod. Proc. urt. 352.

ás custas nos processos civeis forào abolidas.'
- Vid. Custas. Disp. Pt·ov. art. 10.

- presta o fiel do lhesoul'eiro da 111 esa de rendas.
- Vid. Mesas. Reg. 26 Março 1833, art. 16.

.'
declarou-se compelencia de juizo pnra conce

de-la conforme Cod. Proc. al'ls. 113,229,
101,352,12, § ü, e Instr. 13 Dezembro 1832,
arl. 36. Av. 1.° 21. Agoslo ~833, econforlll6
os arts. 12, § 6, e 325 do Cod. Pt'oc., eart
16 lnst.13 Dezembro 1832. Av.2Setelllbro.
1833; e conforme o art. 211 do cito Cod.,
Av. 28 Novembro 1833.
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FIANÇA: declarou-se que o art 29á Cad. Proc.

não se extendia além dos casos especiaes e
restt'ictos de qne trata. Av. 9 Novembro
1833. - Vid. Av. 2.° e 3. 0 14 Ab,·il 1834.
Av, 2.° 11.°, 20 Outubro 1837,

- a qual ficou subjeita a sociedade pal'a navega
ção a vapor Das uabias do Pará e Maranhão.
- Vid. Companhias. Dec. Cond. 1. Fevereiro
1834, § 3.

- mandou-se suspender desembargadores daRe
lação da côrLe por haver afiançado réo de
tentativa de crime do art. 89 Cod. Crim,
Dec, 10 Março 1834.

como nos seus pl'ocessos conforme os arts.
352 e 102 e seguintes do Cod. Proc., pe
rante as Relacões escreverá o secretario.
Dec. 15 Abril '1.834. art. 1, § 3; mandado
observar a respeito da concessão por habeas
cm·pus. Av. 18 Março e 2.° e 3.° de 4 de
Ahri11835.

... para bem conhecer-se das denegações ou con
cessões, em virlude dos recursos estabele
cidos oruenou-se que os juizes dedal'assem
nos despachos de pronuncia a natl1l'eza dos

- crimes. Dec. 13 Outubro 183&. - Vid. At'.
53,28 Julho 18!l3 infra.

:- prestão ps almoxarife . - Vid. Al1lloxal'i(es.

- sobt'e não necessidade de ouvir-se o pl'omotor
publico para sua concessão; applicação do
art. 29ô sobre necessidade de despacho para
tomar-se por terlLo; e que a suspe!lsão da
decis[1O do recurso concedendo-a só tem 10
gar conforme art. 155 Cod. Proc. Av. 25
Agosto 1835, § 4,5. - ido Reg. 120, 31
J alUJÍ1'o 18.&2, m'to 222.

. -
~ presta o agente da arrecadação do ubsidio lit

terario e 5 réis das carnes verdes na côrte.
- Vid. C~'1'nes. Ord. 30 Abril 1836, art. 33.

m

FIANÇA: declarou-se que os ads. 32 e 57 do Cod.
Crim. não erão antinomicos com o ad. 291
do Cod. Proc. Av. 1.7 Junho 1836. - Vid.
o colttral·io em Av. 15 Fevcrei"Q 1837, S 7.

presta o arrematanle de obras publicas na
côrte. - Vid. Obras. Dcc. Reg. 1 Dez mbro
1.836, art. 3, § 3; do almoxarife, ad. 5; e
directot" almoxat'ifcs e l'ecebedores. Ord..
23 Dezembro 18!l3. (Jorn. 34[~.)

a respeito das indevidamente concedidas na
côrte mandou-se que o juiz de dil'eito pro
cedesse, conforme o art. li6, § 8, Cod. Pt'oc.
Av, 16.°,17 Janeil'o 1838 declarado pelo Av.
31.°, 13 Fe"ereÍl'o dilo.

quando prescrevem ou não os delictos em que
ella tem ou não logar. - Vid. Pl·escl'ipção.

- declarou-se que conforme o art. 297, Reg. :H
Janeiro, combinado com o 211, não é o juiz
municipal competente para conceder ao 1'éo
de que sómenle sustentar a pronuncia, si-O
não tiver preso, e que não póde por isso
demorar o processo. Av. 14 Junho 18h2•
(/orn. 178.)

devem prestai' os curadores de hel'anças ja
centes e bens de ausentes, e orphãos, e seus
tutores. Ord. 10.°, 17 Março 1.8l~3. Off.102,
29 Outubro 18!ih.

nas suas concessões quanlo á audiencia do
promotor o art. 222 nego 31 Janeiro 1842
só tem applicação quando aqueUe estiv~l'

no lermo ou proximo a chegar a ellc. Av.
17 Maio 18!l3. (Manuscl'iplo da scc1'clG7'ia do
gove'l'1!o de S, Paulo.)

.
- sobre a imporLancia da classificaçãu do crime

na pronuncia para cooces ão da fiança. A .
53, 28 Julho 18&3. - Via. Al:. segllinte.

- recurso de sua denegação não uuLorisa o juiz
que proferio a pronuncia em suslenLação a
que a r~vogue. Av. 90, 11 Novembro 1843.

4.
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FIANÇA: como se deve accionar os fiadores para
indemnisação de sommas confiadas a the
soureiros e por eIles distrahidas. Ord. 30
De~embro 1843. (Jorn. 8, 18M.)

FIDALGO

inan.ançavel, ou em afiançavel emquanto não
tiver prestado fiança fica suspenso do exer
cicio do emprego. Av. 28 Dezembro 1846.
(Gaz. Off. iOl, 1.° vol.)

- como se deve proceder com aquelles fiadores
a quem se concederem prestações para pa
gamento de SUIIS dividas. Ord. 16.·, 22 Feve
reiro 1S.&lJ.

- fiadores se admiUirão a um devedor fiscal de
pois de executados os bens e abonado o pro
duelo pelo resto, declarando-se que a fiança
não obsta ao procedimento criminal e de
responsabilidade. Ord. 31 Julho 18.""' ..
(Jom. 206.)

- sendo requerida pelo réo ainda depois de se
ter formado a culpa e de haver pronuncia,
e depois de passadas as ordens para captura,
não é oréo preso. Av. 9 Agosto 18U. (Gaz.
Trib.)

~ devem prestar os commissarios pagadores do
exercito e seus escrivães. - Vid. Commissa
rios. Circo U Setembro 1844. (10m. 259.)

fiadores do thesouro e tbesourarias. - Vid.
estas palav7'as.

FIANÇA de pagador da marinha como se man':
dou regular. - Vid. A,'mada. Av. 20 Feve
reiro 1867. (Gaz. Off. 1á6, 1.. o vol.) -'

- fiadores de devedores fiscaes como se mandá':
rão accionar por uma divida de herança ja
cente. - Vid. Dividas. Av. 26 Setembro
1867. .

- presta o administrador de capatazias da alfan~

dega. - Vid. Alfandegas. Av. i3 Março,
1848. (Goz. Off. 61, 3.° vol.)

- presta o pagador da caixa militar filial á pa~

gadoria de Pernambuco. Av. Instr. 1.°, fi.
Janeiro 1849, art. 5.

- o eleitor pronunciado em crime embora afian:
·çavel não pMe, e porque, formar as tur
mas donde 5e tirem os membros da junta àe
qualificação, § 3.·; se deve o mesmo indi
viduo ser conservado na lista dos votantes
do anno anLerior ou della eliminado, Sh.'
Av. 20, 19 Janeiro :1849.

àe inspectores e thesoureiros de alfandegas.
Vid. Alfandegas. eAv. 28 Janeiro 18.&6 (Jom.
52); lt Fevereiro 1867. (Gaz.Off. Ui vol. 1.°)

- fiador de colleclor quando com este consi
dere-se exonerado. - Vid. CoUeetores. Av.
21 Julho 1846.

,
- fiadores de licitantes em terrenos diamantinbs.

- Vid. Diamantes. Dec. Reg. 465, 17 Agosto
1846, arts. 11, 20; de membros de compa
nhias, art. 27, S 3. Dec. 543, 5 Dezembro
1847.

- o empregado publico pronunciado em crime

- o eleitor pl'onunciado pela subdelegacia eDi
crime ioafiançavel não defe ,ser excluidCt
das turmas e privado do v0Lo passivo si a
pronuncia não houver sido sustentada. Av.,
27, 30 Janeiro 1849, § 10.

- fiadores devem apresentar os despachantes da
alfandega.- Vid. Alfandegas. Dec. Reg. 5?,'
27 Fevereiro 18.&9, art. 3, § 1.; ido os caI
xeiros despachantes, § 2; e ajudantes da,
despachanLe, § 3.

1

- arrematante de fazendas impugnadas na aI';
fandega quando pôde apresentar fiador, qual
e como, pelo preço.-Vid. Alfandegas. Dec.l,
Reg. 588, 27 Fevereiro :1849, art. 11, S~!.
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FIANÇA: os fiadores de devedores fiscaes pagão,
e quando, tambem os 9 p. %de juros. 
Vid, Dividas. Av. 2 Março 18.1,9, etc.

- àevem prestar os depositarios publicos. - Vid.
Depositaria. 2 Av. 5 Março 18"9, etc.

- a fazenda nacional responsavel ás partes como
fiadora e principal pagadora pela má ge
rencia de administrador de capatazias falle
ciclo, tem regresso contra os herdeiros deste
para indemnisar-se. - Vicl. Alfandegas. Av.
Ô Julh6 1849. (Dim·. 8J48.)

elos corretores de fundos publicos e outeos de
que quantia, onde, em que objeclos será
prestada; e como, conservada, e perdida, e
sob que penas, e como restituida. - Vid.
C01-ret01'Cs. Dec. Reg. 648, 10 Novembro
1.849, arts. 7 a 12, 1.6, 19, 20.

~- não podem os corretores dar, e sob que penas,
a contracto ou negociação em que tenbão
intervindo. Dec. Reg. 648, 1.0 Novembro
1849, art. 37.

- conforme o art. 165 Cod. Proc. a pronuncia
em crime particular só impede o exercicio
do empregado publico quando o obriga a
prisão e o crime é inafiançavel. Av. 13 No-
vembro 1.849. (Diar. 8281.) ,

- fiadores de th~soureiros, recebedores e con
tractadores como serão processados, e quan
do, criminal e civilmente. Dec. 657, 5 De
zembro 18!J9, arls. 6 e 7.

- qual devem preslar os escrivãcs dos juizes dos
orphãos. Av. 8 Março 1850. (Dim·. 8358.)

- na sua concessão e arbitramenlo conforme o
art. 222 Reg. 31 Janeiro 1842 é ouvido o
promotor publico para requerer o que fôr
li bem da justiça. Av. 9 Março 1.850, S 2.
(Diar. 8358.)

FIANÇA dos pagauores, thesoureiros e almoxari
fes de quaesquer repartições, é prestada no
..hesouro e thesourarias. Av. 12 Abril '1850.
(Diar.8396.)

de administrador de dizimos não está subjeifa
ao alcance verificado com o mesmo indi
viduo servindo de collector. Av. 14 Maio
1850. (Dia?'. 8.&2á.)

idonea, e qual, devem apresentar os licitantes
da renda das aferições do municipio da côrte.
A... 6 Julho 1850. (Dim'. 8472.)

ás cus las : declarou-se, e como, que o art. 1.0

Disp. Provo não comprehende as demandas
propostas por quaesquer aulores nacionaes
ou estrangeiros residenles fóra do Imperio,
ou que delle se ausentarem durante a lide.
Res. 564, 1.0 Julho 1850. (Dim'. 8496.)

,- prestão os recebedores nas recebedorias. e por~

que. Av. 30 Agosto 1.850. (Dia?'. 8488.)

- presta o dono do navio igual ao valor delle ê'
carga para não receberem a bordo do navio
escravo algum, isto antes de se dar passá
porte para os portos da Costa d'Africa. Lei
681,!~Selembro 1850, art. 7. (Dia?'. 8489.)

- devem prestar logo que fôrem nomeados os
escrivães das mezas de rendas. Circo 12 Se
tembro 1850. (Dia,'. 8á99.) ~

FIDALGO: os alvaras de seus foros para provar-se
descendencia devem ser juntos em originaes.
Res. 20 Dezembro 1821. (CaU. Nab.)

(moço) , fidalgo escudeiro, fidalgo cavallei~o;
fidalgo da casa com moradia de escudeiro
ou cavalleiro, cava11eiro fidalgo, que se110
pagão de seus alvarás. - Vid. Sella. Instr"!
1.4 Novembro 1.833, art.16. Dec. Reg. 355,
26 Abril 1844 , 8rt. 25 &c.
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FIDALGO (moço). fidalgo caval1eiro ou escudeiro,
escudeiro Cidalgo. que novos direitos pagão
de seus foros. - Vid. Novos, ele, Lei 2.43, 30
Novembro 18&1. Tab. §§ 27, 28.

seu fol'O CJualquer é emprego honoriGco da
casa imperial, desde escudeiro fidalgo, até
fidalgo cavalleiro; e como se expedil'áõ seus
titulas, con forme os arls. 3 e 7 Lei 23 Agosto
1821 regulou,se, Dec. 545, 23 Dezembro
1847.

bargo do paço. P1'O\'. 12 Novembl'o 1813.
(Colt. Nab.)

FILHAS alheias que vivem h nestamente em casa
de seus pais, irmãos, tu lares ou curadol'cS,
sendo solicitadas para fim libidinoso, ou
para se conseguir casamento desigual, com
melte-se crime de rapto, e é caso de devas
sa. Provo 19 Dezembro 1818. (Pel'. Souz,~

• Dic. JaT. vel'b. Filha.) - Vid. Cad. Cl'im.
al't. 226 a 228.

da casa imperial póde fazer pl'ocuração por
inslrumenlo pat'licular por elle escri[:>to e
assignado. Ord. 30 Março 1849, art. 7,-§2.
(D itw. 8062.)

FIDEI-COl1MISSO: aulorisou-se a venda de um
com obrigação de subl'ogação em objecto de
igual valor, ou empregar o preço em utili
dade do fidei·commisso. Dec. 2ô Julho
1819 e annexo 7 Novembro 1820. (CoU.
Nab.)

\.

por occasíão de concessão de emancipação
conlea von~ade do pai. que dilapidava os
,bens e a maltratava, declarou-se que ella
apesar de tel' 35 aunos de idade, e qualquer
outra permanecia sempre no patrio poder
emquanto existisse o pai, ou não se casasse.
providenciando-se, ecomo, a respeito. Provo
2. a 2h Maio 1.823. (Cott. Nab.)

solteiras de officiaes militares fallecidos quando
·tem meio soldo. - Vid. Meio soldo. Lei 6
Novem,hro :1827, etc.

FIEIS de thesoul'eiros, etc. - Vicl,. as competentes
?'epartições.

FIG[JRINO: deve eXislir nos corpos e al'senaes
para haver uniformidade nos armamentos e
fardamenlos das tropas; e ninguem os p6de
arterar sem ordem expressa,- Vid. Dec. 29
Março 1810.

dos diversos corpos, officiaes. em pregados,
etc. -- Vid. nas competentes palavl'(/s e l'Cpal'
tiçãcs.

'FILlIAMENTO: seus alHu'ás qoe seHo pagão. - Vid.
Salto. Instr. 16. Novembro 1833, art. 16 &c.

\

- de {J dalgos da casa imperial como terá lagar.
I cc. 56.5, 23 Dezembro 18h7, art. 3.

FILHAt:': provimento de consentimento para ca
samento só podia ser conéedicLo pelo desem-

de pessoas presas o U gua11-dadâs por carcereiro,
guarda ououlro empregado, sendo poresles
seduzidas ou sollicitadas, a que penas oS
subjeitão. Cod. Crim. art. 151..

- uma successora de Slla mãi falIecida, para ser
herdeira de irmão vigal'io a quem esta so
brevivera, deve para receber a herança ha
bililal'-so herdeira daquelle. -- Vid. Res. .4
Agosto 831. (Cott. Nab.)

de cirurgiões mililares tem meio soldo. - Vid.
Meio soldo. Lei 190, 24 Agoslo 1841, ad. 7;
i-cl. os de nrlilhul'in da marinha e dn a.rma
da. - Vid. as ditas palat'l'os. 1.oi 192, 30

Agosto 184t, art. 8.

_ naturaes reconhecidas na pia baptismal, tem
parte na herança conforme o Alv. 9 Novem
bro 17õ!!, e seus bens não são arrecadados,
estando eUas presentes, pelo juizo dos au-
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sentes. Av. 3i Agosto 1847. (G(I~. Off. 1.03,
2.oval.)

FILHAS dos militares que casão anles do falle
cimento ele suas mãis não tem direito a
succeder·lhes na percf'pção do meio soldo.
Av. 9.°,12 Janeiro 1848.

uma de Africana livre finada, reconhecida por
seu pai no baptismo, manrlou·se-lue enlre
gar. Av. 12 Jnoho 1.8lt9. (Dia1·. 813á.)

FILHOS de que pessoas podem seI' cadetes.
Vid. Cadetes.

- legitimados }>e1ns leis e costumes do Reino,
Dcão habilitados para a herança nos bens e
110nras que lhes podem transmillir seus pais
e avós. Res. 12 Maio 1818 em Edit. 13Agosto
dito. (CoU. Delg.)

- naturaes declarados taes nos testamentos que
os instituem herdeil'os: sobre isenção de
taxa de herança mandou-se regular o caso
pela Ord. no filho do peão e no filho legi
timado. Res. 2 Julho 181~. (CoU. Nab.)

- de distinctos empregados e benemeritos ser
vidores do estado erão sempre considera
dos com diffel'ença, como os dus desem
bargadores do paço e conLadol'es geraes do
erario. -- Vid. Ras. 10 Julho 1819. (Calt.
Nab.)

- de offieiaes e inferiores, soldados, mortos na
luta da inclependencia tem meio soldo. 
Vid, Ateio soldo. Dec. lJ. e 15 Janeiro 1823; e
0utros menores de i8 annos, etc. Lei 6 No
vembro 1827, art. 3, elc. ele.

- unicos de lavradores, ou um ii sua escolho, e
hem assim de viuvas. são isenlos do recruta
mento. - Vid. Recrutamento. Instr. 10 Jq
nho 1822, S§ 6, 7.

FILHOS de pais ou mãis brasileiras ou estrangei
ras quando se considerão ou não brasilei
ros. Consto art. 6, §§ 1 a 3.

familias que estiverem na companhia de seus
pais são excluidos de volar nas assembléa
parochiaes, salvo si servirem oflieios publi
coso Cunst. art. 92, § 2. Instr. 26 Março
1824, cap. 1, § 7, n. O 2. Av. 1.3 Agosto
1842 (J01·n. 2á2); Lei 387,19 Agosto 1846,
art. 18, § 2, explicada pelos Av. 47, 17
Março 18h7; A,", G1, 26 dito, § 5; Av. 62,
27 diLo, § 7; Av. 75,15 Abril dilO, § õ.

- as causas de filiacão devem ser, e como, trata~

das com citac[;o dos herdeiros ab intestado.
- Vid. Res. 17 Dezembro 182.&. (CDU. Nab.)

sobre duração de encargo com que fôra dado
officio de subjeição a pensão alimentaria,
durante minoridade. - Vid. Res. h Agosto
1825. (Colt. Nab.)

- illegitimos corno obtem cartas de legitimação"
- Vid. Leg.itimação. Lei 22 Setembro 1828,
arl. 2, ~i, etc.

- sua adopção quem concede. - Vid. AdopçãDq~

Lei 22 Selembro 1828, art. 2, § 1. etc.

e pais não podem servil' jnntos como vereado..
res. - Vid. Camm'as lI111nicipae'S. Lei 1 Ou
tubro t 828, art. 23. Av. 1 Setembro 1828.:
Av. 16 Dezembro 11:)29. .

- é justificavel o castigo moderado que os pais
lhes derem, e como. Cod. Criro.' art. 14.
§ 16.

e pais que junLos mendigarem quando, eco:'
mo, são puníveis, Cad. Crim. art 296, $ 4.

illegilimos de qualquer nalureza podem por
seus pais ser instituidos herdeiros em tes
tamento não os havendo necessario5. Res.'
11 Agosto 18 'I. .
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FILHOS-FA~ULIAS de pessoas com a renda ne
. cessaria para eleitores tendo mais de 21

annos são guardas nacionaes. - Vicl. Guar
das iVacionaes. Lei 18 Agosto 1831, art.
10, § 2.

:;- unicos, ou o mais velho dos de viuva, ou cego,
aleijado, ou sexagenario, são considerados
na classe dos casados para destacarem como
guardas nacionaes. - Vid. Gua?'das Nacio- .
naes. Lei 1.8 Agosto 1831, art. 122.

de pais nimiamente pobres tem dit'eíto a ser
recebidos como aprendizes dos lH'Senaes de
guerra. - Vid. Al'senal de Guel'm. Dec. 21
Fevereit'o 1832, art. 49, $ 3. Dec. da mes
ma data, art. 29, § 3. Reg. 113, 3 Janeiro
1842, art. 3, §§ 3, .r..

.... familias que necessitarem fiança crime como
a obterão. - Vid. Fianca. Cad. Proc. art.
1.08. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, arts. 305,
306.

_ dos nobres ou plebeus. 31 Outubro 1833
(apenas cít. no Repe7't. Clmh. Mat. Suppt.
Filhos n. O 2.)

E- dos officiaes do exercito e armada, e em que
circumslancias são preferidos, e como, para
discipulos internos da academia de mari
nha. - Vid. Academia dos Gum'das-J'lari
nhas. Reg. 27.·, 31 Janeiro 1839, art. 4;
idem na escola militar. - Vid. Escola Mi
litar. Dec. Reg. 29. 0 , 22 Fevereiro 1839,
art. 6.

- necessitados dos capitães e officiacs subalter
nos do exercito são recebidos no collegio
creado no arsenal de guerra da côrte. 
Vid. Collegio militaI'. Dec. Est. h2, 11. Março
181,0, arls. 1. a !I.

_ de eSlrangeiros fallecidos, nascidos no Brasil:
seus bens são administrados, e por que,
pelas justiças do Imperio. Av. 9 Setembro
1831. (Jorno 2M.)

FILHOS e filhas de officiaes não tem abono de
etape conforme a Circo 46, 25 Abril 184.2.
- Vid. Etape. Dec. Instr. 263, 10 Janeiro
i8.&.3, art. 45.

- ou filhas dos empregados civis do exercito não
tem comedorias. - Vid. Comedol,ias. Dee.
Instr. 263, 10 Janeiro 18.&3, art. 58.

naturaes dos nobres farão. e como, contem~

pIados com os mesmos direitos, que pela
Ord. lív. h, til. 92, competem aos filhos na·
turaes dos pleheus. Res. /'63, 2 Setembro
18/,,7; declarou-se que uma filha reconhe
-cicia no baptismo e declarada no testamento
-conforme a lei cit. não necessita de mais
legitimação para haver herança livre de
ltaxa. Av. 17 Abril 1848 (Gaz. Off. 89, 3.G

1I0l.); explicações outras diversas sobre a
referida lei em sua applicação. Av. 13 Julho
181,9. (Dicw. 8152.)

- familias são em geral qualificados os filhos
que estão debaixo do patrio poder, não po·
rém os que se acharem emancipados por
qualquer dos modoslegaes. Av. l,G Feve
reiro 1848.

illegilimos para se reconhecerem cadetes de
vem apresentar carta de legitimação, que
não p6de ser supprida pela certidão de bap
tismo. (N. B. este baptismo tinha reconhe
.cimento firmado pelo pai.) Provo 12 Agosto
i8h8. (Con. blel'c.226.)

dos officiaes da armada e e~ercito, especial
mente dos mortos e feridos em combate,
são preferidos, e como, pal'a aspirante's a
guardas marinhas. Dec. Estalo 586, 19 Fe
vereiro 18,49, art. 3.

- illegitimos em que casos são ise n tos da deciroa
das heranças maternas. Ord. 29, 23 Feve
reiro 184.8.

- dos colonos de S. Leopoldo estão subjeitos á
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guarda nacional e recrutamen\o para o
exercito.

FILIAÇÃO. - Vid. Fil/tas. - Filhos.

FINANCAS. - Vid. Commissão. Dec. 20 Setembro
1825, ele. Ord. Inslr. 190, AJaneiro 1840.
- Vid. os 1'espectivos arts.

FINANCEIRO (anno.) - Vid. Anno._

.FINGIMENTOS de partos e oulros como são pu
nidos. Cod. Crim. arts. 254 a 256.

FINTAS. - Vid. Camams JI.1rmicipaes.

fIO de algodão: foi isento do direito de sabida &

- Vid. Algodão. - Exportação. Alv. 6 Ou
tabro 1810.

- para fornecimento do exercito, exliocto o
commissariado.- Vid. Commissariado. Dec.
lnstr. 29 Dezembro 1829. Tab.

FIRMA: dos depositadores no banco do Rio de
Janeiro lancão-se em um livro; nem será
honrada su~ firma pela quanlia excedente
o deposito. - Vid. Banco. Dec. Estat. 187,
23 Junho 18.&2, art. 53; quaes se exigem
em letras para que elle as desconte, art. 55;
da Bahia. Dp.c. Estat. .437, 1.4 Outubro
18.&5, art. 17, 20. Maranhão, Dec. Esta lo
697, 24 Março 18!J9, ad. 1.7, 20. Bahia,
Dec. Estat. 664, 18 Janeiro 1850, art. 12,
§ 1.

- de papeis de credito negociadas por correto
res: pela veracidade da firma ullima res
pondem, e como, os correctores. - Vid.
Corretores. Dec. Reg. 6!J8, 10 Novembro
i849, art. 34. (Dia1" 8263.)

FISCAL da camara municipal. - Vid. Ca mczra.s
Municipaes. Lei 1 Outubro t 828, art. 8 3, etc.

lU

FISCAL do cnrnmerrio: cre.ação no Brasil. 
Vid. Junta do C01J1me1'cio. Alv. iA Agosto
1.809.

- de conselho de administração é o mlljor. 
"id. Con,çelho de Administ1'ação. Alv. 12
Março 1810, S2.

- da fazenda puhlica. - Vid. Procurador Fiscal.
Dec. 18 Agoslo 18:H, arl. 2. Oec. 31 Agoslo
1836, art. 3; 29 Novembro dito, arl. 4. Av.
30 Outubro 1848. (DiI1T. 7942.)

- da junta da àecima. - Vid. Decima U1'bana.:
Alv. 3 Dezembro 1810.

- da junta dos diamantes. - Vid. Junta respec
tiva.

- ele jnnta da fazenda dos arsenaes da marinha.
Vide Arsenal de Marinha. Alv. 19 Maio 1809,
ele.

- ia marinha. - Vid. Auditor da~larinha •

- da mosica dos corpos do exercito é o major.'
- Vid. Corpos. Dec. 27 Março 1810.

- das obras publicas na côl·le. - Vid. Obras.

,FISCALISAÇ10: derendas, receita e despeza.
Vid. estas palavras.

FISCO: em que circumstancias é excluido da
successào do religioso secularisado. - Vide
Bens de Clerigos, ele.

- não succede nos bens dos estrangeiros falleci·
dos no Imperio. - Vid. Bens de Defuntos;,
etc. Res. 1.' 23 Setembro 1826, etc.

- esmolas e legados para casas de caridade
quando, e como a elJe pertenção. - Vide
e,"", de Caridade. Porto i Outubro 1829.

li
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FISCO. - Vid. Bens da COl'ôa. de defuntos e au
sentes e do evento, nacionaes. publicas.

_ pertencem-lhe os bens deixac10s pelos escravos.
Av. 13 Fevereiro 1850. (Dial'.8333.)

FI8ICO mór. - Vid. Physico-lI1ó".

FIXAÇÃO de despeza e receita geral ou provin
cial. - Vid. O,'çamentos.

de forças de mar 0U terra. - Vici. FOl'ças ditas.

FLAGHANTE delicto : sohre excesso de iurisdicção
do govel'nador da Bahia. ordenando que os
milicianos não podessem sem ordem sua ser
presos. e quando o fossem, só em prisão
militar. Ord. 2.& Abril 1.809. (Colt. Nab.)

ordenou-se que nenhuma pessoa livre. excep
to em fla~rante, fosse presa sem ordem por

<Elscripto do juiz. competente. Dec. 23 Maio' ,
182 L; declarou-se que este Dec. não com-

• prehendia as prisões civeis e s6 os casos-cri
mes. Res. 7 Agosto 1821 (Colt. Nab.); re
cO'mmendou-se sua execução declal'ando-se
que não era o unico caso em que sem culpa
formada se podia, conforme a antiga; legis
lação. e qual, prender-se os delinquentes.
mas tambem nos crimes graves. Provo 1.'
11 Setembro 1.823. (CoU. Nab.)-Vid. Consto
art. 179, § 10 infm.

~ DOS casos deHe podem as autoridades impedi.r
• a livre entrada ou sahida de qualquer casa.

e como. Lei da Consto Porto 11 Outubro
1822, § 6; e sob que penas, § 9; mandado
observar pela Lei 20 Outubro 1823, art. 2.

FLAGRANTE: como em flagrante são presos e
processados os que assistirem armados á.s
sessões dos i U rados. Proi. 2 Ou Lubro 1823~

art. J,!t. mandado observ~l' por Dec. 22
Nuvembro dito, substituido pela Lei 20
Setem bro 1830, art. 78, e pelo Cod. Proc.
art. 21:i8.

de pena capital: em tal caso podem os sena
<l.ore5e de.putados ser presos. independente
de ordem da respectiva camara. Const.
2.rt. 27.

- 511a prlsao póde sel' feita sem ordem POL' es
cripta de autoáelade. Const. al'to 179. § 10.

- em tal caso accordoLl-se que podião os res
pectivos sobditos ser presos sem culpa
formada. Trat. com Inglaterra 17 Agosto
1827, art. 6.

- declarou-se que os milicianos nenhum privi
legio tinhão para não seI' presos em fla~

g,'ante de ferimento grave ou outros. Porto
11 Julho 1828.

- CGmo se intende existir, e justifica a prisãll
sem culpa formada. e como, e onde serão
conservadl)s em custodia. - Vid. Cad. Cl'ili~.

al't.181. Lei 30 Agosto 1828, art. i. § 1,
arts. 2, 3.

SG em tal caso podião ser presos os condL1clo
res de malas elo correio durante a sua mar
cha. - Vid. Correio. Dec. Reg. 5 Março
1829, art. 90.

-::- p-reso ue11e quem tirar do poder de qualquer
pessoa do povo que ohouver prendido coroo
será punido. Cod. C.rim. art. 121..

- quem em tal caso prender o delinquente se~

ordem por escripto de autoridade não é Crl

minoso. Cod. Crim. art. 181. - Vid. art.
seguinte 211,' S3.
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FLAGRANTE: nos seus casos se póde entrar de
dia na casa do cidadão, ou em segu'imenlo
de réo. Cad. Cl'im. arl. 211, § 3. - Vid.
Cad. P1'oc. aTt. 18, .§ 2, etc. infra.

si os réos. forão presos in {lagmnti, as palru
lhas deverão declarar nas partes; o 100'ar
e hora da prisão, e os nomes das tesle~u
nbas. Av. 2.° e 3.° 5 Abril 1831. (Coil.
Nab.)

aos assim presos nos crimes policiacs se não
concede fianca.-Vid. Fianca. Lei 6 Junho
1831, art. lJ. • •

- prender os comprehendidos em flagrante j.ll
ravão os guardas municipaes na côrte. 
Vid. Clla1'das Mllnicipaes. lnstr. 1ú Junh()
18M, art.13. - Vid. 1nstr. 1á Julho 18.31,
m·t. 2. (CoU. Nab.)

- os militares nenhum privilegio tem para não
serem em taes casos presos por qualquer
cidadão, anles é conforme ao Alv. 21 Oulu
hro 1763• .§§ 6.7. Av. 1.°25 Junho 1831.
(CoU. Nab.)

- como se procederia quando alguma das pes
soas da familia do encarregado de negocias
de Dinamarca fosse presa em flagrante de
clarou-se. Av. 2.° 13 Julho 1831. (Colt.
Nab.)

- pnsao de criminosos em taes circumstancias
se mandou. e como. commelter flOS mora
dores em largos e ruas mais desertas ou re
tiradas, e nos arrebaldes da cidade. no Rio
de Janeiro. Parlo 2.· 27 Julho 1831. (Coil.
Nab.)

recommendações pflra prisão dos que em se
melhantes circumslancias fossem encontra
dos perturbando o socego pnblico. Av. fl. o

1.4 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

- deu-se inlelligencia aos arls. 13 e 14 das lnslr.

III

14 !unho p. p. sobre os individuos qUG dei.
verlão ser p~esos em flagranle, e procedi
menLo ultel'1or de sua conducção á pre
sença do juiz com as Lestemunhas. e da en·
trada em casa do cidadão para prisão dos
ditos delinquentes. Av. 16 Dezembro 11:331..

FLAGRANTE: só em taes casos podem os guar
das nacionaes proceder em actos judiciaes
sem ordem dos juizes competentes. Av. 7
Janeiro 1832; ou por ordem destes sem a
de seus superiores. Av. 9 OuLubro 1837.

como nelle comprehendidos são presos os im
pOI'tadores de Africanos. Dec. 12 Abril1832.
art. 5.

aos criminosos de Lal naLureza devem os ins
peclores de qual'Leil'ão prender. Cad. Proc.
art. 18, § 2; (empregando pal'a este fim os
officiaes de justiça, que usaráõ da preroO'a
-tiv.a do arL. 22,. não podendo ser respon~a
veIs os que aos IOspectores não obedecerem.
Av. 6 Março 183ft.) Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. 66, S2.

qu~lquer do povo póde, e os officiaes de jus
tlça. etc. devem prender e levar ao juiz o
qu~ rôr enco~h'ado commeltendo alp;um
dehcto, ou fuglOdo perseguido pelo clamor
publico, procedendo-se, e como. Cod. PI·oe.
arts. 131 a 133, ampliado Dee. ReO'. 120,
31 Janeiro 1842, art. lU. o .

para realisar-se prisão não é neeessaria ordem:
Cad. Proc. art. 175; os que a realisarem
como, em caso de resisLencia, usaráõ da
força, art. 183. Reg. 120, 31 Janeiro 1842.
art. 115.

de desobediencia aos juizes, autoridades. ins
pedores, escrivães, officiaes de justiça e pa
trulhas, CClmo será processado, eITeituada a
prisão. Cod. Proc. art. 204. - Vid. Dec. 18
Março 1837, ar·ts. 9 a 12, revogado pelo Dec.
2ft Setembro 1.837; en tendido connexo• ..e
como, ao art. 203. Av. 7. 0 11 Janeiro 1.839.1

5.
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FLAGRA TE: preso em tal caso dpclal'on-se po
dei' ~er }pgahuente um subdilo bl'asileiro,
cocheiro do encarregado de negocios d'Áus
tria, e por que. Av. 10 Fevereiro 1836.

FOGOS

·del' e remelter o delinquente ao juiz com
petenle. - Vid. ELeições. Lei 387, 19 Agosto
1Sá7, art. la, Si.

de jOj:!;D ; declarou-se qne os individuos por tal
molivo presos podião I'eclamar em seu favor
a execucão do art. 211 Coei. PI'OC. Av. 26
Marco 1'8;;6. - ido ReCltl'SO. Lei 261, 3
Dez~mbro 1841, art. 69, § J, etc.

como se procederá com os empl'egados da
nlf'za do. consulado, ou oulros individuos
surpl'ebendidCls em flagranle rlelicto denlro
da dita l'c-parlição. R 'g. ;;OMaio 1836, ado 98
(Colt. Planell.); e nas recebeclorias, arl. 70 ;
e nas alfandegas. nego 22 Junho 1836, art.
85 (CoU. cit.); e no lhesouro e thesolll'arias
e mais repal'lições de fazenda. Dec. 29 De
zembro 1837.

commeltido por inc1i"iduos que forem ao jar
dim bolanico da côrte contra as respeclivas
inslrucções a que procedimento qs su1>jeita.
Dec. Reg. 20. 0

, 6 Setembro 1838, art. 5; no
do passeio publico da côrte. Dec. 264, 18
Janeiro 1843, UI't. 9.

de contrabando de fazenda pertence ás auto
l'idades adminititraLivas. - Vid. COIlt1'aban
dos. Lei 261, 3 Dezembro 1.8[~1, art. 17,
§L

réo assim pl'eso e despronunciado não é solto
sem decisão do juizo municipal em susten
tação, conforme o art. ú9 da Lei 3 Dezem
bro 18l~1. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2, <lrt.
289.

os membros da junla de qualificação de vo
tantes em tal caso podem ser presos. Lei
387, 19 Agosto 1847, art. 28; idem os das
mezas parochiaes, art. 45.

- ele offensa physica conlra memhro de meza
parochinl autorisu o presidente della a pren·

FLAMMULA nos navios desarmados de guerra são
mais pequenas que as dos armados. - Vid.
Ânnada. Plan. 18 Janeire 1811, etc.

não devem usar os "apores nacionaes mercan·
teso 2 Av. 3 Dezembl'o 1849. (Dim', 8282.)

FLORA. fluminense de frei José Marianno da Con
'Ceiç5.o VeJloso: mandou-se seu texto impri
mir na lypogl'apbia nacional. Porto 25 Abril
1825 (CoU. Nab.); para pagamento das es
tampas de setls desenhos cm França. Dec.
22 Dezembro dito (CoU. cit.); mandou-se
·entre~ar sua collecção impre~sa á junta di·
rectoria dos esludos da academia militar.
Av. 10.0 11 Outubro 1831 (CoU. cit.); foi o
governo autorisado para concluir o pnga
menlo das despesas feitas, fazendo-as ces·
sal', e dispondo da obra como fosse mais
,conveniente. Lei 24 Outubro 1832, a1't. 7.

FLORES nrtificiaes de qualquer natureza, para
despacho sào comprehendidas no art. 216
'Cio Reg. Alfandegas. -. Vid. Alfandegas.
Dec. Reg. 7.°19 Jaueiro 18?8, a1·I. 9.

FLORESTAS publicas: ~obl'e sua conservação
Qnde as houver devem os juizes de paz vi·
gi<ll'. Lei 15 Oulubro 1827, art. 5, § 12;
sobre sua conservaçüo providenciou-se, e
como. Cil·C. 19 Janeiro 1833, 17, 19 No
vembro 18M; quem processâ as apprehen
sões de madeÍl'as ne1las col'taclas sem li
cença. Ord. 28 Mal'ço 1843 (J01'l1. 921;
novas providencias a bem de sua conserva
ção; Circ, 31 Dezembro 1845. (J01'11. 16.)

FOGOS de artificio: sobre quesLão oa propriedade
do terreno em que existia casa de fogo no
morro do Caslello na côrte. - Vid. Res. 19
Julho 1813 anncxa á Porto 6 II/lho 1830.
(Cou. Nab.)
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FOGOS: 31'lifices do arsenal de guerra erão oe
cupados em extincção de ineendios na côrte.
Res. 25 Novembro 1813. (CoU. Nab,)

FOGOS

marinha. Porto 2.' 30 Agosto 1825. (Coll.
Nab.)

:.- de arlificio e foguetes se prohibio manufac
lurar dentro da cidade do Rio de Janeil'o,
para acautelar se incendios. Av. 3 No\'em
bro 1819. (Cott. Nab.)

con tra seu risco instituio-se a cOlllpanhia
Restauradora -no Rio de Janeiro, - Vid.
Cond. 18 Ab1'il1820, ad. 6. (CoU. Nab.)

;.... natural e da negligencia on culpa dos mari
nheiros, comprehendendo·se na bal'ateria ou
ribaldia de palrão, são um riseo como os de
mais a cargo do seguro. - Vid. Reg. Sl'g.
m't. 211 approvado pela Res. 30 Agosto 1820.
(F. BOJ'g. lJicc. Jw·. Fogo.)

de artificio: sobre sua prohibição ainda nos
festejos sagrados no Rio Grande do Norte.
- Vid. P1'OV. 1.a 18 lJe:zemb1'o 1822. (CoU.
Nab.)

!- do ar, prohibio-se lançar-se nas immediações
da alfandega, thesouro e banco na côrte.
Port. 23 Abril 1.823 annexa á Porto 2.' 30
Agoslo 1825 (CoU. Nab.) ; Porto 7 Outubro
1836 (CoU. OU?'. P1'.); Av. 1.7 Junho 1848.
(Goz. Off.139, 3. 0 1;01.)

é o unico caso em que sem orelem do quartel
general podem sahir os piqueles dos quar
leis. ParI. 29 Janeiro 1.825. (Repcl't. Cctnlt.
!tfato S(lppl. Fogo n. 05.)

~ o inspectol' do arsenal de marinha é obrigado
a ir com as bombas e ferramenlas ao logar
do fogo para o atalharem. 2 Porto 1.7 A~oslo

1825 annexas ao Av. 3 Julho 1.841. (Dim..
8171.)

'- se não devem pel'miltir nas cosinhas das em
harcações alracadas á ponte da alfandega
na côrte, podendo cosinhar no arsenal de

FOGOS de artificio: na observancia da sua pro
hihiçào, e que se acudisse promplarneote
aos incendios na côrte vi~ia\'ão os commis
sarius de policia. Purt. 2. a e Instr. 4 No-o
vembro 1825, S 16. (CoU. Nab.)

- l'iscos de fogo em predios orhanos tomou so
bre si segurar a comllanhia Retribuição na
côrte. Cond.15 Novemhr01827, S5. (Col'.
Nab.)

de artificio devem as camaras prover em pos
turas que se fabriquem e vendão em certos
lo~ares e fóra de povoados. Lei 1 Outubro
1.828, art. 66, § 11; na côrte para que se
não venda um fóra do logar designado. 2 Av.
S Junho 1.837.

numeração, distribuição e collocação das cinco
bombas existenles no arsenal do exel'cilg
ordenou-se, e a nomeação das praças de a1'
lifices que devem comparecer immediata
menle regulou-se. Av. 8. 0 18 Outubro 183L
(CoU. Nab.)

arlinciaes: sen laboralorio. - Vid. Fabrica d~

Polvom da Estrella. Reg. 21 Fevereil'o 1832,
.arts. 2, 8, 9, /,1 a h7.

em coutadas de aguas. - Vid. Aguas de cILafa
"i:&. Instr. 1.2 Agosto 1.833, arts. 4, 6, 7, ele.

nas alfandegas: para apaga-los devem as al
fandegas de maior deposito ler bomba, e
que mais providencias reguladas. Reg. 22
JunI101836, ado 76. (CaU. Plollclt.)

de artificio e matel'ias inUammaveis são, e
como, despachaveis sobl'e agU:l. - Vid. lil~

ra~ldeg(ls. H.eg. 22 Junho 1836, art. 182.

- a seu toque no Rio ordenou-se que concorres
sem ao 10gQr do desastre o vice-inspector, o
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inspector do arsenal com as bombas e ope
rarios, e o inspector das obras publicas. Av.
2 Novembro 18i>6, annexo ao Av. 3 Julbo
1841 (Dim·. 817J); e além destes, o chefe de
policia, Av. 5 Dezembro 1836. Quanto ao
inspector das ouras publicas. Dec. Reg. 1
Dezembro 1836, art. 2á; Reg. 44., 12 Março
1.840, art. 4, § 28; Dec. 302, 2 Junho 1843,
art. 5, § 27. Quanto aos operarios do arse
nal de marinha. Dec. Inslr. 54, 26 Outu
bro 1840, art. 7.

FOGOS: para eleições o que por elles se deva
entender. - Vid. Eleições. Dec. 157, .4 Maio
1842, arts. 4, 6.

a seu toque não são obrigados a comparecer
os alumnos da escola militar pertencentes
aos corpos da guarnição da côrte, durante
os trabalhos das aulas. A.v. 16 Fevereiro
i8.43... (Jorn. !l8.)

- succedendo em casas de collectores, devem
eBes justificar plenamente em juizo compe
tente o caso, e que não derão causa, nem
deixárão de applicar os meios de o prevenir
ou attenuar. Ord. 56,27 Julho 18M.

ao capitão do porlo no Rio Grande do Sul en
carregou-se inspecção e administração das
bombas de apagar incendios. Av. 133, 10
Dezembro 1845, § 5.

- ter fogo a bordo depois do toque de recolher é
prohibido ás embarcações nos ancoradou~

ros de carga e descarga. Dec. Reg. 447, 19
Maio 18.&6, art. 31; acende·lo em lanchas
para derreler pixe, etc., quando é vedado,
art. 43; soccorros em embarcações em oc
casião de incendio quaes, e como, presta
ráõ as capitanias dos portos, art. !J5 a 48 ,
50,80.

- de artificio na proximidade da alfandega de
Sanlos em S. Paulo recommendou fossem
probibidos. Av. 16 Junho 1847. (Ga:l. Olf.
48,2. o vol.)

FOGOS: jusliGcão a entrada a bordo dos navios
em descarga, sem permissão do inspector
da alfandega. Ord. 52, 27 Fevereiro 1849•.

approvou-se meio proposto pelo director d()
arsenal de guerra da côrle para salvação
das pessoas que e livessem em edificios in·
cendiados. Av. 12 Maio 1849. (Gaz. Off.
111, 3.°vol.); communicou-se ao inspectoI'
das obras publicas que em occasião de in
cendio podia contar com as escadas e saccos
de salvacão do arsenal referido. Av. 18 dito
(Guz. cito 11ú); derão-se medidas geraes a
respeito de incendios na côrte. Av. 12 Julho
18á9. (Diar. 8161.)

quando delle provenha damnificação ás malas
do correio, como se procederá. - Vid. Cor~

1'eio. Dec. Reg. 637, 27 Novembro 1849.
art. 269.

FOLGA: as tropas devem ser detalhadas para o
serviço de maneira que tenhão pelo menoS
dous dias de folga. Dec. 28Março 1810.

FOLHAS: processadas no arsenal de marinha. ~
Vid. Olf. 2.° 18 Feverei1'o 1809, etc.,

os ouvidores não tiohão jurisdicção para man·'
dar aos escrivães do juizo de fÓl'a fallar a folha
corrida. - Vid. Provo 1.. 23 Julho 1SU.
(CoU. Nab.)

- corrida dos juizes ordinarios devião apresen':
tal' os concurrentes a exames para cade.iras
ou escolas; e sendo ecclesiasLicos, dos vlga·
rios geraes, e com altestação dos parochos
de boa vida e costumes. Edit. .... Dezembro
1814. (B01·g. Cm'n. Exl1'. 1.)

corridas: ordenou-se na côrle que os escrivães
declarassem si os réos já tinhão sido presoS
ou pronunciados, por que juizo, e culpa, e.
quantas vezes. Porto 2.' 12 Fevereiro i825..
(CoU. Nab.)
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FOLHAS: permillio-se a um agraciado com ser
venLia \'italicia de escrivão do civel e crime
apresentar a folha peran Le o magistrado
que o juramentasse, porque o provido já
se achara servindo, e a folha que apresen
t.ára excedia de 6 mezes. Res. 3. a 19 Agosto
1826. (Golt. Nab.)

?- periodicas nos correios. - Vid. Gorreio gel·al.

~ corridas são uecessarias para se consultarem
oflicios e graças. Porto 27 Agosto 1828. (Ind.
Alb. verbo Folha.)

!:- <los autos devem os advogados citar quando a
ellas se referirem, em seus papeis forenses,
sob pena de lhes não serem aceitos. Provo
do Regedor 1 Março 1830.'

::: approvou-se meio de apressar as folhas corri
das dos presos. Av. 2.° 6 Agosto 1831.
(Golt. Nab.)

~ corridas: suas provisões pagão novos direitos.
- Vid. Novos, etc. Tau. 16 do Dec. 25 Ja
neiro 1832; para impelrar graças e mercês.
Lei 2113, 30 Novembro 18M, Tab. §!,7; os
destas pertencem á receiLa geral, as demais

. ã provincia}; Ord. 167, 3 Dezembro 18lt7.

;.. corridas para remuneração de serviços, 12
Junho 1835 (apenas cito no Repert. Glmfl.
Mat. Stlppl. Folha.)

::-- corridas: á Relação compete decidir si em um
só alvará devem fallar todos os escrivães
criminaes. Av. 3 Agosto 1835.

~ corrida foi exigida do editOl' de impresso ac
cusado para mostrar-se no goso dos direitos
politicos.- Vid. Dec. 18 IllaJ'ço1837, al·l. 6,
,'evogado pelo Dec. 2k Setembro 1837.

..
- corridas devem apresentar os que requererem

empregos de j usLiça. Av. 138, 8 Novembro
,A8A8, e Circo a.nne",a17 Agosto i8k2.

FOLHAS corridas de data não excedenle a seis
mezes devem acompanhar as pelições de
graças e mercês pccuniarias em remunera
ção de serviços. Dec. 632, 27 Agosto 1849,
arls. I" 5. (Dim" 8205.)

pagão novos dil'eitos, e como, e quando. Av.
15 Julho 1850. (Dim·. 8á51.)

- nos correios. Av. 3 Agosto 1850. (Dia,.. 8á70,)

FOLHETOS: l\lilagre que fez N. S. J. Christo, foi
prohibido. Edil. 2.& Fevereü'o 1816. (Golt.
Delg.)

nos correios que parle pai!;ão. - Vid. GOI'1'eio
Geral. Dec. Reg. 399, 21 Dezembl'o 18/'1.,
art. 185; nada pagão indo abertos e não
pelo correio, art. 198. -

FOLHINHAS: ordenou-se que a cada um empre~

.gado se désse só uma folhinha ol'dinaria.
Porto 1. ~ 24 Detembro 1822. (Golt. Nab.)

FOME ou oulra calámidade exlraordinaria justi
fica desapropriação por necessidade pu
blica. Lei 9 Setembro 1826, art. 1, § 3•

- as provincias do Ceará e Rio Grande a outras
<{ue em circumstancias de fome se achas
t\em como se mandárão soccorrer de manLi
mentos. Lei 25 Selembro 1827; sobre dis
tribuição das subscripções dos senadores e
depulados a favor dos povos do Ceará. Av.
10 Outubro 1827.

a desper.a com SOCCOl'fOS a p rovincias que a
experimentem é urgente conforme o art. .&8
Lei.4 Outubro 1831. Dec. 158, 7 Maio 1842,
art. 1, § 10.

soccorros ás provincias da Parahyba, Rio
Grande do Norte 6 Ceará, autorisou-se des
peza feiLa e a continuação. Res. 359, 16
Ag<>sto 18.45..
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FORÇA

FONTES: sobre consfrncção de uma no sitio 
Apicum - no Maranlliio. Res. 1.- 22 No
~elllbr() 1826 (CoU. Nab.); Provo 3 Janeiro
18:27. (CoU. cit.)

FORÇA

Nab.); Instr. 29 Novembro 1831.• art. 19.'
- Vid. Cad. Crim. ar't. in{m e Cod. Proc.
arts. 180 a 183.

sua consLrocção e repnros. - V!d. Âguas de
Cha{a,·iz. Lei 1 Oulubro 1828, art. 66. § 1.
Dec. Reg. 1 Dezembro 1836. art. 3, S 7.
ele. Res. 353, 12 Julho t8~5, art. 1, S.&.

- arlesianas. - Vi(l. Agitas de Cha{ari:l. Res. H
Novembro 1831. ele.

FORAL da alfandega. - VicIo A l{andegas. Dec.
f. o 2, o 2 Maio 1828.

FORASTEIROS (officiaes). - Vid. Camaras Mllni
cipaes. Provo 19 Dezembro 1820.

FORCA: nelJa se deve executar a p,:j••a de morte.
Cod. Crim. art. 38; até ella como será con
duzido o padecente. Cod. Crim. art. 40.
Cod. Proc. art. 35, § 2. Av. 21 Outubro
~833; deve-se levantar para a execução,
porém logo demolir-se. Av. 25 Novembro
18M; manda-la levanLar pertence ao juiz
municipal. Av. 30 Junho 1836; despeza
com o levantamento é provincial. Av. 26
Setembro 1849. (Dia,'. 8226.)

FORÇA: os que commelterem crimes violentados
qoando não se julgão criminosos. Cod.
Crim. art. 10, S3.

- quem empregar contra cada uma das camaras
legislaLivas para conseguir deliberações, e
como, é punivel. Cod. Crim. art. 9~.

- opposta á execução de ordens legaes é crimi
'1osa e punhel. Cod. Crim. art. 116.

c:ontra os desobedientes.quando poderão em
pregar, e até meios violentos, as rondas. pa
1rnlbas, officiaes 00 soldados de policia,
declarou-se. Edit. 3 Janeiro 1825, 51 (CQll.

FORÇA etrectiva se considel'ão, e quando, as
ameaças de violencia. Cod, Crim. al't. 1f7.

qual podem empregar os officiaes de diligenoo;
cia DO e350 de resislencia. Cod. Crim. art.
118.

- e violencia no commetLimento do ronbo
quando se julga pr~ticada a respeito das
pessoas ou cousas. Cod. Crim. art. 270.

- quando se poderá empregAr para desfazer
ajuntamentos illicilos. - Vid. Ajltnta7llen
tos, Cod. C.'im. art. 2.90; força armada para
desfaze-lo como se convocará, art. 291.

podem, e como. empregar os commandantes
das embarcações de guarda dos ancorad,lQ
ros para obediencia do determinado no,
presente Re~. - Vid. Ancoradou1'os. Reg. iS
Dezembro 1831, art. 12, S 6.

armada para defeza do Rio de Janeiro em
consequencia do movimento da tropa portu
F:ueza exigio-se da provincia de Minas. Gart.
Reg. 12 Janeiro 1822.

_ nas provincias. - Vid. Commandantes de p,.o
vincias. Lei 20 Outubro 1823, art. 28. etc.'
é essencialmenle obediente. Consto art.llJ1.,

acompanha o eondemnado á morte. God.
Crim. art• .&0.

_ quem empregar para commetter concossão
como será punido. Cod. Crim. art. 136,
S 2.

_ • empregado que eO'eclivamente eJercer se
commando sem direito ou motivo, ou oc,~



FORÇA
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FORÇAS

servar contra ordem competente, ou con
servar reunida devendo separar-se, como é
punido. Cod. Crim. art. 141.

FonçA armada: póde o capitão do porlo re
querer que o auxilie para fazei' elfectivas as
disposições do seu regulamento. Dec. Reg.
/d7, 19 Muio 18lt6, art. 6, § G.

dentro de povoação cm lempo de eleições
quando as :mnulln. - Vir!. Eleições. Av. 31
Maio 181.8. - Vid. Av. 112, 27 Abl·il 1848,
§ 7.

FonçA maior: as fortunas de mal' provadas,
e como, justificavão desyio de derrota dos
11:lvios do commercio de escravos. lnstr.
28 Julho 1817, art. 5, annexas á Conv. ido

- apresamento de embarcações injustamente
como influe no pagamento de direitos das
mercadorias importadas, etc. - ViU.. Alfan
degas. Res. G.a 26 Novembro 1827.

- obrigando embarcação a entrar em portos em
que não houvel' alfandega, como se proce
derá. - Vid. Alfandegas. nego 22 Junho
j 83G, arls. 299 a 30b, elc.

- não con'e lempo para intet'posiçãO, seguimento
e apresentação de revista, quando qllalqnel'
acontecimento exLraordinario suspender'o
exercicio da autoridade competente. Res.
19.0 17 Julho 1838.

- Vid. Accidenles. al'1'ibadas, casos, fogos nall-
(rugias. .

FORÇA.. policial da provincia incumbe" respectiv"a
assembléa fixar, e como. Lei 16, 12 Agosto
183". al't. 11, 2.

- ti excluiJa da lisla dos voLanles. Av" 1 Feve
reiro 18h8.

III

FORÇADOS (colonos). - Vid. Colonos do Rio
Doce. Provo 2." 17 Janeiro 11:l20; colonos
de~radados.Lei 58, 8 Outubru 1833, art. 4,
SG, elc.

FORCAI{ mulber. - Vid. Eslupro. Cad. Crim.
, art. 219, ele.

FORÇ A.S: sua supel'ioridade da parle do delin
quenle, de modo que o ollimdido não possa
d.efeoder-se com pl'obabilidatle de repellir a
olfensa, é cil'cumslaocin a~gl·avaDte. Cad.
Crim. art. iti. § 6.

FORÇAS de mal' e lerra: ordinal'ia e extl'aol'di
narins pertence á nsseJUhléa geral fixar an
nualmeotc. Consto nrt. 15, 11.

- estrnngeiras: conceder ou negar enlrada del
las no do Imperio ou nos portus delle
incumbe á asscUlbléa geral. Consto art. 15,
$12.

- informações deBas ordenou-se que d'ora em
dianle. fossem apresentadas impressas na
camara dos deputados até o dia 8 de Maio.
Lei 15 Dezembro 1830, arl. 41.

propostas para sua fixaçao impressas e com
infOl'maçãe.> dere o governo a~1Qualmente

apresentar á cnmara dus deputados até o dia
6 de ~laio. Lei 98, 31 Outubro 1835.
art. 14.

designação da pOl'munentc, obediencia, em
pl'CgO,. promoções, soldos e disciplina. a
quem locnmbe determinar. -- Vid. Consto
m'/s. 145 a 150.

de mal' lIO anno de 28-29, Lei 15 Setembro
Hi27, Res. 7 Novembro 1827; 1831 a 1832
Lei 25 Novembro 1830; de 32 a 33, Lei ai
A~ost() 1831.; rle 33 LI 3A, Lei 29 A~ostCt

1832; de 34 a '35, Lei 31, 2G Al;osto 1833;
àe 35 :l 36, Lei 22, 22 Agosto 1834; de 36
a 37, Lei 10, 27 Acosto 1835; de 37 a 38,

6
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FORNECIMENTO

Res. 42,15 Oolobl'o 1836; de 38 a 39. Lei
83, 1.0 Ollluuro 1837; de 39 a 1.0. Lei li9.
20 Setembro 1838; ue 40 a 41. Lei 86. 26
Setembro 1839; de 41 a 42. Lei 148, 27
Al!:osto 18ltO ; de á2 a 43. Lei H)2, 30 Agoslo
18ú1; de á3 a l,l~. Lei 28'1, Ô Maio 1843 ;
prorogada para 6IL a á5. Res. 287, 19 Julho
18l~3; de .45 a 46, Lei 342, 6 Marco 18.46;
de 46, 47 e 47 a l~8, Res. 376, i2 Junho
1846; de 48 a 49. Res. 1&51 A, 31 Julho
:18.47; de 49 a 50. Res. 497,22 Julho 18li8.
(Corr. Me1·c. 21.3); de 50 a 51. Res. 53IL 3
Maio 1850 (Dial". 8415) ; de 51 a 52; Res.
569 28 Julho 1850. (Dia?'. 8471.)

FORCAS de lerra no anno de 31-32, Lei 24 No
'vembrolSêO; de32a33,Lei30 Agosto1831.
para cnja execução Av. 3.°,27 Selembro 1831
(CoU. Nab.); de33 a 34, Lei25 Agoslo1832j
de 34 a 35, Lei !J8, 3 Setembro 1833; de
35 a 36, Lei 21, 22 Agosto 1834; de 36 a
37, Lei 14. 26 Agoslo 1835; de 37 a 38.
)leso 38, 10 Oulubro 1836; de 38 a 39, Lei
68, 28 Setembro 1837; de 39 a 40, Lei42,
20 Setembro 1838; de 40 a 41, Lei 85, 26
Selembro 1839; de H a á2, Lei 1lI9, 27
!gosto 1840; de 42 a43, Lei 1.90.2.4 Agosto
18U. para cuja execução Dec. PI. 214. 20
Agosto 18lt2. Dee. '1.!c6, 12 Novembro dilo;
de 43 a 44, Lei 282. 2.4 Maio 1843; proro
gada para IBM a 45. Res. 287, 19 Julho
18li3; de !J5 a 46, Lei 3li1, 6 Marco 1845;
de LJ6 a 47. Res. 356, 30Julh018h5; de47
a 48, Res. ;~77. 25 Julho 18116; de 48 a 69,
Res. 653 11 Agosto 1847; de 49 a 50.
Res . .&98 27 Julho 1848; de 50 a 51, Res.
56~21Maio1850 (Dia!" 8412); de 5la52.
Res. 5682ft .J ulho 1850 (Diar. 8465).

FORMAL de partilha!. - 'id. Partilhas.

FORMALIDADES que garantem a liberdade indi
viduai em que easos se suspendem. -- Vid.
Garantia,'.

- como nas Relações ~e devll proceder em falta
ele alguma previamente ao conhecimento
da flppellnçào. embargos. etc. Dec. 28
Agosto 1.83.4.

F ORCAS dos livros closcorretores. -- Vid. Corretores.
• Dee. Reg. Gá8, 10 Novembro 18h9, arl48.

FORMAS forenses afianção e segurão o direito de
propriedade. Alv. 6 Dezembro 1.813.

FORMATURA decol'pos. 2 Setembro 1810 (apenas
cito no Repel·t. Cunho Mat. Suppl. Forma
tum. )

F QRMULARIO de autos de corpo de deliclo. sen
tença, etc. 28 Selembro 1808 (apenas cito
110 R"pel't. Cunh. .Mat. SlIppl. Formularw
n.O 4.)

para as leis, alvarás. cartas e mais diplomas
depois da união do Brasil a Portugal. Carl.
Lei lo Dezembro 1815; substiluido depois
da lodependencia. Dec. 13 Outubro ti 10
Dezembro 1822. Lei 20 Outubro j823; c
depois pela Consto arts. 69. 70; e duranlCl
a regeneia em minoridade. Lei 14 Junho
1831, art. 16.

- das actas das assembléas provinciaes. Lei 16."
12 Agoslo 18311. art. 18.

FO RMULA S usadas pelo governo [raocez em Por
tugal nas sentenças, actos publicos, e por
tarias que regularão o serviço da Casa da
Supplicação se mandárão riscar. Ass. 339,
12 Maio 1810. (CoU. Ass.)

legaes: sua preterição pelo jury é caso de ap
pellação. - Vid. Appellnção. Lei 20 Setem
bro 1830, elc. Dec. 525, 21. Julho 1845.

- de juramentos. - Vid. Juramento.

FORNECIMENTO de geoeros para o exercito•.
Vid. Commissa,"iado. Dec. 2. o 22 Fevereiro
1820, etc. Provo 21 Março 1829. Dec.los'
H Novembro 1829. etc. Lei 24 Novemb~
1830. etc. - Vid. Corpos. Circo ti ~d
iSú9 (Ga::. OU'. 8076, 3.o vol.)- 1.

EXCf·cito. Res. '2 ••, 26 Maio 1.825. etc.
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FORNECIMENTO aos depositos de recrutas. - Vid.
Deposito. Dee. 22 Fevereiro 1823, S i, ele.

- para toda a classe de navios de guerra. - Vid.
Armada. - Embarcações de guerra da Ar
mada. Dec. 1.0 Junho 1.828, ele.; para o
pessoal da armada. Dec. Reg. 5."6, 31 De
zembro 18!J7.

- de rações de etape. - Vid. Etape. Prov. 27
Agoslo 1,828. Lei 2!J Setembro 1828.

- para cadêas. - Vid. Cadéos.

- de roupa, etc., á marinhagem da armada cm
barcada. - Vid. A1'111ada.

- para corpos de guardas, fortalezas, inlenden
cia de marinha, quarteis, etc., e oulros es
tabelecimentos. - Vid. os respectivos estabe
lecimentos:· .

- de diversos objectos para os fuzileiros navaes.
Av. Tab. 256,17 Dezembro 18.49.

FORO militar quem tenha. - Vid. lIfilita1·.

- ordinario no cível e crime: a elIes el'ão snb
jeitos os milicianos. - Vid. il1 ilitar. Ord. 24
Abril 1809. (Colt. Nab.); Porlo 11 Julho
1828. - Vid. Av. 1. 0 25 lan!lo 1831 (Colt.
Nab.); Av. 3.' 28 lalllO dito (CoU. cit.); Av.
17 Janeiro 1.832.

- crime commum devia sempl'e tirar devassas
nos crimes militares para depois servireTI1
de base ao conselho de guerra. - Vid.
Militm·. Provo 4. Maio 1809.

- privativo de ne~ociantes. - Vid. Commercío.
Ass. 348,23 Julho 1811.

- ecclesiaiitico. - Vid. Ecclt'3Í(utico.

FORO ou pensão pecuniaria de terras.·... Vid. 43

palavras 1'eflwidas em Afol·amcntos.

--- de fidalgo. - Via. Fidalgo.

- privativo elos Ioglezes no crime e cível. - Vid.
Juiz conMJl'vador.

- de moço da camara pedido cm remuneração
de serviços. - Vid. Casa (Real). Res. 3. a,
16 Agosto 1823.

ordinario crime: ue1lc respondião osmilitares
pelos crimes anteriores ao assentamento de
praça. - Vicl. MilitOl'. Res. 30 AgoSlo1.823.

privilegiado foi, c como, abolido no civel e
crime. excepto nas causas que por sua na
lureza pertencem a juizos parliculares.
Consto art. 179, § 17.

- respectivo: ordenou-se qU,e todos os réos ci..
'Vis fossem processados e julgados nos que
lhes competissem. Circo 31 Janeiro 1826.,

grande (imposto do) sohre encapadores de sal.
- Vid. CCLlnm'as 1ll1lnicipaes. Av. 5 Janeiro
1829.

civil: nenhum privilegio absolve os militare s
de sua subjeição aquelle nas causas civeis.
Av. 3.° 25 Agosto 1829. (CoU. Nab.)

civil: ex.ercem, e quando. os commandantes
mililares de praça. Res. 28 Junho 1830~

art. 2.

cível do réo preso ou afiançado qnal é. - Vir!.
Afiançado.

crime qual o competente para processo e iuI
gamenlo. - Vid. C"ime. - Domicilio. 
Culpa. Lei 20 Setembro 1830, art. 56, elc.
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FORRAGENS

Av. 19 Oulubl'o 18M, etc. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18lJ2, art. 2lJO, elc.

FORO privilegiado qualquer reconheceu-se que se
considerava 'em vigor, emqllanto nào huu
,"esse lei reF;u\arnenlar que o alJOlis~e. 
Vid. Porto 28 Fevc/'eiro 1831. (CoU. Nab.)

criminal commum: a cl\e são subjeitostambem
os guardas mllnicipaes permanentes da
côrte. - Vid, GltMeLas II1ltnicipaes. Dec. 22
Outubro 1831, arls, 17, 22.

se1l0 de seus alvllrfts.- Vid: Fidalgo.

adminislralivo competente pai-a certas appre
hensõe~. - Vid. as "cspectivas :'epartiçõcs.

qual o competente para imperial marinheiro,
responder por ferimento feito em terra em
seu camarada. Res. 26 Setembro, referida
no Av. 10 Oulubro 18.&9. (Dim'. 8250.)

de cidadão. - Vid. Cidadão.

-- crime de cn1pregados privilegiados. - Vid. 0$

respectit10s C11lp"cgados,

crime de empl'egados publicos não privilegia
dos. - Vid. Emp,'egados.

domiciliario dos pas~adores e garantes de
lelras a favor da Caixa Commercial da Ba
!lia póde ser. e como. I'enunciado. Dec.
Estat. 66li., 18 Janeiro 1850, ad. 1á, § 3.
(Dim'. 8326,)

militaI' Oll civil fjuando processarem [:Ilgum·
offieial do exel:cito • devem logo participa-lo
á secretal'ia de estado. Av. 26 Setembro
l.SõO. (Dia!'. 8528.) Circo :30 dito. (Diar.
8531.)

commntn quando processa e julga' os indi-'
, viduos erÍl'olvidos em imporlações de Ar. i~.

canos. - Vid. Africanos. Decr. 708. 1h
Outubro 1 50, urts. 25, 27. (Dim·. 8526.)

FORRAGENS de cavaIlos de soldados. officiaea
inferiores e officiaes do exercito. 26 Novem
bro 1808 (apenas cito fiO Repc,·t. Cunho Mat.
SlIppl. FOlTagcm n. 3); aosa\imentados pe
las massas dos corpos consistem em 21/2
molhos de capim e 1/8 de alqueire de
milho. Dec, 29 Abril 1823. (Repert. cita
n.O 3.)

FORRAGENS dos officiaes que montão fixilrão-se
em 2li.0 rs. designando-se o numero e qual.
Av. 1li. Fevereiro 1809, confirmado pelaRes.

,16Janeiro 18tO, não asrecebendooscavallos
que andão ao pasto, áexcepção dos officiaes
que as perceuião dia rias; declarou,se desne,
cessal'io o sllpprimenlo das dos cavallos coso
lumados ao paslo no Rio Grande do Sul;
({uaes as do commandanle da frooteira do
Rio Graode; e dos 3 ajudantes de ordens dos
governadores de armas e do commandanle
do Rio Grande e do Rio Pardo. Res. 2.· 29
.Janeiro 1825 (CoU. Nab.); fi xárão·se como
d'anLes em 2li-0 1'5. diarios, e ref!;ulou-se seu
numero. Tab. dos Dec. 25 e 28 Março i825i
e como fornecidas. Dec. Instr. 1.li- Novem·
bro, 29 Dezembro 1.829. - Vid. Lei 24 No
vemb"o 1830 infra. (Repel't. Cunho Mat. For·
·,-agem n. o 2. )

.3i>S ()fficiaes, a quem é concedida cavalgadura
dos, regimenlos da guarnição da Bahia, 90

ar!JILrou a quanlia de 2401's. diarios, como
se eslahelE'ceu para os da côrLe. Provo 9 Fe
vereiro 1810. (CoU. Nab.)

se mandou abonar aos sargentos móres e aju
dantes de milícias em servico ordinario ou
exLl'aordinario. Av. 28 Sele~bro 1812 com
a data Provo 26 Janeiro 1813. (Catt. Nab·l

a 2401's. dia rios para quatro cavalgadur3s 6e
mandárão abonar ao inspector geral das
tropas de linha e milicias e artilharia da
Bahia. Cart. Reg. 15 Outubro 1.817. (Cotl.
Nab,)

para as duas. companhias da guarda policial se
mandárão, e como, pogar. Dec. 10 Novem
bro 1821. (Cott. Nab.)
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FORRAGENS

llORRAGENS sobre forma de seu fornecimento
de\"em os commandantes de armas regular
se pelas ordens estabelecidas na côrte, e
como. Porto Doc. ~1 Março 1823 , § 2. o

;... não vencem os officiacs occllpados em empre
gos civis. PI'OV. 21. Abril 1823. (CoU. Nab.)

~ do ajudante general de commalldo de
armas, seu depu Lado , dous assisLentes

daquelle, deputado assistenLe, e de seus
ajudantes de ordens. - Vid. Ajudantes de
o1·del1s de cornmandos de armas. Dec. 20 Fe
vereiro 18211. Av. 1 Março 1826, ele.

a olliciaes aggl'egados aos corpos do cavallaria
não se dão: muitas excepções. 3 Novembro
182.4 (apenas cito no Repel't. Cunho Matt.
Sttppl. n. o 6,) - Vid. Res. 2.' 29 Janei"o
1.825. (CoU. Nab.)

- conforme as patentes vencião os generaes e
commandantes de armas. - Vid. Comman
dantes ele pl'ovincias. Res. 5 Fevereiro 1825,
etc. Av. 3.' 29 Outubro 1.831. etc.

'- dos cavallos de tropa de 2." linha em serviço
activo erão os mesmos da 1."; Porto 3 Junho
1825 (R"epe1't. Cunho Mati:. F01'1'agem n. O 5);
dos majores e ajudantes diariamente. Provo
1 Mal'ço 1829. Lei 24. Setembro dito.

- não vencem o commandante e officiaes de ar
lilharia da marinha. - Vid. Ál'tilha1'ia da
Mm·inha. Lei 15 Novembro 1827, art. 2, etc.

- de ol.Uciaes e soldados do exercito do sul que
se achassem na côrle mandárão-se liquidar.
Port. 2.' 11 Agosto 1824. (CoU. Nab.); Av.
18 Selembro dito. (CoU. cit.)

- dos cavallos dos officiaes, inferiores e soldados
como, e por que modo, passarão a ser pa
gas, exlincto o commissariado. Lei 2.4 No
vembro 1830, arls. â. 5,6.

'- II tenente cor.onel graduado addido ao estado
maior,-lenente avulso de cávallaria e major
de batalhão de caçadores se mandarão con·

linuar por estarem todos em serviço. Av. 8."
13 Outubro 1831. {CoU. Nab.}

FORRAGE~S do commandante geral. tljudanle.
commandanLes de companhias de mUDici
paes permanentes da cõrte. - Vid. Gual·da:i
Itlunicipaes PC1'mancntes. Dec. 22 Outubro
f8:U , art. 5, elc.

como se pagarílõ aos olliciacs', ·elc. que pas
sarem de oma para outra provincia. - Vid.
Pagad07·ias. Dec, Reg_ 10 ALri! '1832.
art. 34, etc.

são annexas aos exercícios e não aos. poslo~.

Desp. 13 Agosto 1836.

dos officiaes da guarda nacional e dos de 1."
linha na mesma guarda empregados StlO re
~uladas pela Tab. 28 Março 1825. Dec. 99~

t Outubro 1.8U (CDU. Typ. Nac.); Av. 22
Março 18h2. (10m. 88.)

não vencem os ajudantes de ordens de presi
dente.- Vid. Ajudantes de ordens de governo
de provincia. Av. 338. etc. Ord. 2ô Abril
18.&3. Av. 21 Julho 1847. (Ga%. OU: 72,.
2. o t'ol.)

a [abena de seus preços na côrte ordenou-se
que conlinuasse em vigor. Av. 15 Julho
1842 (Jom. 191); na côrte mandárào-se pa
gara480rs. Av. 28Julho18lJ3(JoI'1I. 211);
addit. por Av. 1 Agosto dilo (Jom. 2M);
fixou-se lambem na Bahia em [1801's. Av.
10Julho 184.8 (G((%, Off.l5!J, 3."vol.): com
municado tamuem o diLo preço pal'a a
côrte. Av. 17 dito. (Dim'. 8163.)

devidas aos oí1iciaes generaes cm serviço do
exercito Je paz ou guerra, art. 18 Tau. 2.·;
do estado maior em serviço crrectivo, arl
i9 Tab. 3.'; dos officiacs no servico dOi
corpos, art. 25 Tab. 4.";" dos offici~es do
corpo de engenheirus cm cOlllmissão de
campanha, arl 38 Tab. 5.·; das bestas de
bagagem..da COl'POS, arls. 53, 51,; para ca~

vallos de pessoa a oJlicilles. arl. M. Dec.
Inslr. 263. 10 Janeiro 18U.
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1825 (apenas cito 110 RepeTt. Cllnll. Matt:
Suppl. FOl'l'iel.) .

regulárão-se os signaes de SOCC01'l'O enlre o
easleBo e fortaleza da barra na cÔI'le, e como.'
Ofi'. 5 Setembro 1808. (CoU. Nab.)

FORRIEIS: sua prccedencia concorrendo com
cadetes e soldados particulares. - Vid. Cire.:
18 ]?lverei7'o 18á7. (Gaz. Olf. 146, 1.0 Iiol.) .J

FORTIFICAÇOES: á fortaleza de Santa Cruz ni
côl'le: além do escaleI' do piloto mór, man·
dou-se que existisse mais ás ordens do go·
vernador uma embarcação ligeira para reco
nhecimentos. Av. 19 Agosto 1808. (Cou.
Nab.)

J

FORTALEZAS. I ,i'd F '/' -FORTES. í..... 1 • '01'll lcaçoes.

dos cavallos de pessoa a officiaes noRio Grande
do Sul m:mdárão-se pagar a A80 r5. Av. 1
J olbo i843. (JOTll. j 95.)

- por certo numero de dias, e como, se abonão
aos officiaes qoe em serviço seguirem para
distancia maior de 20 legoas. A \T. 28 Março
184h (Jorn. 95); aos de Malto Grosso para
a côrle como se mandou abonar. Av. 17
Setembro dilo. (Jorn.257.)

FORRAGENS tem os capilães mandantes dos
corpos, não porém quantia para cavallo.
Á". 5 Agoslo 1843. (Jorll. 24.,t)

dos emp.egados da caixa militar filial á paga
doria de Pernambuco. Av. e lnslr. 1.° 4
Janeiro 1849, arL 4.

comosedevem regnIarsua5 rações conforme as
provincias. Av. 18 Ago5lo18.&3. (Jonr. 2.44.)

- .aldos dellas existentes nas caixas respectivas
de corpos fixos que deslino devem ler. Prov.
9 Janeiro 1849. (Diar. 8228.)

- junto da cortina ou parapeito da fortaleza da
Ilha das Cobras na côrte se mandou cons
truir baleria para exercício dos soldados da
brigada. O.lf. 8 Outubro 1808. (CoU. Nab.),

- forão lixada& em 480 reis por dia. Circo 22
Julho 1850. (Diar. 8471.) Av. 3 Oolubro
dilo. (Dial'. 8535.)

vencidas pdo secl'elario de commaodo de
armas ordenou-se f,lssem reslituidas po r
não te-las. A.v. 31 .Julho 1850. (Dim'. 8ltSll.

do escrivão da pagadoria militar de S. Ped 1'0

mandou-se cessar, e porque. Av. 17 Se
lembro 1850. (Diar. 8519.)

- regulou-se formulario das ordens para entrega
dos presos em custodia na fortaleza da Ilha
das Cobras oa côrle. Av. 7 Dezembro 1808
(Coll. Ntlb.); providencia sobre forneci
mento de agua para elIa. Olf. 2. o 16 Ja
neiro 1809. (Coll. cit.)

ordenou-se ns forlalezas da côrle não deixas.
sem sahil' alguem das embarcações estran·
geiras sem haverem lido a visita da inlen
dencia do ouro que era de policia. Av. 15
Abril 1809. (Colt. Nab.)

FORRlEIS: sua nomeação compete aos coroneis
commandanles dos respectivos corpos. ~v.

29 Agosto 1808.
ordens do governadol' do caslello de An"ra.

Alv. 28 Selembro 1810.

- sua antiguidade para reforma. - Vid. Anti
guidade de olliâaes inferiores.

reformados vencem soldo espectiva folha..
e não pelo prel do regimento. Av. 7 Dezem
bro 1814-.- Vide 6Setemhrot820.. 27Âgostu

os individuos -residenles denlro dos limites da.
forlalezas da cÔI'le ftcál'üO considerados fre
guezes da capella real. 00: 10 Outubro
1810. (Colt. Nllb.)

- vencimentos do patrão e rexoeiros €I.!} escal~r
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da fortaleza de Santa Croz fixárão-se. Av.
2.° 29 Julho 1811. (CoU. Nab.)

FORTIFICAÇOES ordenou-se áfortaleza de Santa
Cruz remetLesse, e como, para lançarem-se,
as multas de tiros de peça ás embarcações.
Porto 27 Agosto 1811 (CoU. Nab.); á junta
da fazenda dos arscnaes. Av. 18 Março 1816.
(CoU. cit.)

os regulamentos dadcrs ás fortalezas para re
gisto dos navios são leis geraes dos portos,
a que todos os mestres de navios se devem
subjeital', sendo-lhes intimadas, e como.
Vid. Res. 28Selembro1811. (CoU. Nab.)

- sobl'e o máo estado das fortalezas do parlo do
Rio de Janeiro providencias. Res. 2.", 2 3
OuLubro 1811 (CoU. Nab.); nas suas obras
se mandou empregar presos em circums
lancias de trabalhar. Av. 25 Novembro 1.812
(CoU. cit.); para a de Santa Cruz e Villegai
gnon emquanto não seguissem viagem para
seus destinos, se mandárão remetter. Av.
10 Fevereiro 1816 (Colt cit.): com 80 rs.
diarios para sustento de cada um. Av. 22
Fevereiro 1816. (Cott. cit.)

~ para a forialeza da Conceição na côrte orde
nou-se que snas despezas miudas fossem
pagas com preferencia. Res. 3.· 23 Outubro
18t1. (Cott. Nab.)

- pal'a concerto do escaler da fortaleza de Santa
Cruz e vasilhame para todas providencias, e
quacs. Res.12 Março 1812. (CoU. Nab.)

- os estados maiores das praças que não tem
guarnições regulares ficão sem direito a
promoções. Port. 6 Julho 1812, § 1. (CoU.
Delg.)

- vencimentos do patrão e remeiros dos escale
res das fortalezas de Villegaignon eLages na
côrte elevárão-se, e como. Res. 1.· 19 De
zembro 1812 (CoU. Nab.) - Vid. Res. 14
Março 18U. (CoU. cit.),

FORTIFICAÇÚES accordou-sc entre Portugal e
Argel que si lllgum navio dos conll'actantes
perseguido do inimigo se refugiasse debaixo
de suas fortalezas, os habitantes defcnderião
o navio, e que si a inimiga sahir, ao seu
contendor só seri permiltido faze-lo 24
horas depois. TI'at. 13 Julho 1813, ar!:. 'J.
(CoU. Delg.)

a respeilo da compra de terrenos p<ll'ticulare.
no morro do Castel10 com resto de um Corte
ou redudo que foi o denominado de S, Ja
nuario, abandonado hoje, e construido em
tempo de guerra em ten'eno parLicular, e
por que motivo, e com que direito, etc.
Vid. Reso 19 Julho 1813 anneo:&a á Porl. 6 Ja
lho 1830. (Cott. Nab.)

o governador da fortaleza da Conceição vencia
mais melade do soldo da patente a titulo de
gratificação. - Vid. Res. 11 JltUIO iS!&.
(Coll. Nab.)

providencia sobre madeiras para carretame de
artilharia das fortalezas, morteiros, obuzes.
etc. Res. 21 Junho 1815. (CoU. Nab.)

convencionou-se com a Grão-Bretanha qUt;
não podessem ser visitados ou detidos navioa
alguns mercantes ou emploegados no com
mereio de eS.Cl'avos, emqllanto esLiverem.
etc., ou ao alcance de tiro de peça das ba
terias de terra; sim porém cm tal situação
havendo suspeita, representar-se ás autori
dades do paiz. Instr. 2.0 28 Julho 1817, art.
2, annexas á Conv. da mesma data, robo
rados na Com. 23 Novembro 1826, arl,,
2, 3, excitados pelo Av. 1 Fc\"creiro 18~O~

(/orn.30.)

foros constituidos nas cl'planatlas das fH'lIça,
e terrenos adjacentes ás forlificações ficárão
na inspecção do conselho da fazenda. Res.
2."19 Agosto 1817 (Ind. Alb.I·m·os); Porto
t6 Dezembro 1818. (CoU. Dclg.)
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FORTIFICACÕES: á ,,{UV;! do mestre faJIecido da
casa d~s armns da fortaleza da Conceiçã o
concedeu·se melade do salario que venci.a
seu marido, em allenção a serviços. Res. 1. 6
Março 1.818. (CoU. Nab.)

governador da praça de Santos leve quanlia
para aln~ller de casas. Provo 8 Agosto 1818.
(CoU. Nab.)

enfermaria na fortaleza de Santa Cmz se man
dou e:.taLelecer pal'a os doenles presos de
eslado e prisioneil'os, e para os da guarni
.ção e lrahalhos. Av. 22 Outubro 1819.
(CDU. Nab.)

- que lJão servem p:U'a dcfeza devem conservar-se
para aJ~um fim uli\. Carl. Reg. 7 Jimeiro
1820 (Ilrpe"t. Cunil. iJltltt. verbo Fm-tificação
11.-16.) - Vid. Av. h. o 23 DCJ&embro i831

infra.

- eommissão ~eraI das fortalezas e postos de
~uerra creou-se e leve regulamento. Dec.
22 Janeiro 1820, suspenso pelo Dec. 5 J u
nuo 1821, qne passou as altribllições a di
versas auloridades.- Vid. Ai}.! rUm'ço1832
(apenas cito '10 Repert. Cemh. lI1aU. Fortifi
cação 1l. O 16.)

- para ii casa das armas da fOl'taleza da Concei
ção contraclal'ào-se Allemães, e sob que con
dições. Av. e Cond. 28 Março 1820. (CoU.
Nub.)

- ordeoou-s que na casa das armas da forla
leza da Conceiçào nenhum empregado li
vessc escravos seus como'operarios. Av. 28
Abril 1821 (Cotl. Nub.); carvão lomacru a
particulal'es para seu gaslo manJou-se pa
gar. Av. 8 Maio dito. (CDU. cit.)

FORTIFICAÇÕES: officiaes militares e governa
dores de praças são subjeilos immediata
mente á auloridade militaI' que exercer o
goveroo das armas, e por isso não são re,
prehensivp.is pela junta dos arsenacs.-Vid.
P07·l. 1h Dezemb1'o 1.821. (CDU. Nab.)

aos escravos de S. M. empregados na furta
leza da Conceição se mandou abonaI' os
vencirnentes dos outros operarios. Porlo 31
Maio 182~. (CoU. NClb.) ,

ordenou-se II fortaleza de Villegaignon provi.
dencia para não deixar sahir eSLranj2;eiro sem
passa porle. Porto 26 Novem b1'o 1.822. (Coll.
Nab.)

os officiaes de eslado maiol' (Ie praças e forta
lezas COIDO enlraráõ em promoções na 2.·
classe. Dec. l.t Dezembro 1.822, § 2; e sob
que informações, § 3.

a damnilicação so1frida em combate pelos cor·
sarios brasileiros com as fortalezas inimigas
não é indemnisavel, Alv. Reg. 30 Dezembro
1822, cap. 1, 'lI't. 12; empresas dos mesmos
corsarios de assalta·las foi considerado ser·
viço directo ao Imperio, e sob que recom
pensas, cap. 3, arts. 6, 7; a tropa da prio"
cipnl de lerra hrasilcil'a qlle direilo lem;30s
valores apresados cm embnrcação que fu·
ginJo de corsario se en l1'eO'ar ÚS forças de
tena, cap. 2, art. 20.

quanuo seus traualilOs se acbão enc:Jl'I'e~ados
pelo govel'oo a olicia'es cngcnhei ros n~o

Lem os cotnUlandanles mililares ill~ercncla

nos seus traços e execúçào; c esles devem
prestar áquelles lodos os soccorrus neccssa
rios. Podo 20 Junho 1823. ({{('pert. Cunll.
illalt. F m·tificação n. o 1lt.)

leocimentos dos patrões e remeiros dos esca
leres das da côrle maodárào-se pagar pela
lhesouraria das tropas. Av. 2 Junho 1821.
(Coil. Nab.)

- prisões uas fUl'talezas da Ilha das Couras, fi~á:,
1'50 coosideradns civis, selHlo pl'olllbldo
mand:JI' presos civis para as oulras. POl't.22

. Junho 1823 (CciU. Nab.); Av. 5.° 30 Jnnho
1828 (CoU. ât.); Av, 29 Dezemhro 1829-
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(Coil. cii.); eXflClllana 11 respeito de al~llns

qlle rslavào f'm Snnla r.ruz, L;l~P e Ville
gaigoon por Purt. 29 Julho 1.~23. (CoU. cit.)

fORTIFICA COES: ao fiel do almoxarife da rOl'ta
}",za da'Cooceic:lo ,>lpvou-~ecomo ( rdenado.
nes. ô." :26 AD'ril 1824. (CoU. Nab.}

!llbre ra~amentode df'spezas. Porl. 16 Novem
JlI'O 182J, (lIpenascit. no Rt·pel·t. Cunho MaU.
S IIppl. F'o1·tiFcoçâu n. o 8.)

- 601rlos, gratificações, rações de lenenle gpne,
ntl, marechal e l.ll'igadt··iro comlOandalld·}
pl'aça ati fllrlulcza. Tab. dos Direilos 25, ~S
fl1ttrço 1825.

- aos capelliies rle forlalezéls deriio'~e in,lr'llcções
e dislinclivu. Dee. Inslr. 7 Julho 18:!.5.

- os capelliies das flll'Lalpzas da côrte pHcehião
o soldu mc'ns,,1 de 9,j'j)(jOO. - Vit.!. Pro". 20
A/{osto 1~' 5 (CoU. Nab.) - Podo 6 Outubro}
~825; Provo 27 Agosto 1828, SH; - Vid. Lei
16.&, .26 Selemb,'o J840, art. 14 intra.

- ;\ fortaleza de Yl1Jf'gai~non declélrou-se qne os
milital'Hs só purliito sHl!nir ,'i,,~em "presen
tando passaporte. Porl. 31 Ago~Lo 1825.
(CDU. Ntlb,)

- cÍeclilrou-se como as fortnleZ:l1l da cÔI'le proce-~
dcriào p;lra su~Lplllação dlls presos de es
tado a ellas relllPlIid"s. selldu paisanos. e
militares, (Iraçns 011 offieiaes. - Vid. Ali
mentos. Purt. 2.· 30 Setembro 1825.

- junto da forlale7.a ordenou-se que fundeassem
os navios de guerra enLradus àc COIllUlissiio,
sem necpssilar fahrico. ou C"(ne f'slp.ja promp
to a sahir; e~land" "m f(lbrico UII \'juôo
para plle,lllraz d'l Ilha tias Cobras. Av. 12
Fevereiro 1827. (CDU. Nab.)

- peJa reparLiçã~ se ordpnOll pagamento' da des
peza feita na forLalcza da Conceição com

111

arrn:lmPIÜo da marinha. Pori. 2 Maio i827.
(CoU. Nub.)

FORTIFICAÇOES : liCJnidaç~o de dividas de cre
dores por fornecimentos Hellas I'l-'ill)s 01'(11'
nou-se. 2 Av..& Janeiro 1~28. (Cult. Nabo.)

sGhre visita de embarcações ppln fOl'talnZ3 elo
I'P:rislO na CÔI'b". - Vir!. Dt'c, Rc{{. 17 j(tl/t'iro
18!9, (ll·ts. 1:L 19 (('oU, 0,11', PI'.); Av. 1.
6 Oulu bro 1831, (CDU. 1\'ab.)- Viol, Ancora
dom'a. i>. c. H"g'. 1;~ Ilr~7,rl\lbl'o J831. "rls.
1;3 a J6, 17, 25. - Vid. C(I11W!·(/.~. D C. n.·~.

9 .Jnlho 183;3, al'ls. 7. 8. 13. :2~. 31. - Vit.!.
ÁI(rmtlegas. Rl:g'. 22.Junho 18;3ô, art. J 33.
- Vid. Camm'n,s. Dec. B.e~. 2ô8, 2U Janeiro
18li3, nrls. 13,17. "

- alimf'ntos carilativos a réos militarf's canelem
nad"s a SP.lIS ll'anall.ws. - Vid. Alil/umtos.
Provo 21 M'\I'\lJ 1829, elc.; Av. 2.° 20 Junuo
1831. (Colt. Nab.)

aos presidf'nle~ incumbe inspecci(lnar ns rnr
ti6cações e fllrla/ezas d·, 1)I'ovilll:ia, S1. e
llppruvar as nOll1ea~'õl3sqll<' os cUUlD1allàan
tt'S de arllJas fizerem para cowm3ndallll'S
dllqll>lIas c pOJlloS militares, e como, SS
2, ;; Pruv. 11 Maio 1829..

- 'eommandnnles militares de prHças no caso de
~lIf'r['a, c começado o i IIV,,~lillll~nlo l:xe"crm,
e como, jllrisdicção ci vil. J1e·. 28 J lluho
1830, art. 2.

- luzes para as fodalf'zas como serão fornecirlas,
exbllclo o commissari'ldo, õll'l. 2, Dec. Ins1.
29 Oezelllbrtl1829. Lei 2li Novembro 1!:l30.
arl. 4, S5.- itl. Circo 23. 0 15 IItorço 1842
in{m.

a prisfto do forle de Mang:J1'í;Libn foi declarada
civil. Av.t, h .Iimeiru 11:;30. (CaU. Nab.)

6obr" alim"n los aos p'resos na forl,,}pza OH Ilha
das Cobras pela Misericnrdia. Av. õ Feve
r~jro :HI30. (CoU. Ntlb.)

1.
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peRTIl"ICAÇOES: orél nOU-$p. fiO gorernador da
forlaleza da Ilha das Cobras tralasse os
presos cil'is com humanidade compativel
com a segurança. Av . .1 Abril 1830. (CoU.
Nab.)

- presos civis se mandou pI'ovisoriauleole reco
lher no fode de Macahé. Av. 27 Outubro
1830. (Colt. Nab.)

estrangeiro se mandoll recolher cm custodia á
fúrtalew da lIua das Cobras alé sei' depol'
tado. Av. 19 Abrilt83! (Cult. Nab.) ; Av.
2. 0 5 Agosto 183J. (CoU. cit.); Av. 3. 0 3
Setembro elito (CoU. cit.); e 2 réos bra&ilei
1'05 pronunciados. Av. li. ° 27 Maio 1831
(CoU. cit.); Av. 2. 0 25 Junho 1825 (CoU.
cit.); outro removido porpedi-lo~ Av. 5.° t
Agosto 1831 (Colt. cit.); removido de uma
para outra. Av. 5. o dilo (Coil. cit.): e Av.
3.- h.o 12 Outubro dito. (CoU. cito)

.- presos civis se mandárão remover. e porque,
para forlaleza de Santa Cru7. e Villegaignon,
Av. 28 Abril i83! (CoU. Nab.); e lambem
além destas para as da Conceição e Ilha das
Cobras POI' outros motivos. providenciao

·do-se sobre abono de rancho, Av. 4.°29 dito
(Coil. cit.); Av. 8.1.°9. 13 Maio; 1\'1.1 Junho
A r. 5. °25 Agosto 1831 (CoU. cit.); vestuario
ordenou-se que acamara respectiva forne
cesse aos presos de jystiça. Porl. 12 ~etem

bro; Av. 3, 15.1. 0 '27 Outnbro; Av. 3. 0 1.6
Novembro 1831. (Colt. cil.)

cpmrnJSSUo para examinar. e como. e para
que fim. as forlalezas e pontos fortificados
da côrte nomeou-se. Av. 7. 0

, 8.' 22 Julho
1b3t. (CDU. Nab.)

- soLre vesluario dos paisanos escravos senlen
ciados na rQrlale~a de Sanla Cruz. Av. !J. 3
Agosto 1.831 (CoU. Nab.): grade e contra
grade ordenou-se. e onde, para segurança.
Av. 5 dit'Ü. ~Coll. cit.)

á CalD<1ra respectiva ordenou-se concerto da

pl'isãO da forlale7.a de Giquitaia. Av. 6.6 6
Agosto 1831. (CoU. Nab.)

FORTIFICAÇÕES: declarou-se que um preso civil
na fortaleza da Lage, achando-se doente",
devia. não sendo mendigo, ahi tratar-se ã.
sua custa •. e si o fosse, ser remeUido á cadê~

da cidade. Av. 5. 0 16 Setembro 1831. (Colf.
Nab.)

- das capellanias das fortalezas de Santa Cruz 6

Praia Vermelua foi dispensado o convento
de Santo Antonio. Av. 2. 0 23 Setembro 1831.
(CoU. Nab.)

- para execução do ar!. 10 da Lei de fixação dis
pensando-se os officiaes desnecessarios. es
peci.almente os com mandante. ajudante e
almoxarife das fortalezas que se houverem
de desarmar em tempo de paz. os quaes serão
5upprimidos. Av. 3.0 27 Selembro1.831.. S3.
(Coil. Nab.)

- recommenclou-se na côrte aos commandanles
das fortalezas não permittissem iOll'resso
livre a individuo de qualquer condição,
sob pretexto de visitar presos, salvo sendo
parentes destes. Av. 7.° 12 Outubro 1831.
(CoU. Nab.)

na fortaleza da Conceicão se mandou receber
os guardas municipa~srecolhidos cOl'feccio
nalmente pOI' faltas de serviço. Av. 8.° 11
Outubro 1831. (CDU. Nab.)

-: ordenou-se c1cstacameuto mensal de cil'urgião
para cada uma Jas da côrte, e remessa de
uma caixa de medicamentos. A.v. 6.' 4 No
\'embro 1831. (CoU. Nab.)

- o forte .da Gloria no Campinho em Irajá-mao·
. dou-se pôr á disposição para recolher-se

presos civis. Av. 9. 0 11 Novembro 183t.
(CoU. Nab.)

- ·ord.enou-se que os commandaDl~ das forlalt'.
. . Z;(\.8 .da Lage e VillegaignoD se preslassem i
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entrega de presos túquisitada pelo qnartel
r;eneral de marinha. Av. 13 Novembro 1831
(Coil. Nab.); bem a&sim é necessaria ordem
do ministro respectivo ao commandanle;
d'armas para serem recolhidos presos feitos'
pelos juizes civis. - Vid. Á". 2. o 14 Novembro
1831 (CoU. Nab.); Av. 6. 0 17 dito. (CoU. cit.)

FORTIFICAÇOES: as gl'atilicaçóes dos comman
dantes do& fortes Bedioga, Fode Augusto
e lLapema, supprimirão-se. Lei 15 Novem
11'0 1831, art. 15, § 3.

- foi o governo 3utorisado para sllpprimir onde
convier os commandos de fortes, forlins,
balerias e pouLos fortificados, considerados
os empregados como de repal'liçõe's extill
eLas. Lci 15 Novembro 18:31, arts. '17, 18,
executada, ccamo, pelo Av. lt.023Dezemhro :
1831. (CoU. Nab.)

- à forlaleza do registo da côrte ordenou-se não
deixar sabir sem passaporte, eSlrangeiro que
commelLêra roubo.-Vid• .4t'. 2.°6 Detembro.
183J. (CoU. Nab.)

- ordenou-se á fortaleza de ViHegaignon que nas
partes dia rias das sahidas declarasse os no
mes dos passageiros eom passaportes de
que autoridades, e em que dalas. Av. 3.° 12
Dezembro 183J. (CoU. N~b.)

- armamento existente na fortaleza da COllcciçüo'
mandou-se limpar. Av. 5.° 14 Dezembro
1831. (CoU. Nab.)

- no dep'osito de armas da fortaleza da Conceição
ha um fiel e UIU p;tlarda do almoxarifado.
- Vid . ./17·senal de'Guerra. Dec. Reg. 21 Fe
vereiro 1832, art. 26.

- os offieiaes de fortalezas como serão pagos de
vencimentos nas I>agadorias. - Vid. Paga
dorias. Dec. Reg. 10 Ahril 1832-, ·art. 29;
Doc. Reg. 119, 29 Janeiro 18l12, art. 1.2;
nec. Reg. 378, i4 Agosto 1844. art. 20.

FORTIFICAÇOE : a forlalezas, forles, easLoBos,
baluartes, cidadelJas, etc., são pl'oprios na

cionaes, e como laes tem assentamenlo. Ofl'.
1li Março 1833; para vel·ifica·lo chamão·se
pessons particolures só em Calta de ofliciae&
de engenheiros. Av. 2 Setembro 1833.

ordenou-se ás fortalezas do porLo do Rio de Ja:
~ neil'o que os tiros ás embarcações pela não

observancia do Reg. fos em com peças de
pequeno calibre, e pela sexLa pal'te, e que a
polv0l'3 empregada e n haja pelo preço, a
1." de 800 rs. a liura, o a 2. ft a 801'5., pro
\'idenciando·se sobre o dioheil'o arrecadado.
Av. 15 Março 1833. (J01'll. 293, de 1839.)

de S. Jof1o foi deslÍlHlda pal'a prisão dos ú'oar
das naciona ·S, não a de Villegaignon. Av.
26 Agosto 1833.

- aos amaines empregados em fortalezas co~ce..
deu-se gralificação addicional. Lei 37, 1
Outubro 183fl, art. 1; 'que não perdeln
quando doentes. Av. i3 A~ri11835. - Vide
Av. 339, 4 Dezembro 1841 infra.

- deda.ron-se não estarem revogados o D~c. 11
Selembro 1762 e Reg. 1~ Fevereir.o 1763,
cap. 18, § 12, relativos ús aLtribuições dos
commandantes de forlaJe1.as. Av. 23 No
vembrb 1.835.

.:- fortaleza do regislo 'não del'e deixai' sphír em.
barcaçào sem haver pago ancoragem.
Vid. Állcomgem. Reg. ao Maio 1836, arta.
148, 1.&9.

o official engenheiro encarreglido das obras
dns forLalezas dIH'C sei' conúuzitlo nos esca
lel'es deslas. Av. 10 SeLemhro 1836 (Coll.
Ouro Pr..); 20 Outu.bro ,1836 (apenas cit. no
Repe7·t. Cem". Malt. Sllppl. EscaleI' n.o2.)

cOIDmissão para illspeccionar as fol'lalezas e
pontos fortificados da côrle e provincia do
Rio de Janeiro nomeou-se. Av. 19 Delem·
bro 1836.

7
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FonTIFIC.\r.ÕES: sohre demolicáQ de [orlps não

jlodl'D1' [IS assemulóiJs pro~inciacs legislar.
Por!. 10 Janeiro 1837.

FORTl FIe AÇÔES

i84~ (Jol'n. 315); commandanles v('.ncem
niio só a gratificação de 2.' c.hsse como a
llddicional. Av. 50, 6 Maio 1842, S t.

OS emolumentos que se cobravão nas fortalezas
de re~istos estiio compl'e1Jpndidos na IlUO

lição da Lri 31 Outuuro 1831'>, arl. 9. § 1
Circo 16 Março 1837.

as flJl,talezas de Santa Cnn:, Lnge. S .•10ão e
Villegaiftoon mandarão-se gunrnecer com
artilharia da marinha. Av. 25 Setembro
i837.

officiaes das fortalezas de regislo não podem
receber encommendas c embrulhos nas em
barcações que visitarem. Av. 30 SetemLro
1837, 3 Outubro dito.

os vapores são subjeitos ás visitas das fortale
:zas de registo, e quando se recusem. são
olH'ígados pela força. Av. 5 Dezembro 1839.
(Jorn. 296.)

- para reparos na rorlaleza da Par:lhyba se con
Bignou quota. Lei 16.&, 26 Setembl'O 1.8.40,
arl. 6, § 17.

C:lllellães de fortaleza passárão a ter de venci
mento mensal de soldo 22;jJ) rs. Lei 164, 26

-Sctembro 18~0. ado 14 (Colt. Typ. Nac.);
ÃI'. 23 JU\110 18-"8. (Corr. Mel-c. 210.)

- foi rc"ogado o Av. 3 1 OVCUlbt'o 1840 que man
dou oa côrte' não perguntar ás emuarcaçóes
que enlrassem o porto donde procedião.
Av. 28 Junho 18&1. (Jom.167.)

(JS officiaes encarl'egaJos de fortalezas desar
madas n1io vencem g\'atillaação addicional.

_Av. 339. h Dezembro 1841, S3; os nas ar
madas. salvo em que caso, tem os mesmos
vencimentos da Lei 1 Dezembro t8U. Av.
27.·29 Março 18h2, 52, t3 Maio 18.42, S2:
officiaes reformados neHas empregados que
'Vencimentos percebem.· Av. 22 Setembro

FORTIFICAÇOES: mandou-se organlsnr tahella
de luzes que devf'm existir nas fortaleza,
Circo 23. 015 Mut'ço 1.842.

fortalezas dos portos das capilaeg das provin
cias em que dias de gala se devem emban
deira\' e salvar. - Vit!o Dias. Circ. Tab. 63,
1á Maio 1842.

as requisições dos commandantes das fortale
zas da côrte siio saLisfeitas á ornem do com·
mandante de armas pelo arsenal de gucrra.
Av. LO 2 Janeiro 1.8.43.

- gratificação de estado maior de 2.' classe ven
cem os officiaes empl'egados no serviço de
praças e forlificações, art. 22; reconheci.
mento de praças é serviço de commissão
:lcliva; é com missão de residencia o traba
lho dI' engenheiro nas pt'aças e fortificaçóes
mililnres. art. 39; despezas de luzes e agUA
para fortalezas como será paga, art. 56 Dee.
.Inslr. 263. 10 Janeiro 1843.

os offieiaes das fortalezas só lem direito á Wa
tíficação do dia em que enlrarem em exer
cicio. Av. lJ.o 16 Janeiro 18!J3.

como nas praças e fOl'talezas deverá ser rece·
}Jido S. M-. o Imperador ou pessoa de sua
família. Provo 8. 15 Fevereiro 18&3, S1ó:
e os príncipes estrangeiros, camara legisla
tiva. assembléas provinciaes, etc.• etc.• SS
t 9. 20, 21, 22. 23, 31; commandantes tle
fortalezas quantas seutinellas tem, SM.

o almoxarife da fortaleza da Ilha das Cobra8
devia ser quartel-mestre do corpo de arli
lharia da marinha. Av. t.5 Março t843.
(SlIppl.197.)

as luzes para fortaleza9 segundo o art. 56 Doe.
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263 5up,'a, pl'rtencem ao mínist.erio da
F:nerra. Av. J A;wsto 186;) IJom. 246); Av.
27 Outubro 18....3. (Jom. 310.)

FORTIFICAÇÕES

morador no ml'smo forle. Av. 15 Março
1845. (Jom. 11~1.)

fORTIFlr.A.ÇOES: fortaleza da Conceição na côrle
a que horas dC\6 ser ,'oodada • 011 I'órle ser
visilada e por qlll"Ol. Ord. do dia 18 Ou
tubro 18lt;,. (Jom. 279.)

forlalrza cios Reis Ma~os no Rio Grande do
No, Le para reparos tCI'e consil-tna';50. Lei
31.7,21 Ouluoro 1843. ad. 6, § 22,

para tomadas de contas do ex-a1moxarífe do
furle do Príncipe em Matlo,(;rosso como se
mandou proceder. U,'d. 15 Junho 18.&6.
(Jorno 171.)

commandantes de fortalezas assignão os prels
das praças dos corpos sentenciados a traha
lhos naquellas.- Vid. Pagadorias. Dec. Reg.
378,14 Agosto 18M... art. 28.

- ordenou-se que os almoxarife!l das fortalezas
onde se deposita a polvura fussem os sells
vendedores. Av. 20 Dezembro 1844. (Suppl.
Jo,.n. 13 de 18M>,)

- na fOl'la1eza de Villegaignon na côrte. durante
o dia. lem casa. e para que, o agente do
mar. 00 correio ~eraJ. - Vicl • .C01'rcio Gel'til.
Dec. Reg. 399,21 Dezembro 18M, art. 29.

ho- fortalezas da côrte como aoollnciari50 o nas
cimento do principe ou princeza que se es
perava, declarou-se para salvnrem. Av. 21
Janeiro 1845. (JOI"lI. 47.)

da fortaleza de Santa Cruz mandou-se, sem
substituir-se. retirar-se o facultativo, provi
denciando-se sobre os presos que adoeces
sem. Av. 6 Março i8.&5. (SLLppt. JOI·n. 97.)

~ ingresso do porlã,o do forte do Castello na côl'le
prohibio-se a quem não fosse empregado ou

FORTlFICAÇOES: a fortaleza de Villl'g:tignon é o
qnartel dos imperiaes marinbeiros. conti
nuand" porém. e corno. li mesma furlall'za
a sen ir de registo e vigia da policia dtl pllrto
e 3ncoradonro dominado por suas b<1lerias.
- Vide AI{winheiros. Dec. ne~. !J 11 A.. 5Jlinho
f845, ar\s. 36 a 38; invenlario da f()l'laleza
por quem será feilo e lançado cm livro.
arl. 61.

dete,'minou-se a manei,'a dfl arrecadar as mul
tas das t'rubarcações mercantes pelos tiroll
da fOI L<1leza de Vi1Je~ai~n(ln, qnandv pashào
de certa posição. A,v. 139. 19 Dewmlll'o
1845.

en~enheiro militar empregado na repat,tição
da marinha como fará adminislrar as obru
da fortalpza da Ilha das CIJbrils. Dec. lnstr.
461, 31 Julho 1846, art. 2. S1.

- relalorios circumstanciados se exiprão das for
talezas e obras de fortificação existentes na.
pl'fI\'incias. Circo 16 Outubro 1 1I6 (Ga~.

OU: á2. 1. 0 t'ol.); Circo 2h Dezembro 11M7.
(Gaz. Off. 1. 3. 0 vol.)

fortaleza principal do porlo que conlinencias
deve fazer ao presirlcnte de pl'lIviocía. Av.
17. 17.0 Fevereiro 18-"7 (CoU. T)'p. Nac.);
Provo 3 Março dito. (Ga:c. OU: 157,1.. 0 t1ol.J

ordenou-se á fort<lleza de Villegaigoon dcixasse
sahir. independ(m~e de passe, os ,'apores da
companhia Je Nictberoy. quandu fossem re
bocar navios. Av. 25 Fevereiro 181,7. (Ga~.

Off. 149, 1. o vol.)

tubo para' encanamento de :.guil3 Da forta
leza da Praia Vermelha mandarão-se despa.
char livres. Av. 7 Junho :1847 (Caz. Of{. 38,
2. 0 vol.); Av. U dilo. (Coz. cito ~8.)
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fORTlFICAÇOES: fortalezas da côrle como deve
ráõ saudar o <lia 29 Julho, aoniversario da
Sra. priDccza D. Isabel. - Vid. Dias. Av.
17 Junho :18A7. (Gal'. Of. 31), 2. 0 vol.)

- li forialeza ue. Villegaignon ordenou-se que
sempre que c:he-gassem recrulas enviasse ao
quartel general relação dos aplos para a vida
do mar. ,lv. 27 Junho 1.847. (Gaz. 01f.126,
2.· vol.)

- lorlalezas encarregadas da visila das embarca
ções não devem deixal' sabir as que não apre
senlllf'cmobilhele exigido pelo lll·l. 177 elo
Re~. doscol'reÍos. Av. 29 Junho 18.47. (Goz.
O/f 126, 2. 0 voto )

- á fortaleza de Vmegaignon ordenou-se que
d'ora. em diante não embarcasse mais nos
vapores de roboque a escolta coslumada o-e
imperiaes marinheiros, ficando aquelles uni
camente subjeilos á visita na entrada e sa-.
hida. Âv. 2 Novembro 1867. (Gaz.01f.153,.
2.°vot.)

- ordenou-se que deixasse de estacionar na for
\alez.a de Villegaignon a visita da policia,
passando pllra a barca de vigia. Av. 3 No
vembroi8.47 (Goz. Off.153, 2. o vol.);2A.v.
idem. (Goz. cito '156); 2 Av. [{ dilo. (Gaz.
cil. )

- um escalel' para eXCl'cicio dos menores apren
dizes marinh\üros eslacionados na fortaleza
da Boa Viagem ordenou-se, removendo-se
todos os menores quando fôr possivel da
till'taleza de ViHe~aignon. 3 Av. 9 Novem
bro 1847. (Goz. Olf. 162, 2.° vol.. )

- providenciou-se pal'a que da forlaleza de Vill\;
gaignon diariamente se envie ao director dos
tele:;.raphos relação das embarcações entra
das até A horas da tarde. Av. 15 Novembro
i8h7. (6a::. Off.167, 2. e vot.)

lelegrapho ~ua existia Da fortaleza de Villegai-

goon mandou-se ari'ear, destinando-s6 a
casa aos officincs de fuzilt'iros navaes. Av
25 Novembro 18á7 (Goz. Og: 'lí7, 2. o vol.);
onde se ordenou fosse o quartel do corpo.
- Vid. Fllzileit·os. Ord. lastr. 25 dilo.
art. 10.

FORTIFICAÇOES: qualidade, qnanlidade, pl'eço
e duração dos ulensis de fol'lalezas regulá
rào-se. Dec. e Tab. 5á7, 8 Janeiro lil48.
(GlIZ. Off. 3l" 3.° tlol.)

ordenou-se á fortaleza do registo na côl'te désse
parle dos oHiciaes d<:ts qualro classes do
exercito que enlI',lssem Oll suhissem, nnnêá
pemúLLindo salrida sem passe. 2 Av. 1 Feve·
reiro 18áS (Gaz. O/f. 26, 3.° vol.); Av.22
Dezembro dito. (Di(//'. 7981.)

- fixárão-se os signaes nodurnos para que ã
forlaleza de ViJlegaignon désse livre sahida
ás embarcações aotorisadas para largar a
qualquer hora. Av. 23 Fevereiro 18h8. (GaJ.
OU: h3, 3.° vol.)

- á forlaleza da lage mandou-se entregar men
salmente 5:t/> para guisamento, conforme as
lastr. 10 Janeiro 18113, art. 55. Av. 8 Ju
nho 181&8. (Gaz. Off. 132, 3.° vot.)

. . ,

declarou-se que o pl'oduelo dos liros que a
fortaleza ele Santa Cruz faz sobre as embar
cações que infringem o Reg. do porlo deve
ser recolhido ú pagadul'ia das tropas. Av,
H .J ulho 18lt8. (GO%. Olf. 160, 3. 0 vol.)

para concerto da fortaleza elo Cabedello na
Parahyba consignou-se quantia. Lei 51á, 28
Outubro 18l18, arL. 6, S 25 (Dia,'. 7939);
aulorisou-se o governo para demolir o foNe
do Bom Jesus na cidade do Recife. e dar
deslino, e qual, aos materiaes, art. 27.

- da província de S. Pedro do Sul: para dIas
se autorisürão despeza~. Dec. 693. 3 Mar~ 
i8~9.
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FORTIF ICAÇOES: não vencem forrllRens os ofti
ciaes nellas empregados. Av. 52. 8 Março
1849.

FORUM

corresponder a sandação de navio de guerra
eslraof!:eiro a subdito do imperio que rel!'res
sarde visila. Provo tá Janeiro 1850. (Di(lr.
83lã.)

ordenou-se não correspondessem com sauda
cões de ceremonial maritimo as embarca
ções sicilianas com bandeira revolucionaria.
Cil·C. 7J, 12 Março 18119.

_ officiaes do estado maior empregados em tor
talezas vencem etape. Av. 18 Julho 18ú9
(Diar. 8165); Av. 30 dito (Dia1" 817U); Av.

8 Agoslo dito. (Dim', 81.81.)

sobre a existcncia do registo do porLo na
côrte na fortaleza de Villegllignon, e sahida
das embarcaçõp.s, aviso á de Santa Cruz, &c.
- Vid. Av. e Rl'g. 223. 6 Setembro 1849,
a,·ts. 1,3 a 6, 8 a 10,14.

~ os presidentes de provincia quando fornecerem
ás fortalezas os artigos que não dependem
de autorisação especial, devem enviar rela.
ção em que se declare si os artigos .eslavão
ou não vencidos. Circo 8 Outubro 18&9.
(Diar. 8244.)

!'"- para esLabelecer-se na forlaleza de SanLa Cruz
enfermaria para os presos civis pl'oviden
cias. Av. 30 Outubro 1849. (Dia?'. 8257.)

- na fortaleza de Villegaignon deve sempre estar
pr9mpLo dentro do escaler o official da ar
mada encarregado da visita. Av. 31 O.utu
bro 1.8h9. (Dia,'. 8267.)

seu serviço é privativo dos officiaes do estado
maior que por isso vencem etape. Av. 19
Novembro 1849. (Dial'. 8275.) Av. 20 dito.
(Diar. 8276.)

roo sua illuminação mandou-se fazer com azeite
" de sebo. Av, 251, 30 Novembro 1849.

&.foria,leza de registo. como .d.everá , , e ,q,:,undo

FORTIFICA COES: ordenou-se ao forle de S. Mil·
lheus ;m Cabo Frio, que fizesse dar fundo
ás emL:lrcações que entrassem, para espe
rar peh ,'isita da saude. Av. 28 Março 1.850.
(Diar. 8389.)

sargentos seus almox:ll'ifes oão lem direilo á
~ralificação igual ao soldo de 1.· praça. Av.
22 Abril 1850. (Dia,'. 8404.)

conlinuou-se diaria de 20 réis aos Africanos
remeiros da fortaleza de Santa Crul. Av.
8 Junho 1850 (Dia/'. 8438.); igualou-se. e
como, o vencimento das demais fortalezas.
Av. 17 dito. (Diar. 8'.llll.)

_ commando das baterias da forlaleza de Ville
gaignon, mandou-se confiar aos segundo.
tenenles de imperiaes marinheiros. Av. 16
J:unho 1850. (Diar. 8435.)

á fortaleza de SanLos se mandou aLonar para
cada semestre, papel, penDas, &.c. , e em
que quantidade. Av. U Selemul'o 1850.
(Dia!" 8509.)

- nas fortalez:l9 cumprem a pena de prisão que
lhes forem impostas os ojIiciaes, inferiores.
cabos e guard<ls nacionacs. Lei 602, i9
Setembro 1850, art. 116. (Dia.... 8540.)

FORTINS. - Vid. Fortificações.

,
FORTUNA de mUI'. - Vid. Forftl1ll0i07' e n3 a/Ii

citadas.

FORUM da capital do lmperio: I>ara p.'epara
ção de um edificio, ou que se estabelecesse-.
eonsignárão·se fundos. Lei 614, 280uluhfl)
i848, art. 3, S18.
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FRECUEZIAS

FORU.ll roi o gov('rno antori~adn para rennir em
UIIl (101\ t'li;(icin,.. pn bliclIs ludas as ;lIsliçól':; ele
1. - iflsfanci:i COI)) lodos os ca, h.rius ci~ ... is e
crillJiIWI'S. Lem como a Rc·lc:ção, Supremo
Tribun •• l ele .Jusliea, dando o I'tlnv~llienle

rt'glllaUleulo, qlJ(~ ~"rú ;;\Ibllleuid., iI ; ppro
Vltção do corpo lc~i~laLivo. Lei állJ, 2ti Ou
tubro 1MS, a!'l. t7.

J1UDES. - Vid. Conventos,

FRAGATAS: dirpito ch::unaflo das rra~a'as de
$t'lI"I'( a. - ViJ. Al{undC'gds, Alv. 25 Abril
lli18, SS ô, 7,8.

Vid. Armada. -Emharcações de guen·u.

FRANÇ:\ : rp}açóes entre eUa e PfII"llJ!!al forão re
novadas. J\jusl. Provo ..... Jllllu; ,) 1'114 publi
cado em i'ud. 16 ~d"LOluo 181õ. (Cult.
Ddg,)

- parI! ser enlr,.~np a J>nrllJ~aJ a GlJay~nll Fran
cela. Couv. 28 AgosLo 1817. (Cull.NiAb.)

I'RANCEZES. - Vid. EstrangeiroJ.

FRANCISCANOS. - Vid. Conventos.

rnA:~QUEZJS derelaçães com <\ Fl'ança.-Vid.
Ji'nlllça.

FRANQVIA: qnanrlo os nnvios ~e ::lchflo rm fran
tluia, 1),.. ofJlt:iaps devt'UI pt'l'IlOilar a lwrdn.
P"rl. 12 Maio 1~24. (B"PC1't. Cunh. lllaU.
Fl'lmquilJ, )

FRAUDE no commpllimrnlu do crime é circum
Sl:lllcia aggr... yanllJ. Coei. Cl'ilJ) , nrt. 16,
S9.

qlHmdo se provar na I'evplação de sf'grl'do dG
llegl,ciaçúo pUI' corrclol'e~ COUIO sl'rflO puni
do;;. Oec. Rp.~, 114S, lu ~I)\'ellli,ro18,1,9, 11ft.

35; ~endo t'oljll'eg~lda c\lnlra con eloJ' CUIIJO

6""á esle itldellHli~adt), arl. 43; se presume
sempre na yueul'a Jos correlures, arl. Ó1.

FREGUF.ZIAS: dói capf'lIa real na côl'le CJ lIe limi
le~ lt've. - Vid. Olf. l~ Ollwbro HHO.(Cot,.
Nub.)

,- foi erpcta a cnpeJla de S. Gonçalo desmem
brada eh da Campanha da PI·illceza, bis
p'1du lltl Marianna. Alv. ôO SelclUuru 1819.
(Ind. A lh. Fn'glll zia.)

- ornenon-se co::no se rle\'erião promover a n
pedição e promplilic:'çâo ~l'allljt,lInl>llleddS
dlplom;is dI' sna erecc;ãu. PUI·l.,1 1 DezeUlur9
1822. (CoU. il'ccb.)

uevem cada nma ter nm juiz de paz. Lei 11;
Outullro 1827, art. 1.

- se erigirão urias na provincia de S. Pedro lIG

- sobre cnmp"a de terrlmo para ro~io clll fl'e
~lIezia de TaLllhv ('III S. Paulo. Provo 2,- I
Feverpiro J82ô (Colt. Na/),); crcárão-se va
rias. fies. 9 D"'zelllbrll t830, Res.lt:> :\~(I~to

'18:~2; rl\f!IJ!oll-se a gl'alificação Jo \·jgario
de urna, Re~, ,17 dilo.

de snbditos, consules e oulros individuos. 
Vid. nas respectivas palavras.

FRANQVB para e~ppcldação de cOIDlDercio ou
p3ra rCJJ:lfo. c ('01110. SP. re;.:-ulOIJ em Porltl
p:l.!. )luIL 1 .Julhn 1818 lColl. D.·lg.)" pn
bi',cada el~1 Por\. 7 dll'l (Ind. Alh. FrIlTl
fj!ua,) -, \)11. Al[.IIIdegfls. Res. 2.- 2~ Feve
relfl) 1820, PI'O\'. i3 Março dilo, Rt'f1. 22
Junho J83ô, al'Ls. 230 a 250; tlmhHrCacõcs
mercaules. Bec. ao J ul\,o 1821, S lJ',
"~ido Allcoradouros. - Portos.

1- erecta na provincia de Sanla C;alharina. fi!}s.
9 llezl\mbl't) ,18:30. Re<. l' A'rll~lo 1831,
Ht'!s. 21.° 12 Agoslo 1833, t\es~ 23 AguslÓ

, 1833.
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FREGUEZIAS

FREG UEZIA S ereclns \'illas. - Vid. f/illas.

r
Sl1l. Rp.s. 10 Dezembro 1830, R.os. 1 t dito,
Res. 26 Julho 1H32; dividiri'io-se. Res. 24
Outubro 1832 {CoU. Typ. Nac.}; Res.42.
29 Agosto 1833.

FREGUEZIAS na provincia ela Parahyba do Norte
creárão·se. Res. 41, 29 Agoslo 18S3.

- onde não houver parochos como se suppre a
falta para formação das junlas parQcbiaes,.
- Vid. Eleições. Av. 8 Julho 18.&2.

.,

~ da cidade do Rio de Janeiro dividirão-se em
Lain'os, e como. Dec. 6 A~osto 1831 addit.
POI' Dec. 30 Agoslo dilo, ~1ter[ldo pelo Dec.
1/, Novembro dito, e pelo Dec. 12 M.arço
1833; creárão-se. Res. 11 e 7 Agosto 18M.,
Res. 13, 9 dilO; sobre divisa na cÔI'te. Dec.
17 Setembro, 30 Outubro 1834; a urna da
côrte para repal'os de igreja concederão-56
lotedas. Res. 423, 24Junho 18117.

~ na provincia do Espírilo Santo erigidas. Res.
U Agosto 1831.

>

i- 80 erigirão na província do Ceará. 2 Res. 11
Outubro 1831, Re!'. 17 Agosto 1832, Res• .&.
Selembro dito; uma removeu-se. Res.· 5
dito; creou-se. Res. 6 dito; desmembração

, de uma. Res. 10 dito.

~ na provincia de Sergipe. Res; 12 Outubl'O i83t,
- Res. 25 dito, Res. 1.6 Agosto 1832.

i- subjeilas a difi'erentes municipios pertencem
ao do Iogar em quo estiver a malriz, Res. 8
Novembro 183:1.

~ diversas se cl'eárão na provincia da Bahia. Res.
1.9 Julho 1832.

?-- na provincin clo Rio Grande elo Nade s~ divi
dil'[lO e creárào. !teso 5 Se'embro 1.832.

ii'- na província <le Goynz erigil'iio-se. Res. 5 Ju-
• lho 1833, Res. 43, 29 Agoslo 1833, Res. 8.·

25 Junho 183.!C.

- na pro"incia de M:ülo-Grosso cl.'cárão -se. Ras.
26 Agosto 183?.

lU

- á da SS. Tl'Índa<le concedeu-se o uso de um
catix de prata e caixa de Santos Oleoso Ord.
1.6 Maio 1843. (10m. 1M.)

quaes se devem conúderar verdadeiras paro.
chias para nellas haver f'I içóes, elc.- Vid.
Eleições. Dec. !JSD, 211 Outubro 18~6, SS 1,
2,3,7; Av. 156,2'1 Dezembro 18lJ6. §§ 1,
3 a 5, 7; 2 Av. 31 dito j Av. 31 Dezembro
18[J.(), §§ 1,3; Áv.19.020Fe\'ereiI'01847,
§S 2. 4, 5.10, 11; Av. 21." 20 dito, SS 3, h;
Av. ·22.° 25 dito, SS 1, 3,!, 5; Av. 8;~, 26
Abril 18!7 , SS 1..&, 16; Av. 8tJ.. 27 Abril
dito, S 18; Av. 93, 15 Junho dito, ele.;
Av. UlJ,5 Oalubl'o dito; Av. 2,° 5 Janeiro
18á8, S 6; Av. 7 Fevereiro 1848; Av. S

• -dito; Av. 6 Março dilo; Av. 1.1 Abril dilo;
Av. 19 Maio dito, S2; Av. 1.6 J unho dito..
S 4; Av. 28 Agosto dito, S ~j Àv. 6 Selembro
dito; Av. ti dito; Av. 1.5 dilo, ele.j Av.
21 Novembro dito, Si; Av. 15 Dezembro
dito; Av. 20 dito; Av. 3.° 8 Janeiro 1849,
§ 1 a 4, 6; Av. 7.°9 ditoj Av. 8.°11 ditoi
Av. 16.° 16 dilo, § 1; Av. 21.° 23 diLo, § t
a 6. 6, 7, 9, 11 a 13; 2 Av. 27 dilo 18ú9;
Av. 27.° 30 dito, §§ 5 a 9, Av. 31.° 5 Fe
vereiro dilo, § 3; Av. 5 dito; Av. ü dito;
Av. 37.° 13 dito, § 8; Av.i3 dito; Av. 97. 0

20 Abril18~9, §§ 5,8, 9; Av. 2J Maio
dito; AV". 2lJ. dilo, S2; Av. 8 .Junho diLOj
Av. 12 dilo, S1; Av. 18 dilo.

~ soure casamenlo fóra da pal'ocl1ias. - Vid.
Casamentos. Av. 17 Junho .18"8. (Gaz. 0IT.
i30, 3.° t'oi.)

nas da c' de se cl'eárào commissõcs de s:lUde
publica por causa da epidemia da febre
amareU,,_ Av. Reg. 4 Março 1850, ar!. 2,
e como regulada, arts. 4, 5, 8, 13, 16, 20,
2G, 28. (Diar. 8344.)

s
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FRETAMENTO

FREGUEZIAS do Engenho Velho na côrle teve
qlwla p<lra conclnsão de 5uns obras. Lei
28 .' 6 Selembroi850, art. 3. (Diar. 8ão-2.)

FRETES

rpl;tituir por sentença. Reg. n,o~, 28 Julho
1Sl7, art. 8, aonexo á Conv. da rneSIDi\
data.

- nos seus districlos se publicara por edilaes
a reuniào do cllnselho <le qualificação da
~llarda nncional, e CllIDO. Dec. 772.(> 25
Outubro 1850. art. 8; no consisto rio della
se reunirá o cc,Dselbo, art. 9; entrega dos
livros da Ilualificação, art 63, 54. (Diar.
854,~.)

FRETAMENTO - Fretes: sobre fretes de embar
cação portugueza apresada, e depois relo
mada por potencia alliada. - Vida Embar
cações mercantes. Edil. 15 Julho 1815.

:.- alé os fretes chega 3 responsabilidade do dnno
ao navio pelas faltas do capitão. - Vi.!. Em
bm'cações mercantes. Dec. 3 Janeiro 1817.

r- c:ausas de frefes onde se iul~avão. -Embarca
ções mercantes. Provo 13 Fevereiro 1817.

'i-.- sobre petição de frefes processados em nome
de capilão fullecido, etc. - Vida Embarca
ções. lles. 1.a 7 AgosLo 1824.

- sobre penhora por f-retes feita na alfanclpga da
côrle. - Vida Al[undegús. Res. 1.•• 30 Ja
neiro 1826.

- rccmou-se accommodação para pa~amento,

proposta pela parte â fazf'oda nacional, e
porque. PorL. 21 Agoslo 18Jõ. (Cott. Nab.)

- sobre fretes pedidos de embarcação conlra~

tada pal'a trazer recrutas, o que se não
ell'ectuilra por circulDslaneias alueias aos
conlraclanles donos do navio. Reli. t.· õ
Jullio 1827. (CoU. Nab.)

;... treles vencido5 on a vencer como' se indemoi
'3I'ã~ ás embarcações "'presadas em razão do
cummercio de eicraVOS, e depoia ~lldados

FRETAMENTO a titulo de frete n50 pn~aráõ as
em hnrcações das Cidades .\ nsea ticas direilos
iJi1ferenciaes das nacionaes. Cnnv, 17 No~

vemlJrn 18.:27, art. 3; nem os llullandezea.
Trat. 20 Dezembro 18_8, art. ó.

as embarcações de serviço narionaI não podem
receber ca rga a freie, sal vo na confol'lni
dade do Reg. dos CorTeios maritimos. Lei
15 Novembro j 831. art. J 3. - Vid. Corr'eio1
mm,itimos. Av. 15 Julho 1833.

- de vapores de companhias oe parrnetes. - Vid.'
Companhias. PI. 15 Julho 1833, art. 10,
elc., elc.

- sens contractos podem osconsules do Imperi,)
em paiz estran~eiro n·digil'. e comll. üec.,
Reg. b20, li Juuho 1S~7, ad. 9ô, S5.

~ e colnção de seus preços incumbp.m aos corre-
tores de navios. Dec. Re~. 648, 10 Novem
bro 18li9, art. 29; e com li ue COillLDissão,
art 39; como indemoisndos quando por
elles se uno conclua arretampoLo que lralns'"
St'm, mas particularmenle, para frauda-lo i ..

art,43.

- das canôaG mandadas constl'uir por conta d"o
~ F=0verno para navegaçflo em Mntto-Grossq

desde o filO Brilhante alé Tib:lgi, e do AlJha~

até l:uyahá. Av. ~1 Maio 18::>0, § 6. eJllalS

3 Av. da mesma dala. (Di(l7'. 8~lí.)

_ de navios para transporte de colonos que ju!"
iificação deve nprespnlar par.! olner IJ~S
pacho. ~ec. Reg. 70S,~ H Outubro 1850,
arts. 36, 37,41 (Diar. 8'526.)

FRETES. - Vid. Fretamento.
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FRONTEIR1S

fUONTEIRAS: da Franca alterarão-se, e como.
Trai. 20 Novembro ·1S!5. (CoU. Nab.)

FUGIDA

eslranl;eiros enp;ajar1os. Lei 58.•• 6 Setem
bro 1850, art. 17. (DillT. 8jO~.)

~ a nomeação de seus commandanles e distrlc
los dos sens desLacamentos e guardas em~

quanto ao numero e localidade é da compe·
tencia dos commandanles de armaS. Port. 8
Abri11823, Si. (Colt. Nab.)

,....- do Imperio se mandou fossem gU31'dadas da en
trada dos Uespanbóes em Matlo-Grosso pelo
rio Araguaya. Porto 1 Outubro 1823 (CoU.
Nqb.); A.\'. 1. 0 9 Março 1830. (CoU. cit.)

t- do Imperio: sobre medidas que cohibissem os
roubadores e assassinos que as infeslavão
pelo Eslado Oriental. Porto 2.· S Marco
1830. (Colt. Nab.) •

r-- do Imperio: sua deCeza autorisa o destaca
mento da gnarda nacional. - Vid. Guardas
Nacionaes. Lei 18 Agosto 18:31, art.117; Lei
79, 9 Outubro 1837, art. 1, executada por
Dec. 15 dito.

i:- do Imperio: seus commandantes. - Vid. COIn
m~ndal1tes de departamentos, districtos, fron
tClras.

~ contas de um commandante se derão por
tomadas, sem que o fossem, e porqne , dano
elo-se-lhe CJuitação.-Vid. At,. 5.°1) Outub7-o
1S?! (CoU. Nab.); Ol·d. 6 Dezembro 184.8.
(Dw,·. í9ô9.)

i-. ao capitão cOlllmandanle da do Baixo Arnazo
Dns .em lVlatto Grosso declal'ou-se compelir
gral1Gcação de'cnpilão commandando corpo.
Av. 8 Maio 1849. (Dicw. 8123.)

:. deu-se regulamento ás colonias militares mano
dadas eslauelecer nas fron teil'as do Pará.
Dec. Reg. 662. p 22 Dezembro 18l19.

~ ~el1as podem ser empregado os soldados

FRONTEIRAS: para defesa dellas com o ('Xercilo
de linha é in~lillljda a guarda nacional.
art. 1, 117; officiaes do exercilo nomeados
pnra comrnandanles l'uperiores d",lIas lem
arbilr<lmenlo de gralificação, ar!. 52; aulo
!'isaçào para organisação da gU:lI'da nacional
das fronleiras conlinua, art. 138. Lei 602 ....
19 Se lembro 18;;0. (Diar. 8340.)

Fl\ONTISPICIO cio templo dos Inglezes na côrte.
-Vid. Edificios. Av. 2.°13 No\'emuro 18304

FROUXIDÃO no cumprimento de deveres do em
pregado publico quando lem lo~ar, e como
é punida. Cod. Crim. arls. 153 a 165.

FUGIDA. em flagrante delicto autorisa prisão sem
culpa formada. Lei 30 Agoslo 18.28, art. t,
§ .1.

- das g~lés pela antiga legislação como era jul
gada, e .a que penas os subjeitava, Pqrt.
13 Janeu'o 1830. -

- par~ prevenir ~ do indiciado em culpa a prisão
Dao se conSidera pena. Cod. Crim. 3rt. 37.

- das prisões pelos condemnados a galés, prisão
con~ ~l'~balho ou ~mples, a que penas Oi

suuJellao. Cod. Cnm. art. 54.. Av. 15 Fe
l'el'eiro 1837, $ 2.

- de presos do poder da jusliça quando tem 10
gar, e como é ponida. Cod. Crim. :ll'ts. 120
n 127.

do réo afiancado ii que penas o subjeila.
Vid. Fial/ça.

o gu.arda nacional que deixar fugir presos é pu·
IHdo conforme o art. 125 do Cod. Crim.
Av. 20Novembro 1832. (Repe7·l. Cunho Alatt.
Fugir n.· 2.)

8.
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FURTO

FUGIDA de preso occasionada porsoldado de linha
que .lá como lal de sentinella (lO guarda
conslitue um crime pl1ramente militar á
~ista da Provo 20 Oulubro 1834. Av. 15 Fe
vercilO 1837, S 4,.

_ de preso do poder de offici:!} da guarda na
ci'lnal subjl:'ila a este a ser jlll~aJo no fôro
civil, e por que juiz. Av. 17.0 lJ Abril 1843.

_ de presos: podem os presidentes de provincia
mandar Jll'<'Lldel' e proce~sar os officiaes que
dt'ixarf'1l) fugir presos enlrc~lles il sua ~uar

da, e porque, sem culpa formada. Av. 2.012
Janeiro 1844.

- de prnns do penitenciario da côrle, como é
punida. ar\s. 5ô a 58. Dec. Reg. 678. 0 6
Julho 1850. (Diar. 8!16G.)

rmIO (planta). - Vid. Tabaco. No penitenciario
da rôl'le é prohibido. art. J 56. Dec. Reg.
&í8.o 6 Julho 1850. (Diar. 8~7ti.>

FUNDIÇÃO. 1~Janciro1809 (apenaseit. no Repert.
Cunho .lIaLt. :jLtppt. F llndiçào.)

(junta dos arsenaes, fabricas e fnnr1ições).
Vid. Arsenal elo exercito. Alv. 111ilrco 181 L,
ele.; Dec. nego 21 Fevereiro 1832, al't.1.

- (casas de) dI) nuro. - Vid. Ou/·o. Res. 28 N0

vembro 183 L, etc.; Reg. 1.4 Fevereiro
1832; Lei 2~ Outubro 1832, arl. 23.

- de ferro. - Vid. Fabricas de {erro.

FUNDOS das costas mais Dolaveis do Tmperio se
:m:!odoll examinar. e como. Ord. 1ia. Agoslo
1810. (Calt. Nab.)

- publicas: seus corretores. - Vir!. Corretores.
Dec. Ret). 648~ arls. 6. 23, S1 j a 2ã, .&3.

FUNERAL a official da armada. - Vid. Armaáa~
Av. 2.° 13 Outubro 1810, ele.

- de governador de armas. - Vid. Governadl»'...J,
Provo 2. 026 Abril 1825.

a oflicial da guarda nacional. - Vifl. Guarda$
Nacionoes. Av. 20 Novembro 183t.; Av. 9
.A~oslo 1836 (CoU. Ortr. PI'.); e H Fevel'eiro
1837 (apenas cito no RCPC7-t. Cunho Mult
Suppl. Flme7"al.)

de S. A. 1. o Sr. D. Pedro Aífonso: de snas
dcspezas alllorisotl-se pap;~melllo. Res.550."
30 Maio 1850. (Dia?'. 8435.)

- na côrte livl'ráo re~ulamcnlo, e qna1. Res. 583,
Ó Setembro 1850. (DÍLU". 8501.)

FURIOSOS. - Vid. Loucos.

FURTO: a rebaldia de palrão compl'ehende o
fUI'lo Jas mercadorias seguradas. - fid.
Reg. Segllros, art. 2ú., apPJ'ovado prlll Ifes.
ao Agosto 1820. (B01'gCS, Dice. lar. FU1'to·1

para sua apprehensão é reemellida a entrada
em casa do cidadão. Lei Const. POI'lug. 11
Ontllbro 1822, S3; c c mo, § li; mandada
observar pela Lei 20 Outubro 1823, art. 2·
sllbslituida pelo Cou. Ceirn. arl. 2lt. S2;
para o que se cooccueu m ndado tle b,u3ca.
- Vid, Busca. Cod. PI'OC. arl. 18.-), S 1;
Reg. 120, 3t Janeiro 1832, al't. 120.

a venàa ou taberna que os comprava a escra~

vos na côrte com') er::l punida. EJit. 3 J.1
neiro 1825, SU (CoU. Nab.); generalisad()
pelo Cou. Cl'illl. art. 6, S1.

_ foi consiàerado para ser como lal punillo o
desvio qne a commiss' o do extincto BancO
do .Brasil fizesse ao emprego das notas, e
como mandadas substiluir para liquidaç"'O.
- Vide Banco. Lei 23 Setembro i8:!9t •

art. 22.
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FUZILEIROS

FURTO excedente a marco de prata conforme a
~tnli~a lep;islaçiio qne proc dimento linha.
Av. 1.0 1 Julho 1.830. (Cott. Nab.)

- de descuberla ou invenção faz cessar c tornar
n~nhuma a patenle ohtida. Lei 28 Agosto
1830, arl. 1.0, S2.

defiança como é punido. Cod. Ct'im. art. 254.

- em geral quando se julga commetlic1o, e que
penas importa. Cod. t:rim. arts. 257 a 262.

com violencia conslitue o I'oubo.- Vid. ROllbo.
Cod. Crim. arte 269; e bem assim o furto
cOlllmcllid,) por iudividuo que se lio~ir em
pregado publico, art. 273.

- em flagrante quem e tiver praticanilo devem
as palrulhas prender'. Iust 29 NllvelObl'o
1831, § ;"5; e os que forem encon trados com
inslrumeutus para pralica-los, S10.

- quem fôr encontrado com objectos que pare
çiio rudados a que procediruenlo ~erá sub
jeito. Cod. Proe. atOl. 123; Reg. 120, 31 Ja
neiro 1842, art. 113.

- de escravos é pnnido com as penas do roubo.
Res. 1.38, 15 0utubro 1837.

- auloridade policial ou official de jusliça com
mnndad", indo em sp.guimento de objectos
furtados. pôde entrar e cumprir, e como, a
diligencia em districto alheio. Lei :2ô1. 3
Dezembro 18.41, at't. 11; Reg. 120, 31 Ja
neiro 18!l2, arts. 1.17, US.

- os individuos que liverem soO'rido condemna·
ção passaua em julgado por lal crime Dão
parlem ser jurados. Lei 261, 3 Dezembro
18!l1. art. 29; Reg. 1.20, 31 Jd.neiro 1842,
arte 229, S3.

FURTO na 3lrande~a não deve sei' con~ervad()

guarda que Leoh,I som-ido sp.nteoça por tal
crime. Av. 2á Setembro 1846. (Gúz. 0fr
24, 1. e vol.)

os individuas em algum tempo convencidos
deste crime não são admiLLidos a agenciar
negocios que corrão nas alraode~as. Dec.
Re/? 67, '17 Fevereiro 184\1, art. 1, § 2:
(Diar. b036.)

- o procerlimenlo por elIe niío nulJi(jc~lr o de
extravio. - Vid. Av. 5 Janeiro 1850. (Diar.
8304.)

- eommellido por preso do penileociarin da
côrte, como é punido Dee. Hl'g. 678, 6
JUlllO H~jO, arl. 55. (Diar. 84(6)

- O offici;)l de guarda nacional qoe commeller
lem baixa. Lei 602. 19 Selembro 1850.
arl. 66. (Dim'. 8540.) ->

FUZrLEIROS do exercito: batalhões da divisão
de Pernambuco man<.iáràn-se dissolver, II

como, e por que. Dec. 28 Abril 1818.
I

em cada um dos lres balalhões da gual'nição da
côrLe creOll-oe mais um ll)rereS POI' compa
nhia. Dec. 2 Outubro 1 22; del1es se man
dou formar lres halalhões de caçadores.
Dec. 13 Outubro 1822.

- companhia delles se mnndou organisar para
coadjuvar os IDnnicipaes permaoentes da
côrle. Av. 317,16 Setembro 1841.

_ organisação de balalhõfls de 8 companhias re
gulou-se. Dec. PI. 167, 14 Maio 1.842.

- n.· 2 passou a ser o que era, batalhão D.O 5
de artilharia a pé. Dec. 260, 17 Dez/'mhro
:1842; e o n. o 2> o provi50rio de Sanla Catua
rina. e n. o !J o pl'ovi50rio de Pernambuco.
Dee. 262, 10 J auejro 18ll3. .
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FUZILEIROS

FUZILEIROS: nova or~anisação dos 8 batalhões
creados. Dec. PI. 301, 27 Maio i~43.

_ ao 1.° balalhão permittio-se ter caixa de ad
ministração. Provo 3 Outubro 1.8.43. (.forn.
268.)

- aulol'isou-se fixação de um só uniforme para
- totlos os corpos da mesma arma, variando

só u numeração. Av. 23Janeiro 1845. (Suppl.
JO/"1l. 51.)

'~ nova organisação. Dec. PI. 529, 28 Agosto
1847.

- quantidade, preço e duração de artigos de ar·
mamento, equiparnl'nto, fardamento, fixá
fRo-se. Dec. Tab. 5h7, 8 Jaueiro 1848.
{Ga.z. °If. 34, 3.°vol.,

~ quem é obrigado à (ornecer papel, pennas, &c••
para seu hospital. Av. 29 Julho 1850. (Diar.
~481.)

f.UZILEIROS navaes: alltorÍson-se Sua creacão. e
como. Res. 451 A, 31 Julho 18l17, a~1;, 2,
executada por Dec. 463, 11 Setembro 18.&7
('az. 0fT.122, 2.° t·ol.); Dec,535, 11 Se
lembro 181.7; para cllja realisação, Av. 21
Oulubro 1847. (Gaz. Olf. 146,2.° vol.)

- não deve haver nos pequenos novios de guer
ra. Av. 161., 10 Novembro 1847, § 4,

- seus olliciaes mandou-se aquartelarem-se na
casa que foi do telegrapho na fol'laleza de
Villegaignon. Av. 20 Novembro 18h7, (611%.
0ff. 177, 2.° t'ol.)

- para regular-se provisoriamente o seu servico
derão-se inslrucções. Av. Instr. 25 Novell~
bro 1.847. (Ga~. 0ff. 173, 2.° t'ol.)

- 6eu conselho de administração de viveres e far-

daroento creou-se e l'ep:ulou-se. Dec. Reg.
546, 31 Dezembro 18!J7, ampliado no art
lJ, S2. pai' Av. 5 Fevel'eiro 1848. (Gaz. a/f.
31, 3.° vol.)

FUZILEIROS foi o governo auLorisado ])al'a elevar
ao seu eslado completo, Res. ú97, 22 Julho
1.81&8, art. 1. (C01T. lI1erc. 213.)

- suas praças de pret tambem concorrem com
um dia de soldo por mez para o asylo de
invalidos da armada. Lei 5J 4, 28 Outubro
i8.&8, al'ts. 23, 24 (Diar. 7939), explicado
pelo Av. 1~ Janeiro :1.849. (Dia)'. 7995.)

- Téos de 1.' desel'ção e de 2. ~ simples forão per·
doados, Dec. 515, 2 Novembro 18.&8. (Diar.
79M:)

- auxiliarão a guarda do arsenal de marinha. Av,
'23 Dezembro 18&8. (Dim', 7982.)

- sobre a maneira de dar baixa ás praças cnga
jádas que houvessem concluido o seu temp'
mandou-se observar o Av. Õ Dezembl'l
1835. Av. 8 Janeiro 18.49. (Dia,-, 7990.)

tornou-se-lhes extensiva sua parte I'espectiva 1

labella do Dec. 547, 8 Janeiro 1.848. regu
lando a qualidade, preços, quantidade e du
ração de objectos de armamento, equipa.
menlo, fardamento, el.c, Dec. 580 A, 13
Janeiro 1849. (Dim·. 8029.)

- l'a1'u cemíterio de 6nus praças aceitou-se ter·
rena que a Misericol'dia cedera no Campo
Santo. Av. 31l\1arço 181,9. (Dim', 809~.)

- em seu corpo servem pai' com missão os raeuI·
talivos do corpo de saúde da armada. Dec.
PI. 607, 23 AbriI18~9, ado 4. (Diar. 8111.)

- O cabo orelenança do auditor de marinha
vence a ração que lhe compete. A.v-. l) Julho
1849. (Dia,.. 8193.)
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FUZILEmos sens desertot'es, e 'qnaes tiverão
perdão. Dee. 639, 29 Setembro 1S~9.

- como se procederá criminalmente em conselho
conlra as praças que descrlarem. Prov.23
Outuuro 184.9. (Dia,.. 8252.)

FUZILEIROS declarou-se a m:meira porqne 5e
de\e fazer o fornecilDenLI) lie diversos ob
jectos pal"ll o Cf)rpq. Av. T~b. 255, J7 De
zembro 18!J9. mandou-se, e COIOI). elevar
ao seu e"t<lUfl completo. e ampliou-se-lue o
art. 3 do PI 1 t Dezembro 1815. Lei 534. 3
Maio 1850, arls. &. 6, 8 (DillT. 8~ 15) ;
prol'Ogada pela fies. 669. 28 J ullto 1850.
(Diar. ~4.71.)
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I

GABINETE de physica de S. A. o Pl'incipe Re
genle, ordenou-se continuação de 200~ 1'5.

annuaes ao encarregado do concerto e lim
peza das maehiuas. Dec. 27 Março 1813.
(CoU. Nab.)

de historia natural da Princeza Real: quanlia
se mandou satisfazer para tr'ansporle de
collecções de produclos naluraes. Dec. 1
Junho 1821 (CoU. Nab.); e 50::t/J mensaes
ao encal'reglldo da incumbencia. Dec. 3
Provo :18 Agosto dito. (CoU. cit.)

imperial: a um correio concedeu-se aposen
tadol'ia por ser guarda da alfandega.- Vid.
Res. 2." 4 Deze111b7'O 1827 (Colt. Nab.); seu
porteiro e ajudante furão igualados em ven
cimentos aos da secretaria do Imr erio. Lei
58,8 Outubro 1833, ado 3, S5.

philosophieo da academia militar. - Vid. Aca
demia militar. Dec. Estat. 22 Ontubl'o 1833,
art. 2; da escola militaI'. - Vit!o E'scola mi
lit(l1'. Dec. Reg. 29. 0 22 Fevereiro 1839,
art. 19.

- de hisloria naLmal: os prodllctos a c1Ies desli
nados, preparados no Imperio, como se des
pneharilõ na mesa do e0I1811l11do. Dec. Reg.
30 Maio 1836, art. 157. (CoU. Planch.)

- imperial: neHe haverá livro pal'a nnmel'ação
dos aelas governativos que forem assigna
dos. Reg. 1. 0 1. Março 1838, art. 9.

GABINETE de physica do collegio Pedl'o I1.
Vid. Cal/.. Ped7'o II. Reg. Estat. 8.° 31
Janeiro 1838, arls. 151, 152.

imperial: as despezéls rniudas e do expediente
são auiol'isadas pelo ollicial maior da secl·e·
taria do Illlpel'io. - Vid. Sec7'etaria.~. Dec.
Reg. 3M>, 30 Março 1844, art. 12, § 15.

de physica da escola de medicina da côrte teve
consignação para seu complf·mento. Lei 586
.fi Setembro 1.850, art. 2, S 6. (Diar.8502.)

GADO vaccum que Iransitasse nos registos de
Goyaz não pn!!:élva direito de entrada. Provo
2 Selembro 1808 (CoU. LV(lb.); continuando
porém a eobl'al'-se os 240 rs. pela arlminis
tracão da Casa Doada no registo de Coriliba
(~m . S. Pnulo. Provo 3 Dezembro 1808.
(CoU. cit.)

- meios dil'cilos de animaes cm Coritiba.-Vid.
Allimae.l. Provo [) Dezembro 1808, elc.

seus condl1dOl'es erão isentos do reCl'Utorneo
to. Av. 23 Dezembro 1808. c 16 e iS Ja
neiro 1809; Porto 11 Fevereiro 1822.
Vid. Hl.'cndamento. Inslr. 22 Junho 1822,
$ 9, elc.

pro,-ideocia em beneficio da cobrança dizimo,
e cesllação do rnooopolio dos gados qUCl
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abaslecião Pernambuco, Ceara, Parabvba e
llio Gr'lnde do Norte. Provo 5 Maio 1S09.
(Colt. Nab.)

CADO em pé: quinto deHe foi dispensada de
pagar a e~tancia em dnas viclos concedida á
Bnroneza doReal A~I'[Idn em S. Pedro do Sul.
l)rov. 2.· 4 Agosto 1809. (Colt. Nab.)

- em pé: sl)bre arrematação fio contraclo do
qniolo dizimo e passngem de Viamão e Santa
Vicloria cm S. Pedro elo Su1. Res. 1.· 26
Dezembro 1809. (Colt. Nab.)

- para o açougne: provi(lencias sohre s las pas
ta~ens no Bri\!;il. Alv. 2.· 22 Janeiro 1S10,
SS 15 a 17, 30.

~ sobre arrematação dos contractos dos gados
vindos dos domínios bespanlt6es pela froll
feiril de S. Pt:d m do Sul. 1\es. 22 Janeiro
1810. (Colt. Nub.)

.,... em pé: mandou-se arrematar. e como, seu
conlracto na callilania do Rlo Gl'andp. do
Sul. Res. 1. a 3 Fevereil'o '1810 (Colt. Nab.)
Res. 7 Março dilo. (Coll. cit.)

- lanigero : promoven-se sua export:lç1\o da villa
de Tamanduá. Av. 21 Janeiro 1813.

- pertencentes ii fabric:l da polvora ela La~ôa de
Freitas; sobre lel'rflllOS neceS."ariclS para
suas paSI:lgfms. - Vid. Arsenal do exel,cito.
Res. La 2 Oulubl'o lSl3.

- para consumo. - Vid. Cm·nes.

- mansos: providencias sobre cprcas /1:prllPS para
res~nardar delles os lerrpnos cultivados na
cidade da P3I'"h"ba. Pl'Ov. 6 NovPUlbro
1815 (Colt. Nab.); i~ual's p"oviclencias rara
vi1la de Sanlo Alltonio c AI,,! ..s cip Ser:ripe.
Provo 2." 10 Junho IS1ô (Coll. cit.); Prol'.
ii Selembro 1820. (Coil. cit.)

111

GADO: 100 réis de cada ULUa caheca se con
tinuou a mandar ra~3r á camar~ da Ballia,
e pllra que fim. Provo La 20 Maio 1816.
(Cott. Nub.)

- mandou-se eslabelecer qUllnto antes os re~slos

de sua inspecção C[lIe estavào em nso no Rio
Grllnde do Sul. Prov, 3.· 8 Janeiro 1.S18.
(Coll. Nab.)

- isenção de direitos e passagens aos sens cQn"'l
duclOl'es deMious para o Rio de Janeiro.
Av. 9 Janeiro 1818.

vaccnm pertencente a engf!nhos quando se
consid,'ra bens de rni7..-Vicl. Bt:ns de 1'aiz.
Provo 9 Janeiro 1819, etc.; Av. 40ulubro
1847.

- para facililar seu transito de Minas, etc., pnra
a côrle pprmilLio-se abertura de estrada.
Provo 2~ Março 18t9, annexa á Provo I! JA
lleiro 1823. (CoU. NLlb.)

aholia-se a imposição, snhsidio militAr de 640
por cabeça 110 Ceara. Riu Grande do OI'te,
l)aral1yba e Pernambuco. Alv. 30 Maio 1820
S 8; sobre cuja eXPcllçiio Pro Parmllllbuco.
Res. 5 DeLemb1'0 1821. tColt. Nab. )

- regnlou-se n cohrança de seu dizimo vaccum •
ovellmm, caurnm. mo!:,,' e cavallar, e elos
POI'COS. Dec. 1.6 Abril 1821, S 7; Ilppro
várão se Illler'lçõps, e qnnes, no ;\1-JrAn!lão, e
porfjoe, Provo 6 A~o.lo 1825 (CoU. NtLb.):
no Piauhy ie;llalmente mandou-se proceder,
e cumo, n;1 rÓl'lDa Dnl~rillr DO D c, Cil:lci();
Res. 2." 30 Juneiro Jd26 (CuLt. cit,); em S.
Paulo mandou-se, e Cl)mn, HITeCadar se
f.\'uorlo o espirito do ciL Dec. Provo 5,runho
1829.

- sobre cóule de paslos communs manrlado fazer
pelo flovel'lladl)r de S.Jntn Calhal,ina, ele.,
sem jllri ..dicção. Provo 25 ScLetnbro 1822.
'Colt. Nub.)

9
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GADO soure emeampação pedida e nullidade da
arremalarão do conlraclo de seus dizimos
no Rio Grancle do Sul. Res. 1.. 9 Outubro
1822. (CoU. Nab.)

em pé: no Rio Grande do Sul seu dizimo man
dou-se continuar em administração, e co
mo. Res. 3.· 2/Í Outubru 1822 (CoU. Nab.);
Provo 16 Janeiro 1823. (CoU. cit.)

_ vaccum: seu eommercio é livre. Provo 20 No
vembro 1823, ampliada pela Rcs. 15 Outu
bro 1827.

- tirado da fazenda de um particular para mu
nieio de lropa no Rio Grande do Sul man
dou-se pagar pelo preço corrente no lempo
em que o reierido foi entregue á fazenda
nacional. Provo 12 Janeiro 182I.. (CoU.
Nab.)

.
_ sobre fórma de cobra nça de dizimos pedida

por arrematanLe de contracto no Rio Grande
do Sul. Res. La 26 Fevereiro 18M. (CoU.
Nab.)

:.- lanigero: sua creação mandou-se promover no
Ceará. Porto 2.· 23 Fevereiro 1825. (CoU.
Nab.)

aproveitamenlo, em benclicio de sllas pasta
gens, dos ft'rleis campos de Vianna no Ma
ranhãe ordenou-se, e como. Porlo 2. a 28
Fevereiro 1825. (CoU. Nab.)

declarou-se não perLencer ao poder executivo
isentar de direitos egufts imporladas em
Goyaz para melhoramento do gado cavalo
lar. Res. 12 Março 1825 (CoU. Nab.); sohl'e
idenlica prelenção em Minas Geraes. Res.
!.I. a 29 Novembro 1827. (Colt. cit.)

de todas as especies: favol'es para melhora
mento de racas. - Vid. Ânimaes. Porto 2.'
29 Agosto 1825.

GADO sobre aceitação de da diva á fazenda feita de
divida (le gados vendidos pal'a fornecimento
de tropa em S. Pedl'o do Sul, com a condi.
ção de enconLro, e como, de dividas de di
zimos conlt'aetados. Res. 13 Outubl'O 1825.
(Colt. Nab.)

vaccum e cavallal': sobre diminuição pedida
do preço da arrematação do contracto de
dizimas. Res. 3. a 19 Abril 1826. (CoU.
Nab.)

fazendas nacionaes deHe. - Vid. Fazendas.

sobre inc1emnisacão dos confiscados a um
particu lar em S. Pedro do Sul mandou·se
recorrer aos meios ordinarios. Res. 1.' 3
Março 1827 (CoU. Nab.); assim outra recla
mação do Ceal'á e Piauhy. Res. 12 d.ito
(CoU. cit.); ou t1'a, e como. Provo 1.' t6
dito. (CoU. cit.)

sobre moratoria pedida por arrematante de
dizimas da ribeira do Potigi no Rio GrandD
do Norte, em attenção á secca e estragos
deHa nasmd05. Res. 3.' 30 Julho 1827.
(Cott. Nab.)

sollo sem pastos em logares onde possa causar
daronos aos habitanles ou la\'oura, não
devem as camaras coo~entir. Lei 1. Outubro
1828, al'L 66, § 5.

livros das marcas de seus criadores podem as
camaras ter. - Vid. Camal'as 111UIlicipaes.
Av. 9 Setemhl'o 1829.

no Rio Grande do Sull'egulou-se seu costea
mento nas estancias, l'odeos, e sob que ~e

nas, obrigações dos juizes de paz a respello
de livro dos nomes dos esLancieiros, e como
orgamsado, lolação dos campos para cria
ção, appliGação do gado alçado, e ex'Cedente
da lolaQã0 'aos- exposto$. Res. '.1.5 Dezembro
1830. (CoU. Nab.)
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GADO: annullou-se Res. Conselho geral de Seq~ipe

r~vogandopostura de llabaiana sobre probi
blção de soll.a de gados nas lerras de lavoura
depois de haver confirmado a mesma pos
tura. Res. 5. a 13 OUlllbl'o 1831. (Colt.
Nab.)

- hestas muares e bois da fazenda nacional no
Rio Grande do Sul foi o governo autorisado
a vende.r. Lei 15 Novembro 18:H, art. 21 ;
para cUJa execução. Av. 12,°, 15 Dezembro
dilo. (CoU. Nab.)

- da fabrica da polvora da Estrella. - Vid. Fa
b"ica, &c. Reg. 21 Fevereiro 1832, art.
h8, etc.

- cobrança dos seus dizimos nas pI'ovincias por
collectores regulou-se. e como. Reg. 31
Março 1832.

~ sobre cobrança de dizimos no Rio Grande do
Sul, em conformidade do Dec. 16 Abl'i[
i821, solveo-se duvida, Ord, 18 Selembro
1832; idem no Maranhão. OJf. 15 Marco
1833. •

- ClS donos prejudicados com as barcas manda
das estabelecer nos principaes portos do rio
Parnauyba em Piauhy, como serião indpmni
sados. Res. /'0, 28 Agosto 1833, arls. 3, h.

das fabricas de minera cão, e de assucar e la
vouras de cana, co~o seria execuhtdo. 
Vid. ASSllCa1'. Lei h6, 30 Agosto 1833, art. 2.

- vaccum e cavallar: seu dizimo ficou perten
cendo à receita geral. Lei 58, 8 Oulubl'O
1833, art. 31, S11. - Vid. Lei 4.0, 30ut1C
bro 18M. m't, 36, S1 infra.

- vaccum e cavallar: approvou-se cobrança de
seu dizimo no Rio Grande do Norle em ge
neros e não em dinheiro. Ord, 7 Fevereiro
18M.

GADO: se~ ~iz!mo passcJU a provincial, menos no
ml1l11Clpl0 da côrle.-Virl, Lei/'O, 3 Olllttb"o
1834, al't. 36, S1; Lei 98,31 Outllbl'O 1835.
m't. 9, S ti; Reg. 30 Mllio 1836, m't. 7h, SS
2, 98, etc. (Cott. Planch.)

a a~recad})çi'io do seu dizimo em Santa Catha
nn}) mandou-se continua,' como antes do
Reg. 31 Março 1832; Port. 5 Maio 1835.

- dos estados visiobos, importado em S. Pedro
do Sul nno paga direitos de imporlaçào.
nes. 3.· 6 Junho 1835.

arrematantes de seus dizimos na Rawa DOS

annos de 1820 a 1823 forão di pensados de
ent!ar com a melcide do preço da alTema
taçao para o cofre, renunciando o seu di
reito contra os contribuintes. Res. 223, 15
Outubro 18/11.

'- ou bestas a que se não ache senbor são bens
d~ evenlo, e corno com elles se proced~. 
Vld. Bens de defuntos, ele. Reg. 160, 9 Maio
1.8.42, art. 44, etc.

- a Misericordia do. Pará foi alliviad'a do paga
mento que deVia ~ filzenda publica de dizi
mos dos allnos d~ 25 -27. Lei 317. 21 Ou
tuLro 1843, art. 38.

apprehendino no municipio da côrte e sub·
jeilo a direilos de entrada devem os viajas
levar ás autoridades compelentes. Av.l"I 2ô
Fevereiro 18!l9, (D íar. 8038.)

caval1ar de umas para oolras províncias do
imperio nõo plildf'm os navios cslrangpiros
transportar. Av. 3 Abril 1850. (Diur. 8382.)

vaccllm: sens prodllclos dos estados limilro
phl's de S. Pedro do SuL :l que t1ireiLos fOl'ào
subjeilos. Lei 555, 15 Junho 1850, arts, 12.
13. (Dia,'. 8!131.)

9
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GADO cabrum : a elle se estendeu o imposto sobre
os carneiros. Lei 586, 6 Setembro 1850,
arL. 13. (Dim.. 8502.)

o impedimento repenlino do escl'lvao de sua
agencia na côrte é suppriclo por um guarda.
Av. 7 Outubro 1850. (Di01·. 8521.)

administração, yaquejro , capataz, ou feitor
de suas fazendas, de que isenções goza na
guarda naciona1.- Vid. Guarda IVacional.
Dec. 722. 0 25 Oulubro 1850, arts. 12,25,
§§ 3,4. (Dia)'. 85ú1.)

GALA (dias de). - Vid. Dias.

GALENA: sobre exploração de sua mina no Abae
lhé ero Minas. Av. 2ú Outubro 1811 (CoU.
OU?'. P1".); Provo ido (CoU. lfab.)

GALEOTAS (reaes): para seu commandante no
meou-se ofEcial, separando o encargo 'do
patrão mór do porto do Rio de Janeiro.
Dec. 2h Julho 1816 (CoU. Nab.); a outro
aflicial concedeu-se o coromando, accumu
Jando com missão que tinha. Dec. 7 Junho
1827. (CoU. cit.)

GALÉS: 2ft Junho 1810 (apttlas cito no Report.
Cunh. Mau. Sllppt. Galés.)

soldados sentenciados a h'abalhos publicos
percebem os sens vencimen los. Provo 1.5
Fevereiro 1811. - Vid. Alimentos,

réos condemnados a degredo appro\'ou-se te
I'cm sido empre!J;ados em trabalhos publicos,
e porqne; admillindo a onlros commula
ção, e como nesta pena, e perdão de tempo
lambem a outros degredados em razão ,dos
penosos trnbalho em que furào emprega
cios. Carl. Reg. 19 Junho 1811 e 31 Janeiro
1815 e a qne eslão annexas. PrOL 25 Junlio
1818. (Coll. l\'ab.)

as re\'Íslas nas causas cl'imes quanclo é imposta
esta pena su pendam a execução da scn-

lença. Lei 18 Setembro 1828, ad, 7, e por
isso as Relações qnando proferem sentença
condeOlfJatol'ia, havendo revista, del'elll
.communica-lo ao respcclivojuizo. Av. Circo
7 Novembro 1836. - Vici. Reg. 19.0 lt Setem
bJ'O 1838, art. 2.

GALÉS: réo senlenciado a galés e qne dellas fugia
como el'a jul;.!.ado e punido pela legislação
anteril'r ao codigo. Av. 13 Janeiro 1S30.

subjeitão o conrlemnado a :mdnl' de calceta no
pé e corrente de ferl'o, junto ou separado,
e a emprrgar-se nos trabalhos publicas
da provincia onde tiver sido commetLido o
oelicto, ii disposiçãO do govemo. Coo. Crim.
art. 4.11; nunca se impoem ás mulheres o aos
menores de 21 ou maiores de 60 annos, art.
45; importão a privação dos direilos po
liticas do cidadiio brasileiro emquanto du
-rarem os eL1'eitos da condemn:lcfto, art. 53;
os conrlemnados que dellas fugirem, anles
de cumprida a pena, solTrclD mais a terça
parte do tempo da primeira condelIlnaç~o.

ado 5lt; são iof1.igiveis aos escravos, art. 6D,
(e não se lhes podem commutar, Av. 3 Fe·
·v.ereiro 1836); tel1lporarias serão subslitui·
das por prisão com trabalho pelo mesmo
tempo logo que houver casas de correcção
nos Jogares em que os réos estiverem cum
prindo sentença, art. 311.

sobre a applicação dos arLs. 18 n. o 10 e arl.
M) n. o 2, declarou·se que os menol'es de 21
e maiores de 60 para apl'oveitul'-lltes a lei,
devem aprnseotat· cerLidào de idade. Av. i,·
'6 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

é inafiaoçavel o crime a que eslirarem impos
tas. Cod, Proc. art. 101; Lei 261, 3 De
zembro 1S,U, art. 38; Reg. 120, 31 Ja
neiro 1862, art. 301, § L

cada dia de trabalhos publicos para fiança
como será avaliado. Cod. Proc. ad. 109 Sf.

forão augmenlados os gráos dellas aos cl,imi
nosos de moeda falsa. Lei 52, 3 OuLubro
1833, art. 8.
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CALÉS: para sua commo tação deve apresentar·se
ao gOVC1'00 copia autbentica da sentença
condemnatoria. Av. 27 Fevereiro 183h.

..... os indiviàuos a ellas condemnados são subjei
tos á inspecção dos juizcs de direito e dos
juizos de paz. Av. 2 Abril 1836, § 19.

'..- os sentenciados de menor eonsi<1el'acão são os
. que devem ser remetlidos para o ~rsenal de

marinha. Av, 7 Mat'ço 1837. - Vid. Anenal
dema1,illha. Av. !l .• 26 Agosto 1831.

- sendo impostas no jlll'Y por 3 anilaS, de1le
. ba logar protesto por novo julgamento, e

como. Cod. Proe, art. 30S; limitado a ga
lés perpeluas. Lei 261, 3 Dezembro j 8hJ,
arls. 87, 88; Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
arls. 1162, "63.

~ perpeluas quando pelo jury forem impostas,
deve o juiz de direito appellar ex-oflieio. Lei
261, 3 Dezemoro 184.1, art. 79, § 2; Reg.
120, 31 Janeiro 1842, a1't. 4!l9, S2; de
clarando que tinha logar ainda da decisão
em 2.° jury por virtude de protesto por novo
julgamento, quando este impozer pena de
galés, etc., e porque. 2 Av. 18 Outubro
18!l9. (Dia,". 8234.)

F- como se executarnõ nos l' ·os. Dec. Re~. 120,
( 3J Janeiro 18h2, arls. /'09, Mi a li13.

[,- insp"cção, c qual, lem sobre os sentenciados
no arsenal de marinha o engenheiro mili
tar. Dec. Iostr. MH, 3'l Julho 1846, a.rt. 1,
§ 7.

~ se mandál'ão empr~gar em emuarcar artilharia
no arsenal de marinha. Av. 3 Novembro
i8~(:j. (Gaz. OIT. 58, 1.0 t·ol.)

::- deolarou o go"croo que conrurme os arts..U ..
46, 49 do Cod. Cl'im. os réos que com meia
correnle e manilha ao pc ll'abalhavão na
casa de correcção da côrle, não cumprião

pena de g-alés, não havendo por isso Io~a('

a substituição da Jei; e que os al'ts. !J33 e
!J34 Rag. 31 Janeiro não fazião distincção
entre condemnados a di(fcrentes pen as. 
Vid. Av. 19 Janei1'O 18.47. (Ga::. OfT. 119
1.oval.)

CALÉS: pal'a guarda dos existcntes na Ilha das
Couras se mandou organisar companhia de
imalidos da marinha. Av. 1.5 Dezembro
18.47. (Gaz, 0ff: 190, 2.°t'al.)

a deeisão do segundo juryem virtude de pro
testo, imporlando-as pel'petuas tem apre1.
tacão ex-olieio. Av. 237. 0 18 Oulubra 18/'9.. ,

a pena lemporaria deve contar-se do dia em
que ella se começaI' a cumprir pela maneira
ordenada no art !lA Jo Cod. Peno Av. 256. 0

2á Dezembro 18á9.

.:... quem soITrer por qualqoel'lempo sendo olfLCial
da guarda nacional tem baixa. Lei 602.· 1.9
Setembro 1850, art. 66. (Dim·. 85ftO.)

GARANTIAS dos direitos individuaes quando po
dem ser suspensas. Consto art. 179, §§ 3á,
35. - Vid. P01't. 1.' 7 JGneil'o 1825 (Colf.
Nab.); não pela regencia em minoridade.
Lei 1.ú Junho 1831, art. 19, § 6; sim as
assembléas prol'inciaes, e como. Lei 16.°12
Ago~to 1834, ad. 11, § 8.

sllspendl:r[lO·se na provincia de Pernambuco.
Dec. 26 J ulbo 182/,; Dec. 27 Fevereiro 1829
(CaU. Ou,.. Pr.); 2 Av. 27 Fevereil'o 1829
(COI" Nab.); suspenso pelo Dee. 27 Abril
1829; suspeodêrão-se oa provincia J.o Cearfl.
Dec. 5 Oulnbro 1824 e Dcc. 3 t Outubro
1829; e 0.1 Bahia. Dec.10 No\' mbl'O 1824 j

e na Cisplalina. Dec. 18, 19 Maio 1826;
suspenso pelo Dec. 21 r~gosto 1828; e no
Pará. Lei 25. 0 22 Setemhro J.835, prorogada,

. e como, pela Res. 129, 12 Outubro 1837; no
.Rio Grande do Snl, Lei 40, 11 Outubro
1836; Av. H) Agoslo 1.837, l?1'orotrado pela
ncs.129, .12 Oulool'o 18"7, pl'orogaclu peli'
Re~. 01. 2!1 Outubro 1838, prorogalla pela
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Res. 94. 28 Olltubro 1839; Dec. 68, 29
Março 1841, prorogado por Dec. 169, U
Maio18.42; Dec. Reg. 229, 220ulubro 1842,
art. 2; em S. Paulo. Dec. 1.68,17 Maio18h2
(que DflO vem nas collecções), revogado pelo
Dec. 225, 25 Setembro 1.8112; e no Rio de
Janeiro, Dec. 183, 18 Junho 181&2, proro
gado por Dec. 198, 17 Julho 1M2.

GARANTIAS: suspensão deHas recusou a camar a
dos deputados conceJer como solicitára o
governo. - Vid. 0IT. 12 Outubro 1831,
(CoU. lVab.)

GENERAL

ma data (Gaz. cit.); relatorio dos successos
mais notaveis occorridos nas provincias se
exigio dos presidentes para nelJa imprimi
rem-se, Circo 5 Setembro 18.&6 (Gaz. cito 8);
noticias do movimento do porlo para nella
imprimirem-se, Av. 10 dito (Gaz. cito :14);'
idem dos tclegraphos, Av. 29 dito (Gaz. cito
28); o produclo de sua assignatura man~

dou-se escripturar como supprimento ao
thesouro, Circo 10 Dezembro 1846 (GlIz.cit.
88); doze exemplares se mandárão dislri
buir ao quartel general da marinha. Av. 16
Fevereiro 1 li8 (Gaz. cito 38, 3."vol.); ces
sou sua publicação. 4. Ofl'. 19 J olho 18.&8.
(Ga:t.. cito 160.)

11 Dezemhro 1.836 (apenas cito no Reperl. Cunho
Malt. Suppl. Gamntias.)

GABAPA (imposto da) em Pernambocofoiextincto.
Lei 58, 8 Outubro 1833, art. 30, S5.

GA.RIMPEIROS. - Vid. OfT. annexo áPort. 24. De·
%emb1'O 182.4. (CoU. Nab.)

GAZ: privilegio para illuminação do Rio de Ja
lJeiro por meio de ~az concedeu-se, e sob
que condições. Dec. 9 Maio 183.4.

- sobre despacho livre para S. Paulo. - Vid.
Av. 3 Agosto 1850. (Dia1·. 8467.)

GAZETA que se publicava na côrte do Rio de
Janeiro: seu privile~io exclusivo conce
dl:'u-se, e como, aos ol1ficiaes da secretaria
dos negocio estrangeiros e da guerra. Av. 4
Agosto 1815. (CoU. Nab.)

- oflicilll: crenu-se, e com que prospecto. 1 Se
Lembro 18li6 (Gaz. OfT. 1, 1. 0 vol.); para se
remelterem a elIa peças omciaes das secre
tarias de estado e repartições de marinha,
Av. 14 Agosto dito (Gaz cito 2); aos presi
dentes de provincia ordenou-se, e como,
distribuição e assignalnra, Circo 20 dito (Gaz.
cito 1); peças ofGcines da lbesouraria geral,
Av. 22 dilo (Gaz. cito 2); da alfandega, con
~lUlado e recebedoria da côrte, Av. da mes-

GAZETAS: seus portes nos correios. - Vid. Cor:
reio ge1·al. '

GAZUA quem fabricar ou trouxer comsigo com~

é punido. Cod. Crim. art. 300. - Vid. al'l<
270,

GELO: privilegio exclusivo para sua importação
no Imperio cODcedeu-se. Cart. 3 Agosto
1833 revogado declarando-se livre. Dec. 2i\
Fevereiro 1836.

GENERAL. - Vid. B1·igadei1·o.

_ 22 Janeiro 181.4, 2.& Junho 1820 (apenas cito nD
Repert. Cunho Matt. Suppl. General.)

de provincia: suas attribuições e obrigações.
Alv. e Reg. 21 Fevereiro 1816, art. 32. (CoU.
Nab.)

- em chefe: suas aHribuições e obrigações. Ah'_
e Reg. cil. 21 Fevereiro 1816, art. 33 (Cott.
Nab.); Alv. da mesma dala § 32.

_ para os que se distinguirão nas batalhas po-'-"
lejadas em Portugal, Hespanha e França 56

creou distinctivo honorifico, e qual. Dec.
lnstr. 28 Junho 1816. (Cott. Nab.)
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GENERAL (omcial) é o brigadeiro á visla do
Dec. Instr. .& Dezembro 1822. Dec. PJ. 7
Oulubro 1823.

r- de armas. - Vid. Commandantes de p7'ovincia.
Dec. 20 Fevereiro 1824.

.
~ como deverá proceder a respeito de officiaes

accusados em conselho de guel'ra por infor
mações de seus superiores, que sendo absol
vidos quizerem haver satisfação, etc., de
quem os accusou. - Vid. Povo 23 Novemb1'o
1825, annullada pela Res. 15 iVovemb7'o 1827.

;;- sello de suas patenles. - Vid. Sello. Instr. 14
Novembro 1833, 3rt. 12, ele.

F- em chefe: suas continenci3s militares. Provo
Tab. 8. o 15 Fevereiro 1843, § 19.

... quitação mandou-se dar a um, seus ajustes de
contas, e porque. Av. 9 Fevereiro 1850.
(Diar. 8325.~

GENERE (Inquirições de) quesello pagão.-Vid.
Sello. Instr. 14 Novembro 1833, art. 5, ele.

,GENEROS: seu despacho de entrada. - Vid. Al
fandegas. - Emba7'caçães me7'cantes.

to- seu despacho de sahidn. - Vid. ilfezas, etc.
Reg. 30 Maio 1836, arls, 151 n 189.

;.. seu fornecimento para os arsenaes de O'uerra
, I t/d oe mann UI. - I I • 7'espectivos m·senacs.

'- seu fornecimenlo no exercito. - COl/unissa
riado. -EXC7'cito.

~ co~o se for!le~em aos navios de guerra na
ClOnaes. - Vld. Annada. - Embal'cacões de
gucrra, elc.; e aos esLI'àngeiros. - Vicl. Em
barcoçõis de gucrm c..~t1'angei1'as.

GENEROS nos lrapiches. - Vid. Trapiches.

- direitos de seus despachos de enlrada ou sabi~

da. - Vid. nos respectivos lagares.

6 Fevereiro, 10 Abril 1809 (apenas cito no
Repert. C(lnh. MaU. S(lppl. Gencl'o.)

- das fabricas nacionaes como se mandál'ào em·
pregar. - Vid. Fab7·icas. -Exercito.

GENRO do mioi tl'O ou conselheiro de estado accu
sado pOl' crime de responsabilidade não p6de
ser seu juiz. Lei 15 Oulubro 1827, art. 22,
§1.

- e sogro não podem servir juntos c~mo jurados.
Lei 20 Setembro 1830. art. "7; Cod. Proc.
art. 277; Reg. i20, 31 Janeiro 1842, arte
357•

GENTE quem fornecer a nação inim:iga paTa fa
zer guerra ao Imperio COlDQ :lerá pll'nido.
Cod. Crim. art. 71.

GENTIL-Homem da camara imperial: Sello de tal
mercê. - Vid. Sello. Dec. Reg. 355, 26
Abril 1844, art. 26; novos direitos. - Vid.
Novos, etc. Lei 2l!3, 30 Novembro 18M,
Tab. S 19; é emprego honorifico, e como
se confere. Dec. 5,1,5,23 Dezembro 18ft7.

GEOMETRIA. - Vid. Aulas e os l'f.spectivos estabe
lccilll/mios scielltifrcos.

GERM.INAMENTO em que casos deve ter lagar.
- Vid. Reg. Avarias, al'ts. 11, i2, 1ll, 15,
approvado pela Res. 30 Agosto 1320. (F.
BOI'ges, Dicc. Jur. Ge7'111illa1llellto.)

GESTOS reputados insultuosos na opinião publica
constituem injurifl. Cod. Crim. art. ~36.

§ 5.
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GLOSAS: sobre embargos a accordão da casa da
Impplicôlçiio que julgou procedente uma.
Res. 20 Fevereiro 1818. (CoU. Nab.)

- Vid. Governador. Provo t.· 20 Maio 1816; :lo a

19 Dezembro 1826. (CoU. Nab.)

- poslas ás cartas, provisões e sentenças forão
abolidas. Lei 22 Setembro 1828, ari. 2,
S9.

GOlliMA: como se deduziria sen dizimo não men
cionado no Dec. 16 Abril 1821, Res. 2." 26
Fevereiro 1829 (CoU. Nab.); e como se co
braria na meza de diversas rendas. Reg. 26
Março 1833, art. 40, § 7; passou seu dizi
mo a ser provincial. - Vid. Lei 58, 8 Outlt
In'o 1833, arts. 31. 35; exceplo no munici
pio da corle, Lei .&0, 3 Oulubro 183h. art.
a6 e S1, arl. 39; Lei 98. 3l Onlubro 1835,
art. 9. S6; e como arrecadado na côrte.
Rel!;. 30 Maio 1836, arls. 98,99, SS 4 a 101.

(CoU. Planclt.)

~ elaslica: prh'ilegiou-se fabrica depannos della,
~ como no Pará. Dec. 698. 0 1.2 Setembro
1850. (Dia!'. 8522.)

.GONDOLAS fluminenses: para sua o"ganisação
por comp:lOl1ias. - Vid. Companhias. Dee.
Conel. 17 Outubro 1838, etc.

- na côrte, além dos 12.'tb800 da receita gt'ral,
passilrão êl pagar 25<71>600 para o cofre mu
nicipal, e com que applicação, Lei 586. 0 6
Selembro 1850. art. 7 (Diar. 8502.) ; ele
vou-se a 200 réis a taxa de cada passageiro.
Dec. 669. 0 7 Fevereiro 1.850. (Diar. 8360.)

GONGO-Socco. - Vid. Co~pan!lia lngleza de Gon
go 80cco.

GONILUA: sobre soa applicação lllegalmenle or
denada pelo governadol' de provincia em
omeial de justiça em Sanla Calharina. Provo
25 Se lembro 1822. (CoU. Nab.)

GONORRIIÉA. 8 Jonh() 1813 (apenas cito no Re
perto Cunho MaU. S"ppl. Gonorrlléa.)

GOVERNADOR de. . . . . . ordenou-se que 8 o
não inlromellesse como fizera emcausa que
se pleileava, que devia ser decidida pelos
meios compelenles. Av.12 Norembl'O 1808.

,
e capitão general de l\ioçambique: sobre o

facto de serem pelo secretario, de mãos da
das com o govel'oador, abertos officios para
um ouvidor. Provo 2. n 22 Novembro 1808.
(CoU. Nab.)

declarou-se ter cess:tdo o direito qne linbão de
dar patentes militares de 1." Oll 2. n linha,
compelindo-lhes só fazer suhir as proposlas,
e porque. Av. 2il Novembro 1808. - Vid.
Porto e Ci1·c. 15 Janeiro 1823 infra. . J

- os de Portugal e seus secretarias dp. e,lado
approl'úrão-se. Dec. 2 Janeil'o 1809 (CoU.
Delg.); reduzidos. e como. Cal't. Rf:'g. 6 JI1-.
lh3 1809 (CoU. cit.); regulados :seus po\le
res. Cart. nego 30 Agoslo dilo (CoU. cit.);
Carl. nego 16 Novembro i811. (Colt. cito

e cnpilão general: suas atll'ibuições sohre ca
deiras de ensino publico, Dec. 17 J<.n~iro

1800 (CoU. Nab.); Provo 4 Fevereiro 1809
(CaU. Our. Pr.); Provo 1il dilo. (CoU. Nab·l

e capitão genel'al da Babia foi advertido e ex
tranhado por excesso de jurisdicção e abuso
de autoriJade, iuLromeltendo- e na juris
dicção dos ministros ela jusliça. por Slla na
tureza indepenJenle da autorid,lde militar.
Ord. 2á Abril 1809 (CoU. NLLb.) - Vid.
Prol-'. 28 NO/lembro 18 til (CoU. cit.); Prov••
i. a 31 Janeiro 1820. (CoU. cit.)

das armas da cÔI'te enb'<lva sem precedencia
na sala do infanle almiranle l?;elJeral da ar·
mada. Ord. 1.. 2 Maio 1809 (CoU. Nab.);
Av. 3 dito. (CoU. cit.)

de capilania ordenou-se qne d'ora em diante
só assignasse os passaporles das emuarca
ções que despachassem dos seus porlos
Av. 29 Agoslo 1810. (CoU. Nab.) •

_ da capitania de Minas: cnvahradllra a05 sp.IlS

officiaes e forragens. Av. 30 Aguslo 1809~
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:(OYERNl\DOn do caslpllo ele S. J01io Baptista
d''Augia : rt'~uluu-sc seu soldo. Alv. 28 Se

'tcUJoro 1810.

_ e c~pitiio ~enf'rf1I; como se drwifio enten<1er a
Cart. nego 2 Al';oslo 1766.. (i2, c )ti Selem
Lro lí~lO. S 7, c Av. 29 Março 1806, ares
prito de pod.'r clle nos ca~o' '1Il1)l'evisltJs e

" de prumpl:l vro\idencia deliberar o que lue
parecer, dando d"'pois conla, dt·clal'uu-s(,;
exlranhando-o e adverlinrlo o dos Açores.
Provo '2.' 20 NOI"Ctu)lro 1S10 (CoU. i\a.b.);
Carl. ReI!. 5 .1<1ol'iro 1~11 (Cult. cit.); Pl'Ov.
31 dilo. (Cult. cit.)

_ de conqnista perdia os bens e ficava 10ha1lil
para uS empregos, si cOllsenlisse aos estran

l.p;,·iros 11l'guciar. Alv. 8 Fpl"el'eiro 1811.
(Pc/·. Souz., Dicc. Jm·. Govcnlador.)

- do Piauhy prr.so e sequestrado pelo do Mara
'DlIão Jui,mnncl;,uo sOltCll'. cxtr,mhalJdo·se a
e~le sevp.rameote o SP.l1 p'·ocetlil1leuw. Cart.

lRcg. 8 Março 181 L (Colt. Nab.); elao seu
secreLariolse mandllU resliluir f.IS, r.a lDeis eo
emprego. Cart. Reg. 9 ditlJ. (CoU. di.)

_ ,de••••• foi displ:'Dsado de enviar á,seel'eta
'ria a relação ol'denada dos fhisos rcceLidus.
Av. 11 Março 1811.

)- de Sl'r~i pe: elp\"on-se ordcnnelo fixa do. Dec. 1.0

2ü Abril, Provo 2.' 29 ~Jaio 1811 (CoU.
Nab.); bem a~sim o do Hio Gmude do

.Norte. Doc. 6 Maio dilo. (Cult. cit.)

- e capilão geoel'al das Ilhas de Cabo Verde:
ordcnou-se levantasse,. e porque, suspensão
do eleição do no\"os -nfficiaes da camara.
Provo 111 ~Iaio 1811. (Call. Nab.)

;,- da capilania de Minas: elos emolumenlos de
seu "ecrel:.1rin ordenou·se deducçõo de quota
pâra o omeial maior. Av. 15 Julho HUI.

~ e-capitru) g ne-ral do Maranhão por 'eXcesso de

1II

jnri:dicção foi mandaclo Pl·ocpssar. l:'tn ra.
7.ão da prisão e deporlar:'-àll d'~ nrn jui7. da
fóra, Provo 23 Agostt) 1811 (CoU. Nub.);
PI'Oç. 2;~ Setembco dilo (CoU. cit.j; Pt·I)\'. 19
Novembro l8ll. (CoU. cit.); sohre oult·o ~o·

vernadlll' da mesllHt capit'lnia lambem por
exc,'ssos de jurisuicção. Res. 20 Maio 1811.
(CoLt. cit.)

GOVERNADOR de ...••. ordeool1-sc-Ih~ quo
nUlIlerasse os offici<ls que diri~i5Sf:) á secre
laria de estado. Av. H Alll'i1l812.

c ofUciaes dos c~tados maiores das pl'aças qne
não lem f?;ual'llições rCf?;lllLlres não tem di·
reito a pn~lelld('L' promoções ('~m pt)rlll~al.)

- Vicio D/c. 6 Jnllw 1812. S 1 (CoU. Delg.l;
E dito 17 Ligoslo 18l.8. (Cult. cil.) .

- da capitania de Minas: declarou~se qual o
vencimento de seu ajlldante de ordens. ele.
- Vide AjL~dal1te de ol'd/:JIs de gore!;'l o de
pror:incin. Av. 13 llarço 1~f3; Carl. l{eg. 15
Dezembro 1819.

como deveria pedir armamento, petrcrxoS.Ql1
muniçóes de guerra. Av. 29 Maio 1813.

e capitão g.eneral de capilania podia conceder
sesmarias, subjeitas a confirmação, cooror·
me a Cart. ·Rf'g. 23 Novembro 1698. 
Vid. Rrs. H) Julho 1813 alwcxa á POl·l. 6
Julho 1830, pago 183, coU. 2.' (Coll. Nab.);
Dã() simples goveroac/{Jr. Provo 18 Af?;oslo
181.4. (Coil. cil,)-Vid. P7·OV. 5 Jall!to 1815

(Colt. cit!}

do Ceará: declarou·se que nenhuma autori
dade liohão os govel'lladorcs sobl'c .IS r !lelas
e Letls dos conselbos para fazerem permu
tações. Pruv. 27 JUl1ho 18th. (CoU. Nab.)
- Vid. ,PI'OV. 26 Oulubro 1'826. (CoU. cit.)

- da Ilha de Sanla Calitarina; declarou-se que
a camara não era ubrigada a,ir husca-lo
casa e acompanlw-Io para as fesli"idades.
que na procissão de Corpus Chri:Hi linha o

10
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primeiro logar immedialo ao palio. não po
rém lratamenlo de senhoria, á vista do Alv.
29 Janeiro 17119 e 2 Maio 1782. PI'OV. 2.·
23 Julho 1814. (CDU. Nah.)

COVERNADOR de armas: sua licença era neces
saria para poder ser cilado qualquer mililar.
Av. 4 Novembro 18L5 annexo á Provo 23
Novembro 1825. (CDU. Nab.)

- e capitão general da Bahia: indemnisação a
vereadores pelas propinas por aqnelles glo
sadas ordenou-se. Provo 1." 20 Maio 1816.
(CDU. Nab.)

~ e capitão general e simples governador: aos
seus secretarios se concederão graduações
militares, e quaes, 'e uniforme. Dec. 3 Março
1817.

do departamento da Ilha de Santa Catharina
foi eslabelecido presidente da junta de fa
zenda mandada crear, e com que poderes.
Carl. Reg. e Instr. 19 Abril 1817. (CoU.
Nab.)

lO-. da capilania era presidente da junta de fa
zenda; não porém os governadores inleri·
nos. PI'OV. h Julho 1817 (CDU. Nab.) 
Vid. Provo 2. Q 3 Julho :1.822. (Coll. cit.)

:- e capitão general da Bahia foi autorisado para
nomear e convocar ministros para a alçada
creada, afim de julgar os involvidos na re"&
lução de Pernambuco. 2 Cart. Reg. 6 Agosto
1817. (CoU. Nab.)

:-- de. • . . • • • despezas nos concertos de sua
casa declarou-se poderem fazer-se sem or
dem do erario alé á quantia de 400:t/) réis.
Av. 10 Setembro 1817.

os do reino de Portugal tiverão o tratamento
de excellencia. Alv. 22 Janeiro 1818.

GOVERNADOR e capitão general do Maranhão:
sohre a etiqueta nos cumprimentos e cor·
tejos da camara a elle mandou-se observar
a pratica seguida. Provo 3. 3 26 Janeiro 1318.
(CoU. Nab.)

da praça de Santos: foi-lhe concerlido aluPiuel
para casas. Provo 8 Agosto 1818. (CDU.
Nab.)

- da capitania de Pernambuco: pagamento an
nual de 200.tb réis ol'denon-se para aluguel
de casa. Dec. 26 Setembro 1818. (Cal/.
Nab.)

da capitania da Bahia: a seu secretario, e por
que, elevou-se ordenado. Dec. 22 Outubr~

1818 e a annexa. Provo 25 Janeiro ~821.

(CDU. Nab.)

- e capitão general de Pernambuco: sobre com·
mellimenlo de causa civel por portaria ao
ouvidor da comarca na qualidade de juiz dos
feitos, etc. Provo 1." 21 Junho 1819. (Catt.

,Nab.)

- e capitão general de S. Pedro do Sul oble\'4
faculdade para reservar para si um rincão,
e de que extensão. Dec. 11 Fevereir01820.
(CDU. Nab.)

e capitão general de Pernambuco declarou-se
não ler autoridade algnrn:t para snspender
execução de ordens da Relação. Provo 2.ft.
15 Maio 1822. (CDU. Nab.)

e capitão general de....••• : sobl'e c?
medimento com que seu secretal'io lhe deVIa
dar informações e fazer-lhe os cortejos eID
pralica. Av. 23 Novembro 1820.

e capitão general de Pernambuco: ao ama..
tluense ou pralicanle da junta da f3~enda
que servisse empregado na secretarIa do
governo, que gratificação se mandou perce-
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besse pelos passaporLes de navios. Provo 12
Fevereiro 1821. (CoU. Nab.)

COVERNADOR e capitão general do Maranhão
teve augmenlo de ordenado. Dee. 25 Maio
1821. (CoU. Nab.)

_ e capitão general de Minas: neF;on-se ao seu
secretario cobrar emolumentos, e qnaes,
de passa porLes que passasse, em vil'tode do
Dec. 2 Dezembro 1820. Av. 18 Junho 1820.

_ e capitão general de Minas como cessou de ser
governador de armas, com a existencia da
junla proYisoria de governo. Porto 26 Outu
bro 1821.

>- das armas: a clles são subordinados 05 de for·
talezas. Porto H Dezembro 1821. (CoU.
Nab.)

- e capitão general não podia conceder provisão
de advogado, e s6 prover os empregos de
fazenda e justiça, nos termos da Carl. Reg.
11 Dezembro 1799. Provo 1. a i Abril 1822
(CaU. Nab.); Provo 18 Maio 1822. (CoU.
cito )

de armas de Minas Geraes: por occasião da ida
do Sr. D. Pedro I á dita provincia, ordená
rão-se em vªrias provincias. Provo 2. a 9;
i." 1.3, 14. 16; 6." 17 Abril 1822 (CoU.
Nab.); nomeou-se em Minas em logar do
que existia pelo goyeeno provisorio. Dee. 19
dito; empossado por Poeto da mesma dala.
(Incl, Alb. Covernad01'.)

i- das armas da côrte: as funcçúes de quartel
mestre general annexál'ão-se ao logar de
ajudanLe general creado pelo Dee. 2lJ Junho
1818, e com que va nLageus. - Vid. Ajudante
gelle1"(ll. Dec. 1.3 Maio 1822 "nnexo â Porto
11 Março 1828. etc.

~ e commandantes de armas ordenou-se que
remellessem as informações e propostas por
intel'medio dos govel'nos provisorios respe
ctivos. Porto 12 Julho 1822.

GOVERNADOR da Ilha de Santa Catharl&a:
sobre procedimentos de oflicios escanda
losos e irregulares se mandou devassar.
Provo 25 Setembro 1822. (CoU. Nab.)

de armas não podião alterar os soldos. Porl.
13 Janeil'o 1.823; nem fazer passar paten
tes de officiaes de milícias e ordenanças.
Porto e Cic. 16 Janeiro 1823.

de armas. - Vid. Commandlllltes de p)'ovinci~
Por\. 21 Março 1823, etc.; Provo io Maio
1823; Parlo 7 Dezemlm> 1824' Res. 5 Fe
vereiro 1.825, etc. ; Circo 14 Março; Provo
22 Dezembro 1825; Av. 19 Abril 1826, etc.;
Av. '27 SeLembl'o 1828; Provo 27 Maio; Av.
27 Agoslo; Av. 1. OuLubl'O 1829, ele.

e capitão general: sua continencia militar e
tratamento tem os presidentes de província.
- Vid. Presidentes. Lei 20 Outubro 1.823.
art. 21.

e capitão general concedia licença para serem
citados os juizes leigos. Provo 1.· 28 Abril
1824. (Cott. Nab.)

do Rio Grande do Norte: sobre excessos de
jurisdicção por elle commettidos na arreca
dação de effe1Los naufragados. em que dera.
despacbos que eslavão na alçada das jusliças.
Provo 2,0 28 Ahril182lJ. (Cott. Nab.)

da capiLania de accordo com o bispo devia Cazee
conslruir cemiterios, e como, etc. Res, 12
Maio 182.& annexa ú Porto La 15 Novem-
bro 1825. (CoU. Nab.) .

do bispado póde ser o bispo eleito como viga
rio capitulai' nomeado pelo metropolita. e
com qlle direitos, - Vid. Provo 2;; Agosto
182!l. (CIJU. Nab.)

das arm~s da Bahia: para punição de seu as
s'assinnto providencias. Dec. 16 Novemuro
1.82'.; despezas com seu foneral auooá
l'ão-~e. Provo 2.' 26 Abril 1825. {CoU. Nab.i

u.
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COYERl 1ADOR e capilüo g-eop.ral como suppria
li ralla de secl'cLario rlll g"V"1'no. - vide
GUI'I:1'no. POl'L. 2. a 16 Nuvembro itl2ft.
(Colt. Nub.)

de' :lrmas: sens ajndantes. - Vid. Ajllr/antrs
ti,· onll'1ls dos COIJl1It111IrlO,~ dI! aT7/1I1S, ne~. 2. a

29 JaneIro :1.815; Av. 1 !\1clr~u 1S:W. dc.

- das armas de S. Paolo: 200,:t]; rs. se lhe man
doo abollar pnl'a alugllcl' d~ casas. Provo 9
Março 1825. (CoU. l' ab,)

das armas: nas iorormacões sobre militares
ordc'nou-se (Iue. :.dêlll d'ls mais requisill)s.
declal'a~Selll qual o diploma qUI:: linuão.
l>url. Circo 18 l\iar~o 1825.

- das armas da Bahia: aos offi iaes de sna secre·
taria se ampliou o art. ;) Dac. 20 Fevereiro
1t>2li; Provo 5 M.aio 1825. (Colt. N((b.)

_ i1ãs armas de S. P;lnlo uec1aroll-se elever com
1)1',11' á ~Ila Cll 'La a cnlJecc;ão de leis milita
l' s. Purt. 7 Junho 18~5.

- das al'mas de S. Panlo declarou-se como del'ia
})roc,'der a rc~peilo ue lIlilil:lres UO "olcs
pel Lt'uc('nlcs a oolras prol ioeias. Porto 11
J ui u iS:l5.

- d3S arm:lS não deve consentir alteracões na
lei dus tral:\nLOLos cnL('c os omciae~. Porto
i Aooslo 1825.

- oas arma da côrte passava pa saporte aos offi
cia.. ' militill'\)5 par.. potlel'elt! :<tilil' ua eôde.
PorL. Di AgusLo 181.5. (Cult. Nab.)

- oas armas ele Pernambuco: dec1fll'ou-se que
con[,lrme Circo 7 Dezembro 18"..U se dc~ia

proceder quaudo nece5~ilasse de offici' es
de ordt'nanças para caso~ eveotuaes. P01't.
1." 20 Sdcwbro itl:?5. (CuU. JV{~b.)

GOV[R~ADOR !lf1S armas de Govaz ueclaroll-so
COUlIl nonlC;lI ia de acc\ll't!" c:llI) o I'l'e~it.lenLe
IIS cOlllUlandaoles de halldeiras C"IlLl'a "$

llldios. - ido Comntl!/Idtll/lcs dI! bandeiras.
Port. 2.' 26 Selewbl'o 1825.

das armas da côrte; pro..-idencias se lhe orrlc~

nOIl lransmiLti se aos dl'! r/ll'lale7,"~ subre'
a!ilnenlo' c<ll'iLalivos. - ViJ. Alilllenlos,
Pudo 2.', 30 SeLembro 1825.

e capitão generaJ: snas propinas de alTemala
çil/l c1> conlracto' ce~sáriJo com a PnlV, 3J

Julllo 1822. - Vid. Provo :2." 17 Dezelllbl'(1
i825. (Colt. J\7ab.)

de armas uno é competenle para ordenar
de"pt'jos de L rras, e II1UIlOS ainda pal'il \Y'

cOlluecirneolo Je caSus clvcis por lll·io; e1.
tr<lorJillarius. - Vid. Provo 21 l"evcrt:i1o
18:20. (Coll.1Yaú.)

sobr~ :lpplicar-se fi mOl';lc1a dos presirlentes a
casa uenolllin da dog - GOyt'I'lliC!orl's 
no l1io GI',lI)de do Norle. 1'ruv. 2." 2~ Ju
nho 18213. (CoU. 1Vab.)

de nrmas: a nenhnm se dcve a1l0nar nas pro"""
,il](;ias qualltia alnullla a litulo de de-prl,a
do expeüleule. Prol'. 29 Aoo~lo 18:!ü. (Colt.
]Vab.)

das armas do Pad leI'O 200:t/) rs. (lp. ajnda do
cn to pal'a ida. Av. 17 Uulubro 1820. lCJll.
lfuu.)

da capitania do Rio Gl'anJe do Norte: nppro
"OU dpSIH'Z<l ordenada peln CX-~H\'(lrOi,~lor

pelo corrl~ da alUiu'a a ravol' U~ c(,rrelo.'
}lOsLo que illl'gal. e r;ll1sacla pelo ex.-uU\'!

dor. Provo 1.' 19 .L>.:zeml.H'o id2ô. (Culto
Nab.)

do nrmas do M:mmhão: mandou-se-lho ar~

hill'al' qlJanlia pal'i) ,dll,~t1el' rie casas. pruV.
2." 2li Janeiro 1d27. (Cvlt. Nub.)
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COVEnNADon d. armAS de Pernnmhnco: pareI
llara l'xpeiliPlltp dI' sua ~.>crelarjase mand'lIl
:Ihollal', e LJ.Z7)800 ii cada alUanUeU.ie. Av.
25 i\1aio 1827. (Cult. Nab.)

- de armas chamancln para srcrplario offi:ial de
2. R !illha, n:IO tl'1I1 e~le vellcimCllIII alKlIlll
1'O"l,11 oXIl"cicio, cpor'lue. Prol'. 27 Agu.:ilO
18~8, SiO.

- de armas sendo cnmulfltil'amflnle o presidente
d" PI'OI'illcia CtlUlUlallC!"nle d'l.~al·llla<, q"a.... s
Fâo os "uncillwlllus du secretario que l.allT
bem fÔl' secrctül'io militar. PI'OY. cit, S11.

- dearmas: c1ec1:lron·se qne rara serem all.en
dicllls reljn/"'illll'nlos dI> llJilital'es pf~<1jll<l1J

Jict'llça. devião S"I' 11<'1' .dl.>:; illrUl'illJd"s.
Circo 2i hlJiu 1830. (Cult. lVab.)

...=.. crdrnou-se que não hOlll'csse c1'ora ('m diant.e
elllpre;.:nt1,) mililar al~lI'lI Com eslp Illulo,
que sel'il sub~lilllidu pelo de cUl1lwau<.l"utt'.
fll:S. :28 Junho 1/:)30, <!rl. 3.

- sullalrcrno qne spllo paf;a da patenle. - Vide
Seltu. luslr. 11& NU\l:lwbru 183;), arlo 12.

GOVEn~A~çA.- Vil!. Camaras i11ullicipaes.

GOVETINO 00 reino oe Porlnp;:l] foi inS!:lur:ldo.
1l roc\. J 8 Sl'lPlIlhrll ll;tlS (Coit. Delg ); tUI'

mulas do j!;"H'1 II" rr'IlH:e7. ~e IIl;lIlt1Únl(1 1"IS
CiU'. Ass. 339, 12 ~l<iiu ltil0. (Cult. Ass.)

- adminislrolivo oa mnl"illha da côde elo Rio rlf!
Janeiro. - Vid. AnImal de 11m·ill/ta. Av. 22
llt::wwbro 1808.

...,. interino de capilania: jlliz de róra sprvin~o.

CIU seu COUle n~IO podia só as"ifíuar va\ldà
OIl'lIl" paL~ult:s Uldit~l'es. Pruv. 13 Auril
itl09.

COVETINO intl'rino de atinas: sohre municões 6
c;l\al~;1I1111'i\S de sous officiaes. Av'. 26
Ou llloro 1.S09.

intr'rino de Pianhy: sobre pl'oceclimcnlo de
dous IlWOlhl'OS cOllll'a unlra;f qnelll SII pen.
d(>r'-IO de lodos ClS C<lr~os. e L'f'lI1cllerão
Pl'l'SO pHa a côrle. Provo 2::1 t\ovcUlhro
1St!!. (Coil. Nab.)

- de capitania general e seus secrelarias. - Vide
GOL'entador.

interino de pl'ovincin 1150 podia ser exercido
por Illclllhrn omeial rt,fol't1Hldo po:lo que de
luaivl' pateule. Av. 30 Agu·tu 11>2U.

do rl'ino do Brnsil flli encnrregnc10 ao principo
J(,~I lia :lusl'lIcia de St'll pni. e com quP. ins
tr'ucl:Õt:S. Dec. 22 bril 1821; c olltro da
nle.-Ula dnLa; orr.l<'llados dos 5I'CI·.. lario'> in~

tt'ríflll~ III.meaetos. I)l'c. 1 dilo. (CaU. Nab.)
- Vid. Minisll'lJs, ele. Lm CÚLlsl. Purt. 1
Oulubro 1821, elc.

das nrmas d'\ côrle e prol'incia fui commet -'
.. ido a lima COIl\luissão militar, e CÚUlO. Dec.
6 Juuuo 1821.

provi~orio P.nl Minas: S01tI'C sua formaç:io.
Av. 30 Julltu; Av. 1" A~o:;lll: V. 20 Sc
telll\11'o; Pur\. 15,26 OUllllll'o 19~1; exiuio
I>e lhe r"lI1,'ssa de r..rç., para a ('ôrlt>; C~rt.
I\1'g. '12 J .. nciro e 12 )\<ir:tl 1822; t'.·igil''-IO
SI' (ftoclarflçõE-s a rl'-pl·ilo cio I'" 'o!ll ecitlll'lIlo
do priflcil'c '·l'g.... lll ";)Iias oulra' pro' Ide'n
ci"s. Puno 9 Abl·i! 18~2; COII~t'I'1 ado foi
f:!'v,·.'nador de nl'lllas pI l' cl1(1 110m ado.
1)Ofl. :!.' dilo (Coll. !\itlb): Pnrl. J .• 10
dilo (ll/d. /1 l/). COI'ITIIO); 2 !lorl. 11 dilo
(Cu/l. Um'. Pr.); ,2 dilas 12 dilO ICo/l.
Nab.); Porl. L" J3; 1.. i/'dilo (Co/L
Ouro p,·.); Por\. 1S; 2.· 10·tl.L1I (CDU.
lVob.); il03 ollicia s de sua sccl'el,lIia quo
ordl'lIndo prolisuriam,>nlc se malldou dai',
Por!. 2." 20 dilo; em prpgo de pe,lé ·lrl's•
Porl. 3.' dilo; dcci 'flo d' uiv,'l'~"~ quesilos.
1lol"t.·nl'1. /,.. dilo; l'!"içõ/''' do lllll'O t;uveruo
plovibOl'ÍU. Porl. 10, :W J\Jaiu 182i.
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GOVERNO provisorio em S. Paulo: sobre sua
ioslalbção e mal·cha. Prov. 9 Agosto 1821
(CoU. Nab); communicárão-se as occuITen
cias de Minas. Porto 14 Abril 1822; man
àou-se substituil', e como. Dec. 9 Setem
bro 1822.

- provisorio da Babia: sobre sahida do general
porloguez. 2 Cart. Rep;. 15 ,Junho 1822;
para manter-se sua uniformidade nos diLfe
renles ramos de ad ministracão na Bahia
providenciou-se, e como. Porto 5 Dezembro
1822. (CoU. Nab.)

pl'ovisorio: por seu intermedio ordenou··se
fossem pelos governadores de armas envia
das as representações, etc., que dirigissem
â presença do principe. Port.12 J ulbo 1822.

~ provisorio de Goyaz: declarou-se competir-lhe
nomeação de procurador da corô.a, e por
que. Provo 27 Novembro 1822. (CoU. Nab.)

declarou-se ter preferencia Da compra de ~e

Deras, e quaes, apresados pelos corsarios
brasileiros. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 2, art. 8.

provisorio do !lio Grande do Sul: decla
rou-se que os de provincias em que houver
capitães generaes vencem ordenado de um
conto, sem emolumento, conforme o S 5
Lei 1 Outubro 1821. Por t. 2. a ii Janeiro
1823 (CoU. Nab.); e assim se mandou pagai'
a membros do de S. Paulo, apesar do Dec.
18 Junho 1822. Provo 15 Sete muro 1823.
(CoU. Nab.)

- pro,isorio de Goynz declarou-se que não po·
dia perdoar criminosos. Porto 13 Janeiro
1823.

~ provisorio de J!lemambuco: em seu nome se
lavravão as patentes de milicias e ordenan
ças. Porto Circo 15 Janeiro 1823.

GOVERNO provlsorio de S. Paulo: competia-lhe
nomear de seus membros o presidente da
junta de fazenda. Provo 1.5 Janeiro 1823.
(CoU. Nab.)

- de provincia: recommendou-se a cada um
encarregasse á camara cuidado sobre subo
sCl'ipção para compra e reparo de embar
cações de guerra e auxilio aos thesoUl'eiros
para remessa dos dinheiros. Dec. PI. 24 Ja·
neiro 1.823.

provisorio': qual a sua suprema autoridade,
S1.; subjeição a ella do vedol' da gent(1 de
guerra, e como, S h; approvação de pro
postas de officiaes de milicias, § 5; idem de
Lisboa, § 6; auturisação para baixas e pas
l3agens, § 7. Porl. e Doc. 21 Março 1823.

- provisorio do Espirito Sanlo: declarou-se não
ter superioridade sobre junta de fazenda,
e não poder ordenar despezas, sem aulori·
sação, salvo quaes. em casos urgentes,-p.
como. Porto 2/, Março 1823 (CoU. Nab.);
Porto 2h Março 1824. (CaU. cit.)

civil e militar nas provincias: extremárão·se
seus direitos e deveres reciprocos. Porto S
Abril 1823. (CaU. Nab.)

- pTovisorio de S. Paulo: dedal'ou-se não poder
pertencer mais ao seu secretario passar .as
pl'ovísões de serventia de officiaes de justi
ça, porém mandou-se restituir-lhe os emo
lumentos depositados. nes. 24 Abril 1821
(CaU. Nab.); Porto 28 dito e annexa; Res.
i." á Dezembro lR2á (CoU. cit.); Res. ~t
Junho 182/,. (CoU. cit.) - Vi(l. ReJ. ii
Dezembro :l.82!t ilLfi·a.

- provisorio de Minas: como se faria sulJstilui·
ção de seus membros impedidos. Podo l
Maio 1823.

provisorio do Rio Grande do Sul: seu membro
. podia tambem se·lo da junta de jusliçà Cl

receber ambas as gralificações. Res. 1.' 11
Setembl'o 1~23. (CaU. Nab.)
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c;OVERI';O representativo monarchico constitu
cional quem alacar corno é punido. Proi. 2
Outubro 1823, art. 7, mandado observar
pelo Dec. 22 Novembro 1823 e Res. 11.
Setembro 1826 (é o do Irnperio, Consto
art. 3), substituida pela Lei 20 Setembro
1830, art. 2, S1, e Cod. Crim. arts. 85, 90.

- provisorio de Pernambuco: declarou-se não
incompativel este cargo com o de subslitulo
de cadeira de rhetorica, etc. Res. L" 18
Outubro 1823. (CoU. Nab.)

- de provincia ; regulou-se em todas o numero
de seus membros, fu ncções, ordenados. etc.,
abolidos os goveroos provisorios creados
pelo Dec. 29 Setembl'O 1821, sendo conDado
o governo de cada uma das províncias a um
presidente e conselho. Lei 20 Outubro 1823;
~!,U ,secretario, arts. 4 a 7.

- provisorio de Santa Cathnrina: foi-lhe tolhida
faculdadE.' de dar sesmariag, e porque.
Provo 13 Novembro 1823. (CoU. Nab.)

- seus secretarios ordenou-se que recebessem
quinla parle do ordenado de aiada de cuslo
para viagem, conforme o art. 6 Lei cito
Porto 13 Dezembro i823. (CoU. Nab.)

- provisorio da Bahia: sobre providencias por
elle dadas para acalmar commoção prove
niente da nolicia da dissolucão da consti
tuinte. PorL. 1.a 5 Janeiro 182ft. (CoU. Nab.)

- provisorio do Espirito Santo: recoromendou
se-lhe aldeamento de Indios, e como_
Vicl. Aldeamento. Porto Reg. 28 Janeiro
1824.

- seus secretarios não podião ser eleitos mem
bros do conselho geral. Consi. art. 79.

- ecoDomico e municipal das cidades e villas io-,
cumue ás camaras.- Vid. Camaras Muni.·
cipaes. Consto ari. :167.

GOVERNO provincial (presidentes) proverá ao.
transporte dos depu tados, e como. Inslr.
26 Março 1826, cap. 9. § 3. - Vid. Depu
tados; e prestaráõ o necessario para remessa
das autbenlicas de umas camaras ás outras,
ele. , S1.0.

provisorios: patentes de commissão a officiaes,
passa-Ias declarou-se só pertencer ao Im
perador. Provo 25 Maio 18211.

de Goyaz: sobre fôrma de supprir a falta de
officiaes de sua secret~ll·ia. Porto 2." 16 No
vembro 18211. (CoU.Nab.)

do Pará: emolumentos de seu secretario man
dár50-se depositar até resolução da assem
bléa, visto o silencio da lei a respeilo. Res.
H Dezembro 182.4 (CoU. Nab.); idem nas
Alagôas, Prov. 5 Fevereiro 1825 (CoU. cit.);
idem em Minas, Provo 2." 18 dito (CoU.
cit.); sobre concessão provisoria pedida dos
ditos emolumentos até ullerior deliberação.
Res. 2 Outubro 1827. (CoU. cit.)

. .
do Espirito Santo: pela sua secr'etaria decla

rou-se deverem ser passados os titulos dos
guardas-móres das terras mineraes na pI'O-

vincia. Porlo 2." 10 Janeiro 1825. (CoU.
Nab.)

de S. Paulo: o secretario nomeado em 1'e
cond ucção, e que não servira, se mandou
restituir os povos, etc., direitos pagos.
Res. 2." 19 Abril 1825. (CaU. Nab.)

livro da porta deve haver nas suas secreta
rias. Porto Circo 27 Abril 1825, S3.

absoluto: camaras que o pedirão. - Vid.
Absolutismo.

- juiz de fóra que dera criminosos passos contra
o aclual syslema jurado foi suspensó e man
dadq vir ,á côrte pnra responder. Dec. 2.·
i8 Maio 1825. (CoU. Nab.) .
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,... de Goyaz: vencimentos do amanucnse e por
leiru de sun liecrela,·ia. Porto a.a 20 Setem
hro 1825. (CoU. Nab.)

- n~o deve in~e,:'Il' ·se em negocios cuja dpeisão
penda d'e meios ordillal'jos. de f(llfl devPOl

bnça.:. mão os interessados. Porto 17 Agosto
1. ~" <_'<:D.

GOVE l:'iO: reLI' los de S, M. o Impel'urlor- em
CllI'pO inteiro se mandéll'[IO fazer p<lr-a li:!
pal;ocins d JS governos. Porto 1 Junho 1/j25.
(CoU.ll'ab.)

-:.. pl'ovisol'io de Malto-C I'Ogso: sobre ~ separ~ção /
da cidade deste nome e recHsa de obedlen
cia áquelle, providencias. Res. 20 Dezcm~
bro 1825. (Cott. ll'czb.)

séus palacios são ha!litação não só dos presi.
dentes como dos vice pre~idenLes 9 quando
chawadü:! a servil'. Purl. J, Juluo iS28.
(Catt. l1'ab.)

tte qne allribuições foi invesLido ppla eXlin~çã.
do desembargo ao paço e mela da conSCH'n·
cia. Lei 22 Setembro i828, art. 2. S 1.1.

de Gnyaz: sen srcreLario. flne recehcra orde
nar/o de ãoo;[í) rs. qU;)Qc!o se lhe devia de
600W;. conrol me Prol'. 5 Abril j í52. remeto
teu-se ;l()S II1cios ordinarios. Ues. 1." 1S
Janeiro 1828. (CoU. N(lb.)

recebe recomJ,Uendacõ~s. mas não netermin30
qõcs, das camar·as·le,::-islativus. Porto 2."11
Agoslo 1828. (CoU. lVab.)

COVEP.NO deve rne,· )jquidrll' n dividn rnT1]jrll.
e de que 01élIlPi,·a. - Vid. Dil'itLflS. L"i JS
l\'óvf>ll1bro 1827. art. 2; é f('sponsllvel ~i
(}'j:;lralll" os capilaes 011 rendilllcnlHs.arpli_
carlos ii crlixa de amurlisa-çào..- "id. Ci.li.ca.
Lei cit. ad. 51>.

da Bahia: officiaes de sua secretaria tiv(,l'ão
roais ue all~menlo a tel'çél pnrte dos Melena.
dos. Porto 1.' 30 . gosto 18:25. e Provo 20
Fevereiro 182C1 (CoU. Nab.); e aos Sl'lIS es
criplurarios. Purt. h.· d~to, (CoU. Nab.)

'-

~ do l\iaranhão: seu secretario lambem secreta
rio militar que vencimertos linh'l. PI·OV. 22
DpzemLro t825, (CoU. Nab.) - Vicl. Pt·ov.
27 Agosto 1828, § 11; a oulro seu secrc~ario

depu lado á asseml>léa ger::d, além da ajuda
de cuslo se mandou abonUl' o ordenado re
cebido adianlado, e até {[ue época. Res. 1."
2 Abril :1827 (Coll. Nab.); outro de Per
naD1\jllco.~Rcs.2.", 'iS'Maio dito. (CoU. cit.)

~ do Para: ordenado reclamado por s~cretarit

de tempo que não servil'a mandou -se. e PU1'4

'qlle, c C01110, pagar.lhe. Res. 6 Maio 182~.

(CDU, Nub.)

a censurn de seus aclos em lermos decenles
'posto que vigt)rosos nào é criminosa. ~
20'Selembl'o18'30,<II,t. 3. S2; Cod. Cl'ltn.
art. 9, § .&.

:... 'de Pernambuco: assignar o secrelarioroFl\cios
em logar do I residente ó contra as Pruv.
26 Novembro 1730 e 6 Janeira 1732. Provo I

14 Maio 1827. (CoU. Nab.)

os minislros e secl'ebrios de eslado que alteo-
. larem. e como. conlra a [órma de governol
estabelecida cpmmeltem ,tfaiçiio, e como sào
pu.nido~. Lei 15 Olllubro 1827, art. 1, § 1~ll
n,°:l, S3.

_. eslran~eil'o: quem, sem a.ulorisação. oelle
aceitar carta de cOI'so,.exerce pil'alaria. cod.
Crim. art 82, § 5,

é pirata lodo o commanuante de navio que
lrouxer. pa peis de govel'nos differeotes. e

, como punível. Cod. Crim. aI t. 8J. § 3•

-' crimes contra seu chefe.quues sã9f C comopst'
nido3. Cod. Cl'Ím. arls. ,87 a 90.
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GOVERNO da Bahia: deu-se organisação, e qual,
e emolumentos á sua secretaria. Res. 7
Agosto 1832; sobre a qual, Av. II Fevereiro
1833.

_ suas secretarias forão os presidentes autorisa·
dos para organisal', e como. Lei 24 Outubro
1832, art. 65, excepto nas províncias em
que se lenba decrelado a reforma, art. 66.

- sellS secretarias as islem ás discussões dos 01'

çamenlos de receila e despeza provincial,
por coovile dos conselhos geraes. Lei 2.4
Outubro 1832, art. 87; Lei 58, 8 Outubro
1833, art. 38.

- seus secretarias para receberem ordenado não
precisão de altestação. Dec. 2 Março 1833,
S21.

:- seu secretario que servia como conselheiro do
gGverno accumulava os ordenados, e por
que, apesar da Lei 20 Outubro 1823. Av.
i2 Março 1833.

- ào Rio Grande do Sul: sobre emolumentos de
official maior e officiaes de sua secretaria,
duvidas se solvel'ão conforme aRes. 25 Ou
tubro 1831. Av. 12 Novembro 1833.

- nas suas secrelarias se cOllservaráõ extrnctos
das ol'dens do thesouro ás thesourarias.
Circo 5 Dezembro 1833.

- não p6de alterar sentenças de commissão
mixla. - Vicio Commissão mixta.

- não p6de annullar sentenças do poder judicia
ria, nem deve aconselhar as partes. Desp.
2-2 Setembro 1836.

- seu secretario não póde ser tambem fiel de
tbesoureiro. Ord. 10 Junho 1843. (Jom.
169. )

1II

GOVER O: contador de tbesouraria nomeado
secretario interino do governo conserva o
seu logar, mas sendo definitivamente no
meado perde-o. Ord. 11 ~Janeiro 18li5.
(Suppl. ao J01·11. 30.)

da Parahyba: secretario del1e, no cuso de não
poder ser pago pelo cofl'e proviociul em ra
zão de hnver 11 re pecliva assembléa suppri
mido o emprego, ordenou-se fosse satisfeito
renlisando-se por empre limo pedido ao
cofre geral. Ord. 5 Fevereiro 1845. (J01'11.

53.)

seus secl'eLarios não podem ser eJeitos depu
tados pl'ovinciaes. Lei 387, 19 Agosto 1846,
art. 83.

- hrasileiro obslou a armamento em corso nos
seus portos em nome do governo mexicano
contra os Estados-Unidos. - Vid. Cono.
Circo 27 Fevereiro 1847, elc.

- correspondencia sua com as autoridades da
lmperio. - Vid. os respectivos eslabeleci..
mentos.

seu secreLario que novos direitos paga do seu
diploma. - Vid. Novos, etc. Av. 13 Abril
1.847. (Gaz. Off. 188.)

suas secrelarias só em casos muito especiaes
devem fazer segurar sua correspondencia
nos correios. Av. 9 Junho 1847. (Gaz. 0rf.
41,2. o vol.)

de pro~'incia : declarou-se que a copia de acta
de apul'açào geral de vereadore que deve
exislir na secretaria, suppre a falla do res
pectivo livro. Av. 101. o 29 Agosto 18li8.

seu secrelario deputado provincial não accu
mula os vencimentos de ambos os cargtls,
pertencendo os de secrelario ao official
maior que o substitue; regulando.se o di-

H
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rci{() dos offici3e~, chnmndos a desempenhar
as [\Incçórs de officiaJ m::lilll', p!\la Ip~isla

ção provincia!. Av. 21 SetemLro 1.8118 (Con"
A] e1·C. 266.)

GOVElUxO de faeLo da Ilha (ln Sicilia: obrj~açães

de seus oa\ ias a respeilo de \'erflcidade dos
despachos para poderem tp.r sahida. Circo
9 Março 18.&9. (Dim'.8058.)

designa os sommas necessarias pal'a despezas
da marinha em S. Peul'o do Sul. Av. lustr.
83. o 30 Março 18l~9, art. 9, 1S.

do Rio Gr'[llldo do [ orte; a escripturario que
substituira secretario mando l-se abonar
quinta pade do ordenado. Av. 6 Setembro
1849. (Dim·. 8201.)

approva os regulamentos internos das praças
do commercio das províncias para lerem
execução. Dec. Reg. 648.0 10 Novembro
i8M), art. 71.

- de provincia : em sua secrelaria devem os em
pregados de correio registai' suas nomea
ções. Av. 25 Junho 1850. (Dicw. 84.&.&.)

- foi au torisailo pam,' e como, c1nssificar as
comarc::Is. Res. 559. 028 Junllo 1850, art,1.
(Dial', 8!t95.)

da província do Rio Grande do Sul terá livro,
e como, cscripluracio para l:tnçameolo da
co-wpl'a de cavallos. Instr, 26 Julho 1850,
art. 16. (Dia?'. 8"80.)

como nomeará os cbefes de policia. Dec. 687.°
26 Julho 1850, art. 6; ao secretal'io do da
provincia devem os juizes de direito nomea
dos declarar si élccitüo o logar, e em que
praso, a.d. 211. (Dia)', 8500.)

- foi aulorisado para delerminar, e como, o
numero e localidade dos cemilerios publicas
na code nes. 583. 0 5 Setembro 18~O.

(Diar. 8501.)

GOVERNO não póde applicar as con ignaçães (la
umas rubricas a oulras, e pOI'que, art. fJ.~

§ 1, no caso de urgencia e n50 estar l'ellDido
o corpo legislulivo, CUIDO poderá autorisar
despezas abrindo credilos extraordinarios,
2 a 11, (Dia1'- 8503.)

que funcção tem a desempenhar a rr.speilo da
guarda nacional. Lei 602. a 10 Selembro
1850, ::Irt. 12, § 5, arls. 18, 25, 6S, .&9.
50, 51 , 5l1, 57, 62, 63, 65, 66, 82, 8;~,

1J8, 124 (Vim'. 85/,0); Oec. 722.° 25 Ou
tubro 1850, art:;. 7, 71, 76, 8 t, 82,86.
(Dia!'. 85.&1.)

não eslá alltorisado a coocNler terras derolutas
(óra dos casos da Lei 601. a 18 Setemuro.
Av. 1i Outubro 1850. (Dia1'. tl52h.)

designa qual o juiz municipal que deverá servir
oe auditor de mal'jnl1a nas provincias.
Vid. Africanos. Dec. 708. o U Outubro 1850,
arts, 15, 38; na secrelari::l do governo de
provincias fica t.raslado do processo de eon
trabando de Africanos, art. 21; O governo
desi~nará o escl'ivào privativo de taes leitos,
art. 22. (Dia1'. 8526.)

GOYANA portugneza e franceza: seus limites
fixárào-se. Com. 28 Agosto 1.817. (Colt.
Nub.)

GRAÇAS opporLnnamente feitas pelos soberanos
nüo se devem tornar ionteis e de oenllulD
effciLo. nes. 16 Março 1810. (Cott. Nab,)

e mercês: sobre clias intendia o descmhDl'gll
do paço; si como taes lhe pertenciüo as cCS
sões de aforamentos de prasos, ~ Vid. Rcs.
1.1 Julho 1820. (CDU. Nab.)

e mercês ficúrflO sendo expedidas pela 5c~re

taria do Reino. - Vicio Secretarias. Lei 18
Agoslo 1821, § ", ele.

- e officigs pertencentes a pessoas residenlCJ
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em Portugal dcclarár1ío-se de nenhum
elIeilo. Dcc. 11 Nuvemhro 1822 (Colt. OUT.
Pr.); para cnjn eX{'Cllç~O. Pr(\\'. 1.·9 De
~embro 1822 (Colt. Nab.); Porto 1. Março
1823. (CoU. cit.)

GllAÇAS não podem pedil' nem aceitar os depu
lados á assemblé[l con tituinLe, duranle a
depuLação. Lei 20 Outubro 1823, al'tti. 2,3.

- pertence ao poder executivo conceder, e como.
Coo~t. art. 102, § 11. - Vid. m·t. 179, SS
1.4, 28.

- (perdões) a reos. - Vid. Penas.

- espirilnaes, dislincç1ío ou pririleg-ios na jerar
cbia ecclcsiaslica o que cmpell'al', spm
le~ilima licença, de auLoridade estrangeira
denlro ou fóra do hoperio cllmo e punido.
Cod. Crim. art. 81. - Vid. Consto alL 7,
S3_

- os requerimentos perlindo-as feitos por mili
tares para remuoerrição de serviços,'como
derem iser inslruidos. Vee. 89, 31 Julho
1841.

os reqnerimentos pedindo-as em 'remuneração
de sen'iços feiLos [:lor oLliciaes ou iuJiviJuos
da rl'pal'Lição da l.llarinufl, elevem subir á
imperial presença p~r inlermpdio da res
pecLiva secrciaria de estado. Dcc. 90, 31
Julho 18ll1.

aos concessiona rios se ni'io expedem os litulos.
sem mostrarem conhecimento de halel't'm
pilgO os novos direilos. Ord. 20 Dezembl'o
18LJ2 (.f01'1l. 8, 18h3); Dec. Reg. 293. 8
Maio H:l1l3, art. 8.

- suas pelições feilas por em pl'egndos de repar
tições subordinadéls ás lhesourarias podpm
pelos inspeclOl'es ser informadas, subindo
POI' intermedio dllS pl'esidenlcs, qlle sobre
ellas farilo ob",el'vacõps que julgarem a bem.
Ord. 11 Maio 18hll. (Jom. 14::!.)

GRAÇAS: regulou·se o modo por que nevem (las
prlJvincias ser dil'l~iJos ás secreLarias res
pectivas os requ,'rimpl1tos em que dias
forem pedidas pp.los empre~fldos das divp.r
sas r'·parlições. Dec. <:i32, 27 Agoslo 1.8.49.
(Dia7'. 8205.)

GRADUAÇÕES: no con.elho supremo mililaI'
omcial maior é de telwnte coronel. RI!,. '2:l
Maio 1808; e lnmhf'UJ ifl:uul os oUiciaes.
Uec. ti Fevereiro 1818 (R '/Jf'I'L Cttl/h • .ILllt.
G,'aduação n. 03, § 2. - Vicio Consdho Sup1'e
mo. Dec. 23 Julho 1821.

a respeito dos cnpitães móres de orc]pnnnças,
26 A~oslo 1808 (opeTlus cil. /10 Rl'pell. CUI/h.
Mal. SI/ppl. 6raduaçcio 11. 0 4.)

de cirurgiões df' J'egimento de milícias. - Vid.
CiJ'lL1'giiío. OIr. 9 Junho 1810.

de tenenle linhi'io os commissarios ra~arl(Jres

das Lbesourarias dns ll'op' s. Res. 2f) Sell'm
hro 1810; dos olTiciaes de bllfelfl, c'ljlilfllr. J

Res. 16 Alll'il 1812. (Rt'pert. Cunh. Mat.
Gl'llduuçào TI.' 5.)

- a officiaes do cxercilo. - Vid. Offi.ciaes.

dos empl'Pf1;ndos do exel'ciLo não combaLpnles
em Púl'll1~al. Porto lt Setembru18L1. (O.
emit. Exll'. 1.)

dos secl'elal'ios e officines de sPcl'elarin d~ go
,'cl'no de armas. - Vid. Ajudllntes de ordens
(ir c01l!1IIemdanles de annLls. PUl't. \J Jaueiro
1812.

do secrelnrio da acndemin militar. cnpil1ío.
Ples. 16 !\1nrço 1812. (Rl'pel't. Ctmh. Mut.
Graduação 11. o i$, § l,.

do physico-mór da nrmada. - Vid. Cirtl7·gião.
Dec. 4 Dez ruLro 1814; do cil'lIl'fóãtl cid ar
mada. - "id. Armada. Uo'. 8 Junllo 1816.

li
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GRADUAÇOES dos officiaes de fazenda que servião
de vedores da gente de guerra. Dee. 3 Março
181.7.

dos secretarios de governadores e capitães ge
neraes. - Vici. Govemad01'. Dee. 3 Março
1817.

entre os membros de juntas de fazellda regu
lava sua presideneia interina. - Vid. Jantas
de Fazenda. Prov.4Julho 1817. (CoU. Nab.)

- não podem conceder os commandantes aos
ofliciaes inferiores e soldado.> dos corpos.
PorL 23 Dezembro 182.&. (Repe1·t. Cunho
LUato Graduação n. o 8.)

nos postos Ja armada, 3 Fevereiro 1825, 29
Outubro 1.827, 14 Junho 1.830 (apenas cito I

110 Repert. Cunho Mato Suppl. Graduação
11. 0 2.) - Vid. Annada. Res. 1.7 Janeiro
:1.826.

~ de empregados de fa~enda da armada. - Vid.
Armada. Dee. PJ. 27 Setembro 1828, etc.
Contadorias. Dec. 489, 19 Dezembro 1846.

não superiores em categoria a respeito dos ag
gregados. 21 Outubro 1828. (Repel·t. Cunho
Mat. Suppl. Graduação 11.· 5.)

honoraria dos (,fllciaes da armada. - Vid.
Armada. Dee. 18 Janeiro 1830.

militar em remuneracão de sel'vicos no exel'
cito e armada. - V·id. Bxercito:- A1'1nada.
Res. 23.· 16 Agosto 1838.

.- na presidencia de exames da escola mililar.
Vid. Escola militai'. Dec. Reg. 29, 22 Feve-
reil'o 1839, art. 23. '

de medicos e cirurgiões do hospital mililar.-.
Vid. Hospital. Dee. Reg. 397, 26 No\'embro
18M~1 arts. 71 a 7h.

GRADUAÇÜES de alferes alumno da escola mili
tar quando se obtem. - Vid. Escola militar.
Dec. Estat. 404, 1 Março 1845, arts. lh, 15.

do directol' geral, e de aldêa, e lhesoureiro dOI

Ioclios. - Vid. Aldeamentos. Dec. 426, 26,
Julho 18/,5, ad. 11.

quando da direito ao soldo respectivo. Res.31
Agosto 1846. (Gaz. Off. 18, i. o vol.)

de õfficiaes honol'arios do exercito. - Vid.
Exercito.

de ou lros certos e detel'minados ernpregados.
- Vici. nas respectivas l'eparlições.

não existe entre as comareus do imperio. Res.
559.' 28 Junho 1850, ad. 1. (Diar. 8495.)

sua concessão foi probibida, e com que excep
ções. Lei 585.' 6 Setembro 1850, ad. 11..
.§ 3; 3. (Dia/', 8500.)

- e honras de commandante superior de guaraa
nacional, art. !l1; quaes isenlão da guarda
nacional, salvo querendo e no mesmo poslD.
art. 56. (Dia)'. 85.&0.)

GRANADAS farão expressamente declaradas con
tt'ubando de guerra no TI'at. com Inglaterra
19 fevereil'o 1.810, ad. 28; 1.7 Agosto 1821.

- art. 1.5; com a FI'ança 6 Junho 1.826, al't.
21; com as Cidndes Anseaticas 17 Novem
hru 1827, ~ll't. 10; com a Prussia 9 Abril
1828, al't. 11; com os Estados-Unidos i2
Dezembro 1828, al't. 16 ; com Portugal 19
Maio 1836, art. 16 .

GRANADEIROS: seus dous batalhües regressados
de Pernambuco se munclárão conservar. e
como. Dec. 28 Abril 1818 ; volunlarios se
aceilárão, e corno, e quaes. Edit. 5 Outubro
1822.
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GRÂNADEIROS estrangeiros. - Vid. Dec. Tab.
9 Janci1'o 1.825.

~ em cada um de seus balalhões se suppl'lmlO
um alferes por companhia. Dec. 15 Setem
bro 1825.

GRÁO. - "Vid. Grátl.

GRÃO cruz de ol'dem. - Vid. O"dens.

o- mestrado de Christo: o solo do Brasil e suas
. igrejas nunca lhe perlenceu. - Vid. Ordens.

Res. 28 Novembl'O 1822 e 9 Novembro
182!.. annexas á Res. 1.' 4. Dezembro 1827.
(CoU. Nab.)

- mestre de ordens do Brasil. - Vid. Ordelts.

.GRATIFICAÇÃO a fabricantes, e qual, foi conce
dida para animação. Alv. 28 Abril 1809,
§§ 1,2.

~ a voluntarios para o exercito. Dee. 13 Maio
1808, declarado pelo Av. 22 Oulubro 1829.
- Vid. Exe1'cito. Provo 25 Fevereil'o 1825.
(Port. 1.2 Setembro 1825 cit. só no Repert.
Cunh. Mat. Gratificação n.O 31); Dec. 1.4
Julho 1828. - Vid. Recl·ula11lento. Lei 25
Novembro 1.830, art. g; Lei H.o 26 Agosto
1835. art. 4.; Dee. Instr. 73, 6 Abril 18li1,
art.1.2; Av. 3 Agosto 18.&8 (Can·. Merc. 216);
Corpos. Lei 51/', 28 Outubro 18LI8, art.
6, etc.

~ sua reciprocidade com as fazendas ioglezas
accordoll-se. Trat. 19 Fevereiro 1810, art. 5.

!- de governadores e commaudantes de armas:
211 Junbo 1810; 6, 23 Agosto 1825 (cit. só
Repel·/. Cllnft. Mat. Slippl. Gratificação 22.)
- Vid. Commandalltes de pl'ovincias; e ahi
tambem. Lei 2.& Olltu!Jr01832, 11rt. i8, etc.

I '

GRA.TIFICAÇÃO a escripturario ela junta dos
arsenaes do exercito. - Vid. Âl'senal do
cxercito. nes. 30 Abril 1814.

dos officiaes generaes, omeiaes, inferiores e
soldados do eXel'cito de PorLu!!;al em tempo
de paz fixárão-se. Alv. 1.· e ReO'. 21 Feve
reiro 1816, art·. 33 a 35, <1doptndo no Bra·
sü. - Vid. Exercito. ParI.. 16 Agoslo; Dec.
11 Novembro 1.8:l.2; corpos de linha. - Vid.
Dec. 25 Mm'ço 182,5 intra (11. Novembro
1829, só cito no RepcI·t. Cunho 1I10t. Suppl.
G)'{itificação n.°30.)

aos officiaes e soldados da difisão dos volunta·
rios reaes. - Vid. f/oltllltm'ios. Dee. 13 Maio
1816. - Vid. Corpos de Linha. Deco Tah. 25,
28 Março 1825; Provo 27 Ago'lo 1828, § 1.

a officiaes empregados no e tabelecimento da
colonia suissa. - Vid. Âv. 'l6 Novembro 1.819'
e a annexa Porto 4. a 3 Dezembro 182". (Colt.
Nab.)

- de officiaes militares empregados no arsenal
do exercito. - Vid. Res. 18 Setembro 1.819.
(Colt. Nab.)

- não estabelecidas por lei on decl'eto mandou·se
(;onsiderar exlinctas. Lei Consto Portug. 12
Março 1821., § 1, mandada observar pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2, explicada
quanto aos decretos pela Res. 11 Maio 1822
(CoU. LVab.); suspensa a execução daquel
las, e como. Deco 6 Dezembro 1823. (Cott.
cif. )

approvou-se lemporaria concedida 1)('10 go-'
verno de Pernambuco aos batalhões da pro
vincia. PI'OV. 17 Abril 1821. (Colt. Nabo)

- no archivo militar. - Vid. Al'cltivo militaI'.

de commandanles de corpos e compnnhia .
Vid. COlllmandanles de corpos, Commandan.
tcs de companhia. Porl. i. () Setemln'o
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1825; e Pro. 7 Janeiro, 25 Fevereiro 1826
(CoIl. Nab.); de com mando de corpo nflO
\'I'II(;ião os majoJ'(~s de 2.' liulw comman
dantes dos respt'l'Livos corpos. - Viu. S
J (/1II'iI'0; Pari. 8 Outubro '1825 ("plmas cito no
(l/'pr"'t. Cal/h. fIlat. SlIppl. G"utificaçüo n.O
32); do cOlOlllando de companhia de impe.
riaes marillheil'Os. - rid. Jl/llrin/wÍl·os. Av.
2 Jarwíro 18~J ; dp. cOf1lmanciu de corpo. 
Vici. Grati.ficaçâo adtliciolllll. Av. 32, 1 Abril
18.&2; Av. 118. i;') Oulubro j8~2.; Av. 24. 0

17 ~laio 18 /1;:;; dI' cumpallhia de pede.tl'es.
Av. 22 SelelJlbro j 8li3 iurra; de clllllpanhia
pru\'isorin. Av. SO, 16 Selembro 184li iurra.

CRATlfIC..\ çÃO dos !Des(res, contra mestres e
ma ri lllj(,ir·os dos corsa rios bra::.ill!iros. - Vir!.
C01·SO. Alv. nego 30 Dezewbro 1822, cap. 3,
art. 7.

..- militar não vencem os officiaes generaes oceu
pados l'Ul ~mrrego civil. Pro,". 21 Abril
1823. (CoU. Nub.)

- de campanha concedida ao exerci lo do sul
(ql1e consislia na quarta parte mais dos sol
dados lanLo a"s ol"(jciaes como ás d~mais

praças} mandou-se 1150 rosse paga nos uf.fi
ciaes do dilo l'xp.reilo (rllO eslivessem na
CÔl'lt', /lU a dl,l viessem. P<ort, 7 Maio h;23.
(Rlpcrt. Cunh, Mat. Gf(Ztificução n.o28.)

aos ql1e II'ab:J1h1io na prompliucaçf:io dos cam
pos dI} exercicio e obras de fol'lillcaçflll.
Vit!o 23 J(/nl·iro. 28 Maiu j 8t!J. (llepc7·t.
Cunho J11 ut. G"útificução n. o 2~.)

- aos .officines que lrahalhão nos domingos e
dlas s;lnlos no <I1'senal dl:l marinha aoona-se
IDt:ia suldaJa. Podo 19 J unho 18th, e outro
tanlo no ;,r~enal do eXt'.rcito. (llt:p~Tt. Cunh.
~1ul. Grlltifictlção 11. 036.)

- de cirur~i50 mór e cirllrgiões no exercito. _
Viii. Cirllrgitio mór do e3wrcito; slIspensa a
00 cirUl'g'<lo moI' pur Av. 8 Abnl i~;~ I
{&pert. Cunll. ~l1ut. Grutificafuo r. •• 46); 19

Janeiro 1836 (Repprt. cito SlIppl.); cxrrcitu
e flui Lei 1.&9, 27 Aguslu 1840, art. 8
Circo 88, 3 Agoslo 1.842, S /,.

GRATIFICAÇÃO dos officiaes e porteiro da secre~
larifl elo conselbo sopremo militar: 10 No
vl'mblo 182!J. 2 Janeil'o 1837 ("pellas cito
no R"pc,)'t. ClInh. illai. SLlppl. GI'ati ficaçãll
n. 05.&)._ Vid, COllsdho slIp"cmo militar.

dos oflieiaes da guarda da policia. - Vid.
GUal'da da policia. Dec. 9 Janeiro 1825.

- dos officiaes inreriOI'es e soldados do exercito.
- Vid. Cm"pos. Dt!c. T;;b. 28 Marçu 1825, ele.
- ViJ. Res. 37,1 Oatllbl'o 18.U illfi·a.

- dos offieiaes da armada. - Vid. Dec. 2 Abril
1815, ele•

- de arlilharia da marinhn. - Vid. A,·tilluwia da
7Jll/rinha e Lei 15 Nuvembro 1827, elc,; dos
soldados para seu corpo engajados. Lei 25
Novembro 1830, art. 9, ele. - Vid. Av. 30
f)/·Z,tlllbro 1830 só cit. 'lO Rl'pm"t. CUIlft. Mat.
Grutifictlçüo n. O la5); Lei 25 Ago to 1831.,
ele. ; Lei 15. 027 Ago;,lo U':~5. <Ir\. O, eLe.;
de cil'Ul'f;iões e cape\liícs de lal cllrpo. 
Vid. vt:rb. cito e At'. .46,25 illaio 18!Jo in{ra,

de officiaes ás ordens dos commandanles de
arlllas. - Vid. AjlldulIte.s de commrmdo de aJ'

7llLlS e II Iti tam/JI'ln Provo :20 J llllto 1. t\25, ele., e
Av. 05, 6 J linho 18/.2 e A /'. 8~, 17 Setembro
1844. Av. 2ti iVovembro 18.47 infl'a.

- de offieiaes adminislradores de clivel'sas I'enda!!
Sl'rvilldo PUl' t:llJpl't:gaJo doenLe. - Vid.
AI t!zus. Porl. 3. a 27 Maio 1825; 2. a 4 JuulJo'
dilo.

dos lenles de 3ulas de ensino moIno eslabeJe
ciJas nos corpos: 20 Jlln!lu 1825 (lIpell~s

eit. 710 Ilcpert. Cunh. MClt. Suppl. GrlJ.ti/icaçao
A.· M.)
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GRATIFICAÇÃO: são auncxas aos exerC1ClOS e
não aos poslos. Porto 29 Julho 1825 (R,'pCI·t.
ClWft. 111ot. Gratíficaçrio 11.0 '17); Av. 1 Murçu
1816; Lei25, elell1LH'o 1828. art. 5; Av. 10
SclemLJro 18?>ti; [le!!. 119. 19 .JaneirI1113lJ2,
al'L 7; Av. 13 Mai~ 18!J.B. (Ca? OfT. 111,
ô. o L·ol.)

_ a meirinhos. - Vid. Cosa da Supplicação. Dec.
i6 Agosto 1825, lc.

de officiaes militares encarl'egndos de 31guma
diligencia civil nilo plldt:l'á exceder a que
lhe compeliria no caso de commandal'; é
arbitr"da prlnpresidenle da provincia res
pectiva. Purt. 10 \gosto 1825. (CoU. Nab.)

de cOlllmrmdanles de dislrictos. e fronteiras.
POI'L 6 Outubro 1825. - Vid. Commandan
tes 1'cspcctivos.

de l:ljudnnle ele corpo dp. 2. a linha. - Vid. JUi
licias: 8 Outubro 1825.

de membro de conselllO do governo. - Vide
Conselho do governo.

de commandantes de fortes, fortins, forta
Jezfls, baterias, elc. - Vid. FOI·tificações e
infra. Lei 37. 1 Oulubro 183/,; Av. 11
Outubro 183/,; Av. 13 Ahril 1835, etc.;
Av. 339,4 Dezembl'O 18ú1. S ;3; Av. 32, 1
Ahril 18."2; AI'. 50, Ô Maio 186.2, etc.; Av.
22 Setembro 1.8!J.3.

- em duplicata senfto podem perceber. Provo 27
Agosto 1828, § 8; Lei 25 Selembl'o 1828,
nrt. 6; AI'. 26. 0 2ô Marco 18!J2; Dec. Instr.
263, 10 Janeiro 18l13, ~rt. 2!l.

- a cmprC'gados dos cursos juridicos. -- Vid.
Cursos Juridicos.

- devidas a officines do exercito do sul se man
darão liquidai'. e como. Porto 2.' 11 Agosto
1829. (Coll. Nrrú.

GRATIFICAÇÃO e qual, paga:l major que des.
cuhrira quina officinflJ 1~1D Minas. mUdllU-SQ
dn folha militHI' para a civil. Dee, 1:2 Junllo
1830 (Coll. Nab.); deofficial emprE'p:lldo l'm
oU.·é1S de caOlarllS U1uuicipaes igunlwenle.
Av. 3 Outuuro 1tl31.

a marinhl'iros en~ajfldos. - Vid. 'Mm·ill/wil'Os.
Ll,i 25 Novembro 1830. art. 9 ('17 Junho
1<i31 apel/as cil. no Rpp,·rl. Cunho Mat. Suppl.
Gratificação n. o 4Ú); Lei 1 A.~osto 1831,
ar!. 7; annada. Av. 10 Maio 18~;~; mari
n/wi,·os. '(."i 15. 0 27 Af!:osto 1835. art. 5:
Lei lú8, 27 Ag-oslO 184.0, arts. 5, 6; Leí
36.2, 6 Março 18ú6.

dos deputados do ajudanle ~enel'(1 e quartel
meslre general. - Vid. Ajadanle genel'al.

para que possão ser salisfeiLas nas pagadorias
deve-se. e como, provar a elI\~clividade do
exercicio. - ViJ. PagatlOl·ias. Dec. Re~. 10
Abril 18.'\2, art. 3!J; J)ec. nego 119, 29 Ja
neiro 1842, art. 7.

de empregados de secl'etaria de commando de
armas. - Vid. C01l11llandantes dp pf'ovil'lcias,
e ahi lambem Lei 26. Oulubro 1832, art. 19,
etc., e i!l(l'a; Av. ~~8, 3 Oczembr'o :l8!!1.
Av. 65. 6 Junho 186.'2; Av. 82, 19 Selem
bro 18M.

de instructores da guarda n:lf'iona1. - Vid.
Cam'da nacional. Dec. ;j1 OutuLl'o 18:,2:;
Av. G Julho 18tl2 e in(ra; Av. 11 Ouluhro
183!J; Av. 12 Março 18;~5; dos oUiciaes
della. Occ. 09.1 Outubro 18U c il/(m; A\'.
58, 23 Maio 18ú2.

do comm:mdanlc e ajudanle da academia mi
litar. - Vid. Ácadl:mia mililO/·. Dcc. Est. 22
Outubro 11:);36. al'ls. 17, 22 e in(ra Av. ti
SeternLro 1834; Av. 1ô 1~go5lu 1847.

do ~apellüo mór e capelliiês do exercito.
Vid. JJ'xcf'cito e infi-(l Av. '1 Setemuro 1.841.
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GRATIFICACÃO•

GBA..TIFICAÇÃO a soldados e officiacs de cerlos
corpos. - Vid. as respectivas denomina
ções, aqui não referidas.

- a empregados de repartições extinctas e apo
sentados. - ViJ. Empregados.

- de ministros e secretarios de estado. - Vid.
- Minisll'oS.

-,de praças de preto - Vid. Praças, Lei 1fs9, 27
Agosto 1840, 3rt. 5; Lei 282, 2l~ Maio 18/,2,
art. 3; Circo 4 Julho 18h1.; 6 Março 1845,
aft. 3; Circo 44, 18 Maio 1846 infm e Res.
38, 10 Outubro 1836, ete.; Av. Circo 126,
19 Novembro 18Ii2.

GRATIfICAÇÃO

Dezembro 1835; vencem os empregados
nos armazens de artigos bellicos. Cil'c. 28
Janeiro 1836; pela metade os officiaes pos
tos em conselho de guerra. Av. 18 Junho
1836; concedida por motivo de commissão
cessa com e11a. Av. 10 Selembro 1836; nã/}
os officiaes empregados no recrutamento.
Av. 22 Dezembro 1836; abona-se desde o
dia. em que os officiaes enLrão no exercicio
do commando ou commissão, salvo si já a'
percebião antes, devendo cessar quando tal
exercicio findar. Circo 316, 1.6 Setembro,
explicada pela Circo 322, 5 Oulubro 18U,
não compele, e porque, a alferes de com
missão ajudante de ordens de governo de'
provincia; nem a de 1. a classe; nem a de
4:tb800 ao cabo empregado na sala de or~

dens. Av. 388, 3 Dezembro 1841, §§ 2, 3.

. - ãddicional tem os officiaes empregados nos
corpos do exercito, commandos de armas,
quarleis generaes, fortalezas, estabeleci
mentos militares. Lei 37, 1 Outubro 1834,
ampliada aos engenheiros em commissão
civil ou militar. Res. 2. 0 1 Junho 1836. 
Vid. Res. 260, 1 Dezembro 18/,1, art. ", etc.
infra; declarou-se vencerem os conselheiros
e vogaes do conselho supremo militar, secre
tario de guerra, e director e vice da fnbrica
da poll'ora, e officiaes engenheiros em com
missão ue guerra, 05 empregados na acade
mia miliLar e forlalezas; não porém addidos
a corpos, empregados como inslructores da
guarda nacional. Av. 11 Outubro 183/';
vencem os capeIJães eífectivos dos corpos.
Av. 12 Março 1835; não os instructores da
guarda nacional. Av. da mesma dala; ven
cem os empregados nos corpos do exercito
e forlalezas ainda quando doentes, e por
isso fóra do serviço. Âv. 13 Abril 1835; Res.
6 em Provo 19, Av. 26 Outubro dito; não
os officiaes de engenbeiros em commisS5es
civis. Âv. 17 Junho 1835 (o coútrario em
Ãv. 11 Selembro 1835 e Res. 2. 0 1 Junho
1836); vencem os officiaes avulsos empre
gados em tempo de guerra e destacamen
tos. Av. 3, 6 Agosto 1835; e os mesmos
officiaes empregados em alguma commissão,
e bem assim os engenheiros. AV. iIi Setem
bro 1835; não os ofliciaes avulsos. Av. 18

GRATIFICAÇÃO de terça parte mais do soldo foi
o governo autorisado para conceder aoS
individuos que fizessem parte de expedição
para qualquer ponto do Imperio, ou abi 56,

acharem e cooperarem para restabeleci
mento da ordem. Res. 38,10 Outubro 1836,
art. 1., § 2; Lei 68, 28 Setembro 1837,
art. 6; Lei 42, 20 Setembro 1833, art. á;
Lei 85, 26 Setembro 1839, art. II; Lei 149,
27 Agosto 1840, art. lJ.; Lei 190, 2!~ Agosto.
1841, art. 3.

- não ordenada por lei positiva abona-se da
data da ordem que a pre~crever, Av. 30 De
zembro 1836; Reg. 119, 29 Janeiro 1842,
art. 7.

_ annual qualquer paga 5 por % de novOS di..
rei tos e chancel1aria no primeiro anno.
Vid. Nol'Os, etc. Lei 60. 20 Outubro 1838,
Tab. § 2. alterada Lei 243, 30 Novembro
1841, Tab. S§ 3, 4.

do cirurgião m6r e cirurgiões da armada• ...-j

Vid. Armada, Ci1'(lrgião mor ela a1'rnada.

do capellão 0061' e capellães da arroada. - Vid.
Armada.
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GRATIFICAc.ÃO•

GRATIFICAÇÃO aos recrutas e escoltas, e encaro
regados do recrutamenlo. - Vid. Recruta
mento. Dcc. Inst. 73, 6 Abril 18.41, arts. 7
a 10 infra; Av. 18 Março 18.44; Av. li. Janeiro
18.&8.

- todas as indevidas se mandou suspender. Circo
312, 3 Agosto 1841.

- e vencimentos de campanha só co~eção a ser
d.evidas depois que os officiaes em corpos
se achão effeclivamente em campanha ou
lagar ou serviço como tal considerado. Av.
28 Agosto 18L~1. (Jom. 225.)

- se paga nos capellães que não Lendo nomeação
imperial servem com a dos presidentes. Av.
i Setembro 1841. (Jom. 228.)

_ addicional dos officiaes do exercito regulou-se
novamente. Res. 260, 1 Dezembro 18~1,

arts. 4 a 7, e Tab. - Vid. Dec. lnstr. 263~

10 Janeiro 18113 intra.

~ não vencem, nem a de 1. D classe os ajudantes
de ordens de presidente, nem officiaes en
carregados de fortalezas desarmadas. Av.
339, 4 Dezembro 1861, §§ 2, 3; em execu
ção do art. 5 da Lei supra mandou-se ces
sar aos militares, e quaes, não emprega
dos em serviço aclivo. Circo 340, 6 Dezem
bro 18M; de commandante de deposito de
Santos, de corpo que só tem força de com
panhia, declarou-se; e que o ajudante de
ordens de presidente não a vencia. Av. 17
Dezembro 1841. (Jom. 328); nas pagadorias
como se abona. - Vid. Pagadorias. Reg.
i19, 29 Jaueiro 18lt2, art. 7; ao fiscal de
guerra e seu ajudante abona-se indepen
denle de outro vencimento. Ord. 18 Feve
reiro 18112 (J0l'11. 53); não vence o encar
regado de almoxarifado, e porque, compe
tindo-lhe meio soldo, não podendo accumu
lar duas pela Tab. 28 Março. Av. 26. 0 26
Março 1842; percebem os officiaes do exer
cito reformados e empregados aclivamente,
e em que logares, sem prejuizo, e em que
circurnstancias, da Tab. 28 .Março. Av. 27.0

ln

GRATIFICAÇÃO

29 Março 18lt2, §S 2, 3; vencem, e quando,
os officiaes reformados; não os ofliciaes
commandando deslacamentos, salvas as de
commando de corpo ou forlaleza. Av. 32,
t Abri11842; vence e a de 2.' classe o com
mandantedefortaleza, osmaissó aaddicional
que lambem ,percebem os encarregados de
depositos dei?>31'ligos bellicos, quando por
esle emprego não percebão oulra; não po
rém os officiaes mandados da côrle para as
províncias, quando fiquem avulsos; sim os
empregados civis e militares segnndo as
commissões em que se acharem emprega
dos. Av. 60, 6, 52, 13 Maio 18/'2; dos
officiaes reformados empregados elIectiva
mente qner no exercito quer na guarda
nacional deslacada. Av. 58, 23 Maio 18/'2;
não vence o tenente secretario do extinclo
governo de armas de Goyaz, por não ser
oflicial combatente. Av. 65, 6 Junho 1842;
e de campanha e exercicio não pagão novos
direilos. Ord. 77, 11 Julho 18112, Ord. 6."
19 Janeiro 18/'3; de campanha mandárão-S6
suspender em Santa Call1al'ina, e porque.
Av. 81, 21 Julho 18h2; de nalureza alguma
Dão percebem os officiaes doenles nos hos
pitaes ou quarteis, e porque, revogada a.
Provo 19 Oulubro 1835; de terça parte de
campanha não tem os officíaes julgados in
capazes, sim porém a addicional e de exer
cicio, quando em commíssões a que com
pitão como depositas e praças; de exercício
os officiaes que lenhão commandos supe
riores aos seus postos. Círc. 83, 3 Agosto
18/'2, §§ 2, 3, 6; mandou-se resLiluir excesso
de percebida por commandanLe de corpo
policial. Av. 118, 16 Outubro 1842; de
campanha que se deva a praças de pret,
declara-se na guia a provincia e a época.
Av. Circo 126, 19 Novembro 18ú2; não lem
addicional o ajudanle de ordens de presi
denle, sim o do commandante de armas.
Av. 26 Abl'il1.8J.3 (Jom. 121); addicionaI

, e de commando de companhia se mandou
abonar a capitão reformado nomeado para
fazer a escripLoração do livro do registo de
praças de pret reformadas que vencem soldo.
Av. 2/,.0 17 Maio 1843; vence a de 2.· classe
o official reformado encarregado de armazem
de artigos bellicos. Av. 6 Julho 18/,3 (Jorn.

"195); addicional vencem 08 officiaes refor
JIla.dos chamados a serviço activo do exer-

u
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cito. Av. 15.° H) Fevereiro 18M.; vence o
secretario do commando de armas. Av. 82,
19 Setembro 1844; e os olIiciaes de arti
lharia da marinha ainda quando doenles.
Av. 46, 25 Maio 184ü; mandou-se abonar a
um alferes de commissão no Pará. Av. 13
Agosto 18lJ7 (Gaz. On: 92, 2. o vol.); vencem
com a soldo e gralificação de expediente os
secrelarios dos commaodos de armas. Av.
26 Novembro 1847. (Gaz. Off. 182,2.° I:ol.)

GRATIFICAÇÃO de I'esidencia ae omeiaes enge
nheiros. - Vid. Engenheiros. Dec. Instr.
215, 27 Agoslo 1842, SS 1, 6; desde que
época se começa a conlar a de com missão
acLiva, conforme o art. lJ.i das lostr. lO
Janeiro 1843.-Vid. vel'b. cit. Av. 5 Agosto
1847. (Gaz. Olf. 82, 2.°t'ol.)

- qnaes compitão aos diversos officines do exer
cito em paz ou guerra. - Vici. Exercito.
Dec. lostr. 263, 10 Janeiro 1843, arls. 18 a
42, Tab. 2, 3, 4, 5.

de exercicio em que circumstancias uuicas se
abonão. Av. 4.° 16 Janeiro 1843.

quaes compelião a graduado brigadeiro l'efor
mado. Av. 9 Agosto 1843. (Jo1'11.2M.)

de campanha não enlra na regl'a para o im
posto dos empregados publicas militares.
- Vid. Empl'egados. Lei 317, 21 Outubro
1843, art. 23, ~ 2.

- por medições e demarcações como, e a que
empl'egados se concedeu. Ord. 4 Novembro
18l13. (Jol'n. 307.) t

- de officiaes l'eforruados empregados em forla
lezas e armazens de artigos l>ellicos. Av. 22
Setembro 1843 (JOI'/!. 315); a officialrefor
mado commandanle (le pedestres. Av. da
mesma dala (Jom. id.) i Av. 24 Setembro
1849. (Vim'. 8220.)

GRATIFICAÇÃO porapprehensão de recrutastGlJl
os suhalternos e não o commandanle d.
policia. Av. 18 Março '1844. (Jorn. 94.)

pelo ministerio da guerl'a não vence o affieial
de artilharia empregado em direcção de
obras de commissão provincial; si militares
vencem a f("ratificação de residencia. Ord.
29 Maio 18t.lJ, (Jom.1.50.)

de exercieio não tem o tenente cOI'onel refor.
mado que commandou companhia proviso.
ria de linha. Av. 80,10 Setembro 18.44.

- para cavalgadl1l'a não é devida a omciaI da pa·
gadoria que fôr passar revista ás tropas nos
qual'leis, e porque. - Vid. Pagadoria. Av.
21 Setembro 184ft. (Jom. 2ô6.)

de commando quando se dá aos commandan
tes de destacamentos. - Vid. Commandan
tes de destacamentos.

ás praças voluntarias e engajadas nas compa
nhias de pedestres. - Vid. Pedest,·cs. tire.
41, fi Maio 18.46.

se pl'ohibiu abonar-se aos individuos do exer
cilo que tivessem findado o sen tempo, sem
pl'ecedel' contracto pnra continuação.

e qual, e em que casos haverão os empre
gados de fazenda que senirem por Oull'05

impedidos, ou cm caso de vaga.- Vid. Ern
p,'egaJos. Dee. 459, 27 Julho 1846, 31'1. J.

de 1..' classe se mandou abonar Ue! officiaI ás
ordens do direclor da escola mililal·. - Vid.
Escola militm'. Av. 16 Agoslo 18h7. (Goz.
O/!. 92, 2. o vol,)

- pelo ministcrio Ja guerra não vence affieial di:
3.· classe encarregado do registo do porto
em Pernambuco. Av. 25 Novembro 1841.
(Gat.Off. 182, 2.° vot.)
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CRATIFJC.ACÃO não vencem os ofücines ás or
dens dos presidenles. Av. 27 Novembro
1.8á7. (Goz. Olf. 182. 2.° vol.)

- de 1.a classe s<e declllTou competir a orfieial
encarregado de recrutamento. - Vid~ Be
cnltamento. Av. [, Janeiro 18.48. (Gaz. Off.
6, 3.° vot.)

- não entl'a na opção que fizer ofGcia} eleito
deputado provincial. e P0l' que. Av.i3 Maio
18.48. (Gaz. Olf. 111.. 3. o vot,)

- addicional não tem os officiaes miJitores que
servirem no corpo municipal ela côrle. Av.
79, 8 Julho 1848.

- igual ao soldo da 1. a praça se mandou abonar
as praças que podendo ter baixa conlinuas
sem a servir. Res. [,98 I 27 Jnlho 18ft8"
art. 3; Res. 6á2. 21 Maio 1850. ario 4.
(Dia?'. 8412.)

.:...;.. aos capellães e cirurglOes do exercito, tor
nou-se permanente a disposiçf\O do arti 4.
Lei 3ft!, 6 Março 18.45. Res. 498 cit.• art. 5.

- de secretario dos corpos. - Vid. Corpos. Av. 5
Dezembro 18lt8; anDexo á Circo 62. 8 Marco
1849. •

- para rec€be-Ias são necessarias procurações
conforme o art, 3, o Ord. 30 Março 181~9.

Av. 100, 23 Abril 1849.

- a empregados de tbesouraT'ias. - Vid. Thesolt
7"al'ias e Av. 7 Maio 18lt9. (Dim'. 8097.)

- a addidos de pagadorias e encarregados de
pagamentos. - Vid. Pagad01'ias. Av. 6 Ju
nho 18lt9. (Dia1'. 8132.)

- de 2.· classe tem os encarl'egados de arroazem
de artigos bellicos. Av. 12 Setembro 18.49.
(8213.)

GRATIFICAÇÃO mensal de 30.]2;000 tem ocom·
mandanle do deslacamenlo de Colonia Mi
lilar no Pará. Dec. Rpg. 662, 22 Dezembro
1849, art. 17; e de 500 l'éis por dia o inferior
que fôr escrivão e almoxarife, art. 18.

dos membros da commissão de mélhora
menlos do material do exercito. Dec. e
Instr. 663. 2.4 Dezembro 18li-9, art. 5.

- igual ao soldo de 1. a praça não servem os
sargentos almoxarires de fOI·talezas. Av.
22 Abril 1850. (Diar. 8.&04.)

igual ao soldo da 1.R praça se concedeu aos
fuzileiros navaes que podendo ler haixa
continuassem a servir. Lei 534, 3 Maio
1850, arts. á, 5. (Dia?'. 8415.)

da 3. a parle do soldo foi o governo autorisado
para conceder aos mililares que servirem
activamente no imperio. onde houve alte
ração da ordem publica. Res. 542, 21 Maio
1.850. art. 4. (Dia?'. 8li-12.)

de exerclcio dos majores fiscaes dos corpos.~

farão igua ladas ás que percehião as do estado
maior de 1.· classe empregadas. Res. 5l!2.
cil, , art. 8 (Dim·. 8412.); Circo 7 Outubro
1850. (DiM·.8536.)

- dos juizes de direito regulárão-se. Res. 560"
28 Junho 1850 (Dia?'. 8495.); para cuja
execuçào, Dec. 687.° 26 Julho dito. (Dia,'.
8500.)

ad,dicional não percebe o official doente. S1 ;
sim o affici;ll de policia servindo de aju
dante d'ordem de prp.sidente. e porque.
S 4. Av. 31 Julho 1850 (Dia?'. 84M); Av.
31 Agosto dilo. § dito. (Diar. 8505.)

addiclnnal e não a de exercicio percebe o
official secretario de commando de armas.
Av. 31 Julho 1850. (Diar. 848h.)

12.
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GRATIFICAf.ÃO de 300 e 200 réls àial'ios se
ordeno'u ás praças de imperiaes marinheiros
aprendendo na offieina do Irem naval, e
como. Av. 13 Setembro 1.850. (Dim·. 8519.)

vencidas por praça de pret antes da deserção
por elIe commettida, são-lhe devidas. Provo
Setembro 1850. (Diar. 8559.)

- dos cometas, clarins, tambores da guarda.
nacional. - Vid. Gual'da Nacional. Lei 602,
19 Setembro 1850, art. 80, § 3; dos ma
jores, ajudantes, commandantes superior~s

e chefes de estndo maior que forem officiaes
do exercito, § á. (Dim·. 8540.)

não tem o official de companhia fixa. Av. 1.2
Outubro i850. (Diar. 8543.)

GRAu scientifico. - Vid. Bacharel- Dout<n".

,
~ d-e pena: em qaaI esbava incu·rso o impresso

per-g:unta'Va oiuiz d~ direito nos quesitos'ao I
jury. Lei 2·2 Setembro 1830, art. 3"t!; gene
ralisado a todos os delictos. Cod. Proc. ,
art. 269, § 3. - Vid. Lei 261, 3 Dezemb,'o
18M, arts. 58 a 64. Reg. 1.20, 31 Janeiro
1842, art. 366 a 372.

- DOS delictos em que se estabelecem dous gráus
de pena considerão-sc tres, 1. 0 de maior
gravidade, 3.° de menor o mini mo, c 2.° o

:nJedio. O 1.° importa o maximo das penas,
o 3.° o minimo, e o 2.° o medio entre elIes.
úei 20 Setembro 1830, arts. 63,6.&, substi
tuida pelo Cod. Crim. art. 63.

~- metlio da punição se impõe quando as I}ircum
stancias aggra1Vantes ou attennanles não fo·
rão prov~das 'e se está em duvida. Cod. I

Crim. I1Tt. 20.

;.... maximo, medio e mlOlfiO são os unicos em
que s,e devem impôr as ,penas, salvo quando
ao 'j?iz se permittir arbitrio. Cod. Cl·im.
Ad. 33.

GRÁU de intensidade e não de duração se atlende"
e como, na imposiçãO de diversas penas que
dever soffrer o réo convencido de mais do
um delicto. Cod. Crim. art. 61.

maximo da maior pena se imporá ao réo que
incorrer em duas ou mais penas que não
possa solfrer umas depois de outras. Cod.
Crim. al't. 62.

minimo da pena, e qual, se impõe á accusa·
ção proposta em juizo provando-se calum
niosa e de má fé. Cod. Crim. art. 235.

- de pena: empate nn sua applicação peJas Re
lações nos crimes de responsabilidade, de
sua compelencla.- Vid. Empate. Reg. 3 JlI
neiro 1833, art. 22.

- -de pena: para applicação das penas do ar.t.i·
Lei 1.0 Junho 1835 não ha dependencla de
designar-se porque é unico; quanto á do
art. l~ hão se verificando o numero de voLOS
recorre-se ao -art. 332 do Cod. Proc., e ha
vendo empate, á Res. 22 Agosto '1833. Av. 4
Outubro 1837. - Vid. Lei 261, :> Dezemb,..
18M, m·t. 66, Reg. 120, 3i Janeiro 18&So
twt.383.

maximo, medio e minimo de pena ao juit de
direito pertence applicar, segundo as regr~

de direito, Li vista da decisão do jury. Ln
261. 3 Dezembro 1841, art. 67, Rt)g.!20,
~1 Janeiro 18á2, art. 381.

GRAVADOR que abusar da lilierdade de e~prilDír
() pensamento, quando e como é respo~

vel. Lei 20 Selembro 1830, art. 7, Co
Crim. art 7.

GRAVIDEZ: em seu estado não soITrerá a d~lll
quente a pena de morle, uem aiuda sera,ui
gada, senão &0 dias depois do parto. Co
'crim. art. 43.
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GRAVURAS: seu uso indevido e criminoso como
é processado e punido. Lei 20 Setembro
arts. 7 a 11, 23, 50, Cad. Crim. arts. 7, 90,
11.9, 230, 261.,277 a 279, 303 a 306, Cod.
Proc. arts. 252, 279. - Vid. Culpa - Li
berdade de imp7'ensa.

GRITOS e vozerias não devem as patrulhas e as
camaras consenlir nas ruas; e quando seus
autores depois de avisados se não calem,
serão conduzidos à pl'esença do juiz. 
Vid. Instr. 4 Novembl'o 1825, S 2, Lei 1
Outubro 1828, art. 66, S ÚI lnstl'. 29 No
vembro 1.831, art.16. - Vid. Tel'mo de bem
viveI'. Cod. Proc. art. 12, § 2, etc.

GROSSA-avenlura: seus conlracto•• - Vid.
Cambio 'ltaritimo; seu sello. - Vid. Selto.
Reg, 355, 26 Abril 1844 , art. 8, etc.

GRUMETES. - Vid. A1'lIIada - Embal'eagões de
suerra da ann,adQ,.

GUADALQUIVIR: declar1llU-se o bloqueio de sua
embocadura. Av. 25 e Edil. 28 Janeiro 1812.
,(Per. e SOltZ. Diee. Jur. Gltadalquivil-.)

GUANO: sobre sua applicação á cura da morphéa
se exigirão informaçi5es da imperial acade·
.mia de medicina. Av. 23 Outubro 1.8h6.
Ga%. Off. h8, 1.0 vol.)

GUARDA: os coroneis regularàõ o numero de li
~eoças de modo que os soldados durmão
.sempre duas noutes no quartel por uma que
ficarem na guarda, e que depois da terceira
guarda fiquem lres noutes no quartel,. Dec.
28 Março 18.10.

~ que conlioencias, e a quem, e como, deve fa
zel'. - Vid. Continencias. Provo c Tab. 8,. a ti)
Fe,'ereiro 18M, §§ 1 n 7, 10 a :12, 1:8, 19
,a 25.

~ sobre excessos commetlidos por sentioellas em
,Jná,inlelligencia de e~eauçã.o ,de ordens n,a
,çôrlc. Ord. dia 351, !l7 Dwnubro 1847.
(GIU. 0fr 190, 2. o vot.)

GUA RDA da casa de correcção da côrte está
immedialamenle subordinada ao director
que a empregará, e como. Reg. 678. 6
Julho 1850, urt. 117, S 11. (Dial'. 8468.J

- Vid. COl'PO de gllal-da.

GUARDA de aldeamento de lndios 00 Espirito
Santo tir.ada do .corpo de pedesIres. - Via.
Aldeamentos. Port. e Reg. 28 Juoeiro 1826,
SS 6 a 8.

GUARDA (imperiaJ) dos archeiros: vencimentos
dos sargentos, cabos, soldados, pifaro e
tambor fixárão-se. Dec. 24 Junho 1809
(CoU. Nab.); os archeir.os não lem excepção
para não se,rem alistados como gual-das
nacionaes. Av. 13 Janeiro 1836; e ..li1paodo
dispensados. Av. 9 Setembro 1836.

- é ex~e.pluada @ ;aljs~a;;n~nm ,<la !!,oanla. .nacio
pai. L~i 60', 19 ~~tmnb.n> 1-8J>0. ado 10.
~ 4 (D'im:. 8040); Deer. 7~2, 2:5 Qulubro
1850, art.17, S 4. {Diar. SMt.}

GUARDA do arselijl.,l de marinha no Rio de Janeiro
ordenou-se que fosse commandada por um
suballerno é liv..esse .patrulhas rondanles•
1 Março 18.DQ. (Bcpet·t. Canh. M~t. Glta,-dli
OfI. dos navios, etc. n.013:)

GUARDA civica em '~. Eaulo ,aoJO a d~nomiuação
-Sastentacllto da ,bz.d~pellde.llcia Bmsilica
mandou-se rganisnr em Minas. Fori. 9
Setembro 1822; ,sobr,e excessos commetti
dos por ella. fq.r.t. ' .' 16 Julho 1.823. (Colt.
NClb.)

- na côrte: com Q"JDesma denominação cI'eou-se.
Dec. 25 Set6mbró 1-82-2; ~recomme\ldou-se
que nella se-não -ali~l;lsseD1 individuas que
podessem sen'ir na-t.· ou 2,' lioha. -Porto 6
Fevereiro 1823.

em Villa,;R.ica appw'iou- e sua cr.:eação, o
como. Jlt>L't. ~20 iE'.eser.:ciro ~.
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ClJARDA de forta] eza ou ponto fertificado. - Vid.
FO?,tificações,

~UARDA de general: o capitão da ela Bahia foi
exlinclo. Res. 23 A~osto 1819. (Rrpert.
Cunho Mat. GUa1,da dos genm'aes n.O 10.)

ClJARDA de honra de igreja só fará continencia
ao SS., ao Sagrado Vialico e Santo Lenho,
ás procissões, a S. M. O Imperador e mais
pessoas da familia imperial, c á assembléa
geral legislaliva indo em corporação ambas
as camaras. }1rov. Tab, 8.· 1.5 Fevereiro
1863, S8.

_ deverá estar postada no 1.0 portão da fortaleza
quando S. M. O L ou pessoa da familia im
perial a ellas forem. Provo cit. § 15.

~ do Imperador e mais pessoas da família impe
rial comprehendida a dos paços imperiaes
só deverá chamar ás armas e fazer conti
nencias a que pessoas. Provo cito S17.

GUARDA

zembro 1831 (CoU. Nab.); Av. 20 dit<>
(CoU. cit.) ; foi exli neta, art. 22, fica ndo seus
officiaes pel'lencendo á reserva da guarda.
nacional, art. 8, S6, podendo os que lives
sem renda de lIOO e 200:t/J, conforme as
províncias, ser eleitos officiaes da guarda
nacional, sendo·lhes livre deixar de aceitar a
eleição quando para posto inferior ao que
tivessem, art. 23; aulol'isado o govemo para
dar-lhes organisação e exercicio compatí.
vel com os poslos qnando recusassem os da
guarda nacional, art. 2l\. Res. 25 Outubro
1832; para execução do cito ar!. 2lJ. se exi
girfLU pelo millislerio da justiça relações dos
ditos officiaes e outros de milicias e orde
nanças. Av. :li Setembro 1833 (Dia,.. de
Annuncios n. o 15.); seus officiaes e soldados
que lem graduação de alferes são dispen
sados de todo o serviço da guarda nacional
quando volunlariamente se não prestem,
obrigados a aceitar postos para que forem
nomeados, menos quando [orem inferiores
aos seus. Lei 602, 19 Setembro 1850,
art. 1ll, § 5, e art. 66 (Diar. 85.40) ; Dec.
722. o 25 Outubro 1850, art. 2lJ., § 5 e
art. 83, S 2. (Diar. 8541.)

C;UARDA (imperial) de honra: ordenou-se que os
ofliciaes de oulros corpos, soldados Jella
se considerassem desligados delles e vagos
os posbls que exercião. Porto 22 Novembro
1822; sua organisação, tendo os soldados
paisanos a graduação de alferes, e sendo o
seu commandante geral official general;
com privilegios iguaes aos officiaes da 1..8

linha; precedendo a lodos os oulros corpos
em parada. Dec. 1 Dezembro 1822; seu
commandanle além do soldo, etape e caval
gadura da palente vencia a gratificação da
palenLe immediala considerada comman
dando divisào. Dec. Tab. 25 Março 1825,
Obs. 3. n; subslituido pelo Dec. Tab. 28 dito;
Obs. 3.·; deu-se-lhe o tratamenlo de Excel
lencia. Dec. L° 25 Março 1829 (Ind. Alb.
Gua,'da de Honra); sobre sua obediencia ás
autoridades civis independente de licenca
dos superiores. Av. 3.° 25 Agosto 1831
~Coll. Nab.); alferes reformado deste corpo
lDtendeo o governo estar comprehendido
J)O art. 27 da Lei 18 Ago lo 183i para ser
isento ja guarda nacional. Av. la.o :lá.De-

GUARDA joias: foi-lhe concedido o titulo do con~
selho. Alv. 17 Dezembro 1808.

GUARDA.-LIVROS: de casa de commercio votaDas
a sembleas pal"ochiaes. Consto art. 92, Instr.
26 Março 18116, cap. 1, S7, D. O 3, Lei 387,
19 Agosto 181.6, art. 18, S 3; sua matricula
é subieita a novos direitos. - Vid. 1Yovos, ctc~

Dec. Tab. 23,26 Janeiro 1832, Lei 243,30
Novembro 1841, Tab. S10; deve-o ser. em
falta de oulras habililacões, de casa de
grosso trato, o que prele~der ser nomeado
COl-retor. Dec. Reg. 648,10 1 ovembro18!9,
art. 1, S 3. (Dia?'. 8263.)

_ são considerados caixeiros, e como taes sub~
jeiLos á guarda nacional. - Vid. GCl(l~das
N acionaes. Dec. 722, 25 Oulubro 18;>0,
ad.29. (Dien'. 85ú1.)

GUARDA-MENOR de Relação que obrigações .ti":
nhão. - Vid. Relações. Dec. Reg. 3 Janelfo.
1833, arls. 78, 79.
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GUARDA-MOR da alfandega. - Vid. Alfandegas.

GUARDA-MOR do lastro do Recife de Pernambuco :
sobre dispensa de lapso de tempo para en
cartar-se um agraciado por sllpervivencia a
quem servia. Res. 29Julh01829 (CoU. Nab.);
foi extindo. Lei 2!~ Outubro 1832, art. 16.

GUARDA-Mon de Relação foi extineto, passando
suas funceões ao secrelario. - Vid. Relacões
Dee. Reg.' 3 Janeiro 1833, arl. 76. .

GUARDA-MOR da satide como, e por quem era
nomeado, e com que attl'ibnições. - Vid.
Alv. 22 Janeiro 1.810, § 25.

GUARDA-MOR de terras e ôguas mineraes não
linha privilegio para deixar de s~rvil' na 2',a
linha, Port. 29 Agoslo 1823.-Vld. 20 A&1'll
182h (Repel't. Cunlt. JIrl alt.; GuaTda-?Ilól' das
ten'as, etc.); seus litulos erfto passados pelas
secretarias dos governos das provincias res
peclivas. Porto 2." 10 Janeiro 1825. (CoU.
Nab.)

GUARDA do paço: 'a quem faz conlinencias, 18
Abril 1808 (apenas cil. no Reped. Cunho IIIato
Sltppl. Gl101'da do Paço.) - Vid. Guarda de
BO/l1'a.

GUARDA ue pessoa lem oS commandantes em
chefe ue COl'pO de exercito, c como com
posta. Provo Tab. 8.° 15 Fevereiro 1843,
§ 32; a quem chamará ás armas e fará
conlineucia, § 33.

GUARD A (real) ua policia: sua divisão militar do
Rio do Janeiro Cl'eou-so, e com que organi
sação. Dec. o Reg.1il Maio 1809; I'endimento
para sua suslentação eslabeloceo-se. Dec.
e Tab. 13, Av. 15 Maio 1809, annexos á
Porto 1." 25, Agosto 1825, e Provo o Av. 6
Abril 1811 (Cott. Nab.); sobl'e ol'ganisação,
Dec. 20 Se.tembro, 23 DC7.CJDbl'o 1810 (apenas
cito no R/pert. Cunho 1Jlato Guarda ela policia
n.° 2); calculo dos gencros que annualmenle
necessitasse" Av. 1.0 Setembl'o 1813 (CDU.
iVab.); isenção de direitos a lãíl.s imporlallas

GUARDA.

em Minas para fardamento eneommendado.
Provo 8Novembro 18U (Colt. Nab.); lodas
as suas despezas passíll'ão a er fl'ilas, e
como, só pelo Erario. Dec. 4 Janeiro 1816
(CoU. Nab.); extendeo-se-Ihe o Alv. 12
Março 1810, concedendo-Ibe conselho de
administração. Dec. 2 Março 1818 (CoU.
.Nab.); providenciou-se sobre de pezas com
as forragens. remontas, ferragens. curalivo
.de cavallos e concerto de arreios. Dec. 10
Novembro 1821 (Cott. Nab.); responsabili
dade de officiaes por alcance ol'denou-se,
Parlo 2,. Julho 1822 (CoU. cil.); sua pro
moção declarou-se particular. Dec. 15
Abril 1823; aos milicianos quo a coadjuvas
sem se manJnu dar o mesmo vencimento
que compelião ás praças do corpo, e as for
ragens pela tarifa do 1.° regimento de cavaI.
laria do exercito. Porto 23 Dezembro 1824
{Repel't. Cunho AIat. GUaJ'da da policia ll. 3);
gratifICação mensal a seus officiaes. Dec. 9
Janeiro 1825; como sel'ião abonadas estas
despezas á intendencia da policia. Porto La
'29 Dezembl'o 1827 (Coll. Nab.); mandou-se
conservar em estado completo, e como pre
encher-se seus postos vago;;. Lei 2.& Novem
bro 1830, art. 25; suas palrulhas como 01'·

ganisarião as parles das prisões que fizes
sem. 2 Av. 2.° 5 Abril 1831 (CoU. Nab.);
demissão de officiaes pedida pelo comman
dante por não serem de confiança. Av. 1.6

,U. dito (CoU. cit.); remoção das compa
nhias de caval1aria para a Praia Vermelha.
Av. 3.° (j Junho 1831 (Coll. cit.); e para O

quartel de Braganç,l, Av. 1.° 23 dito (CoU.
.cit.); deHe se mandárão dar ordenanças aos
juizes de paz. Av. 28 Junho dilo (CoU. cit.);
foi extincta, ficando seus officiaes con. idera
dos como avulsos emquaolo não fossem
empregados, e aulorisado o gOYerno para
pagar pas ngem aos inferiores e solJauos
que se quizessem relirar pnra suas provin
cias, e coutinu3l'-lbes elape emquauLo jul
gasse comeoiente. Lei 17 J llJho 1831;
passDgcm das IH'aças du exlinclo corpo. Av.
2.° 3.° 5.° 6.° H); 1 Porto 1." 20 Julho
1831 (Coll. Nab.); sobre os motil'os de sua
insubordinação na Doule ue 14 do corrente.
Av. kO 26 3.° 27 Julho 1831 (Coll. cit.);
ea~as em que havião postos della se mandá
l'f~o enll'e~ar aos ]Jl·oprielal'Íos. Av. 4.° ~

Agosto 1831. (CoU. cit.)
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'CARDA. de Mariaona em Minas teve approvação
do uniforme. Av. 16 Junho 1813.

- leos corpos se mandárão dissolver, addindo-se
os officiaes aos do exercito, dislribuidas as
praças pelos do exercito, salvo as que tive
rem completado o tempo, e como. Lei 30
Agosto 1831, art. 68.

CUARDA de quartel. - Vid. Quarteis; utensis para
J;uarda do calabouço de cada corpo. Tab. 3
Setembro :182h, tit. 3, § l!, annexa á Porto
3 Novembro 1825, substituida pelo Dec. e
Tab. 647. 8 Janeiro 1848. (Ga:&. 0ff. 34,
3.° vol.)

~lJÂRDA-ROUPA de S. M. I. e dos Principes em
pregado do consclho da fazenda, occupado
como tãl, e por isso faltando n~ repartição.
não obstante venceo ordenado, percebendo
quem o substituio outros 'Vencimentos, e
quaes. Res.i8 Setembro 1815 (CoU. Nab.);
de coocessão de seus officios se pagão novos
direitos. - Vid. NOlJos, etc. Lei 2,43, 30 No
vembro 18ld., Tab. § 23; e seBo. - Vid.
Selto. Dec. Reg. 355, 26 Abril 18M, art. 26;
é emprego honorifico da casa imperial, e
como erá nomeado. Dec. 545. 23 Dezem
bro 1847.

GUARDA de segurAnça: ordenou-se no exercito
de PortugAl que não houvesse estacas fixas
para se encoslarem as espingardas nos cor·
pos de guarda. :Ord. dia 29 Outubro 1809.
(Rt'ptrrt. Cunho hlat. Suppt. Gua1,da de Se
gurança 11. o 17.) - Vid. 2 De:&emb1'O 1820.
(Repcrt. cito n.o 13.)

GUARDAS das alfandegas.- Vid. Alfandegas.

GUARDAS-BANDEffiAS de inspecção de saúde.
Vid.lllspccção desaúde. Dec. Reg. 17 Janeiro
1829. arls. 1, 7, 28, etc.

C;UARDAS-MARINHAS._Vid. Academia dos gl'ur-
das-marinluu. .

GUARDAS-MARINHAS: pratica, e qual, em Lis
boa a respeito dos devedores ao seu cofre, e
do pagamento aquellesantes de embarcarem..
se mandou observar. OfI. 19 Julho 1808.
(CDU. Nab.)

ao director e commandnnte de sna companhia
ordenou-se que as liçóes fossem feitas em
conformidade das leis existentes. Off. 23
Fevereiro 1810. (Repe1·t. Cunh. Mat. Guarda
'll1a1'inha n. 029.)

o professor de desenho da academia ha de ob
servar as instrucçóes qne lhe forem dadas
pelo director da companhia. Ord. 2 Abril
i810. (Repcrt. Cunho Mato Guarda marinha
n.o30.)

- tiverão augmento de soldo, e qual. Dec. 12
Outubl'O 1818; e mais ainda pelo Dec. 11
Abril 1821 ; e mais pelo Dec. Tab. 28 Março
1825, em que se julgárão comprehendidos
em virtude do Dec. 2 Abril dito, como al
feres que sào. Res. i." 30 Junho 1825.
(CoU. Nab.)

remette-se mensalmente á secretaria de estado
relação das fallas dos empregados da com·
panhia, declarando os motivos c as horas
em que entrárào para os trabalhos. Porto 5
Junho 182!J. (CoU. Nab.)

- o commandante da companhia remetterá.
mensalmente á secretaria de estado relação
dos discipulos, declarando o seu aproveita
mento e assiduidade no anno lectivo. Port,
10 Novembro 182ft. (Repe1't. Canh. Mat,
Gua1'da mm'inlta n. o 33.)

sua antiguidade em relação a 2. o. tenentes .de
commissão como se regula. Res. 3 FevereIrO
em Porto 9 Março 1825 (CDU. Nab.)- Vid,'
lambem Alferes - antiguidade de cadetes.

• 1

1
_29 Outubro 1827 e 1.4 J unbo iS30 (apenas Clt.

no Repe-rt. Cunho Mat. Sllppl. Ql4aráa ~a:

rinha n. ~ 1.)
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GUARDAS-MARINHAS foi o governo autorisado
a promover os absolutamente necessarios.
Lei de forças 31 Agoslo 1831, art. 3. - Vid.
Dec. Estal. 9 Março 1832, m'ls. 6/', 66, 67.

- sua companhia foi exlincla. Lei 15 Setembro
1831. (Repel't. Cunho 1I1at. GUa?'da rnal'inha
n.O /'0.) Dec. Eslat. 9 Março 1832, art. 107.

ficárão subordinados ao quarlel general, sendo
seus soldos pagos pela intendencia da ma
rinha, continuando-sc a fazer-se-lhes os des
contos ou mullas pelas faltas c a cscula de
seu sel'viço. Av. 16 Março 18;~2. (Repert.
Cunh. 111ato CaM'da marinha 11. ° 41 a 4k)

- seus excrcicios pralicos navaes, c dos volunla
rios e aspiran les são por turnos. Av. 8 Ou
lubr0 1832. (Repel't. Cunh. Mat. Guarda
'lJwrinlta 71.° /'5.)

:- logo que concluem.() curso embarcão nos na
vil)s de guerra. Av. 3 Junho 1837.

- permiuio-se que embarcassem nos navios de
guerra estrangeiros. Dec. 379, 20 Agosto
184/"

- ll';)nsferio-sc sua academia para lon'a, e regu
lou-se, e como. Dec. Eslat. 586, 19 Feve
reiro 18M:). (Vim'. /)043.)

GUARDAS das admiuislracúcs de diversas l'cndas
(j consulados ..- Vid: AIezas) ele.

GUARDAS muoicípaes'j), côrte e mandúrào orga
nisar com os cid1- düos qlle poeliiio ser elei
tores, para manler a ~egurança publica, em
quanlo nüo c'livesse reglllar:sada a guarda
naCiOD;]J, e como. Lei 6 J unllO 1831, ;]I'ls. 10)
11; mandou·se com celeridad praced er ao
alistamenlo. Av. 9 dilo (CoU N(/b.); execu
tou-se o art. 10 da Lei cil. regubrisando as
gLH1~'das. Dec. 1ú dito; os milicianos que
como lnes liohão ele servil' farão dispensa
dos da ua linha. Purt. 17 dilo, Av. 1.° 21

III

GUARDAS MUNICIPAES

Julho dilo, Áv. 1. 0 11 Agosto dilo, Av. h.·
2 Selembro dilo, Av. 2.° 8 Novembro dilo
(Coil. Nab. ); relações dos aJi$tados, c como
organisadas, se exigirão dos juizes de paz.
Porto 8 Julho dilo (CoU. Nab.); pela policia
se mandou fornecer a seus commandanles
papeJ, linta, liuos e o mais pal'a expedienle.
Av. 1.0 14 dilo (CoU. cit.); foi o governo
al1lorisado paeu nomear seu commandnnle
gera!.' c para admittir como guardas a filhos
familias, c com que requisitos. Res.17 dito;
nomeou-se e leve inslruccões. Dec. 3. ° e
laslr. 17 dilo (CoU. cit.);· commuoicou-se
aos juizes de phZ. Purt. 17 dilo (CoU. cit.);
c ú camara runnicipal para o jUl'amenlal'.
PorL 18 dilo (CoU. cil.); insll'ucções aos
commaodanlcs de esquaul'as para execução
dos arls. 8 e 9 do Dec. i/, Junho dilo derão.
Av. 2.° 18 Jull.lo dilo (Colt. cit.); espadas
e pislolas para armamenlo se I.l.lanrlou fur
necer Av. 2.° e /,.°21 dilo (CoU. cit.); para
o :;efl'iço das rondas dl'rà/J-se as Inslr. 24
dito (CoU. cit.); sobre desiJllelli~enciaenlre
ellas e os mililares. Av. 3.° 28 dilo (CoU.
cit.); officiaes generaes, do eslado maior e
avulsos da Praia GI'aode Cizerão parte delJas.
Av. 8. 0 dilo (CoU. cit.); al'mameolo e car
luxame se disll'ibuio por 3,000. Av. 3." 30
dilo (CuU. cit.); recommendou-se a escolha
dos cOllllDanJanles. Porl. 9 Agosto dilo
(CoU. cit.); mandou-se separar numero dos
que podes 'em fazeI' serviço mais aclivo. Av.
3.° 13 Agosto dito (CoU. ciL); mandou-se
que fossem exlinclas logo que se tivessem
organisado as guardas llncionaes. Lei 18
Agoslo 18:31, arl. 1.40; pi:;lolas para ellas
se manduu fornecer do arsl'nnJ. Av. 3." 25
Agoslo dilo, Av. 2.° 15 Selembrodilo, Porto
6 Uulubro dilo (Cóll. ciL); ordenou-se fos
sem coadjnvadas pejos cor'pos de 2." linha.
Av, 1.0 ti Selembl'o dilo (CoU. cit.); demis
são de scn c mmandanle. Av. A.o 23 Se
lembro dilo (r:olt. cil.); nUU1('açiio de onlro.
Av. 2. ° 20 Selembro dilo (CuU. Cil.); sobre
faclo de wrprebendcrclIl e r/esarmarp.m al
gumas suas palrnlhns, providencias. Av. 30
ticlelllbl'o dilo (CoU, cit.); nomeação de
commandanles de esqnadras. Av. 5." 3 Ou
lubro dilo (CoU. cit.); al~uns se manJou pu
nir pOl' dcsobediencia ao cOl11wandanle e
injl,rins ao juiz do paz. J~V. h.o 60ulubro
dilo) (CoU. cit.); sobre o alaque da Ilha das

i3
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Cobras, por occasião do le,ranle da artilha
ria dn marinha. Av. 1.°2." 3. 0 0ll'. 7, Av.
3.° /'.0 e 20lf. S Outubro dilo (CoU. cit.);
pnra guarnições se pozerão algnns á dispo
sicão do intendente da marinha diariamente.
A,:. 1.° 10 Oulubro dito (Cott. cit.); louvo·
res votados pela camara dos deputados. Av.
8.°108.° 12 Outubro dito (CoU. cit.); sobre
a mode ele um no alaque mandou-se pro·
ceder. Av. /,.°11 Outubro dilo (CoU. cit.);
seu nome mandou-se inscrever no lil'l'o des
tinado a transrnitlir á posleridade os grano
aes acontecimentos, na camara municipal.
Dec. 12 Ou lubl'O di lo (Cott. cit.); e sflo pre·
sos na fortaleza da Conceição pelas faltas de
serviço. Av. H Ouluhro 18.31 (Rl'pe1't. CUllh.
Mat., Guardas 1nunicipaes n.O 20); Av. 8.°
17 dilo (CoU. Nab.); nomeação de delegado
do commandante geral como se faria. Av.
9. ° dito (Cotl; cit.); por ellas se mandou
fazer a guarda do hospital militar, e Carioca
galés. Av. 1.° 21 dilo (CoU. cit.); aosguar
das da alfandega que ás suas obrigações fal
tassem por causa do serviço se mandou abo
nar vencimentos. Av. 1.°29 dito (CoU. cit.);
os milicianos e os oflicines de 1.· linha sem
corpos fOI'ão mand.ados servir nas guardas.
Av. 1.°3,3.° A Novembro dito (CDU. cit.);
provdenciasopara o caso em que um mesmo
individuo fosse chamado a servico ne1las e
na 2."1inha. Av. 8.°!l dito (CoU:cit.); pro
cedimenlo ordenou-se contra commandanle
de esquadra que se queixárn de haver sido
demiltido. Av. 5.° 15 dito (CoU. cit.); em
pregados da typograpbia nacional que fal
tassem á reparti.;ào pOI' causa do serviço se
mandou <lhonar vencimenlos. Av. 3.° 21
dilo (Col!. cit.); as roudas da mcin noule
para o dia passarão a ser feitas pelas gU<lrdas
municipaes yolunlarias permanentes. Av.
LJ. ° 28 dito (CoU. cit.); empregados do quar
tel general não erüo delalhado para serviço
nos dias cm lJue estavão oecupadu- na sua
reparliçáo. Av. 7,° 5 Dezemuro dito (CoU.
cit.); farão dispensados de seniço logo que
se organisárão as guardas tnnoicipaes volun
tarias permanenles. - Vid. 1 Janho 1832.
(Rrpc1'l. CUl/h.l11at. Gllal·das7IlEtllicipacsII. 21.)

GUARDAS municipaesvoluntarias a pé e a cavallo.
fariio, o governo na côrte e os preside-nles nas

GUARDAS MUNICIPAES

pl'ovincias. anlorisaclos para estabeleceI', e
como. Lei 10 Outubro 1831 ; na côrle seu
engajamento mandou-se lH'0010\'er. Av. 3.
11 Outubro 1831 (Coll. Nab.): deu-se regu
lamenlo com o Dec. 22 Outubro '183 L (CoU.
Ow·. Pr.); Dec. 29 dito e 5 de ,Tunho eJu·
lua 1832 (Repcl·t. Cal/h. Aiat., Guarda muni
cipal 'I:Oluntal'ia n.O 1'2); approvados pela
nes. 1:s Oulubro 1832; para as suas I'oudas
derão-se as Instr. 29 Nnvemuro 1831, ex
plicado os [l1·tS. 3 e 1.& por Av. 16 Dezembro
1831; comecárão a rondar da meia nonle
para o dia, A~. 4.°28 Novcmbro1831 (CoU.
lVab.); do nrsenal se mandou fornecel' ar
mamento, COl'reame e utensls. Av. 2.° 29
-di to (Coll. cit.); uxáráo-se uniformes. Dee.
29 Dezembl'O 1831; dislinclivos dos V, sal"
;genlos. Dec. 23 Out11bl'o 1832; neHas se não
.podem empregar o!'Gciacs da armada. Av.
:24 Julho 1833; seu destacamento na casa
,(le correccão é subOl'dinado ao seu adminis
trador. A;. 4 Setembro :1.835; mandou-se
addir ao seu corpo '200 homens com o no·
me de U1'ballos, e como organisados. Der.
.& Fevereiro 1836; ap provou-se o novo e'n·
.gajamen to dclles. com declal'ação expressa
-de subjeição ao regulamenlo de 1.' Jinha.
Av. 3 Agoslo 1835; seus soldados demiltidos
por máo comportamento e faltas são remeto
tidos para 1.. linha. Av. 14 Março 1.837; 05

i'eqllcrimen los dos soldados devem subir
informados pelo seu commandanlc. Av. 19
Jl1nu.o 1837; seu commandanle foi lambem
-encarregnc!o do recrulamento para o exer
~ilo. - Vid. Recrutamento. Dec. Inslr. M,
23 Janeil'o 1.8/,1, ar!. 1, Dcc. Jos!r. 73,6
Abril 18lJ.1; foi aulorisado o governo para
]lreencher, e como, e alterar quanto á or~a

:nisaçflo, penas de disciplina. Lei 243, 30
Novembro 18!l'\, nrl. 3, § 13; til'eriio em
-execução o Dec. Reg. 190, 1. Julho 18li2;
scus officine.> que perlencerflo a antros cor
l)Qs, para os qllaes tornarem a passar colDO

- -contão anliguida(le. Pro\·. 26 Se~cmbro

18/,2 (Jol'n. 273), Res. 16 cm Ord. dia ihh,
2/, Maio 1849 (Diar. 8110); como sc de~c
'pl'ocedel' com soldados da sua companh~a
addida que ti\-el'em praça cm corpo de 11
Dila, e desertarcm cm tempo de guerra,
Provo 17 Agosto 1843 (10m. 265); d .SCO nl&

se approroll elll Hmcimenlos de officH\1 qUG



GUARDAS NACIONAES

( 99 )

GUARDAS NACIONAES

devia ao cofre, e como. A v. 13 Setembro
1844 (Jon!. 252); oillciaes despacl1(1c1os não
receuem titulos, sem pngarem os novos di
reitos. O['d. 7 Janeiro lt>L15 (Suppl. ao Jarn.
30); perdão a desertures. Dcc. 15 Nm'eUl
bro 18/'ü (Gaz. 0rr 75,1.° vol.), Dec. 14 Se
leUluro 1847 (Gtlz. Orr 120, 2. o vol.), Dec.
3 Novembro 18!a8 (Diu)". 7939); dá orde
nança ao director cios lelf'grflphos. Av. 4
Março 18/'7 (Guz. cito 155); os vencllDentos
dos officiaes demitlidos s1\o pagos até o dia
da commuoicação da dem.issào. Av. 5Agudo
1848 (C01T. fllel·c. 2Hi); seu serviço é coo
sitlerado alheio ao exercito e não nLLendi<.lo
para promoçào dos officiacs que passaráõ
emquaulo alú esliverem p;.lra a 2." classe.
Dec. 572,9 Janeiro 18/'9, art. /,; os officiaes
militares que nclle servirem não "encem
grnliGcação addicionaJ. Av. 79, 8 Julho
1848; provisoriawenle anlorison-se o cor
reio da cô['le para empregar 4 praças como
carteiros na cidade. Dec. Reg. 637, 27 Se
tembro 18/i9, art. 124; foi o governo aulo
risado para complela[' o CO['po, e reformar,
e como, o seu regulamento de 1 Julho 1842.
Lei 555, 1.5 J unlJo 18':'0, art. t 7 (Dia,..
84:31.); sens officiaes são dispensados, e
como, do serviço da ~Ilarda naciunal. Lei
602, 19 Selemuro 1850, art. fá, ,§§ 5 e 56
fDial'. 8540); Dec. 722,' 25 Outubro dilo.
art. 24, § 5. (Dim'. 85á1.) .

GUARDAS municipaes da Bahia: para seu arma
menlo se remellerão do arsenal de guerra
1000 espingm'das de adarme 17. Av. 6."
28 Novembro 1831. (Coll. Nab.)

- das provincias embol a com outras denomina
ções: os ufficiaes do exercilo nellas empre·
gados, á excepção d s commnndanles e ma·
jores, passào para a 2.· classe do exercito e
não conlão antiguidade para accesso em
quanto alli estiverem. Oec. 572, 9 Janeiro
18h9, art. 4. (Dia1". 7992.) - Vid. (orpos de
policia - Forças - Gur.l1·das policiaes.

GUARDAS nacionaes desobedientes se man
dou processar segundo o art. 128 Cad.
C[,im. e Lei 15 Outubro 1827, art. 9; e
como. Av. 27 Agosto 1831 confil'mauo;
declarando-se que con Ira os eleilo['es deso
Ledientes ao comparecimento para o con
selho de qualificação se procede, estando
presentes /i, quando se n~\lI inleirar o nu
mero complelo. pelo meio I murado na
Lei 18 Aguslo, art. 1.4. Av. 17 Nu\'embro
1831.

seus ol'Geiaes erão chamados para os conselhos
nos crimes de individuos do corpo de per
manentes da côrle. - Vid. G1Llll'das 1nl/ni
cipaes ,'ol,mtm·ias. Dec. 22 Outubro 1831.
arls. 20, 21,

em destacamento na côrte: na applicação das
Jlenas mandou-se re~lIln[' pelo cap. 1, til. 4,
Lei 18 A~osto. Av. 1.° 7 Dezembre 1831.
(CoU. Nab.)

..-. individuos que para não o serem ·dec1arárão~

ter sido sempre ioimi~os do Brasil se man
dArão processar, conforme o ad. 30 L do
Cad. Crim. Av. 2.° 7 Oezembro 1831 (CoU.
Nab.) - ViJ. Av. 26 OltLub1'o 1832 infra.

" - seu commaodo na côrte commelleu·se interi-
-\ namenle ao commandaote das guardas mu-
I '
, nicipaes. Av. h.o 1h Dezembro 1831. (CoU.

Nab.)

na côrte um cidadão accuml1lou os cargos de
juiz de paz, promoto[' do jnry e lenente co
ronel de gu;)rdas. - Vid. Âv. 2.° 1.6 Dczem~

bTo 1831. (CoU. Nab.)

declarou- e que só podiiio volar e ser votados
nas eleições para alTIciaes individuos per
lencenles ao serviço activo. Av. 19 'Dezem
hro 1831.

GUARDAS nacionaes: forão creadns e regnladas,
Lei 18 Agosto 1831. - Vid. Oee. 23 De
l'embn) 1831 in{ra.

_ conforme o art. 65 da Lei rcgulárão se seus
ullifOl'mes e divi~ão. Dec. 23 Dezembro
~ 831 aduit. por Dec. 2 J :lOeiro 1833.
Vid, Dec. i5 OuLttb,'o 1832 infi·a.
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GUARDAS naciooaes: providencills na côrte
se dcrão sobre seu alislll!11enlo e servico.
Av. 1. 0 2.4 Dezembro 1831. (CoU. Nab.) •

de qualquer graduaç~o não póuc proceder a
neto algum judicial, sem ordem de juiz, a
não ser cm Qagl'ante delicto. devendo po
rém preslar-se á requisição daquelle, inde
pendenle de ordem de seus superiores. Av.
7 Janeiro 1832, Av. 2.· 17 Novembro
1832. -- Vid. Av. 5 Dezembro 1832 iafra.

ordenou-se que como taes devião sel'vir como
soldados os officiaes milicianos que não ti
vessem sido eleiLos para os poslos. Av. 17
Janeiro 1832.

conforme o arl. .48 da Lei se formárão na
côrte lJ. legiões. Dec. 15 Outubro 1~32. 
rido Lei seguinte.

- despezas com soldos de cornetas e clarins, e
gratificações a instructores farão o ministro
da justiça na côrLe, e os presiden tes nas pro
víncias autorisados a fazer. Lei 2{J. Outubro
1832, art. 70. - Vid. Res. seguinte.

- modiUcárão-se, c como, as disposições da Lei
18 A{l:oslo 1831. Res. ~5 Outubro 1832.
Vid. Dec. 31 Outubro infra.

ordenou-se que no seu alislamenLo 1.. se co
nhecesse a veracidade dos certificados dos
que allegassem ser estrangeiros, compel
lindo a senil' os que o não fossem, e decla
rando aos que na occasião de alistar-se não
fizessem conhecida tal qualidade, que si de
pois se souLesse que havião usado do laço
brasileiro, contra elles se procederia como
incursos nos arts. 237,301,302 Cod. Crim.;
2.° que se aUendesse ás reclamações das
autoridades estrangeiras. Av. 26 Outubro
1832, Av. 3.· 9 Janeiro 183[,.

..,.. conforme o art. 78 da Lei fixárão-se aos seus
instructores as gratificações e cavalgaduras

da Tah. 28 Mat'ço 1825; e qunes, aos par
ciaes, cadeLes e sargentos empregados como
iaes. Dec. 31 Outubro Hl32. - (Vid. 3i
iWQ?'ço 1835 cito no Rcpe1't. Cu.llft.lI1at. Suppl.
n.· 6:1): revogado o Dec. cito por Dec. 23
Novemhro :1835. - Vid. Cod. P'·OC. infr(J..

GU.A.RDA nacionul de todo o servico são dis
pensados os eleitos inspectores 'de quartei
rão. Cod. Proc. art. .t7, Reg. 120, 31
Janeiro 18á2, ad. lJ.3, - Vid. AI'. 2ft Mail1
1833 iurra.

tem obrigação de executar ou coadjuvar exe
cução de ordem leglll de habeas corpus, Cod.
Pt·oc. art. 346. - Vicl. Dec, 16 Fevcl'eira
1833 infra.

não podem ser os delegados, officines de jus
tiça e escrivães do juiz de paz. Âv. 3. 0 11
Novemhro 1832.

que deixarem fugir presos são processados
conforme o art. 125 Cad. Crim. Av. 20 NG
vembro 1832.

declarou-se bem intendido o art. 37 da Lei,
em que se determina que n09 municipios
em qúe houver mais de &00 individuas alis
tados no serviço ordinario se forme bata
lhão, e que os arts. 3h a 36 não prohibe-D
~om maior numero de praças; e que ainda
havendo a camara errado, cumpria pôl'-se
a repal'lição em execução e representar de·
pois segundo o art. 32. Av. 27 Norembr.o
1832.

seu commandanLe que se não prestar ás requi
sições dos juizes é processado, conforme o
art. 88 da Lci ; era juramen Lado e feito reco
nhecer pelo juiz de paz. Av. 5 Dezembro
t832.- Vid. ÂIl. 29 Agosto 1.833 Í1tfi'a•

da reserva são os empregados da junta do CODl

me·reio. Av. 13 Dezembro 1.832.
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GUARDA nacional; seu conselho de qualificação
. deve ser composto dos eleitores ac!naes.

Av. 1. 0 2. o 6 Fevereiro 1833.

~ intelligencia deu-se ao art. 25 da Lei, que só
linha logar a dispensa depois de alistados·
pelos conselhos no serviço ordinario, e por
que. Av. 1.7 Dezembl'O 1832 (CoU. Ow·. Pr.)
Av. 12 Junho 1.833 (Repel·t. Cunho lIfato
Gum'da nacional n.091), Av. E!. Janeiro 18M..
- Vid. Av. 21 Novembl'o IBM infra.

~ :marcárão-se os vencimentos dos cornelas,
tambores e clarins do municipio da cô,'te.
Dec. 16 Fevereiro 1833. (CoU. T)'p. Nac.)
- Vid. Dec. 22 Junho 1833 inf1'o.

declarou-se que devião conlinuar como offi
ciaes os eleitos segundo a Lei 18 Agosto,
apesar de não haverem concorrido na elei.
ção as da reserva, sep;undo aLei 25 Outubro,
porém que si por falta deHes se procedesse
a elIa, fosse segundo esta. Av. 18 Março
1833.

j!:- de seu serviço forão dispensados o lhesoureiro
e escrivão da casa da moeda. Av. 1.8 Maio
1833.

;;:. vagos deixão os postos os officiaes eleitos ins
~ pectores de quarteirão. Av. 24 Maio e 31

Junho 1.833. (Repart. Cunho Llfato Guarda
nacional n. o 93. ) - Vid. Av. 19 J!t1tllO 1.833
infra.

::- ao art. E!.7 da Lei sobre seus corpos. de artilharia
1.5 Junho 1833 (Repe,-t. Cunh. lIfàt. Gum'da
naclonaln.°28) ; creou-se na côrte um ba ta
lhão, e sob que plano. Dec. 22 Junho 1833.
- Vid. Dcc. 18 Julho 1833 i7tf1·a.

.:... do senico activo não devem ser eleitos ins
-.. pecto;es de quarteirão. Av. 1.9 e 21 Junho

1833, Av. 2 Janeiro 183.&, Av. 28 Fevereiro
dito, Av. 2.° 1.2 Maio dito, Av. 7 Dezembro
1835, Av. 9 Março 1836, Av. 1.3 Abril e
Circo 2 e Av. 24 Maio e Av. 1 Setembro
~837. - Vid. dv. 29 Abril 18.47 infra.

GUARDA nacional: seus conselhos de qua1ifi
cação quando devem ler 10g[1r, sem ouslar
que se chamem a serviço os individuos
ainda nfio qualificados. Av. 27 Junho 1833.
(C07T. Off. 5, T. 1.)

uma legião se creou das de Paraty e Ilha.
Grande. Dee. 18Julho 1833 (COl'l'. Ofr.22,
T. 1); outra de Vassouras e Par[1uyba. Dee.
da mesma dala (COl'l·. cito 23); da Mangara
tiba annexou-se á Ilha Gl'llncle. Dec. 20
Novembro 1333 (CoU. Typ. Nac.); da Praia
Grande organisârão-se em uma só le~ião.

Dec. 21 dito. (Coll. cit.)- Vicl. Dcc. 30uta
bro 1833 infra.

requerem por intermcdio de seu comman·
danle. Av. 5 Agosto 1833, Av. 15 Março
18g4.

eleitos officiaes sendo avisados e deixando pas.
sal' tempo sem se fardarem, procede-se a
nova eleição. conforme o art. 57 da Lei;
sendo nomeado fiscal deixa vago o posto.
Av. 16 Agosto 1.833.

são presos na côrte na fortaleza de S. João.
Av. 26 Agosto 1833. - Vid. Av. 31 Agosto
1846 inf1·a.

- deve-se dar ás autoridades legitimas a força
armada que requisitarem, por escripto, de·
baixo de sua responsabilidade, 17, 29
Agosto 1.833 (Repel't. Cunft. Mat. Suppt.
n.O 102), Av. 9 Setembro 1833, S8 intra.
Av. Lo 2.° 8 Janeiro 1.836, Av. 5.° ao
Março dito, Av. 8 Março 1.837; devem auxi
liar, e como, os inspectores de barreiras.
Av. 29 Agosto 1833.

- seus ia tructores na côrle e prO\incia como
são pagos pelo lhesouro. Av. 29 Agosto
1833.

- não podem as eamaras passar de uma fara.
outra arma, nem os juizes de paz, sim o Jury
de revista. Av. 30 Agosto 1833.
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GUARDA nacioDal: o juiz municipal s0J:>pre ~s

impedimentos. do de dil'ciLo na preslde~cJa

elo jury de reVIsta. Av. 3 Setemhro 1833.

- seu commandanle de corpo não enl1'a no jory
de revista, nem é presidenle do consel?o de
disciplina; e si fôr major I'ecae a yreslden
eia em um capitão, SS 1, 7; a Idade dos
memhros do jlll'Y deve sei' a marcada pejo
3rl 21 da Lei, S 2; o juiz criminal e os
dous ver('adores assistentes não podem ex
cluir do jury os officiaes ~ inrcriore~ 9ue
vierem cúnlemplados nas listas dos )ulzes
de paz das paruchias e curatos, e por que, 
S 3; o jury de revista não p.óde ~onbeccr

dos :Jctos do conselho de qua!Jôcaçao, salvo
por appeltaçiio, como do arls, 23 e 30 da Lei,
3 qual deve inlerpôr-se e manifesLar-se pe·
rante o mesmo conselho emquanlo dura
rem snas sessões, S lJ.- Vid. Av. 9 Junho
18:3[. infra; os membros do conseluo de
qualificação em caso nenhum pod~m aCCll
mular as fuacções do jury de revista con
forme :lrt. 2,4 da Lei S5; :lOS jui7.es de paz só
eompete notar no livro da matricula as alle
rações que houver para a exclusão du ser
"iço, e não para as dispensas que-pelo ~rt.
28 d.. Lei competem ao conselho de quallfi
C:lção, S 6, Para se considerarem vagos os
poslos e proceder-se á elei~[1O conforme art.
61 da Lei, basta qne se venuqne algum dos
casos do art. 57 Lei 18 AgosLo, e 16 de 25
Outubro, vislo que os conselbos d~ disci
plina só conhecem dos casos especlaes do
ad. 85, ele., S9 (Av. 2Janeiro 183lJ, apenas
cit, 710 Rrpel·l. Cunho 111ato Stlpp~. n.0.9.3);
os officiaes logo que forem eleItos )lmes
municipaes ou de paz deixão os posLos vagos
por nào serem compaLiveis as fUDcções
destas autoridades com o serviço da guarda
nacional sc"undo o art. 11 da Lei 18· Agoslor>
e 8 S3 da Lei 25 OUlub~o: podem por~m

os que forem nomeados )lIJ2.es de orpl~aos

<lU promolores reunir ambos os exerCICIOS,
si não requererem dispensa conforme art, 8,
S23, e bem assim os vereadores. S10 (Av.
i. O 12 Sclembro1833, §2.-Vid. Av. 2. 0

S in{ra); sendo necessaria alguma eleiçã.o
por vaga, ba!'la que o commandanle reqUl
.sile 110 juiz de paz, represenlando ao go
verno, si houver recusa daquelle, § 12 (Av.
i2Setemhro1833, S2.) Av. Setembro 1833.

GUARDA nacional: seu promolor deve-se con
siderar como em serl/iço em quanto pelo
empre"o de presidente da camara (si rõr
eleito)°não requerei' dj" pensa conforme art.
h, S 2, da Lei 25 ~~Atubro.; ~ ~ecrelario
deixa va"'o o pl,slo, Sl 101' eleJlo )UIZ de pnz;
S1; o co~nmandante pód~ excllsar do serviço
oguarda nacional que e:LJvel' encarregndo da
adminislrarão dI) correio segundo o art. 10
da Lei 25 O~ toLro até reunião do conselho de
qualificaçào, §3. Av. 1.° 12 SeLemlJro1833.

os officiaes eleitos juiws de paz deixão. ~s pos
tos vagos logo que enlrão em exerCIClO da~

quelle Jogar, § 1 (:\..v: 2.~ 8 Novewbro 1833);
no caso de se dlmlnnll'em as praças das
companhias, devem ~onservar-se os ~ous

all'eres alé fi nova eleIção. S 2; o alisla
menta deve fazer-se cOllforme a Lei 2500
tubro, sem obslal' a 18 Agosto. § 3 (Av. 25
Janeil'O 183.4 in{t'a); as licenças de que Irnla
Ó arL 10 Lei 25 Oulubro del'em ser conce
didas pelos commandalltes d~ companhias
nas parochias em qne se não LIV~I' lormado
}latalhiio, POI' não se achar nas clrcumslan
cias do arl. 37 Lei 18 ARosto, § 4, (\lid . .Âv.

28 Novembro 1833, § jnfra); os glJal'da~ ~ne

faltarem ás reuniões para eleição de omcl~eS'

1 L · 'rdevem ser pUDidos segundo o art. {) el ",l)

Oulubro. § 5; as inspecçõ?s de saúde no
jury de revisla devem ser feItas por exumeS
de cirurgiões respectivos, S 6; no ca,so d6,
não poder reuoir-se o batalhão conlor~e

art. 58 Lei 18 A<roslo, para O reconbecl
menlo do chcfe por exceder o .ciis~ricto a
duas leguas conforme arl. 15 Lei 20 Outu
hro, os juizes de paz farão rec(lnbec~r o
chefe pelas companhias, S 7; os officHles
e inferiores do estado maIOr e menor ,dos
corpos devem valar na eleição do~ offi~laes

do estado maior, S8; os officiaes lDfenorcS
nomeados p'ara o eslado menor deixão v~~os

Das companb'i:ls OS logares a (IU8'pcrtencJao.:_
e pel'dcado nesle caso o voto activo nas elel
ções a que nellas se proceder, e elas quacs
já não fazem parle, não perdem comlud~ o
"oto passivo, p(lis que podem &ec reeleüos
para essas companhias a que d'antes per
tenciüo. S9. Av. 2. 0 12 Setembro 1833.

_ Domeados ,ice- consules ue Dações estraogei-
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ras amigas são dispensados do serviço da
j:(oarda nacional. Av. 3 OuLnbro 1833 (CoU.
OU1'. Pr.); Av. 16 Junho 18311 (Cor?'. Olf.
13.4, T. 2); 23 Fevereiro 1835, 7 Maio
1835. (Rl'pr.rt. Cunh. lI1at. Suppl. Gum-da
nacional n. 069.)

GUARDA uacionnl : com missão se nomeou pal'a,
e como, propôr melhoramento nas suas
leis. Dec. Iostl'. 3 Ontobro 1833. - Vid.
Dec. 2lt Dezemúro 1833 in{ra.

GUARDA NACIONAL

estes nomear 05 vogaes do conselho de dis.
ciplina, pal'a julgarem as praças que houve
I'em commellido o[eosas contra os mesmos
chefes, por não havet' excepção no art. 92
da Lei 18 Agoslo, § 3; os chefes de legião
podem impôr as pena nos cnsos de que
trata o arL. 1.0 Lei 25 Outubl'O aos comman
dantes dos corpos seus snbordinados, com
petindo Iam bem a e te pl'nlicar similhante
mente a "C peilo dos seus irnm diaLos infe
riores, S11. A\'. 28 Novembro 1.833.

os juizes de 1)[\7, devem entregar aos presiden
tes das provincins os marpas e informações
que esLes lhes pedil'em, sob pena de suspen
são e responsabilidade. Av. 211 Outubro
1833.

..- como sens iosll'uclores são empregados os om
ciaes dos corpos de linha dissolvidos, sem
deslino. Av. 31 Oulubro 1833.

as suas palrulhas que legalmente rondarem
devem ter Sanlo. Av. õ Novembt,o 1633.

l'- é prohibido que as guardas e rondas sejão fei
tas por pessoa& vadias e estrangeiras. Av. 3. 0

8 Novembro 1833 (CoU. Om'. Pr.); 7, 9
Maio 1833. (Rrpert. Cunho Mato Suppl.
Gual'da lIacional 71. o 119.)

~- os cidadüos sohre quem recair maior numero
de voLos dos guardas nacionaes que compa
recerem, embora nüo s ja d'l maiol'ia da
companhia, flcão legalmentc eleitos of&.
ciaes. Av. 22 Novembro 1833.

as reuniões em escolas para o ensino devem
combinar o bem do servico com a commo·
<lidade dos offieiaes, infel'i'ores c cabos, S1 ;
os chefes de legiào podem tomar conheci
mento das praças que deixarem de compa·
recel' it inslruccão, e recommendaráõ aos
chefes dos ba lalhões c corpos que procedão
contra os culpados conforme ar!. 19, Lei
25 Outubro, S 2; aiuda quando os crimes
sejno contra os chefes dos corpos, devem

GUARDA nacional ainda que tenhão o numcro
Ularcado no nrt. 37 Lei 18 Agoslo para for
mar baLalhüo não se póde verificar a for
mação sem estarem ol'ganisadas as compa
nhins, porque hão de ser os olliciaes dellas
quem nos lt'i.lualbos do a!'t. 5ft elegel'áõ o
chefe, e resto do e. tado maior, e pa,'n isto
pt'eviamenle 6 nece sario que sejão os offi
ciaes reconhecidos, e como avulsos tomem
posse. Av. 1.0 3 Dez-emhro 1833, Av. U
Fevereiro 1.83á.

- á vista dos a1'ts. 3, 31, 107 Lei 13 Agosto, e 16
Lei 25 Outubro, a residcncia do comman
dante põde ter lagar fóra do districte da
parada do corpo, comtanto que dentro do
municipio. Av. 2.° 3 Dezembro 1833.

6ua correspondencia com o ministcrio é por
intermedio do commandanle de legião. Av.
7 Dezembro 1833.

- mandou-se annullal' cleição de omciaes feita
pelo commandanle de um batalhão, sem as
fOl'malidades legaes. Av. U Dezembro 1833,

esquuc1rão de caval1uria creou-sc em Campos.
Dee. 24 Dezembro 183;~ (CoU. l'yp. Nac.)
Vid. Drc. 6 FeI'CI'ú1'O 1834 il/fru.

soLre isenção de recrulamento a favor de guar
dos e excepção a respeilo do art. S Lei 18
Agosto, 3, 9 Janeiro 183~. (licpe1·t. Canh.
Alato Sllpl'l. Guardl1 1lacional II.· 9.)
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CUARDA nacional: seu chefe de legião nào
lem ordenança, mas deve chamar para
expediente os guardas nacionaes proximos.
Av. 15 Janeiro 183ó. - Vicl. Av. 2 Julho
1.834 infi·a.

_ :;eu alistamenlo deve ser feito pelos conselhos
.de qu,dificaçflo reunidos por parochias e
cur.al05 seglllldn arls. 13 a 17 Lei 18 A(;osto;
..e ,e,amo não obslando o art.. 7 Lei 25 Oulu
bro. Av. :25 Janeiro 1834. 7 Fevereiro dito.

_ aos conselilOs de qualificaçflO compele alisLar
os gl1ludas. formar a lista do serviço ordi
nal'io ê de resena, segundo a Lei 18 Agosto.
art. :l li, e 25 Oulubro, art. 28, e riscar os
que não deverem mai!ise·Jo. Av. 31 Janeiro.
16 Maio 18M.

declarou-se incompativel o exerClcJO de juiz
municipal com o de coronel chefe de legião.
Drc. 6 Fevereiro 183.4. - Vid. Dec.10 Julho
1834 infTa.

deve a dnração do jury de revisla ser de um
anno independenle da dala da formação.
Av. 25 FeverClro 183.&; ao gorerno compete
convoca-ln, e c.omo, Av. 16 Março 1837. 
\id . .4y.181lJaio1835.

de~em lei 1J1)iformidadc no [<ll'damento. Av. 8
Malç'l 183h.

- recaindo, e sendo aceila, eleição de afficiaI em
J1)ujllr cln 2.' linlw, li e1la valida. 1\1'. 29
i\larl;n ! '31t.

- alisLado:; podem, oITerecendo-se, perlencer ti
gU<lI·t'.l policial. Av. :2.0 3 Abril 1834.

sells lJ1ajol't~S substiluem os coroneis na falta
de lenenles coroneís. Av. 3. 0 3 Abril1.83!1.

- a cllas podem volunlariamenle pertencer os
capiliies ref')l'maJos de t."lin!lG, e PUI' que.
A'. 23 Auri1183l1.

GUARDA nacional: seus commandanLes e ofIi
ciaes, sendo eleilol'es fazem pal'le dos con
selhos de qualificação. Av. 5 Maio 183ft.

o recurso das sentencas dos conselhos de dis
ciplina é de revisl~ para o supremo tribu
nal segoudo a L 102 da Lei. A\'. 12 Maio
183tl.

declal'ou-se que nos casos de revista das sen~

lenças dos con 'elIJos de disciplina, passados
os Ires dias do art. 103 Ja Ltli, deve seI: a.
senlença cumprida. Av. 9 Juoho 1834.

em S. Paulo os que nfio podessem perlencer a
e11ns ião pam as goard:Js policiues. - Vid.
Guardas policiacs. Res. 7. 0 25 Junho 183ft.,

seu commandantc superior lem ordenança
para entrega de corl'espondencia. Av. 2 Ju
lho 1834. - Vid. /lv. 8 NOI!embro 1848, S3,
infra.

- mandou-se (lue os cornelas-m6res de legião'
Jlão s rvi sem do ordenanças dú 5 respectivos
chefes. Dec. 10 J uJ!to 183.:'1. - Vid. Dec.
segui 111 ('.

regulál'iío. se as allriboiçflcs e cOfl'espondencia,
dos corooei;:; chefes de lep;iiío. Dec. 14 Ju
lho 183A. - Vid. Lá 16. o 12 Agosto 183.!í.
iII(m.

solH'e nomeacões de chefes tle legiCto e majo.
1'('s, CJlIarl~is'Ule~ll'l'S, .cil'lJr~ji1C)-mór,.sar
f;enLo ajndanle e qllal'tels mc Lre<, e Clrur
gião ajudaI le, lambor·mór o tnmbores.
~egLlndo Lei al't. 56, :tO, H Julh 1831., 1.7
Março 1835. (Repert. Cunh. llal. Sltppt-
11. o Ô1.)

seo promotor póde seI' o promutor publico~
1. v. 31 Julho 183k



GUARDA NACIONAL

( 105 )

GUARDA NACIONAL

GUARDA nacional: forão autorisados os coroneis
chefes de legião do Rio de Janeiro para em
pregar os instructores sob seu com mando
onde fosse mais conveniente, para conceder
passagem, e quando, de uma par'a outra
arma. Av. 2. 0 4 Agosto 183.4, Av. 20 Se
lembro dito.

- seu official pôde ser tambem vereador, não
porém juiz de paz, tendo para isso opção.
Av. 3. o h Agosto 1834.

- seu commandante superior não é empregado
provincial. Lei l(j.O 12 Agosto 183.4, art. 10,
$ 7. - Vid. Lei 38, 3 Outubro 1834 infi·(l.

- não podem sel' os que estiverem em exercicio
de escrivães do juizo de orphãos. Av. 13
Agosto 18M.

~ declarou-se que as paradas geraes erão nos dias
7 Abril e Setembro e 2 Dezembro e·as épo
cas das revistas ~eraes e exercicios, e comO.
Av. 20 Agosto 1834.

alteração de uniforme não é permitlida á vista
da Lei 18 Agoslo, art. 65, uma vez fixada
por Dec. Av. 25 Agosto 1834.

- podem ser os libertos. Av. 27 Agosto 183.4.
Vid. Av. 8 Agosto 1.835 infra.

- mandar crear corpos ou companhias denas
pertence ao governo. Av. 20 Setembro
:1.8M.

- sobre ohrigação dos ofliciaes se fardarem, ao
art. 57 da Lei, 24 Selembro 1834 (Repert.
Ctmh. 111td. Suppl. Gua1'da nacionul n.o 32.)

- só em casos extraordinarios podem os presi
dentes remover dos seus municipios: seus
exercicios, mostras ou paradas se farão nas
respectivas parochias, .excepto si outra~ fo
rem conliguas ou pro:umas, e como. Lel 38,

lU

3 Ootubro 183.&, art. 5, § h. - Vid. Dec.f3
Janeiro 1835 infi·a.

GUARDA nacional: são subjeitos ao seu serviço
os officiaes de miliciase ordenanças que não
apresentarem patente. Av. 250utubro 183.4.

- seus omciaes não tinhão honras funebres mi
lilares. Av. 2.0 Novembro 183h (CoU. Ouro
p,·.); 7 Novembro 1835, H Janeiro 5. 11,
17,26 Fevereiro dilO, 6,15.19,22,23 a
25,27,28, 30 Março. 8 Abril, 5. 20 Julho
1836,2 .Janeiro 1837,18,22 Fevereiro
dito (Repert. Cunho Mat. Suppl., GUal'da na
cional n. o 120); declarou-se que tiohão as
destinadas á La Jinha, mas islo querendo
os guardas prestar-se, e havendo qnem for
neça o cartuxame. Av. 9 Agosto 1836.

os officiaes de milicias e ordenanças e empre
gados publicos são só isentos de servir em
rondas, quando absoh'idos de todo o serviço
pelo conselho de qualillcação, si não eslão
a elIas obrigados conforme art. 8, S 5 Lei.
Av. 21. Novembro 1834.

o batalhão do Campo Grande e 3S hes compa":
nhias ficárão conslituindo a 3. ·le~ião do Rio
de Janeiro. Dec. 13 Janeiro 1835. - Vid.
Dec.lnsh·. 2 Novemb,'o 1835 infi·a.

sobre conselhos de disciplina, 22 Janeiro 1835
(RI!pel't. Cunho Mat. Suppl. Gttarda nacional
21. 0 60.)

- a seu com mandante deve o juiz de paz parti
cipar os dias de reunião do conselllO de
quali6éação. além do aviso POl' ediLaes. Av.
Ó Março 1835.

_ listas dos moradores devem os inspectores de
quarteirão apresenlar com a maior exacli
dão para a qualificação. Av. 5 ~larço 1835.

_ seus instructores não tem gratificação addi
cionaI. Av. 12 Março 1835.
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GUARDA nacional da côrte solFrêrão rC'dnrcão
no numero dos cometas. Av. 17 Marco j e~5
({'oU. Ow.. Pt·.); 5 Maio 1835, 23.fulho
1835 (Repert, CU/1ft. JIt1 ato Sllppl. GI((lt'Ja
nacional n, o 46. )

da côrte teve diminnic50 no numero de ins
tructores. Av. 17 Ma'rço 1835.

- declarou -se que o art. 5, § 10 da Lei 3 Outu
bro 183.!l não compl'ehencle os chefes de
bataluões e lpgiões e cOlTImanclanles supe·
riores. Av. 27 Março 1835.

não se podem apl'eseolar nas inspecções de
saúde sem ser acompanhados de officialln
ferior, e pOI' ordem do commandante do
respectivo hatalhão. Av. 30 Março 1835.

- a reunião extraordinaria do conselho de qua
lificação pôde ler logar em qualquer tempo.
Av. 18 Maio 1835. - Vid. Av. 16 Mm'ço
1837 infm.

ao art. 3á da Lei sobre força das companhias.
18 Maio 1835. (Repert. Cunho .Mat. Suppl.
Gua1'da nacional n. 024.)

a passagem de um para outro COl'pO deve ser
requerida ao governo. Av. 22 Maio 1835.

á vista do art. 16 Lei 25 Outubro o oflieial
quando não serve por mais de dez mezes,
ainda com motivo jusLificado, deixa vago o
posto. Av. 6 Junho 1835.

declarou-se que os commandantes de compa
nhias ou bataluões pudem demittir 05 cor
netas. Av. 23 Julho 1.8;35.

~ ainda quando os libertos se devão excluir de
o ser, pertence a verificação das provas ao
conselho de qualificação com recurso para
o jury de revista. Av. 8 Agosto 1835.-Vid.
Av. 28. 0 9 Feve'r'ciro 1838 infi·a. !

GUARDA nacional: o recurso de revisla dos con
selhos de disciplina em virlude do art. 102
Lei 18 A~oslo é o mesmo de que trata o
art. 1ô4 da Consto e a Lei 18 Selembro
1828, ~rt. 5, eLe. , e interposta elIa dentro
oe tres dias na forma do art. J03 suspende
~ execução. não obstao Le o art. 7 Lei 18
Setembro 1828, qne se acha revogado. Av.
U Sdembl'o 1835.

qllaes se declarou eriío isentos do reel'uta
mento conforme 1mb'. 10 Junho 1822,
art. 5. Dec. Instr. 2 Novembro 18~5, arts.
2, 3. - Vid. Dec. 26 Fcverci1'o 1836 in{l'a.

a eleiçiio para os seus corpos é {?;eral na fórma
do ad. 86 da Lei 18 Agosto 1831. Av.H No
lVembro 1835; e de Aem á annos na rÓl'mil

dos art~. 5!-l e 86 Lei. Av. 23 e 24 dilo,
Av. 220, Õ Junho 1840.

seus úfficiaes e inferiores reeleitos tomão nova·
.mente posse e prestão juramento, § 1, seu
commandante superior interino continúa
em exercicio até concluir-se a eleição, S2.
Av. 24 Novembro 1835.

anuullou-se eleição de um alferes porque não
chegando a 100 praças a companhia não
podia ter dOLls. 2 Av. 7 Dezembro 1835.

a ajudante do commandante superior negou-se
vencimento, e qual, por estar eomprehen
dido no Dec. 23 do passado. Av. 7 Dezem
bro 1835.

DCOU sem ctreito o Av. 3 Dezembro 1834, por
que achando-se de~ignados os casos em que
os offici~es perdem os postos não póde ?
governo aug01cnla-los á vista do art. 6 Lei
25 Outubro, Av. 8 Dezembro 1835.

- sargento eleito não pôde o govemo mudar do
arma por equivaler a demissão do posto.
Av. 8lJezemoro 1835.
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GU.A.RDA nacional: nas eleições para offidaes não
se aceil50, avista dos a rls. 51, 52 Lei 18
Agosto, os votos dus qne d,.,ixa ('elll de com
parecer. Circo 30 Dezembro 1835.

ordenou-se que na Côl'te continuassem a Gcar
dispensados de s!:'rvir os cuefes de repani
ções e os empregadus que conforme ° sen
regimento tivessem de guardar de noite os
estabelecimenLos respectivos; igualmente,
menos das rondas, os Lhesoul'eiros e paga
dures das divl'l'sas repal',içõe~; e qne ficas
sem sem cfl'eiLo todas as mais dispensas
concedidas até esta dali!. Av. 1.0 li Jaueiro
1836.

- a clespeza com selJS i nslrncLores é geral. Av.
2. o 11 Janeiro 1836. - Vit!. AI', :l8 Março
1836; só so considern g(~l'al conforme o lh·c.
23 Novembro 1835. Av. h. o 3u M... rço 1836.

- decJarou-se que ácerca das qunlidades reqn~

J'irlas para se·lo,-a Lei 18 r1go.to, art. 10.
S1, esta\'a revogada pela Ltü 25 Oublbro,
art. 26. Âv. 13 Janríro t8;~6. § '1; d,.,vem
os arcueiros do nnmero ser alj~Lat!l)s, S2;
e quando dispen:;ados. Av. 9 Sillerubro
1836.

- não fardados não esliio por isso no caso de
serem cllamndos para o st:1rviço de 1. "liuha.
AI'. 18 Jal1eiro 1836.

empregados nas diverslls reparliçõP5 da côrlü,
que a ellas falLnssüm em rm':\l) d ~ exel'cicio,
õnlenun-se niio fossem al,olltadus. Circo 21
Janeil'o, Av. 3 Fevereiru 1830.

- as pa~sagens de nma para ,HILl'a arma são em
re.gL'3 prohibiJas, c só ticleflniuadas pelo
governo. Av. 1. ° 11 Fevereiro 1835; lião
pel'lenCem an conseluo de qualificação. Av.
:23 Março 1.836.

- quando requC'rcl'em iospccçiio ele saúde não
se lhes póue negar. Av, 2.° 11 Janeiro 1836.

GUARDA meiona1: á assemhléa que deve nomear
os ofiiciaes pl'e~ide o juiz de pa7. do lORar
da parada, confllrme o art. 5ll Lei 1.8
Ago~lo, nào devcndo pOI'ém procedel' ao
reconhecimento, si afIO depois de partici
pada a eleição ao guverno, S 1; llS habili
tações para O sel' no Rio de Janeiro se
acuão na Lc>i 25 OUluul'o, art. 3, § 1. 2;
S2. Av. 3,0 11 Fovel'eiro 1.836.

para eleiç1ío de seus officiaes devem ser pre
feridos os da acLÍva. Av. 1.7 Fevereiro 1.836.

dissoheo-se a companhia de norlri~o de Frei
tas, addida ao~.° LlItaluào da côl'le. Vee.
26 fi'everci('O 1836. - Vicl. Dec. 2h Abril
11)36 in{ra.

- não riscar o coasel11o oe qll31ificação os que
esli\erem nas circumsLancias, sem q~e elles
o requeirão, é cuntrario aos arLs. 1.6, 1.7 da
Lei: Av. 22 Março 1836.

- declarou-se que a maneira de applicar aos fa
ctos os rreCf'iLoS d'l 3rt. 16 da Lei 25 Ou
tubro e 57 da Lei 18 AP;'hlo, não pólle ser
oul/'a, si nào POI' meio do coo:;ellJo de qua
lilicaçflO ou de disciplina, em casos ou não
cri01iuosus. Av. 6. o 00 Março 1836.

aos seus commanc1antes de corpos incnmbe
proceder contra os qne não quizerem servir
de cahos. Av. 6 Abril 1836.

ordenoú-se deslacamento de 500 praças. Dec.
211 Abril 1836; para examina·lus I\omeun-se
cummissão. Dec. da mesma data. - Vid.
Dec.:) Julho 1836 illfl'll.

o ])Ql'ln-bandeira entra no detalhe para fazer o
serl iço a que são chamadus os officiaes da
sua graduação. Âv. 27 ALl'i11836.

declarou-se rehtivamente á execnç1io do Av.
25 .-\brj]l~a6: 1.°que os ~lIardas naciooaes
designados no art. 122 Lei 18 Agosto não

14"
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devem ser contemplados na classe dos sol
teiros. como dos casados sem filhos; 2. o que
a idade deve ser a marcada no art. 3, § 3
Lei 25 Outubro; 3.° que as excusas que se
fundarem no art. 124devem ser consideradas
no conselho de exame j 4.° que ao conselho
de qualificação só pertencem as excusas
ditas. Av. 27 Abril 1836. (Jom. 95.)

GUARDA nacional: para seus conselhos de quali.
ficação podem ser chamados os juizes de
paz e inspectores. Av. 28 Abril 1836.

:- não póde ser dispensado o empregado em
obras publicas na côrte, providenciando-se
á sua falta como si impedido por moles tia.
Av. 1.°29 Abril 1836.

as declarações que os juizes de paz devem fazer
para ser presenles ao conselho de qualifi
c'acão, são unicamente as do estado e idade,
podendo todavia junlar oulras como obser
vações. Av. 2. o 29 Abril 1836.

~ os juizes de paz presidentes dos conselbos de
qualificação, além das relações dos solteiros,
que esles conselhos devem enviar ao de
exame, remeltem tambem ao governo uma
outra relação identica em que declarem
tambem os que menos falta podem fazer
em suas casas e ao publico, e os de con
ducla menos regular. Circo 29 Ahril1836.

- não compele ao conselho de CJualificação ex.
duir, sim fazer observações para serem de.
pois aUendidas. Av. 4.° 29 Abl'il1836.

- em sua classe cnlrão os cabos. A.v. 2 Maio
1836.

- são os solteiros ainda tendo filhos reconheci
dos, pois não gosão da isencão concedida
aos viuvos. Av. 19 Maio 1836:

- a seus commandantes superiores marcárão-se
as altribuições. Dec. 5 Julho 1.836 alterado
pelo Dec. 35, 5 Abril i839. - Vid. Lei &0
11 Outub,'o i836 infra. '

GUARDA nacional: official deHa não póde ser
eleito o pronunciado. Av. 19 Julho 1836.

recrutaveis para o exercito e armada são os
filhos-familias maiores de 18 annos, com
que qualificações, que não tiverem a seu fa·
vor alguma das excepções das Inslr. 10 Julho
1822. Circo 20 Julho 1836.

- chamados a serviço no Rio Grande e que não
comparecessem, declar árão-se l'e.crulaveis,
e como j autorisou-se destacamento. LedO,
11 Ou lubro 1836, arts . .&, 5. executada por
Dec. 20 Fevereiro 1837. - Vid. Lei .&5,29
Agosto 1837 in{ra.

- á sua cavallaria na côrte permiltio-se mudança
de côres de gola e canhão. Av. 18 Outubro
1836.

sobre alistamento de militares efi'ecli.vos e re·
formados, ao art. 5 da Lei 20 Oulubro
i836. (Repe!'t. Clm,h. Mato Suppl. Gllarda
nacional n.°56.)

- não é motivo para excusa estar pronunciado,
sem estar efiectivamenLe preso. Av. 21 No
vembro 1836.

- sens instrnclores devem servir por destaca
mentos que não cxcedão a tres mezes. CirCo
2, 17, 19 Janeiro 1837. - Vid. Cire. 21
.iiiaio 1837 infi·a.

lista deHes, e como organisada c exlrahida do
livro da matricula envião, e dentro de que
praso, e a quem, os juizes de par.. Cir. e
Av. 1li. Janeiro 1837.

- sobre execução dos arts. 32, 37, 58 Lei 18
Agoslo, SObl'C eleição do estado maior de
batalhão. Av. 2.° 15 Fevereiro 1837.

aos aleijados na guerra do Rio Grande appro
vou-se. continuação de etape. Av. t.· ii
FevereIro 1837.
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GUARDA nacional: offici:aes avulsos de 1. a linha
servindo de instructores ou majores de
legião não podem usar do fardamento da
guarda nacional. Av. 2. o 22 Fevereiro 1837.

GUARDA NACIONAL

ajudantes só podem comparecer nos conso
lhos de di~ciplina com os respeclivos uni
formes. Av. 31 Março 18;;7.

~ officiaes de 1.' linha nellas empregados quando
chamados para o serviço militar, devem a
este dar preferencia. Av. 3. o 22 Fevereiro
1837.

.,.... são os empregados da escola de medicina, de
vendo porém as faltas na repartição por tal
motivo considerar-se como dadas por mo
lestia. Av. 2 Março 1837.

:.:... não podem ser empregados pelas autoridades
, civis sem requisiçãO aos respectivos com

mandantes á vista da Lei 18 Agosto, art. 7;
havendo para os casos repentinos as provi
dencias do art. 291 Cod. Peno e 22 Cod.
Proc. e § 3 Dec. 5 Julho 1836. Av. 2.° 8
Marco 1837. - Vid. Av. 9 Olttab,'o 1837
infi·~·

t- mandou·se proceder em conformidade do Av.
22 Fevereiro 1837 á eleição de officiaes em
uma freguezia de novo creada, e que por
isso nflO tinha eleitores da legislatura actual,
devendo cumprir-se lilteralmente o art. 14
Lei 18 Agosto, pois que a Lei não exige a
qualidade de eleitor, para ser membro do
conselho de qualificaçflO, mas que seja ido
neo. Av. iV 8 Marco 1837, Av. 14 Abril
dito. •

i- pelo art. 25 Lei 18 Agosto ao governo incumbe
designar todos os annos o presidente do
jury de revista. Av. 16 Mal'ço 1837. - Vid.
A,. 16. 0 4 Ab"il1843 illfi'a.

F-:o os memLros do conselho de disciplina podem
dar-se de suspeitos pelas razões do Cod.
Proc. art. 61; o seu promotor e ajudante
deste se não podem dar de suspeitos; elles
nos conselhos do disciplina em concurren
eia com os officiaes, devem tomar logar pelas
graduações, e como; bem assim seu secre
tario e ajudante; o promotor e secrelario 6

GUARDA nacional: nas eleições de ofliciaes lena
voto os officiaes eLeitos, ainda que não
ienhão já tomado posse, o que é conforme
com o art. 54 Lei 18 Agosto. Av. 18 Abra
1837.

- seus instructores são nomeados pelos l)residen
tes e a duração do seu serviço é a que estes
julgarem conveniente, podendo proroga-la J
revogada a Circo 2 e addit. 11 Janeiro 1837.
Circo 22 Maio 1837.

- despeza com seus cornetas não é geral. Av. t
Agosto 1.837.

officiaes denas não devem ser os que não sou
berem ler. Av. 25 Agosto 1.~37.

- aulorisou-se o governo para recrutar os de 18
a 35 aonos que não tivessem a seu favor as
excepçóes das Instr. 1.0 Julho 1822. Lei !6,
29 Agosto 1837, art. t, Dec. iS Outubro
1837, art. 2. - V,id. ReJ. 79, 9 Ottluh,'o
f837 infra,

- limitou a au1.orisação da Lei supra aos que se
recusassem ao serviço. 2 Av. 22, Av. 23 Se
tembro 1837.

- podem os juizes de paz e inspectores chamar
directamente só para a prisão de crimino
sos em flagl'ante ou em caso exLraordinario.
devendo immediatamente participa-lo aos
commaod:mtes superiores e da companhia.
Av. 9 Outubro 1837. - Viu. Reg. 120, 31
Janeiro 18h2, m·t. 20 infi'a.

autorisou-se o destacamenlo por um anno
de .&. mil homens para defeza das praças,
costas e fl'Ooteiras das respectivas provin.
cias, designados pelo governo; sob pena,
aos qne recusarem marchar, de recruta~
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mento para 1." linha, sendo os officiaes e
inferiores nomeados pelo governo, e COl\1O.

Res. 79, 9 Oulubro 1837, arls. 1 a G, pro
J'o~ada, e como, pela Res. 61, 2la Oulubro
1838, para cuja execução 2 Dec. 15 Ouln
bro 1837; sobre a nomeacàu dos ofliciaes
na côrle conforme art. 7 R~s. cil. A.v. 35,
16 Fevereiro 1838, e sobre o art. 5. 0 Av. ~6
da mesma aaia. - Vid. Reg. 12. 0 9 Março
1838 infra.

GUARDA nacional dispensado de servil' foi o
lachygra pho perlencen te ao JOI'/? do Comlll.
Av. 13 Oulubro 1837.

os soldos dos commandanles superiores, de
legião, major desla, e aemais officiaes em
campanha são os de corooel commandanle
de divisão, coronel commandunle de bri
gada, major de brigada e offieiaes de La
linha. Ues. 5 Fever'eiro 1838 (lllipel·t. C/mlt•
.Ir) ato Soldo n. 01. 00), Reg. :12. o 9 Março 1838
declarado por Dec. 99, 1 Oulubro 1~ll.t. 
Vid~ Res. 23. 0 16 Agosto 1838 in{ra.

- os conselhos de qualiucação podem quando
procederem ao alislamento do serviço ordi·
vario e de re'erva, chamar para aquelle os
jndi~iduos a respeito dos Cflh es lenhrlO ces
_auo 3S causas por llue o jury de revi 'la os
hOllvt'ssejllJgadu iUlpossihililados. Circo 26.·
6 Fevereiro 1838.

- são alislados como taes os libertos ú vista dos
arls. 3, !l Lei 25 Oulubro 1832. Av. 28. 0 9
Fevereiro 1838.

- de fJunl(fller clistricLo que em outro de novo
fureill habilu, devem ahi preSlill' sr.rviço até
:i élJoca em que furem devidnmenle qualifi
cada'; não pOlilm.l ser alistados em um dis
tricto os que [óra delle residirem, § 1; o
orticial legalmenle nomendo põde exercei' o
seu i,05to, ainda que more no dislricto de
outra cumpaohia, reputando-se unicamenle
vago o poslo na fôrma do ad. 16 Lei 25 Ou
tubro, quando se ausenle sem licença para

fóra do município, § 2. Av. 38, 19 Feve
reiro 1.838.

GUARDA nacional': seu omeial podia ser proposto
e nomeado juiz municipal, mas entrando
em exercicio deixava o posLfJ vago, por ana
logia do que dispõe o ad. 1.6 Lei 25 Oulu~

bro. Av. 95, 16 Agoslo 1838.

sohre serviços remuoeravei . - ViJ. Res.23.·
10 Á8-os10 18;38, art. 1, S§ 2, 3. - Viu. Lo'
60, 20 O.ttubl'o 1Su8 infra.

desertores do destacamenlo são. subjeitos ás
penas do ad, 128 Cod. Peno quando sim
plesmente deslacados fóra do municipio.
com recurso cunfor:ne o art. 116 Lei 18
Agosto 1831; e ao Reg. do exercitu quando
em sel'Viço de guerra. Av. 97, 20 Agoslo
1838.

que os conselhos ae qualificação riscarem da
lista delles, sob prelexLo de nào terem a
renda marcada no art. 4, § 1 da Lei 25 Ou
tubro 1832, podem ser clwmados ao serviço,
pelos respectivos commandanles, quando se
conhecer cabalmenle que lem o rendimento
preciso, até que o jury de revisla resolva
definilivamenle a respeilo, § 1; os comman~
danle. dos corpllS ou companhias podem
appeJlar pal'a u jnry de re\isla. uas decisões.
dos consc1hos de (jllalificaçào que IlJes pa
recel'em illeDOS conrormes, § 2; as decisões
tios conselhos ue qna\íficação não elevem ler
comprimento Cjuando noloriamenLe i1Jegaes
pur serem proferiJas com in cou) peleocia~
~ 3; as inspecções de saúde onde nào IJOtt"-,

ver medicas c círul'giões se fazem com pes
soas iniendidas deVldamente jurauleutadas,
adinillinuo-sc lambem nUeslauos de profes
sores de saude acredilados, Sh; não se po
dem reunir as de dous Illlllricipius para
fOl'mar uma legiãu, § 5. Av. 103, 2011lubró
1838.

- ao cOIDmanclante sllperior da côrle mandou-s6
dar 2:400:/b de gralificaçüo. Lei lia, 20 Ou
tubro 1838, ad. 3, § 12. - Vid, Dee. 52, 8
Outubro 18.&0 il1fra.
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C'VARDA nacional: empregados publicas, sendo
presos por falLa de serviço, não vencem or
denado durante o tempo da prisão. Av. 183,
21 Fevereiro 1839, Circo 1h9, 25 Maio 1839.

os recibos que para pagamento de soldos
apresentarem os officiaes que neHas servi
rem, da 1." linha e reformados, devem ser
rubricados pelo commallclante superior. Av.
21 J unbo 1839. (Jo1"n. 140.)

___ seus instructores tem sempre gratificação em
quanto forem conservados no emprego,
ainda qU,e effeclivamente não tenLão exel-
cicio por qualquel' motivo, independente de
facto ou vontade soa, S 1; el11 destaca
mento por mais de tres dias os guardas tem
os vencimentos, na fórma do art. 1.11 Lei '18
Agosto, de todo o tempo do destacamento,
sem desconto algum, § 2. Av. 196, 22 Ja
neiro 1840 (Colt. Typ. Nac.), Av. 19 Agosto
1843 (.]on1. 244), Av. 5 Agosto 18lt7. (Gaz.
Olf. 82,2.° vol.)

- seus omciaes podem sel' eleitos juizes de paz,
não porém accomular os empregos. Av. 206,
26 Fevereiro 1840.

"- a eleicão de lodos os officiaes de todas as com·
pan'hias de um batalhão ou corpo se deve
fazer em uma mesma época, conforme o
art. 53 Lei 18 Agoslo. Av. 220, 5 Junho
18ltO.

:.... que se não apresen tárão para destacar, ou
fazendo-o, depois desertárão, farão perdoa
dos. Dec. 2M, 28 Agosto 18ltO.

- novo destacamento para clefeza de fronteiras,
etc., ordenou-se. Dec. 52, 8 Outubro 18ltO.
- Vid. Dec. seS'tlinte.

-. credito concedido para instrucção dellas, com·
pra de armamento, equipamenlo e objectos
bellicos distribui o-se, e como. Dec. 69, 7
Janeiro 186 t, art5. 2,7.- Vid. Dec. segllinte.

GUARDA nacional: destacamento ordenou-se, e
como, de 1,200 praças, e por que lempo,
com que vanlagem e refrlJlamenlo. nec.
60, 15 Janeiro 1841.. - Vid. Dec, Instr.
61, 23 Janeiro 18lt1 infra.

- seus or.Gciaes não podem ser ao mesmo tempo
juizes de paz. Av. 28ú, 16 Janeiro 1841,
S 2.

quaes se considerarão recrlltnveis, e como,
conforme as lnslr. 10 Junho 1.822. Dee.
losll', 61., 23 Janeiro 1841, arl. 3; e como
coadjuvado o recrulamento pelos comman
dantes, 3rl. 12. Dec. lastro 73, 6 Abril
18.&1, arls. 1. 2, 4, 8. - Vid. Dcc. 98, 2lt
Sete'lllbl'o 18lt1 in(m.

que forem remellidos como recrutas na côrte
não assenlão praça sem constar pela secre·
laria da guerra que estão em circumstancias.
Av. 4 Maio 18lt!. (Jom. 119.)

alguns corpos da côrte tiverão nova organisa
ção. Dee. 98,24 Setembro 18ft1. - Vid. Res.
.seguinte.

destacamento de 5,000 homens de todo o Im
perio foi autorisado para, emqnanto se não
concluisse a pacificação do Rio Grande do
Sul, snpprir a falta de força de linha nos lo
gares onde fosse necessaria, e como regu·
Jado. Res.22lt, 16 Outubro 18ft! execuL;t.dª
pelo Dec.1.06, 7,107,108,109,9 Dezembro
18lt1, e por Dec. 129,19, e 132, 23 Feve
reiro, 1li6, 18, 1lt7, 30 Mal'ço, 1lt8, 6 Abril,
188. 25Junho, 199, 17 Julho, 206,1 Agosto
1842, Dec. 383, 16 Outubro 18.&lt, Dec. 387,
388,9 Novembro 184k-Vid. Dec. segltinte.

- regulou-se o que se deveria obserl'ar nas suas
mudanças de uns para outros distl'ictos.
Dec. 105• .4 Dezembro 1.841. - Vid. Reg.
120, 31 Janei?'o 18lt2, art. 20 infra.

declarou-se que o augmento de soldo da Tab.
0:1 Lei).. Dezembl'o 1.841 não comprehendia
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os ofliciaes reformados empregados neBas,
além do que lhes compete pelo arte 1~3 da
Lei 18A~oslo. Circo 3M, 10 Dezemhro18lJ.t,
Av. 27.8 29 Março 1ij42, S 3.

QJARDA. nacionnl: devem para dili~encias requi
silar os chefes de policia, juizes municipaes,
delegados e snbdele~ados só em ullimo
Jogar quando não haja corpos de policia.
Dec. 120, 3i Janeiro 1842, art. 20. - Vide
Dl!c. seguinte.

~ O balalhão da llha do Governador e Paquelá
~ e adjacenles formou-se, e como. Dec. 14h,

16 Março 1842. - Vid. Dec. 153, 18 Abril
1842 intra.

- .eu major de legião tem só uma cavIIlgadura,
conforme o Ref:. 9 Março 1838, Av. 22 Março
1842. (Jorn. 88.)

~ neIlas tem in~erencia as autoridades militares
conforme art. i36 Lei, só quando os corpos
destacados esliverem organisados. Av. 33, 8
A.bril1842.

- seus orGciaes não são proprios para conselhos
de guerra. Av. M, 9 Abril 1842. - Vide
P'·OV. 17 Agosto 1843 infra.

0...-" extinguil'ão-se secções do esquadrão do 1. 0

corpo de cavallaria da côrte, e como. Dec.
153, 18 Abril 1842. - Vide Dec. Pt. 28 Ju
nho 1842 infra.

_ destacado por ordem do governo geral par a
supprir a força de t. a liolla são pagos pelo
cofre geral. Ord. 25 Abril184'2. (Jorn. 1:22.)

- leu omcial que passa a commandar corpo des
tacado percebe soldo. e qual, e gratificação.
Av. 50, 6 Malo 1M2, § 9; seus officiaes re
formados de i.a 00 2. a linha como vencem
soldo em destacamenlo, S11. Av. 68. 23
dito.

GUARDA nacional: a seu serviço mandou-se cha~

mar na côrLe todos os empregados publicos
dispensados, com excepção dos do arsenal
de {?;uerra. Av. 16 Junllo 1842 (Jm'n. 163);
revogado por Av. 3 Outubro 18lt2. (Jorn.
267.) "

- para coadjuvar as da CÔl'te durante a rebellião
de S. Paulo e Minas creou-se corpo de em
pregados publicos com o litulo - Voluota
rios Imperiaes. -Dec. pJ. 28 Junho 1842.
(Jom. 172) - Vid. Dec. seguinte.

quaes se declarou serem recrulaveis conforme
as Instr. 10 Julho 1822. Dec. Instr. 211,6
Agosto 1842, art. 1. - Vit!o Dec. Instr. 263.
10 Janeiro 18lJ3 infra.

- nos seus batalhões desl;acados não póde haver
cadetes. Provo 29 Agosto 18!l2. (Jol'n. 273.,

com praça regular nos seus corpos, quando
passão para a 1.' linha, que tempo de ser.
viço conl;ão, e como, antiguidade nos pos
tos. Provo 26 Sel;embro 1842. (Jorn.273·l

os guardas ela alfandt>ga e consulado quand<J
embarcados são dispensados d:}s paradas.
Av. 30 Nuvembro 18[,2 (Jom. 339). - Vid.
Áv. 28 Março 18lt5 infra.

~ de seu serviço é dispensado o empregado en~
carregado da escl'ipluração do livro de re
ceita da aUanrlega. Ord. 9 Dezembro 1842•.
(Jom. 2 de 1843.)

a seus officiaes regulou-se abonação de sold?
arls. 4, 5; gratificações, arte 29; e lD.als
vencimentos. Dec. lnslr. 263, 1.0 JaneIro
1843. - Vid. Dec. 274~ 9 Março 1843 infra.

a seus ofliciaes são devidas as mesmas conti~
nencias dos officiaes do exercito. Provo Tab~
8.· 15 Fevereiro 1843.
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GUARD~ nacional de diversos municipios de
Mmas, e quaes, farão dissolvidas por um
anno, e como. Dec. 27ú, 9 Março 18ú3.
- Vid. Res. 312, 18 OUtub1'O 18ú3 infra.

declarou-se que não podendo intender-se re
vog~da a Lei 18 Agosto quanto ao jury de
reVIsta, sem que a assembléa expressa
mente o declare, e havendo cessado o mo·
tivo que impedia a execução dos arts. 21, 22
della com a extincção dos prefeiLos das co
marcas~ ne?_huma duvida occorre para que
elIes nao seJao guardados e cumpridos. Av.
16. o I, Abril 18A3.

approvou·se decisão relativa a um alferes della,
j~l)gado criminoso pela fuga de pl'eso de jus
tIça, respondeI' no fôro civil, no caso de re·
conhecer-se nene culpa. Av. 17. o 4 Abril
1843.

~ seu official pMe servir para fazer interroga
torios em conselho de guerra de desertor
de companhia addida aos permanentes da
côrte, que tenha praça em corpo de linha, e
quando. Provo 17 Agosto 18ú3. (Jom. 265. )

- são dellas dispensados ao mesmo tempo seis
empregados e Lrabalhadores da companhia
de fabricas uteis de papel da Bahia. Res.
312, 18 Outubro 18ú3, art. 3. - Vid. Dec.
Reg. 399, 21 Dezembro IBM inf1'a.

- os officiaes de 2. a linha nella empregados po
dem, pelos commandanLes de armas, ser
requisitados ao governo para conselhos ou
outras commissões do servico militar. Res.
25. o 20 Marco 18ú4. •

- sellS insLructores nomeados pelos presidentes
pagão, e como, 5 p. %- Vid. Novos, etc.
Av. 29 Maio 1844. (Jom. 150.)

- neIlas devem ser alistados os supplentes dos
subdelegados, mas isentos de qualquer ser
viço, quando em actividade do cargo. Av. 37,
20 Junho 18/,4.

fi

GUARDA nacional sem alguma das isenções a seu
favor, não deixão de ser recmtaveis. Av.
22 JunhoJ 18M.. (Jom. 177.)

- seus officiaes servindo de instruclores não ven·
c~m gratificação, que só é devida aos offi~

Claes reformados assim empregados. Av. 6
Julho 18M•. (Jom. 19lt.)

- duvidas se solverão sobre formatura do conse
lho de qualificação. Av. 64, 6 A~osLo 18!l4.
(Coil. T.yp. Nac. ) - Vid. Av. 17 Fevereiro
1.845. (Jom. 75.)

- ordenou-se que quando forem pelos arsenaes
ou armazens fornecidas de artigos bellicos,
c?mmu.niqllem.-no aos presidentes, para exi
gIr-se, lOdemmsação do ministro da justiça.
Circo 1.4 Outubro 1844. (Jom. 295.)

- os officiaes dos corpos dissolvidos devem-se
considerar demitlidos. Av. 107, 2 Novem ~

bro 1844.

- carluxame fornecido para salvas em festividade
nacional deve serpago'pelo ministerio da jUSof
tiça, Av. 1.8 Novembro 1844 (Jo1·n. 3J 8);
declarou-se ser, e como, despezll provin
cial, Av. 1.7 Novembro 1846 (Gaz. Of{. 69,
1.0 vol.); declarou-se que oa côrle era o mi
nistro da justiça. Av. 29 Agosto 18lt8 (Corr.
lHe1'c. Suppl. 268.)

- entregão, e como, os officios das agencias dos
correios, Dec. Reg. 399, 21. Dezembro 184.4,
art. 51; e por isso ficão dispensados do ser
viço daquellas. Av. 9 Junho 1.847. (Ga~.

Of{. h1, 2.oval.) - Vid. Dec. segLtinte.

- foi elevada a corpo a companhia de guardas
nacionaes da freguezia da Lagôa na côrte.
Dec. 30 Dezembro 18h4 (Jom. 1.5 de 184.5)•.
-Vid. Res. 356, 30 J(Llho 1845 inf1·a.

- o simples facto de estar alistado não e isenção
estabelecida por lei para o recrutamento.

!5
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Av. 7 Janeiro 18h5 (Suppl. ao Jom. 20)
Av. 2l\lal'ço 1845. (Jom. 96.)

GUAUDA nacional: capitão de 3. a classe do ex.er
cito não póde ter passagem para major de
balalhão de guardas naclonaes em destaca
mento, devendo-se. só por isso consíderar
se como mandanle para ter o exercicio
correspondente, elc. Av. 17 Fevereiro 18M>.
(Jom. 75.)

- s'eus officiaes pagão se110 de 1:t1> rs. de suaS
licencas. Ord. 3/j, '12 Marco 18M; bem as
sim ~s inferiores e solda"dos. Av. 41, 12
Março .18.&7.

_ sobre dispensa das paradas aos guardas da
alfandega da côrle. Av. 28 Março 18.&5
Stlppl. J 01'1t. 109); os da Bahia são, como os
da côrle, dispensados de guardas e rondas,
não de paradas. Àv. 11 Julho 18.45 (Jorn.
202); confirmados pelo Av. á Agosto 18ú6
(Jorn. 218). - Vid. Av. 20 Novembro 1848
infra. .

!- ordenou-se que nas legitimações para passa
porles se declarasse si o impelranle ~ ou não
guarda nacional. Av. H Abril 1845. (Jo''t'7t.
101.)

foi o governo 311torisado para conservar desta
cados no Rio Grande do Sul alé 2,000 guar
das, compl'ehendidos na (orça decretada.
Res. 356, 30 Jull:~o 18'&fj, al't. 1. - Vid. Dec.
seguinte.

2.° batalhão da côrte foi elevado a 6 compa
nhias, e como. Dec. 25 Agoslo 18J.5 (Suppl.
Jonl. 238) - Vid. Reg, hJ.7, 19 Maio 1846
inp,o.

ausente por mais de 9 mezes são excluidos
dos mappas, mas escriptos os nomes nos
liv~os da ma~riculapara quando appareção,_
satisfazer o diSposto no art. 29 Lei 18 Agosto.
Av. 14 Novembro 1.8~~. (Jom. 316.)

GUARDA nacional: sobre sello de patentes de
seQS officiaes, a parle não pl'ovidenciada
na Lei 18 Setembro p. p., declarou·se
ficaria para reforiDa do Reg. Ord. 1ld, 22
Dezembro 18á5, § 5; declarou-se não pa
garem se11o, e por que. Av. 28 Agosto 1848
(Con·. Mel·C. 2J.8); Circo 22 Fevereiro 1849,
S 1. (Dim·. 8026.)

della são isentos todos os individuos emprega
dos na vida do mar. Dec. Reg. 4!J7, 19 Maio
18á6, art. 68, Av. 30 Outubro 1846 (Ga::.
Off. 55, 1.0 'llol.); Av. 22 Dezembro 18~7.

(Gaz.Off. 197, 2.° voL.)- Vid. Dec. 29 Se
temb'l'o 18áG infra.

- determiuou-se que não mais fossem recolhi
dos á prisão da fabrica da polvora. 2 Av. 31
Agosto 18á6. ·(Gaz. 0ff. 9, 1.° vot.)

_ empregado do telegrapbo na côrle foi dispen
sado dOllerviço. Av. 2 Setembro 1846. (Gaz.
Df{. 8, i. o vol.)

suspensão de batalhão da Bahia revogou-se;
posto qU6 não houvesse concluído o tempo"
Dec. 29 Setembro 1846. (Gaz. Off. 30, 1.'
vot.) - Vid. Dec. 15 Novemb1'O 1.8h6 infra.

'- forão isenlos do serviço os sachristães da ca
pella imperial. 2 Av. 6 Novembro 1846.
(Gaz. Olf. 60, L° vol.)

- juiz de paz mais votado optantlo o serviço de
official da guarda nacional não póde presidir
á junta de qualificação de votantes. Av. 129,
9 Novembro 1846, § 2 (Cott. Typ. Nac.): Av. 8
Novembro 1848, § 2 (Diar. 7M3): Av. 28
NovemlJr@ 1848 (Dim'. 7959): Av. 25 j,bril
1849, §§ 1 a 3. (Dia?'. 6096.)

- em destacamento que deserLárão forão per
doados. Dec. ~5 .Novembro 1846 (G~. Olf·
71, 1.oval.) - Vid. Dec. 493,7 Janci,'o 1847
infra.
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GUARDA. nacional: sobre conselhos de disciplina
declarou-se a verdadeira inlelligencia dos
arts. 83 a 85 da Lei 18 Agoslo combinados
com os arls. 19 e 20 Res. 25 Oulubro. Av.
1áh. 12 Dezembro 1846.

destacamenlo dellas em Goyaz e Matto-Grosso
autorisou-se, e comI). Dec. 493, 7 Janeiro
i8~7. - Vid. Dec. 497, 22 dito infra.

qual o juiz de paz que assiste ao conselho de
qualificação. Av. 22Janeiro 18h7. (G"z. Off.
122,1.° vol.)

desligou-se a 3.' e 7.' legião do Rio de Janeiro
para fazer commando snperior á parle. Dec.
h97, 22 Janeiro 18lt.7.- Vid. Dec. 1 Setem
bro 1847 infra.

- e officiaes domiciliarios de seus mUOIclplOS
nelJe votão emhora como guardas se achem
alistados em outro municipio. Av. 11.· 11
Fevereiro 184.7, S 2.

;:.. officiaes deHas demittidos são chamados a s~r

viço" salvo si lei provincial determinar o
contrario. Av.2h Mal'ço1847 (Gu:z. Of!.172.
1.°vol.); Av. 16 Selembro18~7. (Guz. DIf.
119, 2. 0 valo)

- seus ofliciaes menores de 25 annos e IDuiores
de 21 ,mnos, sem a renda :100ual avaliada
em prala não podem valar e ser votado~,
S7. bem assim os filhos familias qull esti
verem em companhia de seus pais, § 8. Av.
62, 27 Março 1847.

- estabelece seu alistamento a presumpção de
domicilio para eLeição, mas admiUe prova
em contrario. Av. 75, 15 Abril 18lt.7, S 6.

- presos por faltas de serviço não podem ser sol
los por auloridades judiciarias. aiuda mesmo
por \'ia de habeas-eorpus. A.v. 16 Abril 184.7.
«({az. Df{. 192, 1.° vol.)

GUARDA nacional: sobre si o '1ê·lo sido constan
temente era hastanLe pal'a aceitar-se o
individua a funccionar como membro de
junta qualificadora de volanles. Av. 83,26
Abril 18lt.7 , § 22.

- na côrte mandou-se dispensar de inspectores
de quarteirão todos os que fossem tio ser
'Viço aclivo do 1. o corpo de cavaLIaria. Av.
29 Abril 18ú.7 (Goz. Dff. 3. 2.° vol.); dero
f!:ada pelo Av. 1.7 Junho 18h7. (Guz. Of!.
39,2.o vol.)

- ordenou-se que os do 1. o corpo de cavallaria
residenles no dislricto do 2.· 1I7.es em ser
viço e pertencessem ao corpo em cujo dis
tricto residissem. Av. 29 Ahril lSlt.7. (Gaz.
Of{. 3, 2. oval.) -

- fixou-se em qlle dias na côrte devia formar em
~rande parada. Av. Tub. 17 Julho 18~7~

(Gaz. Olf. 66,2.· vol.)

_ sempre que estiver em parada on outro serviço;
e o commandanle de armas quizer lomar C1'
commando, o commandante superior da
guarda nacional. qualquer que s€'ja asua pa
tente, dever-lhe-há ceder o commando. Res.
28 em Av. 31 Julbo 18!~7 (G z. Of!. 76, 2."
vol.); Circo dila (Goz. cito 7~); Provo 6 Agosto
1847. (Gaz. cito 81.)

o 7. o hatalhão da côrte leve nova or~ani~ação.

Dec. 1. Setembro 1847 (GlJz. Of!. 108, 2.·
vol.); e ao 8. 0 Dec. 23 Dezembro 1847 (Gaz.
Off. 3, 3.° vol.); dos munici pios de Caelelé
e Conquista da Bahia desmembrou-se do
commando superior do Rio de Contas. for
UJando commando separado. Dac. 65h, 6
Maio 18&8. (Goz. Of!. 131. 3. 0 vo(.) - Vid.
Dec. 11 Outubro 1.847 infra.

baixa se mandou dar a um reclama.do pelo
ministro da justiça. Av. 26 Janeiro 184.8.
(Guz. 0D'. 2lt.. 3.° vol.)
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GUARDA nacional: o cidadão maior de 30 annos,
guarda nacional com quanto seja aggregado
de seu pai, páde ser volante. - Av. 1 Fe
vereiro 1848.

qualificados volantes, sendo chamados a desla
camento votão, e por que, na eleição de
eleitores. Av. 12 Abril 1848. (Gaz. Olf. 86,
3. o vol.)

continuo e porteiro da inlendencia da mari
nha da côrle forão dispensados do serviço da
guarda nacional. Av. i Maio 1848. (Gaz.
Off. 101, 3. o vat.)

na côrte se mandou cassar lodas as dispensas
conce'" -l::\s a empregados publicos, excepto
os que hiessem manifesta incompatibili
d~r1e, e como. Av. 24 Julho 1.8h8. (Corr.
lIicrc. 211.)

~ foi o governo autorisado a destacar dons mil.
Res. 49827 Julho 1848, art. 1., § 3.

~- destacados desertando são processados emcon
selho de guerra. Av. 20 Setembro 1848.
(COl'?" !.J'le?'c. 262, 2. o vol.)

seus officiaes que requererem demissão devem
passar por inspecção de saúde. Av. 2 Outu
bro 1.848. (Can'. Merc. 280.)

destacados, desertores tiverão perdão. Dec. 11
Outubro 1.848. (Can·. Merc. 298.)

declarou-se que o Av. 15 Janeiro 183ft repro
vava o emprego permanente de l;uardas ás
ordens. Av. 8 Novembro 1848, S 3. (Dia?"
79.43.)

ordenou-se que se não empregas8em como
instructores si não officiaes -da 3.- ou h.
classe, e por que. Av. Circo 15 Novembro
18h8. (Diar. 7949,)

GUARDA nacional: ordenou-se que não fossem
chamados a serviço os guardas da alfandega
quando estejão nesta, devendo no caso de
occorrer simultaneamente o servico da
guarda nacional e da alfandega preferir o
desta, sendo porém fóra destes lcasos sub
jeilos a todo o serviço. Av. 20 Noyembro
1848. (Dia?'. 7953.)

sobre poder presidir a mesa parochial juiz de
paz mais volado que dentro do quatriennio
da sua judicatura servira o posto de major
uellas. Av. 1.50 22 Novembro 1848; Av.
24. o 29 Janeiro 1.8h9, S3.

que forem estrangeiros, só por se acharem
qualificados guardas não devem ser inclui
~os na lista dos votantes. Av. 5. 0 9 Janeiro
1.849.

não póde o que tiver exercido o cargo de
SIilU commandante presidir a junta de qua·
lificação de votantes. Av. 24.0 29 Janeiro,
1849, § 3.

- seu conselho de qualificação deve reunir-se
em tempo competente, e como, não obstante
dissolução da camara dos deputados. Av. :l.'
-9 Março 1.8.49. (Dia7-. 8057,)

na c1irle ordenou-se que suas patrulhas deve
rião ser distribuidas intendendo-se o en
carregado com os resPQctivos subdelegados.
Av. 26 Junho 1849. (Dim',81.37.)

- empregadas na côrte em exlincção de incendio
ficão, e como, á disposição da autoridade
policial. Av. 12 Julho 18á9. (Dia1'.8161.)

- são alistados 05 filhos dos colonos de S. Leo
poldo em S. Pedro do Sul. Av. 15 Janeiro
1850. (Dia!'. 8307.)

- seus postos não podem simultaneamente ser
exercidos com 05 de juizes de paz. Av. 1
Fevereiro 1850. (Dia?·. 8329.)



GUARDA NACIONAL

( li7 )

GUARDAS

'UARDA nacional: declarou-se não põderem ser
dispensados do serviço os sachristas da
capella imperial. Av. 13 FevereiL'o 1850.
(Dia?" 8329.)

l- determinou-se como seda feita no Rio Grande
do Sul sua qualificação, or!!;anisação e ser
vico, em virtude do Dec. 520 14 Fevereil'o
1850. Dec. Reg. 671. 22 Fevereiro 1850.
(D,iar. 8354.)

E- mandou-se dispensar do serviço um em quanto
servisse ele carteiro, ao que se prestava gra
tuitamente. Av. 23 Fevereiro 1850. (Dim·.
83/,3. )

r;- o pagamento dos vencimentos ele seus clarins
e cornetas é despeza geral. Av. 31 Abril
1850. (Dim'. 8418.)

r- aLé h ,000 foi o governo autorisado a destacar.
Res. 5lt2 21. Maio 1850, art. 3. (Dim'. 8412.)

;..::. fornecimento de livros e toda a despeza para
< ella. é geral. Av. 30 Agosto 1850. (Diar.

8lt88,)

1--- o tempo de serviço nellas conta-se aos offi
- ciaes do exercito para antiguidade. Lei 585

6 Setembro 1850, art. 9. (Dim'. 8500).

~ são e como dentro do municipio os estran-
, geiros que comprarem lerras devolutas.

Lei 601 18 Setembro 1850, art. 17. (Dia,'.
8524.)

'- tiverão nova organisação. Lei 602 19 Setem
hL'O 1850 (Dial'. 8540); para cuja execução,
Dec. 722 25 Outubro. (Dict7". 851,1.)

.... da fronteira do Livramento e Quarahim em
S. Pedro do Sul, creou-se seu commando
superior, Dec, 71116 Outubro 1850 (Diar.
8529), dividio-se em dous o do Rio Pardo.
Dec. 712 16 dito, (Dia?" cit.)

GUARDA rnacional: das circumvi7.inhanças das
fortificaçóes do litoral na côrte mandou-se
fazerem nellas exercicios de artilharia, e
como. Av. 30 Novembro 1850. (Diar. 8577.)

GUARDAS e patrulhas do ouro em Minas. - Vid.
OUI'O.

GUARDAS lloliciaes: em cada Ilm dos dish'ictos
dos juizes de paz, exceptuados os das capitaes
das provincias, se mandárão crea1', e como,
em todo o Imperio, Res. 55,7 OUlubro 1.833;
nellas podião empregar-se os cidadãos que
se offerecessem, ainda que F;uardasnacionaes
alistados. Av. 3 Ahril 1834; mandárão-se
organisar na provincia de S. Paulo de lodos
aqueUes que por falla de renoa fossem ex
duidos da guarda nacional, e providen
dou-se sobre a fórma de sua o,rganisação,
nomeação de ofliciaes e suas respeclivas
obrigaçóes. Res. 7. a 25 J ulh~ 183,4;, passou
sua fixação a pertencer ás assembléas pro
vinciaes. - Vid. F01'ça. Lei 1.6a

, 12 Agosto
1834, art. 1.1., S2; corpos de policia; sello
uas patentes de seus officiaes.- Vid. Sello.
-ord. 1U. 22 Dezembro 1.845, S§ 5, 6; em
pregadas em rondas em tempo de eleições
podem ser sem violação da lei. Av. 8 No
vembro 18!J8, S1. (Dim'. 7943.)

- a elles são equiparados os pedestres pagos
pela policia, e por isso são excluidos de
volantes. Av. 1. Fevereiro 1848.

,
GUARDAS de prisões quem constranger a soltar

presos como é punido. Cod. erim. art. 122;
os proprios guardas que os deixarem fugir
como serão castigados, art. 125; presos que
violentarem as guardas para effecluar fuga,
urt. 126.

que seduzirem mulher presa ou depositada de
haixo de sua custodia Oll vigilancia, ou mu
lher, filha ou irmãa de pessoa que naquellas
circúmstancias esteja, como serão punid:'o:;.
Cad. Crim. art. 151.
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........L&NIÇlO de fortalezas. - Vid. Fortificações.

-- de navios da armada. - Vid• ..4nlUJdo. - Em
barcoções de glleTTO da anilada.

(corpos de)-Vid. Corpos respectil1os.

- cavalgaduras e ferragem dos oftidaes da da
Babia. - Vid. rerb. cito Provo 9 Fevereiro
i810.

- de navios desarmados qual deva 5('1', e quaes
seus vencimenlos. - Vid. Armada. PI. 18
Janeiro 1811, ele.

GUERRA aos Francezes: manifesto da declaração,
1 Maio 180S; publicação de sua declaração.
2 Av. 9 Junho 1808, 2 Dec. 10 dilo (CDU.
Ouro PI'.); Edil. i5 Junho 1808. (CoU. Typ.
Nae.)

~ en(re Portugal e Grãa-Bretanba no caso de
. ,uscilar-se, accordou-se de. que favores go

,arião os rellpectivos embaixadores e minis
tros e subditos, intendendo-se nnnca existir
rompimento si não depois do chamamento ou
despcdlt.la dos ditos ministros. Trat. 19 Fe
vereiro 1810, arL 31; 17 Agosta 1827, art. 7;
enlre Portugal e Argel igualmente fixando
praso, e qual. para cameço das hostilidades
depois da declaração. Trat. 13 Julho 1813,
a.rl. 14 (CDU. Delg.) ; enlre a Prussia, Trat.
9 Abril 1828, arte 3; e entre os Estados
Unidos, Trat. 12 Dezembro 1828, arls. 25,
26, 33, S3; entre Portugal, Trai. 19 Maio
1836, art. 6.

- lobre isenção Jo serviço em gllerras e arro~das

eoncedida aos contractantes de rendas pu
blicas pela Ord. Liv. 2 lit 63, S 2, e cap.
163 das ordenanças da fazenda. - Vid. Res.
18 Setembro 1817 e a que está annel'a. Res.
17 Julho 1821. (CDU. Nab.)

~ se mandou fazer a todas as tropas que lentas
seIO de&embarcar no Bruil fielll coDsenli-

mento do principe regente. Dec. 1 Agosto
1822. - Vid. Manifesto da mesma data; sube
scripções volunla rias para sua sustenlação.
e como, se mandou promover e arrecadaI:'
Das provincias, Provo 2 Janeiro 1823 (Gott.
Nab.); iodemnisações por occasião da com
Portugal se ordenou fossem liquidadas.-'
Vià. Inst. 31 Almoço a71nexas ás de 3 Setembro
1827. (Gott. Nab.)

GUERRA: declara-la pertence ao poder executivo.'
parlicipando á assembléa geral as commu
nicações compativeis com os interesses e"
segurança do Estado. Const. art. 102, § 9:
não porém á regencia em minoridade. L~i

U Junho 1831. art. 20, § 2.

- sobre sua declaracão era ouvido, e como, o~

conselho de estado. Consto art. U3; foi sup
primido este conselho. Lei 16. o 12 Agosto
18MI, art. 32; é, e como, ouvido o actual
conselho de e. lado. Lei 234, 23 Novembro
1841, art. 7, § 2.

- presa só se diz o que real e legitimamente foi,
apprehendido em aclej' de guerra. - Vid.)
Provo 1.' 24 Janeiro 1825. (GoU. Nab.)

- foi declarada ás provincias unidas do Rio d«'
Prata, Dec. 10 Dezembro 1825; manifesto da
mesma dala; subditos das referidas provin
cias adtriiltio-se que conlinuassem a residir
Das provincias do Imperio, e sob qne con
dições. - Vid. Porto 26 Janeiro 1826 (GoU';
Nab.); donalivos para ella se mandárão,.
e como, arrecadar. Av. 21 Selembro 1827;
em Go)'az se mandou fossem aceitas ofIertas
para eJla, A.v. 12 Janeiro 1828 (Ind. Aló.
verbo Gue1'1"a); Provo La 18 Janeiro 1828
(CDU. Nab.); 'despezas com participações em
Santa Catharina aulorisárão-se, Provo 2~

Março dilo (Coll. cit.) ; cessou a guerra, esob
que condições, Com. 30 Agosto 1828.

- accordárão-se entre a França e o Brasil os dí":
reitos e favores de que gosaria qualquer das
c~lltraclantes a respeito de terceira naçã~
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com quem alguma das contt'actantes se
achar em estado de guerra, Trat. 6 Junho
1826, ad. 21; e enlre as Cidades Anseati
cas, Trat, 17 Novembro 182.7, art. 10; e
entre os Estados-Unidos, Trat.12Dezemhro
1828, arts, 21, 22, 2.4; e enLre a Fraoça,
art. addicional 5 Março 1829; com Portugal,
Trat. 19 Maio 1836, art. 15.

~UERRA: POl' occasião della o confisco de pro
priedades é synonimo de sequestro.-Vid.
1nst''. 3 Setemb,'o 1827 , m't. 6 (CoU. N ab.) ;
Tra1. 17 Agosto 1827, art. 1.5; eslragos
por ella causados a padiculares são indem
nisados, art. 9. (CoU. cit.) - Vid. TTat. 12
DezembTo 1828, art. 26.

~ quaes os objectos a ella destinados que se re·
putão contrabandos de guerra. - Vid. Con
trabandos.

;... entre ós Estados-Unidos e o Brasil accordou-se,-
que só seria declarada depois de esgotados,
e como, os meios diplomalicos. l'rllt. i2 De·

~ zexnbro 1828, ar1. 33, § 3.

~ provocar directamenl:e e por factos qualquer
nação a declara-la ao lmperio é crime, e
como punido, Cod. Crim. art. 69; item au·
xiliar, e como, a nação inimiga a faze-la ao
Imperio, Cod. cit. art. 71; item pra ticar de
predação ou violencia contra Brasileiros ou
estrangeiros com quem o Bl'asil nflO esteja
em guerra. Cod. cit. art. 82, S1.

i- aas Indios Bugres em S. Paulo e Minas: revo
gárão-se a Cart. Reg, 5 Novembro e 1.3 Maio
e 2Dezemhro 1808 que a declarara, suhjei
tundo-os á sen idão quando prisio..oeiros.
Lei 27 Oulubro 1831, arls. 1, 2.

<-, .os donativos feitos no Rio Grande do ~ul para
c despezlls da ultima guerra, cujas loU.ras uão

esl:avão vencidas, se perdoárão, e sob que
condicões. Res. 17.',17 Setembt'o 1835,
para c'llja execuçao Dec. 6 Olltllbro dito, am
pliada pela Lei 5H, 28 Outubro 18'48, art.
M.. (Dim·. 7939.)

GUERRA. interna ou exl:ema autOl'isa rem
alfandegas dos lOEÇares em que se 3cb
como, Reg. 22 Junho 1836, art.
Plar/clt.); justifica permi são, e co
commereio de cahol:agem ás embarcações
esb'angeiras, art. 309.

suspende o curso do tempo pal'a interposição,
seguimento e apresentação do recurso de
revista. Res. 19.0

, 17 Julho 1838.

da lndependencia e do Rio da Prata: commis
s~o para liquidação de conta de pagamento
de presas Domeou~se, 6. teve instrucçõos.
Dec. lnstr. Mt9, 23 Maio 18M.

dos Estados-Unidos com o Mexico communi
cou-se para publicidade. Av. 24Julho 1846
(J01'lt. 212.)

civil ou esh'angeira dentro-da provineia auto.
risa remoção de juizes de direltl), Res. 559
28 Junbo 1850, 3rt. 2, S 1 (Dia?'. 8li59).
Doe. 68726 Julho dito, l:!rt. 5, S 1. (Diar.
8500.)

- o tempo de serviço de officiaes do exercito em
guerra reduz-s~ a metade, e como. Lei 585
6 Selembro 1850, art. 6, seus prisioneiros
como conservaráõ antiguidade, art. 10.
(Dicu·. 8500.)

GUERRILHAS não gosão do privilegio do fôl'8
militar. Porto 28 Maio 1823. (Repert. CUll/l

Mat. verbo GLlen·ilha.)

GUIAS nas diversas estações .em que se processa
rem. - Vid. .l.'cspeclivas ~partições.

de autos, ollicios, .pr~ça6 e rCos. - Vid.
Réos.

de generos de dizimos. - Vid.. os fElllpecti,ol
generoso
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GUIAS que devem ler os paquetes nacionaes.
Vid. Embarcações. Reg. 13 Selembro 1833.

GUlSAMENTO de capellas de fortalezas é de 6:.t/J
, annuaes. Av. .4 Fevereiro 1834. referido no

Dec. Instr. 263, lO Janeiro 1843, art. 55.
Av. 8 Junho 184.8. (Gaz. Off. 132, 3.° vot.)

GUINDASTE: seus dil'eitos. - Vid. Expediente.

- despeza com seus reparos em alfandegas, con
sulados ou mesas de rendas é urgente, con
forme o art. .48 Lei !J Outubro 1831. Dec.
158, 7 Maio 184.2, art. 1, § 11.

GYMNASTICA: professor para os aprendizes do
arsenal de guerra conlractou-se. Av. 5
Março 1850. (Dim·. 8357.)

IrABEAS-CORPUS regularmente requerido n
juiz que recusar conceder como é punido.
Cod. Crim. art. 183; e como, os officiaes
que demorarem sua intimação, art. 184; e
como, o detentor que recusar ou demorar o
recurso e apresentação do preso, art. 185 ;
e como, quem ill..dir a ordem, remeUendo
o preso a outro autoridade ou occultando-o,
ou mudando de prisão, art. 186; e quem
tornar a prender pela mesma causa a pessoa
solta por elfeito de habeas-corpus, art. 187;
e como, o cidadão de mais de 18 e menos
de 50 annos que se recusar sem motivo justo
a au~iliar elecução delle, art. 188.

_ quem póde requerer. Cod. Proc. art. 34.0; e
como, art. 341; qual a autoridade com di
reito e o\:>rigação de o mandar passar, e
como, art. 342. - Vid. infra. Lei 261,3 De
zembro 184.1, 3rt. 69, etc. ; como se passa,
art. 3113; e ex-officio, arts. 34.4, 345; como
se executará e auxiliará, art. 34.8; como se
proceda com o detentor desobedecendo,
arts. 349, 350; em que casos pMe este não
eumprir, art. 3M (alterado pelo art. tu
Lei 261, 3 Dezembro 1841); comparecendo
o detido como se proceda, art. 352; em que
casos se mandará passar a ordem, art. 353;

sendo em consequencia de processo civel a
prisão como se proceda, art. 354; como
procederá o juiz antes de decretar o habeas.
corpus, art. 355.

BAREAS-CORPUS: dos casos em que póde ler
100'ar conforme o art. 340, etc. Cod. Proc.
co~hecem as Relações, Reg. 3 Janeiro1833,
art. 9, § 2; e como, afts. 35 a liO; como 5~,

distribue nas Relações, art. 73.

ao art. 352 e 353, § 3, dec1al'ou-se que a
concessão de soltura pela nullidade do pro
cesso não importa absolvição do réo, Av. 3
Outubro 1833. - Vid. Âv. li Feverei,-o :1834,
S3, infra.

ao art. MO Cod. Proc. julgou a Relação da"
côrte que só. ti.nha direit? de reque~e-Ia .0

cidadão brasIlelro para SI ou para cldadao
estrangeiro, nunca porém este em se~ pro.
prio nome, e assignando petição. DecIs. ii,
Outubro e 5 Novembro 1833 (COI-r. Off. 1.
tom. 2.°); Decis. 23 Fevereiro 1849. ((la"'.!
nova dos Trib. n.O 58.)

ao art. 340 Cad. Proc.: declarou-se que 05
juizes á ordem de quem se achare,m p~esos

os que o requererem, não podem mgerlr-Se
no conhecimento da sua legalidade ou não,
Av. h Fevereiro 1836, § 1; e que os juizes
de direito não tinhão jurisdicção para revo
gar os concedidos pelos juizes municipaes ,
nem ex-officio por via de recurso, § 2,õ ao
art. 353, § 3; que o ter sido concedIda 6
seguir-se soltura por se suppôr o processo
evidentemente nullo não era bastante pa~a

proceder-se a outro, devendo-se progredir
nos termos ulteriores, e como, S3; a? ?rt.
3li2; que a faculdade ,co~c~dida aos Ju!zes
municipaes era geral ellldlsbncta, e por ISS~

podia ser exercida em todos os casos, S li.,

se não concede a réos mililares do exercit();
militarmente presos, e por que. Av. 19 Fe-.
vereiro 1834.
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BiBEAS-CORPUS : nas fianças a que fôrem ad

miltidos os réos conforme o art. 352 Cad.
Proc. pelas Relações, escrevem os respec
tivos secretarios, regulando-se pelo art.
102, etc. , do mesmo Cad. Dec. 1.5 Abril
18M, art.1, §3, Av. i8 Março, e 2 Av . .4
Abril 1835.

cessa de ter vigor com a pronuncia do l'éo que
a obteve, devendo por isso não ser solto.

, Av. 12 Junho 1.835.

ao art. 3!J4 do Cad. Proc.-declarou-se que as
autoridades que os tiverem concedido tem
direilo não só, mas obrigação de propugnar
pelo sen cumprimento e passar nova ordem,
ainda mesmoex-ofIicio, Av. 30utubroi835,
§ 2; os juizes que o tiverem motivado estão
no caso de ser responsabilisados conforme o
art. 187 Cad. Crim., si ordenarem a prisão
daquelle que fôr solto, em conseqnencia de
ordem de habeas-col'pIlS, S3.

- aos que em virtude delIe fôrem soltos se não
dá baixa na culpa, devendo por isso seus pro
cessos ser remetLidos ao jury para serem
julgados. Av. 2 Março 1836. - Vid. /lv. se
gctÍnle, S 1.

o que por elle fôr solto não fica absolvido de
culpa e pena, nem desobrigado de seguir
sua dcfeza cm competen te proces o criminal
que não se termina pela decretação da sol
tura. Av. 4 Junho 1836, Si; o que fôr solto
sem prestação de fiança del'e ser proso logo
que pelo jUl'Y fór condemoado em pena cor
poral, LUas havenJo-se interposto appeliação,
seodo do' casos em que ella tenha lagar,
conforme o art. 101 Cad ô Proc., ha direito
a requere-la ate decisão elo recurso, S 2.

- juiz que na côrte concedeo-o a presos vindos
do Rio Grande do Sul como involvidos na
rebelliüo, runl1anelo-se no art. 353, sem
allenção ao art. lú8. do Cod. Proc. , foi
mandado responsabilisar por prevaricação,
excesso c abuso de potler. - Vid. Dec. 23
Outllbl'O 1836.

III

RiREiS-CORPUS: aosarts. 3ó2, 353 Cod. Proc.
declarou-se que para determinar-se a sol
tura por tal meio basta verificar-se que a
prisão foi illegal em razão de estar o pro
cesso evidenlemente nulIo. Av. 29 Abril
1.837, S 2.

não tem lagar conceder-se quando a prisão rôr
por motivo de recrutamento. Av. 9 Setembro
t8U (Jom. 23ft). Av. 83,20 Oulubro 1843.

- da sua concessão interpõe o juiz recurso ex
oflicio, que só é competente o juiz superior
ao que decretar a pl'i 'ão. Lei 261,3 Dezem
bro 18ft1, art. 69, S 7; 70, Reg. 120,31 Ja
neiro Hl42, art. 4.38, § 8, 439, § 1. - Vid.
Áv. 2.·,12 Jane1ro 1844 1nft·o.

dos que houverem sido soltos pOI' meio delIe
devem os subdelegados envim' relações se
manaes aos chefes de policia por intermedio
dos delegados. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2,
art. 185, S7.

concede-lo só compele aos JUIzes de direito,
Relações e supremo tribunal de justiça. Av.
2. o, 12 Janeiro 18M.

não podem as auluridades judiciarias conceder
aos guardas nacionaes presos por faltas do
serviço, e por que. Av. 17 Abril 1847 , (Ga:r.
OfT. 192, 1. o vol.)

HABILITAÇÃO ue capellães da armada o officiaes
de apilo, fazenda, cirlll'''ia e naulica. 
Vicl. A1'1nada, Ord. 4 Outubro 1808.

dos inlel'es'ados om pagamenlo de capilaes e
lucros de embarcações de escravos apresa
das pelo crll7,eiro inglrz quP. pl'aso teve
para a presen tar-se, Res, 2~ S l 'mbro 1817.
(Cott. Nab. pago 278, <':011. :..• )

dos meslres, ajllnaotes c aspirantes das esco
las particlllares dos COI'P05 do exerci lo e ma
rinha de Portugal c AJ~an'cs, Instr. ú Julho
1818. (lnd. _1lb. IJabililaçiio.)

i6
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HABILITAÇÃO

HABILITAÇÃO de cadetes. - Vià. Cadetes.

- para remuoeração de serviços cedidos por es
trangeiro a parente seu como se dispRnsa
para ser aLtendido. Res. h Fevereiro 18~0.

(CoU. Nab.) - Vid. Res. 20 Dezembro 1821
(CoU. ciL) - Vid. Serviços.

dos seguradores: sobre elIa - Vide Reg. Se
gU1'OS, ai'ts. 2 a 6 app7'ovados pela Res. 30
Agosto 1.820. (F. Borg. Dicc. JtI7.• Habili
tação.)

de leitura de bachareis. - Vid. Baclta7'el. Lei
Const Portug. 10 Maio 1821, etc.

- para administração de Lens de casas nobres,
apesar da extincção dos juizes privativos das
administracães e commissães, declarou-se
não ,tinhão' os inhibibos de administração
por dementes, menl'lres, prodigos, demora
de inventarias, dilapidação de herança 00

outro motivo legal, e outros. Lei Consto Por
tug. 1.4 Julho 1821, S .&, observada pela
Lei 20 Outubro 1823, art. 2.

- feila para requerer remuneração de serviços
declarou-se não aproveitar para como her
deiro receber da fazenda dividas de tencas.
Res. 1.' 30 Agosto 1821. (CoU. Nab.) •

de herdeiros de defuntos e ausentes para ha
ver pag:lmento onde se processão, - Vid.
Disp. P1'ov. O7't. 20, Reg. 1.43, 15 Março
18á2, art. 5, S10, Reg. 1.60, 9 Maio 18.&2,
Q7·ts. 32, 33, e Bens de defuntos e aasentes.

- de viuvas, filhos e filhas do officiaes militares
fallecidos, para haverem meio soldo.-Vide
Meio soldo.

- de herdeiro para haver bens sequestrados a
fallecido, apesar de havidos em Portugal, foi
aceita á vista dos arts. 5 e 6 Tral. 29 Agosto
1825, veriúcado o titulo pelo qual perten
cia ao habilitado, com habilitação e inter
cessão do seu consu!. Res. 1.' 23 Marco
1831. (Colt. Nab.) •

HABILITAÇÃO: quaes pela exlincção do conselho
da fazenda passárão ao thesonro. Lei &Ou
tubro 1831, art. 6, § 8.

de herdeiros e cessionarios de quaesquer cre
dores da fazenda. - Vid. Credo,'es.

pal'a receber herança ou divida qlle novos e
velhos direitos paga. - Vid. Novos, etc. Tab.
23 e 26 annexa ao Dec. 25 Março 1832, Tab.
da Lei 60, 20 Ontubro 1838, S 5, Lei 243.
30 Novembro 1841., Tab. S42, Ord. 30 Se
tembro 18.46 (Gaz. Off. 31, l.°vol.); chan.
cellaria (direitos). Ord. 7/,,11 Julho 1845.

do estrangeiro que pretender naturalisar-se
cidadão brasileiro é julgada por sentença
pelos juizes de paz, e como.- Vid. Cidadão.
Lei 23 Outubro 1.832, art. 6, Av. 1 Agosto
18/,9 (Dia,'. 8177); Av. e Circo dito (Diar.
8190).

de partes pendente appellação. - Vid. Appet.
lação.

de partes nos autos de revista não tem logar;
em<luanto os autos estiverem no snpremo
tribunal. - Vid. Revista. Reg. 18.0 26 Abril
1838.

ou justifIcação para cobrança de divida não
paga 2 por % de chancellaria. - Vid. Chan
celtm"ia (dizima). Ord. 71, 18 Junho
1842, etc.

- como lal produz efi'eito para succeslilã? n~5

bens de hel'ancas maternas de filhos Jllegl
timos a certidã'o ele baptismo, &c. Ord.29.

0

23 Fevereiro 18lt8.

documentos originaes juntos a um sen pro
cesso nuIlo, dos feitos da fazenda, m~n

dou-se restituir, ficando. e como, CopIas.
Av. 158 9 Dezembro 1848.
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HERANÇA

HABILITAÇÃO: sobre as que se fazem no juizo
dos feitos da fazenda derão-se explicações.
Ord. 102 23 Abril 18!9.

HERANÇA

duelo. Carl. Reg. 5 Janeiro 181.1. (Cott.
Nab.) - Vid. Reg, 160, 9 Maio 18.42,
art. 3, S6.

- excedente a 80:tf> rs. em bens de defuntos e
auzentes para pagamento deve ser confir
mada. - Vid. Appellação, etc., e Av. 8 Abril
1850. (Diar. 8389.)

- de herdeiro, :filho natural, quando necessaria
para não paPlar taxa. - Vid. Filhos. Ord.
13 Julho 1849. (Diar. 8152.)

de pensionista do estado. - Vid. Pensionista.

- de convento para haver os bens de religiosos
fallecidos. - Vid. Bens de defuntos. Res. 1. a

23 Setembro 1826, etc.

BABITOS de ordens militares e civis. - Vide Or
dens,

lLlRMONIA. deve conservar-se entre as autorida
des constituidas para bom desempenho do
serviço publico. Porl31Julho1823. (Repert.
CanIl. Mau. Harmonia.)

HASTA publica: á soa fé se não deve faltar, e ano
tes em regra se deve guardar. Res. 9 Outu
bro 1820. (Cott. Nab.)

HENRIQUES: tropas pretas do Brasil: sobre seu
emprego em obras de fortificação. 1.3 Maio
1820. (Repert. Cunh, Matt. Hem'iques) e
Suppl. obras n. o 11.)

HERANÇA. de religioso secularisado por quem era
recolhida. Res. 2. a 26 Dezembro 1809 (Colt.
Nab.); Av. 1 Dezembro 1812 (Per. Souz.
Dicc. JU1'. Herança.) - Vid. Bens de clerigos,
regulm'es, etc.• e de defiUltos. Res. :1.' 23
Setembro 1826, etc.

- litigiosas: quem era na Ilha dos Açores com
petente para arrecadar e remetler seu pro-

HERANÇA do bispo de Cabo-Verde como se
mandou arrecadar. - Vid. Bens de defuntos.
Provo 2. a 6 Abril 1815.

- no Brasil quando administrada judicialmente.
- Vid. Bens de defuntos. Alv. 10 Novembro
1810, etc.

(instituição .de) aceita pelo Sr. D. João VI para
estabeleCImento da casa do Caraca. - Vide
Amortisação. - Bens. Cart. Reg. 31 Janeiro
1820, etc.

de socios de companhias anonymas. - Vide
Bens de defuntos. Cond. 18 Abril 1820, etc.

- de credor orIglDario do lhesouro nacional
quando admille encontro por dividas.
Vid. Compensação. - Bens de defuntos. Lei
25 Março 1821, etc.

- os impedidos por sua dilapidação não podem
administra-la. - Vid. Habilitação. Lei 14
Julho :1821, etc.

- de individuo embarcado de que não ha noticia
quando se devolve. - Víd. Ausentes. - Bens
de defuntos. -Embarcações, etc. Res. 15 No
vembro 1827.

- de defuntos e ausentes: sua arrecadação e cer·
tidão de recenseamento e entrega. - Vid.
Bens de defuntos e ausentes.

- de delinquentes passa a seus herdeiros, obri
gada á satisfação proveniente do delicto até
seu valor. Cod. Crim. arte 29.

(taxa de) e legados quando, e como, é devida
e arrecadada, e quando não. - Vid. Ta3JU

de herança, ele.

!6"
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HERDEIROS

HERANÇA jacente como será arrecadada, e como
pagos seus credores. - Vit!o Bens de clefimtos,
ele. Reg. 1á Janeiro 1832, art. 33, etc. Dec.
190utubro 1833 pr., Reg. 160, 9 Maio1842,
art. 3, § .&; i8, 20, 2.&, §S i, 3; 34 a 37,
!t1 a 43, Av. 12 Janeiro IBM (Jorn. 18); 2
Av. 31 dita (J01'n. 31); Av. 54. 10 Junho
1846, Av. 21 Fevereiro1.8!~7. (Gaz. Off. .&9.)

(habilitação para receher) - Vid. Citação em
habilitação.

de estrangeiros como é arrecadada e adminis
trada no Impel'io. - Vid. Bens de eLefuntos,
etc.

- de Brasileiros fallecidos no esh'angeiro como
arrecada-se. - Vid. Bens de defuntos. etc.
Reg. ill. Abrili834, art. 58, etc., Reg. 620,
11 Junho 1847, art. 184, etc.

dos filhos naturaes de nobres qual e como lhes
é concedida. - Vicio Filhos. Res. 463,2 Se
tembro 1.847, ele.

de diplomata brasileiro fallecido no estran
geiro, si é subjeita a direitos de importação.
'-Vid. Alfandegas. Av. 9 Dezembro i847.
(Gaz. Off.187, 2.° vol.)

- materna de .filhos illegilimos é isenta de de
cima.- Vid. Taxa. Ord. 29. 0 23 Fevel'eiro
1848.

- sua compra é subjeita a isa. - Vid. Sisas.
Av. !l Agosto 18lt8. (Co1'r. Mel'c. 214.)

- sobre dever-se ou não exigir e cobrar taxa
dos fructos e rendimentos que as heranças
produzem no tempo ela factura e processo
do inventario, explicações. Av. 12 Outubro
1850. (Dial'. 8528.)

H ERRORIV II rívlInl. - Vid. Jardim Botatlico.

HERDEIROS: quaes isentos da decima ue heran.
~3S, e quaes a pagão. - Vid. Taxa dehel·an.
ças. Alv. 17 Junho 1809, § 9, Alv. 28 Se
tembro 1810, Alv. 20 Março i8U, 20ulu
bro dito, Dec. 27 Novembro 1812, Res. 1.
Julho 1817, 1.a 21 Maio 182i, Podo L", i
Agosto 1825, Lei i5 Navembro 1827, art.
37, Res. 3. a 13 Dezembro 1831, Reg. 1.4
Janeiro 1832, art. 23, Inslr. 14 Novembro
1833, art. 23, etc., Dec. MO, 10 Junho
18á5, arts. 6, 7, Ord. 30 Setembro 18h6.

- de sacias da companhia de segllrosIndemnidads
não podem pédir contas emquanto se não
liquidarem os riscos pendentes a que ficava
obrigada aherança. Cond. 5 Fevereiro 1.810,
§ 5 (CoU. Nab.); da Pel'manente, Estat. 19
Junho 1816, § 5 (CoU. cit.); Boa fé, Cond,
26 Fevereiro 1827, § 4 (Coll. cit.); Segu
rança, Cond. 1 Março 1827, § 8 (CoU. cit.);
Retribuição, Cond. 15 Novembro 1827, Sh
(Coll. cit.); e Concordia, Cond. 23 Fevereiro
1828, S4. (CoU. cit.) .

do\....fallecido bispo de Titopoli, prelado a.e
boyaz: para entregar ao successor os bens
da igreja por elle recebidos, Provo 27 Abril
1.812 (CoU. Nab.); Provo 17 Fevereiro 1813
(CoU. cit.)

de Porlugllezes fallecidos em Argel. - Vid.
Bens de defuntos, Trat. 13 Julho 181.3, etc.;
de Inglezes, Trat. i7 Agosto 1827, art. 3,
etc.; Americanos do Sul, 12 Dezembro
1828, art. 11; PorLuguezes, 19 Maio 1836,
ar!. h.

- presumptivos, ele., da corôa que titulo tiohão.
- Vid. COTôa. -Impcl"io.

foi instituido, e como, o Sr. D. João VI.
Vid. Amol,tisação. Cart. Reg. 31 Janeiro
1820, etc.

_ de seguradores que obrigações tem. - Vid.
Segul·os. Heg. Seguro art. 7 approv~do pela
Res. 30 Agosto 1820. (F. B01·g. Dlcc. Jur.
Herdeiros.)
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1-

HERDEIROS de credores original'ios do thesouro
nacional. - Vid. Compensação. -Bens de de
funtos. lei 25 Março 1821, etc. Res. 28
Janeiro 1822, elc., Ord. 6.", 12 Janeiro
1842, etc,

de militar para requerer pagamento de tenças
devidas deve habilital'-se. - Vid, Ho.bilitacão.
Res. 1.' 30 Agosto 1821 . .

necessarios não devem ser prejudicados na legi
tima! nas adqnisições feitas entre vivosou
de ultima vontade pelos regulares seculari
sados e lranslatos ; est~s quando não liverem
disposto de seus bens, como são succedidos.
- Vid. Herança. Res. 2." 26 Dezembro
1809, etc.

ausentes devem ser ouvidos para pagamento
de dividas de credores de bens de defuntos
e ausentes, e quando. - Vid. Bens de defun~

tos, etc. Provo 22 Junho 182.&, erc.; as sen.
tenças de habilitação são processadas com
sua citação, e como; verbo cit. Res. 17 De
zembro dito.

- de fallecido, para receberem quota devida de
propriedade vendida á Fazenda, habilita
vão-se no conselho da fazenda. - Vid. Dee.
29 Dezembl'o 182li. (CoU. Nab.)

- presumptivos: os senadores que tivcrem pa
renlesco com os ministros e conselheiros
de estado accusados não podem ser juizes
destes. -,Vid. Lei15 Out!tb1'o 1827, art. 22.

- de defuntos e ausentes como ~e habilitão.
Vid. Bens de defuntos, etc.; ausentes quaes
sejão, ecomo se arrecadão e administrão seus
bens.-Vid. Bens de defllntos. Dec. Reg. 160.
9.Maio 18.&2, art. 1, §§ 1.2, art. 2; repu
diando a herança, art. 3, § 2; as entregas de
hens que se lhes fizerem, como se escriptu.
rão, arts. 7, 9; estando presentes, não são
arrecadados os bens pelo juizo de orphãos,
art. 11; devem indagar dos fallecimentos e

bel'dejros que existão os juizes de orpbãos,
escrivães, delegados e subdelegados, arl:s.
11,13; chamamento dos herdeiros, art. 15;
os hens que não tiverem herdeiros certos
como se arrecadaráõ, art. 21; habilitações
dos herdeiros são appelIadas, e como, arts.
32, 33; entregas de bens aos habilitados,
art. 35; relações dos ausentes, art. 37, Reg.
422,27 Junho1845, Ord. 84, 28Julho dito,
Av. 27 Fevereiro 18!l8 (Gaz. 49); até a 10.
gráo existindo, não se adjudicão os bens de
defuntos á fazenda puhlica, verbo cil. Ord.
5.' 16 Janeiro 18h5.

HERDEIROS do~ delinquentes tem obrigação de
satisfazer o damno até o valor dos hens
herdados, e os do olfendido o direito de
haver a satisfacão. Cod. Crim. art. 29; e
como demanda'dos, <11'1. 31, § 2. Lei 261,
3 Dezembro 18.H, ;21'1. 68; do cidadão
'brasileiro, cujos escriptos, estampas ou
traducções forem fudadas por impressão,
gravura ou lithographia, etc., alé que
tempo podem perseguir criminalmente o
offensor. Cod. Crim. art. 261..

podem ser instituidos por seus pais em testa
mento os filhos illegitimos de qualquer es
pecie, não tendo elIes herdeiros necessarios,
e por que, á vista Ord. Lei 4, tit. 93, Res.
11 Agosto 1831.

dos fallecidos, si existão, devem, e para que
fim, os parochos e juizes de paz indagar.
Vid. Taxa de herallças. Dec. Reg. 1.4 Janeiro
1832, art. 27; como serão pagos os mes
mos herdeiros do que se lhes dever, art. 37;
que direitos tem os hel'deiros para paga.la.
Dec. Reg. 156, 28 Abri11842, art. 5; aquel
las obrigações, além das autoridades referi
das, tambem tem os procuradores da fazenda
e subdelegados, art. 10; cerlidões Je uas
quitações, art. 15; declaração de seus no
mes em livro da recebedoria, art. 18, S 2,
19 addit. pelo Dec. .410, 10 Junho 18.45.

pagão, quando, novos dil'eitos de sua habili
tação. - Vid. cito em habilitação.
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HERDEIROS

DSRDEIROS dos ultimos administradores de mor
gados e outros vinculos, por morte destes
recebem, e como, os bens que deixão de ser
vinculados. - Vide rinculos. Lei 56, 6 Ou
tubro 1835.

HERDEIROS

e comsigo as tivera,· e estavão presentes no
termo, declarou-se terem indisputavel di
reito de posse na herança conforme o Av. 9
Dezembro 1754, e por isso esta não póde
ser arrecadada pelo juizo dos ausentes. Av.
31 Agosto 1847. (Gale. OIf.l03, 2.° "ol.)

- dos instituidores de morgados e vinculos que
se não verificárão ficão sendo os senhores de
taes bens. - Vide rincu.Js. Res. 2.·, 29 Maio
i837.

- nos autos de revista como se habililão. - Vid
Revista. Reg. 18.° 26 Abril 1838.

- como herdeira é considerada a fazenda pública
para percepção da taxa de heranças. - Vide
Taxa de heranças. Dec. Reg. 1.56, 28 Abril
1842, art. 4.

~ de accionistas do banco do Rio de Janeiro.
Vide Banco. Dec. Estal 187,23 Junho1842,
arls. 5, 67; da Bahia, Dee. Estal 438, 13
Novembro 18.45, arts. 3, 69. Maranhão.
Dec. Estal. 597. 2.4 Março 1849, arts.. 3, 69.

;... ele militares fallecidos como haverão meio
soldo. - Vide Meio soldo; são obrigados a
pagar o que o f:tllecido dever á fazenda pu
blica, sem o que não haverão cerlidão de
assentamentos. Circo 89, 3 Agosto 18-'2,
Dec. Instr. 263, 10 Janeiro 18.43, arte 62.

- não são obrigados indistinctamente a fazer in
ventarios judiciaes para realisar-se a cobran
ça do sello, o qual se exige dos chirogra
phos. Av. 56, 5 Junho 1845.

- de a.rrendatario de terrenos diamanlinos con
tinuão, e como, o mesmo arrendamento.
Vide Diamantes. Res. 374, 24 Setembro
1845, art. 4.

- dos estraugeiros no Imperio gosão dos mesmos
direitos que os nacionaes. - Vide Bms de.
defuntos. Ord. 30 Setembro 1846.

- filhas naturaes como tatlS notoriamente bavi
das de fallecido que as reconhecêra na pia

HERDEIROS para serem os filhos naturaes de
nobres como devem serreconhecidos.-Vid.
Filhos. Res. 463, 2 Setembro 18h3; sobre
qual explicações em Av. 13 Julho 181\.9.

- emancipados recebem nas thesourarias os seus
dinheiros nas mesmas especies em queeslas
os receberão, ou em notas com o agio. Av
18 Outubro 1847. (Gale.OIf. U7, 2.°"0")

- de arrendatarios de terrenos da fabrica da pol.
vora na côrte devem tommuoicar o ralleei·
mento destes, como e para que fim. - Vide
Fabrica. Dec. 29 Novembro 18117, arte i6.
(Gale. Off.176, 2.° vol.)

- de fallecido administrador de capatazias são
respoDsaveis pelas perdas provenientes da
má administracão deste. Av. 5 Julho 1849.
(Diar. 8148.) •

_ sobre execucão do testamento de certo indi
viduo que' instituio a nação Brasileira por
sua universal herdeira. Av. 10 Junho 1850.
(Dim'. 8á30.)

- de empregados publicos credores do estado
como devem requerer pagamento. - Vide
C7"edores, Av. 22 Agosto 1850. (Diar. 8490.)

- publicou-se e distribuio-se o auto do reco
nhecimento da Senhora Princeza D. Isabel
como herdeira presumptiva da corôa. Dec.
elnstrum. 691 UAgoslo 1850. (Dim'.8ll92.)

- si são ou não obrigados á taxa heredilaria
dos fructos e rendimentos produzidos pelas
heranças no tempo da factura e proc~so

do inventario. A.v. 120utubro 1850. (Dcar.
8528.)
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BEREOS confinantes em terras devolutas. Lei 60f
28 Setembro 1850, art. 2. (Diar. 8õ2..q

BERMENEUTICA: conforme as leis della seri
lido e interpretado todo o escripto respon
sabilisado. Lei 20 Setembro 1830, substi
tuida pelo Cad. Crim. art. 8.

HERVA-mntle. - Vid. Jl'lalte.

BESPANHOES: sobre suas incursões no Imperio
pelo sul do Rio Araguaya em Matto-Gross0,
providencias. Porto 1 Outubro 1823. (CcU.
Nab.)

declarou-se não poderem commerciar a reta
lho, por não lbes ser garantido por tratado.
Av. 2 Maio 1.835.

IDERARCHIA ecclesiastica: privilegias neHa o ci
dadão que sem legitima licença impetrar de
autoridades estrangeiras, como é punido.
Cod. Crim. art. 81.

HISTORIA do Brasil: sua confeccâo commetteu-se
e como, a dous cidadãos: e quaes. PorL i
Fevereiro 1825. (CoU. Nab.)

natural: 05 productos destinados a seu gabi
nete como se despacbão nas mesas de con
sulado. Dec. Reg. 30 Maio 1836, art. 157
(Coil. Planch.); nas alfandegas tem despa
cho livre, e como. Dec. Reg. 633, 28 Agosto
1.8!l9, art.!, § 14; pagão porém expediente,
art. 2, § 1.; e armazenagem. § 2; e como
despachados, art. 3 (Dim·. 8199); aos dis
traldos das collecções publicas do Vaticano
e museus de Roma, Florença, eVenezaman
dou-se negar despacho. Circo 21 Outubro
18h9. (Dia?" 8247.)

DOMEM de côr, escravo. - Vid. Esc/'avos; livres
ou libertos. - Vid. Africanos. - LibfJ'ráade.
-Libertos.

- preto: sobre creação de companhias de ho
mens pretos em Minas. - Vid. Companhia$.
Ofr. 31 Julho 1811.

HOMEM de côr e negros prohibio-se no Rio de
Janeiro estarem parados, sem metivo maBi
festo. nas esquinas, praças e ruas, e dar
assobios ou outro qualquer sinal. quer de
dia quer de noite. EdiL 3 Janeiro i825 lO

S6. (Coll. Nab.)

casado que tiver concubina como será accu
sado e punido. - Vid. Adl(lte'l'io.

HOM.ENAGEM: (juramento de) prestavão os go
vernadores e capitães generaes. - Vid. Cm'!.
Reg. 5 Janeiro 1811. (CoU. Nab.)

(prisão cm) na casa da camara se ordenou de
dous vereadores, e por que. Prov. 23 Agosto
18H (Coil. Nab.); Provo 5 Oulubro dilo
(CoU. cit.); Provo 19 Novembro dito. (CoU.
eit.)

(prisão em) não tinbão os réos de falsidade..
_ Vid. Res. 20 Maio 1812, pago 30, cal. 1.·
(CoU. Nab.)

era repulada prisão. - Vid. Dec. 2. 0 19 N~
vembro 1812. (CoU. Nab.)

(juramento de preito e) se ol'denou ao Sr. D.
João VI por occasião de succeder na corôa
do Reino unido. Dec. 28 Janeiro t818. (Cott.
Nab.)

_ sob fiança se concedeu a officiaes hespanhóes
prisioneiros de guerra a bordo da náo Prin
cipe. Porto 20 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

_ a officiaes e cadeLes presos por crimes milita
res: declarou-se que não exisLindo privilegio
alO"um de fôro nem lei expressa sobre tal
objecto, á prudencia dos commandantes
de armas e ao conhecimento que possão ter
dos individuos que assim mereçâo, é dei
xada a concessão. para tratarem do seu livra
menLo. Av. 20 Junho :1835 ; concedeu-se a
dous para tratarem de livramento. Av. 30
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Agosto 184.& (10m. 244); fortaleza de Santa
Cruz para homenagem se concedeu a outros,
Av. 27 Março 18.45 (lorn. :1.19); a ou Iro a
cidade por homenagem, Av. 7 Julho 18.48
(Gaz. Off. 153, 3. oval.); e a oulro e escri
vão exlranumerario da armada. Av. 10 dito.
(Ga::. cito 155.)

BOM1CIDIO: como é punido. Cad. CriOl. arts.
192 a 196, 271; accusa o promotor publico.
Cad. Proc. arl. 37. S1, Av.l0 Julho 183ft,
Reg. 120, 31 Janeiro 18/'2, arts. 221, 222.

- commellido por escravos em seus senhores, ou
mulheres, on ascendentes ou descendentes
deHes, administrador, feitor e suas mulheres
como será punido. Lei 4.3 10 Junho 1835.

- os individuos que bouverem som-ido condem
nação passada em julgado por tal crime não
podem ser jurados. Lei 261, 3 Dezembro
18lJ.1, art. 29, Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 229, S3.

- commeUidos nos municipios das fronteiras do
Imperio são processados pelos juizes muni
cipaes e julgados pelos juizes de direito.
Res. 562 2 Julho 1850, art. 1, ~ 2. rDia1'.
8ft96) , Dec. 707 9 Oulubro dilo, arts. 1.,
16. (Dia?'. 85l~3.)

perdem os postos os officiaes da guarda nacio
nal condemnadus "por sentença passada em
julgado por semellJanlc crimc. Lei 6021.9
Setembro 1850, art. 66, S1. (.Diaj·. 85/,0.)

HOMOEOPATIIlA. - Vid. Curar. - Curso.

HOMOLOGACÃO de arbilt-amenlos em c:H1sas de
e!!'ul'n.· Re~. Se~. ado 38, approvado pela

ncs. ~o Agoslo 1820 (F. B01'ges, Dicc. Jur.
Homologação); item os regulamentos de ava
rias. nego Aval'. ado 27 approvado em Res.
idenlica. (Dicc. cit.)

das senlcncas do conselho <l'estado cm crime
de im po~t~Ção de A.fricanos, corno terá
Jogar. - Vid. Africanos. Dec. 731 1.4 No
vembro 1850, art. 7, (lJiar. 8551.)

HONORARIOS de advogados. - Vid. Advogados.
Ord. 5.4,10 Junho 18j6.

- de promolor publico e outros empregados.
Vid. nos lagares compelenles.

HONRAS funeLres aos ofiiciaes da armada: sempre
que para faze-las pegasse em armas a hri
gada da marinha, seu inspector communi
Cllva·o ao governador d'armas da côrle. Av.
13 Maio 1808, S14.

- funebres e durante a vida se fazião aos mili
.cianos em Porlugal, as que compeLião á troo
pa de 1.· linha. Reg. 20 Dezembro 1808,
lit. 5, cap. 2, § 2. (Coll. Delg.)

- sobre procedimento abusivo do governo para
que os milicianos fossem despidos de unifor
me e privados das honras militares, quando
tivessem de correr as ruas ou sofl'rer outra
pena vil. - Vid. Ord. 2ft Abril 1809. (CoU.
Nab.)

dos embaixadores, ministros e ngen tes acredi·
tados inglezes e portuguezes accordárão-se.
TraI. 19 Fevereiro 1810, arl. 11; [cancezes,
(j Junho 1826, art. 2; e consules prussia
nos, 9 ALril182S, art. 5; <1inam:,rquezes,
26 Outubro dilo, art. 7; e porlngl1ezes, 19
Maio 1836, art. 2.

- fl1l1ebrcs dos gl'i'io-cruzcs, dignitarios, officiaes
e cavalIeiros da ordem do crnzeiro. Dec. i
Dezembro 1822, § 13 (Coll. OUI'. Pro.); Ord.
do dia 29 Abril 1823 (Repc/·t. ClLnh. JU.att.
Rom'a n.O 22); quando commellerem Cl'lme
conlra a homa como sel'ào punidos, § 19.

mnndou-se demitlir das que tivessem recebido
ela nação ou governo os lndividuos !Jue hou
vessem tomado parle nos planos do anar
chislas c rebeldes de Monlevidéo. Cal'l. lmp.
28 Janeiro 1823.
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nONRAS concede o poder executivo em recom
pensa de serviços feitos ao estado. Consto
art 102, S ii; não podia a regellcia em
minoridade. Lei 14 Junho 1831 , art. 19,
S 4.

- e pl'erogativas de que gosavão os professores da
universidade de Coimbra' forão allribuidas
aos do curso juridico, projectado na côrte.
Proj. Eslat. V. Cax. 2M.arço 1825, cap. 18,
S 1.; limitadas ás de desembargador pela
Lei1i Agoslo '1827, art. 3 (Nab. Dial. Const.);
Res. Estat. 7 Novembro 1831, cap. 19, art!
(CoU. Nab.); Res. Cons. 15 Novembro 18.&3.
(Reg. Secreto lmp.)

- providenciou-se sobre expedição dos requeri
mentos das provincias, pedindo·as. Circo 27
Abril 1825. - Vid. Dec. ô32, 27 Agosto
1849. (Dúl7'. 8205.)

de deão pedidas pelo prelado de Goyaz nega
rão-se, e por que. Res. 3.· 25 Junho 1825.
(CoU. Nab.)

.l- do senado da camara de Lisboa. - Vid. P,·ov.
26 Olltttb"O 1826. (CoU. iVab.)

- ue conego reeUSál';)O-Se a um parocbo por ha
ver rejeitado aquelle emprego. Res. 3. a 7
Novembro 1826. (CoU. Nab.)

- de membros do supremo tribunal de jusliça so
conct:derüo aos das exlioctas mesas do des
embarg;o do paço e conseiencia e ordens.
Lei 22 Selembro 1828, art. 3.

- dos offieiaes e caval1eiros da ordem da Rosa.
De . 17 Outubro 1829, art. 2, § 4.

- nacional quem compromelter em qualquer
h'atado comu sel'ú punido. Cod, Crim.
al'I. 77.

- crimes con Ll'a Se!?;Ul'ança deHa quae üo, e
como punidos. Cad. Crim. arls. 219 a 246.

m

HONRAS de duqueza, marqueza, condessa, vis
condessa ou baroneza a qne nO\ os direitos
eslão obrj~adas. - Vid. No!'os, ele. Tab. 26
Janeiro 1832, annexa ao Dcc. 25 dito.

dos directores e professores dl1s escolns de me·
dicina sào as mesmas que tiverem os dos
cursos jmidicos. Lei 3 Outubro 1832, art. 9.

- militares df"ls exlinctos p;ovcrnadores e capi
tães genel'aes perteucem aos presidenles de
provincia. Lei 38, 3 Úulubro 183h. art. 2.

a officiaes da guarda Dncional. - Vid. Caa1,das
Nacionaes. Av. 20 Novembro :L834, etc.

que competifio aos membros do exlineto COD

sdho de eslado forão-Ihes conservadas. nes.
8.· 13 Julho 1836.

- 6 Selembro 1836 (I/penas cito no Repe1't. Cunfl.
1J'latt. Suppl. H on1'a 11. o 28).

__ dos conselheiros de estado acluaes. - Vid.
Conselho de Estado. Lei 234, 23 Novembro
1841, 3rt. 8, RC'g. 124, 5 Fevereiro 1.842,
art. 57.

de oIllcial mór e menor da casa imperial que
direitos novos pagüo. - Vicl. iYOIOS, ele. Lei
243,30 ovemuro 18'11, 'fal>o S§ 18,25.

- funebres mililares, e ql1acs, se U1l1nel!lrno fazer
ao dia 24 Selembro, do ouilo do S.'. D. Pe
dro I, Dec. ,22/', 24 SeLenJuro 1842 (CoU.
T)'p. Nac.); Av. 17 Oulubro 1846. (6tlz.
Off. 47, 1. o vot.)

- da ordem de D. Pedrn I são as mesmas das
oulras. Dec. Estat. 228, 19 Outubro 1842.

- militnres estabelecidas pelas lei e ordens exis
tenles ol'(:!;:lnisât'ão-se e/l) labelJa. Provo e
TalJ. 8.· l5 Fevereiro 1843.
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HONRAS funebres: devem os commaudantes de
armas pôr em todo o vigor o que sobre elIas
se acba delerminado. Dec. Reg. 293, 8
Maio 1.843, art. 2, S10.

do oflicial maior e ofliciaes da secretaria da
guerra. - Vicl. Sec7'etm·ias. Dec. pj, 350, 20
Abril 184.&, art. 33.

- de capilão tem os lentes da escola militar, pai.
sanos.- Vid. Escola militm'. Dec. Estalo áOll
1. Março 18M), art. 5.

declarou-se a inteljigencia do Dec. 16 Maio
1821 a respeito dos militares despachados
ou promovidos gosarem logo das respeclivas
bonras. Res. em Circo 16 Outubro 1846.
(Goz. OU'. 44, l.°vol.)

militares de brigadeiros tem emquanto servi
rem os directores geraes dos Indios, con
forme Dec. 426, 24 Junho 1845. Av. 3i
Maio 1847. (Gaz. Olf. 33, 2.° vol.)

dos consules do Imperio em paiz estrangeiro
a bordo dos navios da armada e mercantes
nacionaes, art. 37; em terra, etc., são as
outorgadas por tratados ou que as leis ou
usos do paiz permiUirêm, a1't. 38. Dec. Reg.
520, 11 Junho 18.&7.

- funebres se não devem fazei' ás mulheres dos
ofliciaes do exercito, Av. 25 Agosto 1.847.
(Gaz. 0t!. 98, 2.° vot.)

de official menor da casa imperial: todos os
empregos a qne estiverem annexos são em
pregos honorificos da casa. e como se con
ferem e expedem. Dec. 545, 23 Dezembro
1847,

dos officiaes da guarda nacional quaes são, e
como so perdem. Lei 602 19 Setembro
1850, arl. 60 a 67. (Oim·. 85li.0.)

Vid. C071tiIlOlCios.

í.

HORTO publico medicinal no jardim botanico da
Lagôa de Freitas na côrte mandou-se crear.
- Vid. Ja7'dim. Av. 22 Março 1836.

HOSPEDARIAS a dos benedictinos applicou.se a
academia da marinha. - Vid. Academia dos
gUa7-das marinhas. Av. 5 Maio i808.

_ são suhjeitas, e quando, ao imposto das lojas,
- ViJ. Lojas. Dec. Heg. 361, 15 Junh018~4,

art. 3, § 7.

HOSPICIOS da congregação da Missão na serra do
Caraça. - Vid. Caraça.

sobre applicação dos productos dos extinctos
hospicios dos religiosos das Mercês no Pará.
Res. 3.· 28 Setembro 1822, (CoU. Nab.)

o da Palma na Bahia applicou-se ao eslaheleci.
menlo do seminario episcopal. Carl. Imp.4
Maio 182lJ. annexa á Cart. Lei 1.' 9 Dezem
bro 1830 (CoU. Nab.); passou a servir para
o lyceu creado pela assembléa provinciaL;
Av. 30 Janeiro i837.

de N. S. da Piedade na Bahia teve concessão
para mandar vir para seu serviço seis pa
dres missionarias e lres leigos. Porto 30
Março 1825. (CoU. Nab.)

de N. S. da Penha em Pernambuco teve per
missão para mandar vir mais padres missio·
narios. Porto 2. a 2 Julho 1825. (CoU. Nab.)

do Carmo de Ilú: sobre lerreno a elle perte~'
ceute, necessario par'a lev:mlar-se a igreja
parochial, providenciou-se, e como. ProVo
2. a 1 Fevereit'o 1826. (CoU. Nab.)

c1a congregação de S. Philippe Nery na Babia,
extinclo, que applicação teve. Lei 9 Dezelll'
bro 1830, art. 11.
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BOSPICIO: seu edilicio na côrte que servia para
quarentena dos escravos applicou-se ao
hospital dos Lazaros. Lei 24 Outubro 1832,
art. 56.

- pagão taxa dos seus escravos. - Vid. Escravos<
Instr. 13 Dezembro 1833, art. 5, etc.

- de Jerosalem na côrte mandou·se incorporar
aos proprios nacíonaes. Av. 10 Maio 1836;
na villa Diamantina declarou-se não poder
ter lagar sua arrematação emquanto não
fosse julgado pertencente á fazenda nacio
nal. Av. 11 Dezembro 1.836.

- de Pedro II na côrte para os alienados creOU-S6.
Dec. 82, 18 Julho 18li1; canos de chumbo
para seu encanamento de aguas mandou-se
despachar livres. Av. 27 Abril 1847 (Gaz.
DO'. 2, 2.0vol.); Av. 7 Junho dito (Gaz. cito
38); Av. 14 dito (Gaz. cito 48); concedêrão·
se-lhe loterias. Res. 566 10 Julho 1.850.
(Diar. 8489.)

:- para os missionarios capuchinhos Italianos foi
- o governo autorisado para, e como, adqui

rir ou edificar. - Vid. Conventos. Rell. 285,
21 J.nho 1843, art. 2, § 1. Dec. 373, 30
Julho 184/', art. 3.

- e mais bens dos Esmoleres da Terra Santa,
sequesh'ados, mandarão-se entregar ao com
missario geral dos Santos Logares; outros, e
quaes, ficárão sendo considerados proprios
nacionaes, salva a indemnisação, e como
calculada e entregue. Lei 369, 18 Setembro
184/>, art. 45; e como executada em Per
nambuco. Av. 21 Julho 1.8lt6. (Jorn.226.)

BOSPITAES militares da côrle: ordenon-se que
emquanto se não estabelecesse systema de
estudos medico-cirurgicos, a direcção se oc
cupasse da inspecção dos seguidos nas aulas
estabelecidas no dito hospital. - Vid. 1.9 e
21 Maia 1808, 4 Novembra 1818 (Repert.
Cunho MaU. Haspital n, 28); terão 1. os e 2. os

hoticarios e praticanles de pharmacia ordi
narios e voluntarios, 21 dito (Repert. cito n.o
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:15, art. 1); paf!:amento e uniformes de seus
empregados, 21 dilo (Repel't. cito n. o 25);
mandou-se a elle remelter em direitura e
sem demora as boticas dos navios desarma
dos. Ord. 23 Junho 1808 (Call. Nab.); neHe
se mandou crear um almoxarife, cirurl;ião,
e com que obrigações. Dec. e Obrigo 24 dito
(CDU. cit.); a formalidade das altas e baixas
da maruja que entrava ou sahia foi estabe
lecida por Purt. 22 Julho dito (Repe1·t. Cunho
M ato verb, cit. n. 037); ordens concernentes
ásua policia. Av. 17 Agoslo dilo (Call. Nab.);
obrigação de seus capellães confessarem e
sacramentarem os enfermos e assistir aos mo
ribundos. - Vid. 10 Setemb1'o dito (Rfpe1·t.
cito n. O 10, a1't, 1); camo proceder quando
nellc fallecesse algum subdito deixando bens,
etc. Ord. 20 Dezembro dilo (Call. Nab,);
mandou-se, a respeito dos generos pl-ecisos
para seu consumo, observar as formalidades
correspondentes aos consumidos a bordo
dos navios da armada. OfI'. 2. o 28 Janeiro
1809 (Call. cit.); pelo quartel-general da
marinha autorisou-se nomeação de escre·
vente, e com que vencimento. Ord.i8 Março
dito (CoU. cit.); para elle determinou-se que
não fossem remeltidos cerlos enfermos da
armada, que serião lratados a bordo. Av.
1.0 20 dito (Calt. cit.); neHe se creou uma
cadeira de medicina. Dec. 12 Abril dito
(Repe1·t. Cunho MaU. Academia lIIedica-Cinu'
gica n. o 3); regulou-se a compra de drogas
para elle como examinadas por boticario no
meado, e com que honras e privilegios. Dec.
28 dito (Call. Nab.); nelle creou-se o logar
de cirurgião sangrador. Dec, 25 Setembro
dito (Call. cit.); concedeu-se a graduação e
uniformes de alferes aos a]umnos que nelle
estudassem o curso complelo de analomia
theorica e pratica para servir como ajudan
tes dos cirurgiões móres de regimentos.
Dec. 18 Outubro dilo (Call. cit.); doentes da
brigada até que horas neHe serião recebidos.
Olf. 12 Janeiro 1810 (CoU. cit.); regulari
sou-se o andamento, c como, do laboralorio
pbarmaceutico creado pelo Dec. 21 Maio
1808, e cadeira de medicina estabelecida
pelo Dec. 12 Abl'il j 809, Dec. 22 Maio 1.810
(Catt. cit.); ordenou-se que nas enfermarias
de molcslias chronicas das pessoas da mari
nhagem houvesse toda a individnação. Ord.
30 dilo (Call. cito ); seus serventes que de-

17":
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serlasscm mandou-se nolar, e supprimirem
05 salarias v nciJo$, e ficarem em Jeposilo,
e para que fim. Ord. 23 J unho dito
(CoU. cit.); adoplúrão-se artigos de regula
mento em addil. ao Reg. 27 Março 1805.
Av. Prollib . e 5 Reg. 21 Julho 1810 (CoU.
cit.); pelas uas despezas se mandou fossem
feitos os funeraes aos officiaes da marinha e
brigada fallecidos em indigencia. Av. 2. 0

13 Outubro dito (CoU. cit.) - (Vid. 19 OLLttl
b1'o 1810 apenas cito no Repel't. Clmh. MaU.
Sllppl./JospÍlal); abolia-se, e como, e por
que, o logal' de cirurgião mór delle. Dec. 22
Dezembro dito (CoU. cit.); determinou-se
que os alllllloos logo que complelassem os
esLudos e eslivessem nas circumstancias de
ser admiltidos a exame conlribuissem com
propina, e qual, para o porteiro. Av. 1. 0 2k
dito (CoU. cit.); bilhetes para baixas dos sol
dados e marinheiros para elle remellidos.
Off. 10 Oulubro 1811 (CoU. cit.); sobre exa
me e prompLificação da quina para uso dos
hospilaes reaes. Av. 11 Dezembro dito;
c~-eou-se a junla da direcção medica, cirur
glca e aclmi nistl'aliva do da cidade e côrte do
Rio de J aoeiro. Alv. 2 Março 1812; exame
de producloS medicinaes inJigenas de Minas
adoplaveis no hospital ordenou-se. Av. 28
Julho 1813, Av. 16 Dezembro dilo; por elle
se mandou npromptnr receita de remedias
para a capitania de Malto·Grosso. Av. 9 Se
tembro dilo (CoU. Nab.); tiverão regularisa
ção. Alv. 1.(, Junho 181 ti (CoU. cil.); provi
menlo de sens ciruq~iões como será feito.
PI'OV. 10 Mal'ço 1819; doentes se tratavão
na fodaleza de Santa Cruz, onde eslavão,
quando I)ão podessem vir para o hospital.
Av. ~2 Oulubro 1819 (Cott. Nab.); creou-se
seu Inspector gel'al dos hospitaes mili lares
vencendo a commissão que cxercia a junta
medica, cirul'gica e administrativn. Dec.22
Março 1821; consignações para os ditos
hospitaes como serião fe1t<1s detel'minou-se.
Dpc.1,031 dito (CoU. 11/ab.); mandou-se
abonar meio soldo aos officiaes militares
ernquanlo nelle cstivessem doentes. Dec. 1
Agoslo i822; certidões elo 110 piLaI em qne se
nolem as entradas e sahidas elos soldados são
necess:lrias nas revista de mostra, e como,
para pagaml'nLo. Port. A Fevereiro 1823,
§ ú.; o em prego de comprador delle man
dou'se separar do de enfel'meiro. Porto 3
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Março 1823 (RepC1·t. Clmft. Matt. Comprador
n. 02); depois da distribuição das rações pas~

sar-se-ha revi$ta para se recolherem as so~

bras, para evilar que os enfermos as vendão
a fim de terem meios de comprar cousas no
<:1vas á saúde. Porto 26 Abrili823 ,(Repért.
Cunh. Matt./Jospitaln.033); sUaS contas 01'·

denou-se fossem remeltidas ao thesonro para
-serem examinadas. Porto 1. a 28 dito (Cott.
Nab.); mandou-se augmentar o ordeuado
do ajudanle do enfermeiro. Porto 24 Julho
-dilo (Repel't. cito Enfermei7'o); guias, altas,
baixas, etc., se mandárão imprimir na ty
pographia Nacional. Porto 30 Julho 1824
(CoU. Nab.); como enviaria os doentes ere
sos que sabissem ordenou-se. Porto 30 Se
tembl'o dito (CoU. cit.); revoi?;ou-se, e como,
por Parlo 13 Oulubro dito (CoU. cit.); aUri~

))Uições e dislindivos de seus capellães mó·
res e capellães regulárão-se. Dcc. Inst. 7
Julho 1825; cirUl'gião almoxariCe injusla
mante suspenso ~ demiltido foi mandado
reintegl'ar. pagando-se-lhe os vencimentos
da suspensão e o mais que adiantára a bene·
ficio do estabelecimento. Res. ~9 Outubro
1 tl25 (CoU. cit.); declarou-se que o Physico
deve dirigir absolutamente o curativo dos
enfermos, e o cirurpão mór é obrigado a
observar os seus dictames, compenudo-lhe
comludo os casos de operações cirurgicas
manua:!s. Av. 26 Fevereiro 1826 (Repert.
Cunho MaU. Hospital n. o 35); declarou-se
que o commandante de armas não tem ju·
úsclicção sobre o hospital militar. Av. 13
Abri11826; sobre autorisação para receber
do lhesooro as consignações para suas des·
pezas. Res. 2.' 20 Maio 1826 (CoU. Nab.);
sobre a quem devia ser entregue o espolio
do relIigioso seu capeHão. Res. 1.' 23 Se
tembro dito (CoU. cit.); nos em que não ha
c3pel1ães pr<)prios assistem aos enfermos os
dos corpos, 1h Fevereiro 1827 (Repel't. Cunh.
Malto Suppl. Capellão n. o 4); regulárão-se os
àistlnclivosdos eapellães. Dee. 22 Maio 1.S~7;
<1mpliou·se aos officiaes de patente de 1." e
2. a linha o Dec. 1 Agoslo 1822 a respeito de
vencimento de meio soldo quando doenles
no hospital. Res. 13 Agoslo 1827; sua es·
criptul'ução no tbesouro pertenceu á conta
doria gPl'ul da primeira repartição. De~.
Iostr. 23 Janeiro 1829, arts. 6, 8; bamS
para seu fornecimento de (lgua ordenou-se
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continuassem a ser dados pela policia.
Av. 12 Agosto 1830 (CDU. Nab.); para clle
mandou-se remover um Fraocez preso que
na cadêa se não podia tratar conveniente
mente. Av. 7. 0 18 Julho 1831 (CoU. cit.);
para exacta fiscalisação de suas despezas pro
videncias. Av. 6.°22 Julho 1831 (CDU. cit.);
cOI.D01is ão para projecto de reforma, e como.
nomeou-se. Av. 7. o 2n dito (CoU. cit.); or
denou-se neHe se não désse entrada a pes
soa alguma para visitar officiaes doentes. Av.
3. o 10 Outubro dito (CDU. cit.) ; mandou-se
que fornecesse n cada uma das forlalezas
uma caixa de medicamentos. Av. 6.° l.1. No
,'ombro cliLo (CoU. cit.); fui o governo auto
risado para reformor todos, ou subs lilui-los
l>elos regimentaes. Lei 15 Novembro 1831,
art.·15, § 7; sobre inconveniente de cura
rem-se nene presos sentenciados de jusliça.
Av. 7. 0 24. 1 ovembro dilo (CoU. cit.); com
missão nomeou-se para. apresentar Reg.
para os hospilaes regimentaes. Av. 9. 0 5
'Dezembro dito 1831 (CDU. cit.); en tradas 00

sahidas do hospitallanção~se em frente do
assento das praças nos livros respectivos de
regislos. Dec. Instr. 6 Dezembro 1831, § 11;
abolidos forão os hospitaes geraes militares.
Dcc. Reg. 17 Fevereiro 1832; suspendeu-se
ordenado a um seu 3. o escripturario aposen
tado por não eslar nas circumstancias da Lei
2ft Oulubro 1832, art. 22, § 6. Av. 8 Março
183á; seus fornecimenlos de generos como
será feilo ordenou-se, Av. 9 Selemhro 1850
(Dim·. 8589); sala que era da bibliolheca da
escola demedicinu mnndou-se applicnr para
suas enfermarias, Av. 11 dito (Dia)'. 8505);
Ay. 13 dilo. (Dim·. 8506.) I

BOSPITAES militar do Pará creou-se. Carl. Reg.
9 Dezembro 181/,. (Repcr/. Cunho MaU.
CapeUão n.O 7.)

militar de Piauhy: regulou-se o seu forneci
mento. Provo e Pt'ovid. 15 Julbo :1820 (Coil.
Nab.); sua suppressão Av. 8. 0 27 Outubro
183 L (CDU. cit.); neHe foi obrigado a curar
O cirUl'gião de partido da cam ara, Res. 19
Outubro 1832.

- militar de Porto Alegre: confirmou-se seu ci-

rurglao, c com que vencimento. Prol'~-'Ai

Janeiro i82~. (Coll. Nab.)

HOspi1'AES: militar proposto para a çôrle: se.
plano, escriploração, arrt'cadação da fa
zenda, etc., approvou-se, Porl. 1.. e Inslr.
2h Fevereiro 1b2ft. (CoU. Nab,)

- militar do Espirito Santo: sobre seu estado de
roina, e providencias para tI'atamenlo de
doentes na Misericordia, medüm le pnga
mento, e qual, de cada um. Provo 6 Setem
bro 182.&. (CDU. Nab.)

- militar de Goyaz: sustou-se andamento-e
maior latitude ao estabelecimenlo, envian
do-se antes os doentes para o hospilal da Mi·
sericol'dia, mediante ajuste. Porto 12 Julha
1825. (CDU. Nab.)

militar do Rio Grande do Norte: approvou-se
alugar-se casa particular para est3belecer-se.
Provo 1.a13 Oulubro i825. (CoU. Nab.)

militar de Ouro-Preto: sobre sua suppressão.
e tratamento dos doentes na Sanla Casa da
Misericordia. Provo 25 Novembro :1.825.
(Coll. Nllb.)

militar de Pernambuco: seu cirofl?;iiío pedindo
l'cmuneração de serviços mandou-se espe
rar, Res.14. OlltU\)l'O 1826 (CoU. Nab.); des
pezas com elle autorisárão-se. Lei 31 Outu
bro 1831.

militar da Parahyba: sobre mercê de conser
vadio de seu ;;tdmini~trador, Porlo 3_· S
Ao"~sto 1828 (CDU. Nab.); approvál'ão-se
in~trucçóes para arrecadação e administra
ção. Pl'Ov. :1.2 Maio i829. (CoU. cit.)

militar de Santa Catharina mandou-se inter
namente conservar, e como. Av.3 Outubro
1836; deu-se regulamento á enfermaria mi
litar ali cxisteole. Dec. Reg. 385, 20 Outu
bro 184.&.
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BOSPITAES militarextraordinario : aum capellão
declarou-se que não tinha exercicio em
nenhuma das tres classes do exercito, e
por isso sua pretenção era indeferível. Av.
13 Outubro 1843. (Jorn. 315.)

- es mais necessitados lncravão o custo dos
medicamentos illegalmente vendidos pOI'
quem não estiver autorisado para isso. Alv.
22 Janeiro 1810, § 18.

- Da villa de Santos em S. Paulo; dispensa de
amortisação para sua instituição conce
deu-se, e como. Dec. 1.0 22 Setembro 1818.
(CoU. Nab.)

- DO logar das Aguas do Cubatão em Santa Ca
lbarina permittio-se erigir. e como, dotado
e regulado, Dec. 18 Março 1818; sobre me
dição para seu estabelecimento, Provo ! Fe
vereiro 1820, annexa á Provo 4.- 11 Setem
bro 1823 (CoU. lVab.); Provo 1.-11 Agosto
!821 (CoU. cit.); Provo 1.2 Setembro 1823
(CoU. cit.); os prejudicados com a medição
mandou-se, e como, indemnisar. Res, 82,
20 Outubro 1835; para cuja execução, Dee.
29 Novembro dito (CDU. Typ. Nac.); conce
deu-se loteria, e por que tempo, para fun
dação de um de caldas na dila provincia.
Res. 329, 5 Fevereiro 1845.

- eoro que ficára onerado vinculo na côrte man
dou-se que o herdeiro restabelecesse, e para
que fim. Dec. 2.<> 22 Fevereiro 1820. (CoU.
lVab.)

- de Nova Friburgo" que se havia estabelecer:
mandou-se applicar a esse fim o rendimento
de fôrno de louça e moinhos pertencentes
á fazenda nacional. Av. 5 Junho 1820, an
nexo á POl'L. 3. a 10 Setembro i82~.· (CoU.
Nab.)

:- ele S. Pedro de Alcantara na cidade de Goyaz :
approvou-se sua fundação, e como regu
lou-se, Carl. Imp. e Reg. 25 Janeiro 1825
(CoU. Nab.); ordenou-se que tivesse um bo-

ticario, e com que obrigações. Res. 3 Outu
hro 1832; concederão-se-Ihe loterias. Res.
571,17 Agosto 1850. (Diat,. 8490.)

HOSPITAES da Palma na Bahia applicou-se para
seminario do clero da dita provincia, e
como, Pori. 2." 29 Agosto 1825 (CoU. Nab.);
sobre estabelecimento no dito hospital de
uma enfermaria militar. Av. 6 Março 1825.
(Stlppl. ao Jorn. 97.)

- para uso das Caldas da Campanha em Minas: a
fim de estabelecer-se derão-se providencias.
Porto 2,", 2!~ Outubro 1825. (CoU. Nab.)

- existentes nas provincias: delles se exigirão
informações, e quaes. Av. Circo lI.o 17 Ja
neiro 1828. (CoU. Nab.)

_ quaes tem tido dispensa de amortisação.
Vide Amortisação.

- dos escravos das fazendas nacionaes de Pianhy:
declarou-se não ter o seu cirurgião direito a
aposentadoria. Res. 2.' 23 Março 1831.
(Cott. Nab.)

_ a elies é destinado, em falta de casas de ex
postos, o prodl1cto das multas de imporlação
de Africanos deduzidos os premios ordena
dos. Lei 7'Novembro 1831, art. 9.

_ civis: junto delles devem ter logar as aulas das
escolas de medicina que por accôrdo com os
administradores daql1elles em regulamento
fixaraõ a administração medica das enfer
marias destinadas ao ensino clinico. Carl.
Lei 3 Outubro 1.832, art. 16.

_ soas contas tornão a rever e tomão, quando
não prestadas, os juizes de direito, ~onforme
a Ord. liv. 1, tit. 62, Alv. 13 JaneIro 1616,
23 Maio 1775, 18 Outubro 1806, S9, Reg·
143 15 M.arço i842, arte 36.
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HOSPITAES de escravos de proprios nacionaes:
abonou-se gratificação a individuo que for
neceu-lhe medicamentos. Ord. 6 Dezembro
18.43. (/m'/t. 331.)

HOSPITAES

mento com snbscripção voluntaria, PorL
23 Selembro 1825 (CDU. Nab.); Port. V'
i7 Novembro dilo. (CoU. cit.)

para fundarem-se é autorisada a desapropria
ção. Res. 353, 12 Julho 18.45, art. 1, S2.

- no Rio Grande do Sul: curativo de praças da
armada nelle por onde, e como, será pago.
Av. lnstr. 83, 30 Março 184.9, art. 18.

da cidade do Rio de Janeiro: de todos se mano
dou fossem remettidos para o creado na Ilha
do BomJesusdosFrades, os altacadosdafebre
amarella, hAv. 17 Janeiro 1850 (Dia/·. 8306);
3 Av. 26 dito (Dia,'. 831.7); podendo os ln
glezes ser tratados no dito lazarelo por me
dicos de sua nação, Av. 6 Fevereiro dito
(Dim'. 8326); Av. Reg. .4 Março 1850, art. 4;
inspecção dos existenles, art. 16. (Diar.
83.&4.. )

HOSPITÁES de caridade: a seu favor se estabe
lecerão impostos nas embarcações. - Vid.
Casas de caridade, Alv. 3 Fevereiro 1810,
etc. , Lei 58 8 Outubro 1833, art. 48.
Vid. Lei 98, 31 Outub,'O 1835, (l7't. 9, S t
infra.

- da Bab.ia: di.spensa, e qual, concedeu-se para
subslstencla de um legado e npplicação á
erecção de outro edificio em logar de aecres
cenLalllento no existenLe, Dee. 30 Outubro
1817 (Coll. Nabo); foi isenla ele direitos de
importação a pedra de eant"ria vinda da
Emoopa para suas cODstrucções, Lei 164., 26
Se lembro 1860, art. 17.

da capitania elo Espirita Sanlo: para os enfer
mos pobres permiLlio-se erigir, sub a ins
pecç~o da Cnsa da Misericol'dia. e com que
rendImentos dotado. Dec. 23 Dezembro
1817. (Coll. Nab.)

E-a da tília da Ilha Grande: sobre SCtj eslaheleci-

HOSPITAES dos dislriclos respectivos passál'ão a
perceber in solidmn os legados pios não
cumpridos. Lei 6 Novembroi827 , explicada
execução por Av. 95, 19 Setembro 18.&6.

- sobre arrecadação de esmolas e legados pios
em logar em que não \m'Yia taes estabeleci
mentos. -Vid. Porto 1 Qutl,b,·o1829. (Coll.
Nab.)

- ficárão gosando do indulto concedido ás Casas
de Misel'icordig, a respeito de seus predios
urbanos. Lei 15 Novembro 1831, art. 51.
S 6.

- de Goyaz foi dotado com um conto e duzentos
mil réis annuaes. Res. 10 Julho 1832; con
cedeu-se-lhe loteria. e com que condiçõesr

Res. 92, 25 Outubro 1839, art. 3.

de Piauhy: é obrigado a curar neHe o cirur
gião do partido da camara. Res o 19 Outu
bro 1832.

seus empregados pertencem ii "'uarda nacional
de reserva. Res. 25 Outubro 18;~2, art. 8,
S8. Lei 602, 19 Selembro 1850 , art. H. >

$.4 (Dim". 8õ!JO): Dec. 722, 25 Oulubro dito,
art. 24, § á. (Dia/'. 85.H.)

dos Lazaros: em seu beneficio se applicão as
amoslras das caixas de assucar e café tiradas
pelas mesas de renda. Dec. Reg. 26 Março
1833, ado hO, § 5, Dec. Reg. 30 Maio 1836,
art. 156. (Cott. Planch.)

são inspeccionado pelos chefes ele policia, e
como, e pura que. fim. Dec. 29 Março 1833,
art. 1, § 7.-Vid. Lei 261, 3 De:;eJIIlJ/'o 1841,
art. lJ, S§ 6, 7, Reg. 120, 31 Jallei,'o 1.8á2,
m·/. 58, §§ 10, li.
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IfOSPITAES onde os houver recebem ainda as
contribuições de emharcnçôes, Lei 98, 3i
Outubro 1835. arl 9. § 1 ; e como, Dec.
Reg. 30 Maio 1836, arts. 89 a 91. (Coll.
Planei,.) - Vid. Casas de caridade. Reg. 22
Junho 1836, art. 88. etc.; explicação ao
arl. 9, S1, Lei 31 Oulubro 1835. 2 Av. 3
Outubro 1837.

- do Rio Gt'andc do Sul e S. José do Norte, e
Porlo-Alegre: para elles se mandou cobl'ar
das embarcações a conlribuição estabele
cida na Lei 15 Novembro 1831, art. 5, S8.
Res. 1/,.2, 20 Oulubro 1.837.

- do Serro em Minas Geraes aulorisado peJa
assf'mhléa pro... incial: para seu estabeleci
mento cedcu-se a casa dos inlendentes do
ouro, Res. 169, 29 Maio 1841; declarou-se
que sem disposição da assembléa geral não
podia ser allerada a taheUa das contribuições
por ser fundada na Res. cit., allenta aLei 15
Novembro dito. Ord. 11 Maio 13/,2. (JCITll.
UO.)

- novo de Santa Catharina e o das Aguas Virtuo
sas da Campanha. e elas CalJas, tiverão lo
terias, e como. Res. 489.26 Setembro 18!17.

ROSPITAES t'eaes de S. Paulo sobre a devassa
conlt'a o seu inspector pell1 ma administra
ção e desfalques. Dec. 19 Fevereiro 1810.
(CoU. Nab.)

HOSPITAES da ordem 3.a do Carmo: deHe se
mandou. e como, remover bibliotheca real
e instrumentos de pbysica e mathemalica.
Dec. 29 OUlubro 1810 (Coll. Nab.); permit
lio-se-lbe maodar abril' mais uma janella 00

edificio da igreja do Parlo, que como lal
ser\'~. Ord. 21 Dezembro 18/,ll. (Jorn. 10,
18M>.)

- da ordem 3.' de S:mto Antonio na côrte: sus
pendeu-5e-lbe, provisoriamentc. duranle a
falla, a concessão de correr-lhe agua por
uma bora diaria.. Porl. 15 Fevereiro 1828.
(C~ll. Nab.)

HOSPITAES da ordem da Penitencia em Santa
Calha.rina: foi revog?da lei provincial que
lhe dIspensou amorllsação, Res. 293, 13
Setembro 1843; concedida pQrém pela Res.
297, 30 dito.

HOSPITAES da irmandade da ~!fisericordia: no de
Lisboa excitou-se a arrecadação de le~ados

pios a ene concedidos nu Ilha da Madeira,
Angra, Pianhy, 3 Prol'. 20· Novembro 1810
(CoU. J'lab.); para demanda de legado pio
não cumprido dispensou-se lapso á irmano
dade da Misericordia de Goyana, Res. 19,5
Agoslo 1837; do Rio de Janeiro: regulou-se
seu curso de cit'urgia, Dec. PJ. 1. Abril 1.813;
maodou-senelJ'e fossem recebidos os colonos
estrangeiros espel'ados, que se achassem
àoenles, Porto 2. a, 2á Dezembro 1823 (Colt.
Nab.) ; providenciou-se para obserrancia do
regimento e dietas marcadas, Porto 1.' 19
Janeiro 1.825 (Colt. cit.); sobre suppressão
de carcere e casligo dos enfermeiros e ser
ventes e loucos, Porto á. a 27 Maio dito (Colt.
cit.); mandou-se para elle réo sen tenciado
que enlonquecera, Av. 2. 0 28 Maio 1831
(Colt. cit.); concederão-se os remaneccntes
dos premias das IOlerias a son heneficio,
exlrabidas e por extrahir, emquanto pelas
parles não forem reclamados. I\es. 24. 0 30
Agoslo 18M.

- da Misericordia de S. Paulo: mandou-se fazer
lhe e!Iectiva a lerça parte dos leg,l(Jos não'
cumpridos, Provo 1." 17 Abril 1815 (CoU.
Nabo); soLl'e a creação, Port. 3 Agosl01826.
(Cott. cil o)

- de S. Goncalo Garcia na Villa do Penedo na
Bahia p~t'lUillio-seerigir, e como. Provo 20",
17 Abril 1820. (Cott. ll'ab.)

- da Misericol'dia da Paraltyba: sobre conserva
cão do 5. 0 das mulLas arbitradas nos alvarás
de fiança. Porto 2. o õ Selembro 1823. (Coll.
Nab.)

da Misericordia de S. João cl'EI-Rei em Minas:.
para ustentar-se farão concedidas os 2/3 dos
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legados pios não cumpridos n~ I.mperio.
Dec. 27 Maio 1826 (Cott. Nab.); limItados os
2/3 á comarca a que pertencem. Dec. 10 Ju
nho dito (Cott. cit.); Provo 1.· 5 Outubro
dito. (Cott. cit.)

HOSPITAES da Misericordia de Ouro·Prelo : am
pliou-se.lhe o Dec. 27 Maio e 1.0 Junho 1.825
sobre 2/3 dos legados pios não cumpridos,
Dec. 16 Novembro 1825 (Coil. Nab.); con
cedeu-se o uso fructo de certa chacara e uma
loteria, e de quanto, e em que applicado o
seu produeto, para construcção de oulro
hospital. Res. 179, 19 Junho 18lt1.

- da Misericordia de Olinda..... S. Pedro de Alcan
. tara do Recife, N. S. do Rosario, e dos La

zaros em Pernambuco farão, e como, reor
ganisados. Res. 1.3 Outubro 1831. Dec. 12
Agosto 1833.

HOSPITAES dos Lazaros: o do Rio de Janeiro teve
. providencias em seu beneficio. Alv. e Prov.

29 Março 1815; deslinou-se para aquartela
mento de um batalhão. Áv. Lo 20 Outubro
1817 (CoU. Nab.); da c~llecta paraelledecla.
rou-se não serem isentos os moradores da
fazenda de Santa Cruz, Av. 7 Janeiro 1818
(CoU. cit.); a maneira por que os contraclan
tes devião arrecadar a collecta, sem extorções,
em Campos, Av. 24 Julho 1819 (CoU. cit.);
sitio para collocação deHe se mandou inda
gar, Av. 12 JaneÍl'o 1820 (CoU. cit.); man-·
dou-se não aforar-se mais terreno algum do
campo de S. Chrislovão, Av. 13 dito (CoU.
eit.); Av. 8 Julho dito (CoU. cit.); Port.1. a

12 Agosto 1828 (CoU. cit.)'; mandou-se que
fosse fornecido de agua, situado como estava
na Ilha dos Frades, pelo arsenal de marinha.
Porto 2 Junho 1.825 (Cott. cit.); a jurisdic
ção que neHe tinha o intendente geral da
policia passou para o juiz provedor das ca
pellas, Lei 15 Selembro 1.827, art. h; foi-lhe
restituido o edificio de S. Christovão, Res.
25 Agosto 1832; foi desonerado do paga
mento da decima dos predios de seu patri
monio alé o anno de 1832. Lei 60,20 Outu
bro 1838, art. 22.

HOSPITAES: em S. Paulo mandou·se crear, re
gendo.se quanto passiveI pelo Alv. 29 Março
1815. Porto 1. a 12 Março 1825. (CoU. Nab.)

- da cidade de Sabará em Minas: para fundação
de um novo e manlença do existente se
mandou appliaar fundos provenientes, e
como, da extincção do vinculo do Jaguára ,
Res. 306, 14 Outubro 1843, arts. 3 a 5.

HOSPITAES de expostos do Rio de Janeil'o: em
seu beneficio se ordenou fossem cobrados
na casa da Supplicação certos emolumento&
das petições de aggravo e assignatoras e bra.
çagens dos minislros. Cart. Reg. 2. a 14 De
zembro 1815. (CoU. Nab.)

HOSPITAES regimentaes: regulou-se o seu esta
helecimento. Dec. Reg. 7 Agosto 1820. (CoU.
Nab.)- Vid. Pm·t. 12 Janeiro 1825 (apenas
cito no Repet·t. Clmh. Mat. Hospitaes regi
mentaes.)

..... creárão·se e regulárão-se, Dea. Reg. 17 Feve
reiro 1832; rações do hospital como sel'ião
notadas na pagadoria para pagamento.
Vid. Pagad07·ias. Dec. Reg. 10 Abril 1832,
art. 32, Reg. 1.19,29 Janeiro 18!J2, art. 19,
Dec. Reg. 378, 14 Agosto 184.&, art. 23.

- em tempo de guerra aos cirurgiões e capeIlães
militares dos hospitaes geraes que gratifica·
ções perceberáõ, Lei 190, 24 Agosto 1841,
arl. 7, explicado pela Circo 88, 3 Agosto
1842, Lei 282, 24 Maio 1843, art. h, Lei
341, 6 Março 18h5, art. 4.

- os cirul'glões e ajudantes que nelJes sarvirem,
e ao mesmo tempo em algum corpo, accu
mu]aráõ a gratificação addicional, Dec. e
Instr. 263, 10 Janeiro 1843, arte 32 ,
explicado por Av. 29 Agosto 1848. (Cm·r.
Me1'e. Suppl.)

- no da côrte: a ração de 1/2 libra de pão,
que deve substituir a de farinha, ás pra-

t8
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ças doentes. foi avaliada em 50 réis. A.v. f.
Agosto 1843 (Jom. 2M.); mandou-se sus
pender gratificação, e qual, a um capellão
reformado nelle emrregado, Av. 1L Outu
hro 18&3 (Jom. 315); o da gU3rniçào da
côrLe foi mudódo para onde se achava a es
cola de medicina. que foi removida, Av. õ
Julho 184.4. (Jom. 193.)

JIOSPITAES: dos corpos mandárão-se reunir em
um s6 com a denominaçflo de - Hospital
Mililarda Guarnição da Côrte-e teve regula
menlo, Dec. RE'g. 397, 25 Novembro 18lt.4;
para cuja execução, Av. 2() dito (Jm'n. 328);
declarou-se que seus empregados deverão
vencer as gratificações desde o dia em que
forem chamados a servico. Av. 2 Janeiro
1.845 (Jom. Suppl. 30); n'elle serão curados
os aprendizes menores do arsenal deguerra,
Av. 2 dito (Suppl. cit.); deve receber, inde·
pendente de despacho. os ()fficiaes que se
apresenlarem doentes, Av. 1.4 dilo (Suppl.
cit.); rogou-se fosse encorporada a elte a
igreja conLigua, Av. 22 dito (SlIppt. Jorn 51);
deve participar logo á pagadoria a entrada
dus officiaes doentes, Av. 22 dito (Suppt.
cit.) ; praças dos corpos que nelles servirem
de enfermeiros de D.O e supranumerarios
vencem o soldo pelo corpo e a gratificação
pelo hospital, Av. 3 Fevereiro dito (10m. 53);
seu diredor deve mensalmente enviar mappa
do vencimento de que trata o arte 236 Reg.
Av. 10 Fevereiro dito (Jom. 57); as alLas e
mappas diarios para o quartel general po
dem ser no impedimento do escrivão assig
nados por qualquer empregado de escripta.
Av. 15 Fevereiro dito (.fom. SI/ppl. 69); au
torisou-se chamar individuos pal'a coadjuvar
~scl'ipLuração pagando-se conforme conven
ção. Av. 28 dilo (Suppl. Jam. 84); da côrte
ao 1.o cirurgião elevou-se ordenarlo a 1:200t/'j)
réis, Lei 369. 1.8 Setembro 184.5, arte 6,
SU; e tambem o de seus amanuenses, Lei
369,2 Setembro 18/'6. art. 6, S14.; as no
tas das altas e haixas dos aprendizes meno
res e Africanos onde devem ser feitas, Av.
25 Novembro 1846 (Goz. 00'.82, L'ol. 1); no
principio de cada mez se inspeccionaráõ os
doentes, declarando.se os incuraveis para
terem baixas, Av. 12 Maio 18~7 (GO%. 011.
1.9,2.o vol. t; mandou-se fazer exames sobre
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applicação do eLher, e em que casos proficuo
para operações, Av. 9 Julho 1847 (Gale. 0IT.
57,2. 0 vol.); do terreno a elle annexo con
firmou-se mercê á Misericordia, Res. .460,
-30 A~osto 18.47; declarou-se que os primei.
ros facullativos de que trata o arte 83 do
Reg. são não só os eífectivos. como OS que
fizerem suas vezes, Av. 2 Setembro 1847
(Gaz. OIf.106, 2. 0 vol.); seu fornecimento
de roupa e viveres pertence, e como, ao con.
selho de administração do pessoal da ar
mada, Dec. Reg. 5.46. 31 Dezembro 1847,
art. 4. SS 1. 2, 5, arts. 5, 16, 19; mano
dou-se nelle observar liUeralmente o Av. 15
Fevereiro 1845 sobre fórma de inspecção de
saúde. Av. 29 Janeiro 18.48 (Gaz. Olf. 27,
3. o vol.): elevou-se o vencimento dos enfer
meiros do n. o e supranumerarios. Lei 5th,
28 Outubro 1.8.&8, arte 6. S7; elevou-se a
gralificação de seu barbeiro, Av. 6 Dezem·
bro dito (Dia/'. 7966); revogou-se o Av. 15
Fevereiro 184.5 sobre inspecções de saúde,
determinando como terão lagar. Av. 19 dito
(Dim·. 7986). declarado por 2 Av.i5 Janeiro
18.49 (Dia,'. 7997) ; officiaes nclle emprega·
~os não venceqJ elape. Av. 8 Jaqeil'Q ~8ÁQ

(Diar. 7~93). Av. 62, 8 f4arço UM9 fl Circo
j4Qta 5 Dezembro t8ll8; mao~-lIe fran·
quear ás irmãs de caridade chegadas de
rrança p/lra servirem eomo enfermeiras,
Av. 14. Fevereiro 18!J9 (Dim'. 8033); appro·
'Vou-se vencimento de seus servenLes, Av. 2
Maio 1849 (Dim'. 8122); elevou-se venci
mento aos Africanos livres nelle emprega
dos, Av. 1.2 Junpo 1849 (Diar. 813.4); re·
'commendou-se a prohihição de mudança de
-doeptes das enfel'lnarias de medicina para
as de cirurgia. e por que, Av. 6 Agosto 18/,9
(Dim·. 8177); approvou-se a substituição do
·mappa d,as fallas dos empregados pelo po~Lo

circumstanciado. Av. 1.h Novembro dilo
iDia,,, 8269); determinou-se o numero de
livros de cada hospital regimental, Provo
2.&7, 21 Novembro 1.849; lenç6es para o.da
côrte mandou-se que fossem de cerla fabrIca
nacional, bem como as toalhas. fronhas,
.etc. Av. 7 Dezembro dito (Diar. 8292); or
denou-se que remeUesse semanalme"Qte r~

lação dos iodividuDs Eal1ecidas, Av. 8 Abril
i850 (Dia,'. 8389); papel, penDas e outros
objec~os p.ara escripturação devem ser for
necidos pelo rcspecliv.o corpo. Av. 29 Julllo
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1850 (Diar. 848J); declarou-se que seu
escrivão é subordinado ao almoxarife, Av.
30 Novembro 1850. (Diar. 8577.)

IIOSPITAES e enfermaria militares das provincias:
informações. e qUllP.S. dellas ~e exi~irão,

Circ. 16 Outubro 18'!6 (G'lZ. aI!. 42, ...
vol.), Circo ~4 Dezembro 1847. (Ga.z. 00'. 1,
3. 0 vol.)

HOSPITAES regimenlaes de provincia nno tem
director à visla do Reg. 17 Fevereiro 1832,
Av. H Maio 18118. (Guz. Off. 109, vol. 3.·)

- estrangeiros: nelles proporcionaráõ os conso
les do Imperi'> a enlrada dos subdilos brasi
leiros doentes. á cusla do Estado. Dec. RpA'.
1..4 Abril 1834, arls. 65, 66, Dec. Reg. 620,
11 Junho 1847, art. 15.&.

HOSPITAL velerinario doDr. Martios: sobre des
. pezas com elle feilas, etc. Res. 2.· 3.· 2fa

Março 1823 (CDU. Nab.); Res. 21 Janeiro
1824. (CDU. ,it.)

HOSPITAL de aldeamento de Indios. - Vid. Al
deamento. Porl. Reg. 28 JlIneiro 18211, S4.
Porto 5 M<lio dito. (CDU. Nab.)

HOSPITAL da brigada da marinha, Porlo 12 eU
Janeiro 1825. (Repert. Cunho Mato IlospitIJts
regimentaes n. o 3.)

HOSPITAL da fabrica da polvora da Estrella.
Vid. Fabrica. Dec. Reg. 11 Novembro
i833, arts. 36 a 40.

HOSPITAL da armada e -arlilheria da marinha
creou-se e leve regulamento. Dec. Reg. 9
Dezembro 1833. - Vid. t4 Abril IBM (Re
perto Cunho Mat. JJospital da A,'mada n.· 27);
sobre detalhe de seus livros, Av. 16 Abril
18M; sobre pagamento de emprel;ados e
despezasdelle, Av. 16 Selembro dito; para
Jleufornecimento conformeolh'g. mandou-,e
~aredilaes,Av. 26Março 183ó;ordenou·,.

HOSPITAL

que recel1esse doenles a qualquer hora, Av.
22 Julho 18'n; allcrou-se seu Reg. 9 De
zembro 1833 por Dec. Not. 3 A"oslo 1837
instaurado por Dec. 13 Oulubr;'1837· an:
nexou-se-Ibe botica, e como regulada, ·Dec.
58,4 Dezembro 18.,.0; cirurgiões e capelJães
da a~mada e{fecliv~menle empregados em
hospllaes qne grallficação vencem. - Vid.
.Á7·mada, Lei 83,10 Oulubro t837, ar1. 9, etc.;
s~o retnetlid.as as praças deb ol'do do depo
SilO para abJ manda Jas pelo miuisterio da
guerIa, A~..25 Ab~iJ 18la2 (Junt. 12lJ); como
de\'e r~qUlsl'ar ob}ec~os. que nece sitar para
furnecllnenlo, subs1JLult;ão ou snpprimento
exll'aol'dioario, Av. 20 J ullho 18lt2 (Jom.
177); foi revogaria o art. 3. o Dec. 4 De
zembro 1840, ficando em pleno vigor o
Dec. 18 Janeiro 1834. Dec. 223, 22 Se
'lemhro 1842; deve o iolendeolede marinha
no 1.· de Junho e Dez rubro de cada anno
emiar a conta de despeza com elle feiLa.
2 A.~. 18 Novembro 1842 (.Torn. 341); que
deslIDo se deva d~r á I'Ollra dos doentes
fallecidos, conforme o art. 56 Re"'. 9 Dezem
bro 1833 e Porto 20 Dezembr~, determi
nou-se, Av. 23 Janeiro '1843 (Suppl. Jom.
197); neHe são tratadus I)S imperiaes mtlri
nheiros doenles. Dec. Reg. 30/" 2 Junho
:1843, art. 74, Dec. Reg. 411 A. 5 Junho
iR45, ar1. 63; augmenlou-!'e ordenado a
seu fiel que passou a denominar-se almoxa
rife, Lej 317,21 Oulubro 1843. 3rt. 5, § 10;
officiaes da armada doenles quando nplle se
vilo lratar que vencimt>nto percebem, Dec.
3iO, 3 Julho 18M; nellc se mandou eslabe
)ecer botica, e deu-se a esla rpgu)amento.
Dec. Reg. 371, 17 Julho 18M; rações dos
boticarios, praticanLes e serventes como se
rào suppridns, Orn. 30 Setembro 18h!
(Jorno 2n); m ddicon-se art. 7 do Reg.
Dec. 1161i, 23 A~OsLo1846; regulou-se a ma
neira de comprar seu foroecimento, Av. 5
Novembro 18~6 (Gaz.0l!. 59, 1.·,'ol.): póde
convocar-se seu con~elbo de admioislracão
independ ole do cOlllUJaudanle de artilha'ria
de mariuha, Av. 6 Novembro 1847 (Gaz.
OfT. 161. 2. o vol.); as praças doentes presas
por sentenciar são illc!uirias no rancho dos
presos. Av. iJ. (Gaz. cit.); parle do quarlel
que foi da arlilharia da marinha na Ilha das
Cobras se mandou ficar á disposição para
augwenlo das enfermarias, Av. 4 Fevereiro

18"
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HOSPITAL do asylo de invalidos na côrte: - Vid.
Asylo. Res. 2hh, 30 Novembro 18M, art. ~.

HOSTILIDADES se autorisárão, e como, por
mar e terra ao governo francez e seus vas
sallos. 2 Dec. 10 Junho 1808.

HOSPITAL do corpo municipal da côrte. - Vid.
Gum'das municipaes permanentes. Dec. Reg.
191 A, 1 Julho 18!12, arts. 118, 119.

contra. o Brasil e Estados-Unidos da Amel'ica.
praticadas por terceira. nação, accordoll-SC
entre aquellas que seus suhditos não ajuda
rião, Trato 12 De;>;embro 1828, art. 24.

se a~Ilol'isárão contra as provincias unidas do
RIO da. Prata. Dec. e Manif. 10 Dezemuro
1825; sua cessação, Com. 30 Agoslo 1828,
art. 15; su~ renovação cm que praso e coro
que formahdade se verificaria, art. 18.

contra Portugal nos seus portos e costas com
o fim de incendiar seus navios, arsenaes.
assaltar fortalezas, tomar cabedaes publicos
ou outra qualquer empresa similhantc con
siderarão-se sel'Vico directo ao Brasil. AIv.
<C Reg. 30 Dezemb~'o 1822, cap. 3, art. 6; e
como premiados, ad. 7. - Vid. o referida
cap,

contra Portugal e Grãa-Bretanha: reciproca
mente accOl'dou-se como dellas se defende
rião. Trat. com Inglaterra 19 Fevere~

1810, arts. 1, 2.

- -accordou-se entre Portllgal e Argel não se com:
meLterião senão passados seis mezes depois
da declaração de guerra. Trat. 13 Julho
1813, art. U. (Cott. Delg.)

'HOSPITALIDADE affiançada pelo direito das gen·
tes, procedendo de caso fortuito, a arribada
de navio carregado de mercadorias defezas,
só autorisa reexportação no mesmo navio
depois de concertado, não em outro. - Vid.
Edit. 1.0 JlmllO 1820. (Cott. Nab.)

1848 (Gaz. Olf. 30, 3. o vol.); incorporou-se
lhe a capella de S. José da fortaleza dita. Av.
da mesma data (Gaz. cit.); fornecimento de
medicamentos para ene como, e P01' quem,
será examinado. Av. 26 Fevereiro dito (Gaz.
cit, A8); aos engajados para o serviço da ar
mada não se levão em conta os dias que esti
verem no hospital. Av. 1.47, 17 Novembro
18lt8; providenciou.se, e como, sobre suas
visitas, fornecimento, lavagem de roupa,
Av. 22 Dezembro18lt8 (Dia7'. 7979); quando
para elIe forem com baixa praças do exercito
devem se declarar quaes os seus vencimen
tos, Av. 1 Agosto 18.&9 (Dia?'. 8170); orde
nou-se não fossem mais para clle enviados
enfermos do exercito, Av. 6 Setembro 1849
(Dia?'. 8212); autorisou-se o seu amanuense
a escripturar os livros-mappas, Av. 1.8 Abril
1850 (Dim·. 8428 Sllppl.); vencimento de
~eu cosinheiro elevou-se a 20:jj) mensaes,
Av. 19 Julho 1850 (Dia?'. 8522); o tempo
que ncHe estiver O official condemnado por
sentença a prisão, leva-se em conta da pena,
Prov. 16 Janeiro 1851 (Dia?-. 8635); seus
logares e das ambulancias reconhece e marca
o quartel mestre general do exercito esta
cionado no Rio Grande do Sul; sua inspec..
ção; Dec. Instr. 762, 22 Fevereiro 1851
art 1~, §§_1,5 (Dia?·..86!19);.os hospitaes d~
exer?~to, s~o e como mspecclOnados pelo ci
rurglao-mor, art. 1; fará neHes exercitarem
se, os facultativos do exer;ito, em operações
e quaes, art. 5; nos hospltaes das provincias
que deveres desempenharáõ os cirurgiões
m?res. de divisão e de hrigada, art. 11; e os
prImel~'os e segundos cirurgiões, art. 18;
commlssão de residencia tem os cirurgiões
empl:e.gados nos hospitaes que não tenhão
mobilidade; quaes os que se considerão em
tempo de guerra, art. 25, Dec. Reg. 763,
22 Fevereiro 1851. (Dilt'r. 8650.)

HOSPITAL para alienados 'na côrte mandou-se
crear annexo ao daMisel'icordia com a deno.
minação de Hospicio de Pedro II, Dec. 82, 
1.1 Julho 1841; approvárão-se as clausulas
e condições com que a mesa e definitorio
aceitou a administração do dito Hospicio,
Dec. 30 Agosto 18lJ1 (lon1. 287); clausulas.
(JQ?·1l.25lJ.)
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HOSTILIDADES: desonerava do cumprimento
do contracto os arrematantes dos forneci
mentos de viveres para o exercito. Dec.
Instr. 14 Novembro 1.829, art. 11, § 6.

- conh'a o Imperio quem auxiliar, e como, sendo
suhdito brasileiro que penas so!frerá, Cod..
Crim. art. 71; quem as commetter sem or
dem ou autorisação do governo contra outra
nação como será punido, art. 73; quando
se considerão pirataria, art. 82 § 2, 83
§ 2,

BYDROGRAPHIA - ramo de sciencias militares
que se aprende na academia militar.-Vid.
1.4 Agosto 1809. (Repert. Cunho Mat. verbo
cit.)

BYGIENE publica: juntas delta se mandou crear
na côrte e provincias. Res. 598, 1!~ Setem
bro 1850, art. 3. (Dia?'. 8522.)

HYPOTHECAS nos bens vinculados permittirão-se
- para receber-se dinheiro a juro, afim de po

derem r.omper terras,incultas, e ap.roveitar
as perdidas - em Portugal.' Alv. !J. Abril
1815, § 3.

/

-- entendeu-se ter a sen favor o extincto banco
do Brasil, e compelir-lhe preferencia nos
casos em que a tinha a fazenda publica, e
quando não. Dec. 29 Outubl'O 1818. (Coil.
Nab.)

- do pagamento da quantia que lhe respeita~
com exclusão de qualquer oull'O privilegio,
são os objectos sobre que rccahe a contri
buição de ovaria, Reg. ela Aval'. art. 25 ap
provado pela Res. 30 Agosto 1820. (F. B.
1'1'at. Al'(l7', pago 115.)

- declarou-se existir legitimamente em cedas
bcmfeitorias, para embols-o pelos bens de
herança, de dinheiros dados com que se
íizerão. -- Vid. Res. 3.' ~M Mm'cQ 1823.
(Goli. Nab. ) .

HYPOTHECAS: offerecida por devedor de De,.
direitos em ordenado de seu il'mão JiadGT
foi, e como, aceita. Porto 19 Agosto i821.
(CoU. Nab.)

qne a não tem na cousa depositada, para.lid
indemnisação, aquelle que com ella fez des
pezas certas e correu riscos, sim porém no
preço da arrematação que pela lei snb&titue
o objecto vendido nas hypothecas. Alv~.&

Março 1826. (CDU. Nab.)

de futuros direitos que de 100 contos fazia de
posito cada uma companhia de D1ineraçãe
foi dispensada. Dec. tO Maio 1.827.

de 6h contos de reis ou fiança deve prestar o
inspector geral da caixa de amol'lisação;
qual o contador, thesoureiro, corretor.
escriplurario e porteiro. Lei 15 Novembro
1827. art. 61.

- especiaes de outros vasos são as embarcações
associl,ldas ao seguro mutuo. Dec. Estal. 2it
Abril 1828, arl 21; hypolhecas de ouiros
bens em que casos haverá logar, arL U.
(CDU. Nab.)

- se mandou constituir em bens sequestrados a
devedor da Fazenda, ao qual se permittio
pagaI' em prestações. Provo 4 Julho 1829.
(CDU. Nab.)

legal existe nos bens do delinquente desde o
momenLo do crime para satisfação do dam
no causado. Cod. Crim. art. 27; iLem par
pngamento das multas, art. 30.

especial da mesma cousa a diversas pessoas,
não chegando o seu valor para ambos os cre
dores, con.litue stellionalo. Cod. Crim. art.
264, § 3.

- legal ha nos bens dos delinquentes imporLado
, res de Africanos, p'ara despezas de reembar

que dos mesmos. Lei 7 Novembro 1831,
art.2.
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KlPOTllECAS: existe nas embarcações para pa
gamenlo das muHas imposlas ao commaD
danle pelas faltas nos manifestos; bem assim
Das mercadorias todas pertencenles a um
mesmo dono. para as penas a que fôr snb
jeila parte deBas. Dec. 20 Dezembr'o 1831.
ut. 1.6, Reg. 22 Junho 1836, art.161.

- de bens de raiz livres e desembargados serve
de fiador para o réo se livrar solto. Cod.
Proc. art. 105, Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
arts. 303, 304; deve o fiador fazer para se
()brigar e segurar o pagamento da fiança,
dos bens de raiz que possuir na mesma co
marca ou termo em que se obrigar. Cod.
cit. art.t07, alterado pela Lei 261, ~Dezem
1Jro 1841, art. 46, Reg. 595,18 Março 18k9,
art. 18. SS 1,2, Reg. 1.20, 31Janeiro 18k2.
art. 303; legal se dá para fiança nos bens
da mulher casada, orphãos, loucos, filhos
familias, e de todos que 'Vivem sob adminis
tração de outrem, do que serão intimados
os pais, maridos, tutores e curadores. que
1Jcão obrigados nté á quantia della. ainda
que nào coosinlão na fiança. Cod. cito art.
~08, Reg. 120. 31 Janeiro, arts. 305. 306.

f.~ legal: o beneficio da Lei A6, 30 Agosto 1833
póde ser renunciado por convenção enlre o
devedor e credor, sendo a divida de tal na
tureza: Lei cito art. 3.

- pOI' dinheiro que désse emprestado podia cele
hrar o banco projectado na côrte. Lei 69,8
Outubro 1833, art. 28.

- põae fazer-se nas acções do banco commercial
da côrte. Dec. Estal. i87. 23 Junho i842,
3rt. 9; item da Bahia. Dec. Estat. 438, i3
~ovembro1845, art. 9; item do ~laranhão.

Dec. Estal 597, 2A Março 18!9, art. 9.

~ ..isto geral dellas mandou-se crear. dando o
-. governo re~ulamentos,equaes. Lei a17, 21

Outubro 18.43, art. 35, execntado por Dec.
1&82. U Novembro .t8~6; a rubrica dos li
nos compele ao juilt de direito, e como. Al'.
30 Novembro i846 (GM. 01/. 79 t.e ",.);

as designações ordenadas no art. 1.· do Reg.
dos tabelliães para o registo ordenou-se
fossem logo cOillmunicadas. Cil'C. 30 De
zembro dilo (Gaz. Off. 1.03,1. 0 vol.); Av. 8
Janeiro 18.&7. (Gaz. Off. 111, 1.0 vol.)

HYPOTHECAS: que pesarem sobre propriedades
desapropriadas se solvem feito o deposito
da indemnisação. Res. 353, 12 Julho 18!l.5,
arts. 31., 32.

- especial se mandou estabelecer em proprieda
des adjudicadas afazenda e vendidas a com·
prador a quem se permil.tio pagar o preço
em prestações. OrJ. á Abril 184.6. {Iom.
137.)

- soas escripturas podem os consules do Imperio
fazer em paiz estrangeiro. Dec. Rel;. f>20,
ii Junho 18.47, art. 96.

- procuração de mulher de fiador do inspector
da caixa da amortisação como oulorga para
ratificação da hypotheca que eBa não assig
nára, exigio-se, Av. k Outubro i8~7 (GaJ.
Off. 130,2.'vol.); Av. 29 Julho 1848. (GaJ~

011. :1.66, 3.· vol.)

- especial pesa sobre os bens havidos e por ha':
ver do arrendalario de terrenos da fabrica
ela polvora da Eslrel1a, devedor de arrenda
mento que não ficar pago com o valor das
hemfeilorias. Av. Reg. 166, 29 Novembro
18A7. '

- suas escripturas que seno devem pa~ar.-Vid.:
Sello. Ord. 11.7,18 Selembro 1848, Lei 665,
15 Junho 1.850, art. i8. (Dia?.. 8431.)

- especial se exigio, e como, de um particular a
quem se concedeu oempreslimo de300 cou
tos de réis. Res. 610, 2 Outubro 18.18.
ui. i, S 3.

- nenhuma lei a constitue pelo laudemio. D~
656, li Dezembro 1849.
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BYPOTHECAS: certidão negativa do seu registo
deve ser mencionada na escriptura. e como
lavrada, de fiança que prestarem ao escrivão
dos orphãos. Av. 8 Março 1850. (Dia1'.
8358.)

- em lagar da caução fideijussoria se mandou
aceitar ao concessionaria de empreslimo de
100 contos. Res. 588, 9 Setembro i850.
(Dial'. 8!l96.)

de terras devolutas não podem os posseiros
celebrar sem ter tirado titulas. Lei 601, 18
Setembro 185Q, art. 11. (Diar.8524.)

- Jiança com escriptura dena contrac~~da é

subjeita a sello. At". 10 Outubro 1850.
(Diar. 8525.)

HYFOTHECAS: ao procurador faseaI do thesoul"Q
incumbe verificar os requisitos e condições
legaes das fianças ou bypoluecas dos lhe
soureiros. recebedores, pagadores, almo
xarifes, etc. Dec. 736. 20 Novembro 1850.
art. 26, S 5. (Diar. 8557.)

especial á fazenda nacional: os bens nellas
comprehendidos serão penhorados co..- pro
ferencia. Iust. 31 Janeiro tS51. arf. 12; a
~~ecuçiio correrá tamb,em contra QS pos
sujdol'es de tae$ beD~, art. 16, (Diar.
36a9,)
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IDADE

IDADE maior de!O annos devião ter os promo
"idos a officiaes de ordenanças, Dec. 9 Ou
lobro 1812; excepto no caso de não haver
DOS districtos individuos habeis, Carl Reg.
20 Dezembro t8U; posta em execução no
Brasil pela Provo 3 Agosto 1823. (&pert.
Cunho Mat. Idade R.o7.)

;. $lre 16 e 36 annos era propria para assenta
. rem praça os milicianos. Instr. 290ulubro

1816. (Repert. Cunho Mat.ldade n.- 6.)

E l1e 18 a 35 é a propria para os recrutas do
exercito. Àv. I~tr. 10 Julho 1822, S3.

- IS praças que existião nos corpos com falta
de idade para o alislamento forão mandadas
eonservar sem vencimento de soldo, etc., e
tempo até aos 18 annos. Porto 7 Maio 1823.
(Rept'l·t. Cunho Mat. Tempo de serviço n.- 2.)

- uinformações sobresupplemento deidade da
das pelos juizes de orphãos, mandou-se não
fossem entregues ás partes e sim dirigidas á
mesa do desembargo do paço em cada fe
chada. Provo 2.- 26 Agosto 1823. (CoU.
Nab.)

;:.- mandou-se arrematar em praça a quem mais
---- désse a serventia de omeio perlencente a or

phão, até ler idad.e sofficiente para tomar
eonta dos oflicios, reeolhendo-se os rendi
mentos ao cofre. Bes. 7 Janeiro 1824. (Colt.
Nab.)

I IDADE

IDADE: maior de 40 annos é requerida para Sena
dor. Const. art. 45, § 2; menor quando
principes da casa imperial, a quem bastão
25 annos, art. :46. Instr. 26 :Março 1824,
cap. 6, § 5, n. o 2, Lei 387, 19 Agosto 18la.6,
art. 82:, § 2.

- de 25 annos era requerida para ser membro
do conselho geral de província. Consto arte
75, Instr. 26 Março 182la., cap. 7. - Vid.
Lei 20 OUtUb7'O 1823, al't. H.

~ menor de 25 annos é motivo para exclusão
de voto nas assembléas parochiaes, Consto
art. 92, oS t, Instr. 26 Março 182h, cap. i.
S 7, n. o 1, Lei 387,19 Agosto 1.8.&6, art. 18,
§ 1.-Vid. Av. 62, 27 Março 1.8!7, S 7,
Av. 83, 26 Abril dito, § 10.

- de 14 annos completos deve ter o herdeiro
presomptivo da corôa para prestar, e como.
juramento. Consto art. 106.

de 18 annos: até os completar é menor o Im
perador; durante a menoridade como será
governado o Imperio. Consto arls. 121 a
123, 126.

- de 16 annos devem mostrar por certidão 05
estudantes que se quiterem matricular 00.1

cursos jurídicos. Lei 11 Agosto 1827, arL 8 ...
!\es. Eslat. 7 Novembro 1831, cap. ô, art.2.
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IDADE: prescripta na lei elevem ter os noúléados
para servenlias de offidos de justiça e fa
zenda. Av. 13 Fevéreiro 1828. (·CoU. Nab.)

;- seus supprimenlos concedem, e como, os jui
zes de orpuãos. Lei 22 Setembro 1828, art.
2' S6, Dec. Reg. U3, 1{) Março 18.42, art.
f) S2.

r- menor: ás mulheres em taes circumstancias
concedem, e como, os juizes de orphãos li
cença para venderem bens de raiz, consen
tindo os maridos. Lei 22 Setembl'o-1828,
art. 2 S~, Dec. Reg. 143, 15 Março 18.42,
art. 5, S3.

!- sua faUa ao nomeado para-emprego, não l>odia
fazer outro mal que o de ser olmgado a no
mear sel'Ventuariu na conformidade da Lei

. 1827, Res. 2 Janeiro 1829. (CaU. Nab.)

- não mais o·nmnero de votos Geou regulando a
- priori.dade nos m.embros da's ~amàras muni-

cipaes para servirem nos impedimentos dos
juizes de fóra. Av. 11 Março 1829.

:- prova-se por documentos, ou oulro modo legal
em falta de cerlidão de haptismd. Lei 2lJ. Se
tembro 1829.

- não sendo ainda excessiva, declarou-se não ser
motivo para obteL' aposentadoria (le admi
nislrador de alfandega. Res. 2.· 1 Março
1830. (CoU. Nab.)

- menor de 14 aonos absolve de crime. Cod.
Crim. art. 10 S1; todavia como serão cor
rigidos taes delinquenles, art. 13; como o
serão no penilenciario da côrte. Dec. lleg.
678, 6 Julho 1850, art. 3 S1. (Diar. 8.466.)

- do offendido, quando mais velho que o
o-ffensor, lanto qlle possa ser seu pai é
circumstancia aggravallte. Cod. Cri)l. arl
16, § 6.

m

IDADEmenorde21 annosnoolTensorécirculnSlaD.
cia attenuàl'itc. Cod. Crim. art. 18, SlO.

menor de 21 e maior de 60 annos isenta o de
linquente de soffrer a pena de galés. CocL
Crim. art. 45 S2.

- os comprehendidos no arL i8 S10, e 45 S2.
devem apresentar certidão della antes da.
senten('~ final, etc.~ para lhes aproveitarem
taes disposições. Av. 1.°, 6 Agosto i831.
(CoU. Na6.)

- de 21 annos é necessaria para ser-se nomelld~

empregado de fazenJa, Lei.4 Outubr'ó 18M.•
art. 96; passou a ser de 18 completo , Doe.
736, 20 Novembro 1850. art. 46; sendo
avançada, como obterá ,aposentadoria.
arL 57 (Diar. 8557); Dec. 7M, 18 Dezem-
J)co Ü~50, art. 1. (Diar. 8582.) -

- menor cessa aos 21 annos completos. Res. 31
Outubro 1831.

. .
.fupensa concedeu-se a' um particd1ar para

poder exercer qualquer offieio publico, mano
dando-se procederaos exames e informações
competentes. Res. 9 Novembro 1831. (CoU.
Nab.)

provisões de supplemento que novos direitos
pagão. - Vid. NOL'os, ele. Dec. 25. Tab. 23
e 26 Janeiro 1832, Lei 243, 30 NovembJ;'o
1SU, Tab. § 39, Ord. 25.° 11 Março 1846.

de 21 annos complelos é neccssarill para ap
provação e exame de cadeiras de 1." leLras
em S. Paulo. Res. 7 Agosto 1832, art. 3., ~

- menor de 60e maior de 18 annos é a requerida
para ser guarda nacional. Res. 25 Outubro
1832, art. 3, §§'1, 2;_4, SS1! 2; maior de 50
pertence ao servi~l) da reserva, art. 8, S 1.
Yid. Dee. Reg. 611, 22 Fevereiro1850, art. ~.

lP
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(Diar. 835k) Lei 602, 19 Setembro 1850,
ano 9, §S i, ~ (Diar. 85AO); Dl'c. 722,
25 Outubro i850. arts. 12. 1.4, SS f. 2:
16,17, §.&:19,$2: 20,66. (Diar.85U.)

IDADE de 21 annos devem ter os esr.rivães dosj uizes
de paz. Cod. Peoc. art. 14, Reg. 120, 31
Janeiro 1.842, arts. 42, 43.

- maior de 21 annos devem ter os inspectores de
quarteirão. Cod. Proc. art.. i6, Reg. 1.20,
D1 Janeiro 18h2, art. 43.

0,-0 maior de 21 aODOS devem ter os officiaes de
justiça dos lribunaes. Cod. Proc. art. 41,
Reg. 1.20.31 Janeiro 1842. art. óL

::- maior de 22 anDOS devem ler os bachareis que
forem nomeados juiz.es de direilo. Cod.
Proc. art 44, Lei 261, 3 Dezemhro :t8U,
art. M, Reg. 120, 31 Janeiro 1842, arl.199.

- maior de 21 annos devem ter os admittidos a
logar de arrecadação da fazenda da marinha.
Dec. Reg. i3 Janeiro :1834, art.. 65.

- menor de 21 annos interessado 00 legatario :
havendo 1.G mas não o 2.° em inventarios,
pl"rleocem estes aos juiz.es de orphãos. Av.
28 Novembro 1834.

- determina a antigoidade dos escripturarios da
mesa de diversas rendas. para subslituirem
o e!'crivão. quando o tempo de serviço rôr
igual. Dec. i9 Dezembro 18M, art. 2.

~ menor de 21 annas que direitos concede aos
colonos conlraclados pura serviço. Lei lOS,
i1 Outubro i837, arts. 2, A. õ. 6.

- necessaria para matricular-se Da escola militar
como se prMará. Dec. Estal. 29, 22 Feve
reiTo 1839, arls. 3.7.

IDADE de ~l.annos sen~o réo. per?nte o jtlry, ojniz
de dlrelll'l propora qUeslto SI obrou com dis
cernimenlo. Lei 261,3 Dezembro 1841. arl.
62, Reg. 120, 31 Janeiro 1862, art. 370.

- de 65 annos autorisa, e como, aposentalloria
dos empregados da directoria e adminislra
ção do correio. Dec. Reg. 399. 2.1 Dezem..
bro 18M, art. 74, S1, 75.

- cerlidão dispensou-se para nova classificação
dos despachanles jà admillidos. Ol'd. õO.
20 Maio 1845.

de 25 annos é necessaria para ser membro de
assembléa provincial, e com qne excepções.
Lei 387, 19 Agosto 1846, art. 83.

- prova-se pela certidão de baptismo, e na sua
falla juslificada, por depoimentode leste
munlJas, - para reclamações eleitoraes.
Dec. Reg. 600, 16 Fevereiro 1847, art. ().~

Vid. Av. 35, 8 Mm'ço 1847, S 3.

- menor de 19 aonos: si póde figurar nas tur
mas de eleitores. - Vid. ÁIJ. 84, 27..4bri'
1847, § 19. v

menor de 26 llOnos oosta 11 ser qualificado vo
tante. - Vid. Av. 72, 16 J {til/lO 184~, S9.

- cerlidão della deve acompanhar os requeri
menlos dos que solicitarem officios de jU8~

liça. Circo 138, 8 Novembro 1848, e Circo
annexa 17 Agoslo 18l12.

avançada se exime de servir de juiz de paz,
-vereador e volanle para eleições. Av. 37, i3
Fevereiro 1849, §7, Av.i88, 23Julho1849~

_ maior de 12 e menor de i6 é necessaria para
matricnla na academia de marinha. })ec..
Estat. 586, 18 Feyereiro 1849, aru. 2, Ó.
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IDADE de 21 annos é necessaria pal'a ser-se despa
cbante geral ou especial ou caixeiro despa
chante, ou ajudante deste.· Dec. Reg. 587,
27 Fevereiro 1849, art. 3, § 1, 2, 3.

maior de 25 anuos é necessal'ia para ser-se
correlor. Dec. Reg. 648,10 Novembro 1869,
arl 1, S1, art. 4.

...... de 21 annos é essencial para admissão aos em
pregos puhlicos, e por isso o menor de 18
não póde ser praticante porteiro de correio.
Av. 10 Junho 1850. (DiaJ'. 8á38.)

do delinquente submellido ao penitenciario da
côrte mandou-se altender na sua classifica
cão, e como. Dec. ReR. 678, 6 Julho i850,
~I't. h, § 3. (Dim', 8á66.)

de 35 annos é necessaria para ser-se votado no
collegio commercial do distrieto do domici
lio. Dcc. 696, 5 Setembro 1850, arts. h, 9,
12. (Dia,'. 8511..)

-. maior determina a prioridade para acce5SO
I dos officiaes do exercito quando as demais

circumslancias forem iguaes. Lei 585. 6 Se
tembro 1850, art. 8. (Diar. 8500.)

r qual devem ter os guardas nacionaes que forem
nomeados officiaes. Lei 602, 19 Setembro
1.850, art. 53; maior de 50 lumos autorisa
reforma, 3rt. 68; avançada quando por si
aulorise passagem de officiaes para a reserva,
art. 69; ordem das idades se seguirá na
designação dos guardas para composição
dos corpos destacados, al't. 122; filho ou
nelo uuico ou mais velho do sexagcnario é
considel'ado caso com filhos, art. 1.23; suhsti
tuto para deslacamento deve ter de 18 a 40
annos, lll't. 126 (Dia!' 8540); executada por
Dec. 722, 25 Outubro 1850, 1l1'tS. 5, 23,
83, §§ i, 86. (Dim·. 85H.)

~ maior de 18 annos e sufficienle para o serviço
do correio, na qualidade de addido. Av. 24
Outubro 1850. (Dial'. 8635.)

IDENTIDADE dos navios e mercadorias ingleas
como se provava nas alfande~as dos domi
nios ultramarinos. - Vid. Ãlfandega. Aja,to
18 Dezembro 1812, etc.

IGNOMINlA: circumstancia exlraordinaria deUa
no commelLimeulo do crime :lggrava-o. God.
Crim. art. 17, § 3.

IGNORANCIA a respeito da perda ou não dos ob
jectos segurados. - Vid. Reg. Seguro arf..
12, apP"ovado pela Bcs. 30 Agosto 1320. (F.
B. verbo 19norancia.)

de direito. - Vid. Rcs. 2. a 2ft Outllb,'o 1822.
(CoU. Nab.)

produzindo falta oe exacção no cumprimento
de deveres como é punida. Cod. Crim. arts.
153 a 165.

IGREJAS: todas que se proverem no ultramar pa;
gão uma modica pensão para o guisamento
da capelJa Real. Alv. 20 Agosto 1808.

- sobre c<mgruas e guisamenlos das do Ceará.
Provo 22 Dezembro 1809 (CoU. Nab.): sobre
concertos das mais capellas móres da pro
vincia, e omamentas para ellas. Provo 20
Selembro 1.819. (Coll. cit.)

como se procedia em Portugal quando a etlas
se recolbião os recrutas. Ord. õ Dezembro
1811.. (CoU. Delg.)

de GOYllZ: providencias para entreg:l dos seus
ornamentos que se :lchavão cm poder do
herdeiro do antecessor do prelado. Provo 27
Abri11812 (CoU. Nab.); Provo 17 Fevereiro
1813. (CoU. cit.)

do collegio dos jesuitlls da Bllhia deslino u-se ao
uso da Sé Cathedral, e por que. Provo t.· 6
Abril 1815. (CoU. Nab.)

t9·
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IQlEJAS: matriz da 'filia de N. S. do Rosario do
Cayrú leve esmola para reedi6cação da
capelJa môr. Provo 30 Março 1818. (CaU.
Nah.)

.!- caLbedrnl de S. Paulo: elevál'ào-se as congrmls
das dignidades, cooegos e fabrica. Alv. 29
Maio 1818 (Coil. Nab.); ao professor de la
tim dos moços do côro mandou-se pagar
3ugIDento de gratificação. Provo 22 Maio
1819. (CoU. cit.)

- Dova da fre~uezia de S. João da Lagôa de Frei
tas permillio-se erigir-se, e como, e onde.
Dec. 8 Junho 1818. (CaU. Nab.)

~ .obre cobrança do anno de morto, deu-se m
tellil!encia ao Alv. 3 Julho 1806. Av. 28
Abril e 8 Jnlha 1807, Dec. 16 Junho 1818.
(CoU. Nab.)

::. a ellas m:mdou-se consultar todos os opposito
'--' res que hom'esse, ainJa que alguns deIles

não eslejiio proIDptos ppla sua omwão. Av.
! Agosto 1819. (C\Jlt. Nab.)

- de N. S. Mãi dos Homens em Minns foi doada
. a congregação da Missão de S. Vicenle de

Paulo. Dec. 1.° 19 Oulubro 1820. (CoU.
Nab.)

- nova da Candelaria da côrte: sobre ncqoisição
de predios circumvisinhos necessarios pnra
eUa. Provo 11 De7.embro 1820. (CoU. Nuó.)

- e capellas das religiosas dns Mercês no Pará,
extinctas: sobre appIicilção de seus rendi
nlenlos pelohispo ao seminarioecc!esiaslico
c casa pia de educação de meninas e bospi
lal ôe caridade.- Vid. Res. 3.a 28 Setembro
1822. (CoU. Nab.)

- edificadas nas lerras que são pleno jure da or
dem de ChrisLo1 quae& as do Brasil. ainda

precedendo licença do Krão mestrado, 16

guiilo a natureza das ordens, e por issa os
priocipaes adroeiros devião mosh·'lr licença
para edificação, etc. - Vid. Res. 27 .Abril
1823 annexa á lt:s. 1.- 7 Novembro 1826
(CoU. Nab.); suas igrejas nnnca forão das
ordens. - Vid. Res. 1. 8 4 Dezemhro i827~

(CoU. cit.)

IGREJAS matriz de S. João Baplista de Macahé ~

para soa edificação conceJeu-se .loleria.
Pori. 20 Junho 1823. (CoU. Nab.)

- proximas ás cidades populosas: em virtude da
Carl. Reg. 1h Janeiro 1801, que prohibia
enterrarem-se neHas cadaveres, negou-se á
irmandade de S. José de Ouro-Prelo fazer
na sua i~reja enterro. - Vid: Res. 1.2 MI/io
182.& anncxa á Part. 1.- 15lVovemb,'o 1~25

(Coil. ]Vab.); providencins cm feral para se
nilo fazerem os enterros nas igrejas. Porto
~it. (CoU. OU7'. Pr.)

- de S. Francisco de Paula e S. Bento na côrte
dobrão no verào ás 10, e no inverno ils 9'
horas da noite. Edit, 3 Janeiro 1825, § 3.
(CoU. Nab.)

- do Senhor Bom J esns na côrte: providencias
l1ara Dns restividades se guardar ordem lf

decól'o. Porto 10 Maio 1827. (CoU. Nab.)

- da Madre de Deos da exLinda congre~açiio de
S. }Jhilippe Nery em Pernambuco ljue ues
tino e applicaçào teve. Lei 9 Dezembru 1830,
:lrt.7.

- de S. João BapLista em Santa C:lthn.'ina ficou
sendo parochial. Res. 11 Agoslo 1831,
nrt. 2.

- mall'iz: aos municipios em que pstiverem fic1ío
iiu1jeitas as freguezia,; collocaJas em ter·'
riltll'io su1jeito a flilTel'cuLes municipios.,
Res. 8 Novembro :1831.
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IGllEJAS: declarou-se poderem ter seus jazigos
ou eemiterios independentes dos das eama
ras munieipaes. Av. 26 Janeiro 1832.

- matriz de N. S. das Cabaceiras na Parahyba
do Norte erié;io-se, e como. Res. .u, 29
Agosto 1.833, art. 1.; ilem a de N. S. das
Dôres de Camacl1ã no Rio Grande do Sul.
Res. 42 dito; item a do Senhor do Bomfim
em Goyaz. Res. 43 dito, art. f; ilem a de
N. S. do O' de Papari. Res. .44 dito, art. 1.

- do collegio de S. Paulo: snpprlmlo-se orde
nado de seu capellão. Lei 66, 12 Outubro
1833, art. 8.

;;- provel-as por concurso não é de rigoroso direi to
pertencenle aos cabidos, mas aos bispos.
Av. 19 Novembro 1l:l33.

~ parochial foi erecta, e como, a capella curada
de S. José da Boa MOI"le do Guapiassú no
Rio de Janeiro. Res. 11.0 7 Agosto 1834,
nrl' 1.

~ no Rio de Janeiro tiverão permissão para te
rem abertas as porlas em feslividades de
noile, fazendo as participações devidas ás
autoridades dos dislriclos para manutenção
da ordem e traDquillidade. Av. 3 Junho
1835.

.- malriz d:J nova fregueúa de N. S. da Gloria na
côrle obleve cinco loterias cm seu benefi
cio. Res. 1h0 20 Outubro 1.837.

- na côrte: sohre dobres de sinos mandou-se,
conforme o Av. ~6 Abril 183.4, obsen'ar a
conslituição do arcebispado. til. A8, n. 828,
Av.· 21 Julho 1838. (Jont.166.)

~ licenças para adquirirem, po~suirem bens, e
60breclles contractarem. - Vid. Âmortisaçiio.

IGREJAS: de S. José da fortaleza do Ceará teve
concessão do uso de uma alalDpada de prata
que foi dos extinctos jesuilas. Res. 30. 0 20
Agosto 1838.

- cathedral de Sant'Anna de Goyaz teve concas..
são de loterias, e como, c pal'a que fim. Res.
92, 25 Outubro 1839, art. 3.

- matriz do SS. da antiga Sé do Rio de Janeiro
teve loterias, e como. Res. 9;~, 2() Outubro
1839, art. 1; ilem a da Ilh:J do Governador,
de Inllauma e S. João Baplisla da Lagôa de
Freitas, art. 2.

- matriz de N. S. da Gloria na côrte: autori
soo-se convenção sohl'e lerreno para sua
eclificação. Res. 99, 28 AbrillS'.O; conce
deu-se loleria annual, e como, para conti
nuação das obras. Res. 423, 2!~Junh01847.

- matriz de Sanl'Anna da côrte: a elIa forão ap
plicadas as obras da cadêa que se começoa
a levantar no lar'go frouieiro á rua das Fiô
res. Res. 100, 28 Abril 1.8.40.

- matriz de N. S. de Irajá oa côrte teve conces
5:10 de loteria para reparos, Res. 1ti5. 29
Selembro 18.40, art. 1.; item á matriz da
capital do Ceal'á, arl. 2; e tambem á de
Saolo Anlonio dos Pobres, art. 3; para
malriz de S. José na cô,'Le. Res. 212, 22
Selembro 18.H. e lambem a malriz de N. S•
do Desterro. do Campo Grande; pr'oduclo
da lulel'ia da malriz do Cearâ se maodoa
lambem applicar á compra de aJfuias para
ella e paramenlos. Res.502, 19 AgosLo 18.48.

- pagão decima dos bens que possuirem.-Vid.
D~~. ~

- malriz da SS. Trindade no Pat'á teve concessão
du liSO de um cnlix rle prata e caixa de San
los Oleoso 01'0...16 Maio 1843. (Jom. 144.)
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IGREJ AS: do e:xtinclo \'incolo do Jagoára man
dou-se fossem estimadas e enlregues pelo
valor ao arremalantedas fazendas. Res. 306,
U Outubro 1.843, art. 2.

contigua ao hospital militar na côrte mandou-se
encorporar a esle. Av. 22 Janeiro 1.845.
(SlLppl. ao JOI'II. 51.)

catbedraes dolmperio: suas despezas passárão
a ser feitas pelos oofres geraes. Lei 396, 2
Selembro 18l(.6, art. 14.

malriz do Engenho Velho na côrte obteve, e
como, concessão de loterias. Res. 467, fi
Setembro 1847, art. 2; consignação para
conclusão de suas 001':15. Lei 586, 6 Setem
bro 1850, art. 3. (Diar.8502.)

matriz de S. Jose de Santa Catbarina obteve
loterias, e para que fim. Res. 1189, 26 Se
temhro 1847, arls. 1, 2.

:- para se celebrarem eleiçóes: - Vid. Eleiçães.
Av. 22 Novembro 1847 (Ga:t. Off. 175, 2.°
vol.); Av. 145, 16 Novembro 1848, Av. da
mesma dala, § 2 (Di01" 7950); Av. 9 Janeiro
1849, Av. 27 dito (Dim.. 8007); Av. 9 Fe
vereiro dito, Av. 9,15,20 Março dito (Diat·.
8057); Av. 9720 Abril dito, SS 5, 8, Av.
24 dito, § 1 (Dim'. 8091); Av. 31 Maio dilo
{Diar. 8123); Av. 16625 Junho dito, Av.
19 Julho dito (Dia?'. 8158); Av. 30 J:1oeiro
1850. (Dia?'. 8320.)

- cathedraes: membros dellas não podem ser
considel'ados os vigarios geracs. Av. :1.2 Ou
tubro 181.9. (Dim·. 8229,)

da colonia militar no Pará. - Vid. Colol/os.
Dec. Reg. 662, 22 Dezembro 181,9, art.4.

malriz da cidade de Maccyó obteve concessão
de loterias, e plira que fim. Res. 515, 19 Ja
neiro 1850 (Dim.. 8360); item a do SS. de
Habira em Minas. Res. 516, 21 dito. (Diat'.
cito )

IGREJASoaeôrte: prohibição de 1llulLiplicaçãode
enterros, durante a epidemia, regulando~8e

como se farião, e lambem as exhulllações,
art. 9; dobres de sinos prohibidos, e não
abertura dus caixões nas igrejas, ad. 10 Av.
Reg. 4. Março 1850. (Dim·. 83M.)

- da côrte: neIlas ordenou-se não fosse sepultado
cadaver algum. 2 Av. 1.6 Março 1850. (Diar.
8405.)

cathedraes: foi o governo autorisaciu, e como,
para alter'ar o numero e vencimenlos dos
seus empregndlls. Lei 555, 15 Junho 1850,
art. H, S1. (Dia?'. 8431.)

matriz da cidade do Sobral no Ceará obteve
luterias. Res. 571, 1.7 Agosto 1850. (Diar.
8ó90.)

.
cathedraes: neIlas poderá o governo permittir

jazigos; bem assim aos mosteiros e conven
tos.- Vid. Res. 583, 5 Setemh?'o 1850, al't. A,·
§§ 1, 2; armações funerarias nns igrejas
parochiaes regulárão-se, art. 5, § 2. (Diar.
8501.)

as loterias concedidas pelas assembléas provin.
ciaes para edificação e obras de igrejas farão
isenlas do imposto de 8 p. %, Lei 586, 6
Setembro 1850, art. 12. (Dim'. 8502.)

- .os conegos de meia prebenda succedcm aos
prebeodados, sendo o concurso s6meote
para as meias prebendas, Dee. 701, 20 Se
tembro 1850. (Diar. 8508,)

matriz: no seu consislorio se reunirá o conse
lho de qualific:1ção da guarda nacional.
art. 9 (Dim'. 85lc1); nellas se affixarlÍó
edilaes com as listas da qualificação da
guarda nacional, art. 3i. (Dim'. 722 25
Outubro 1850. )

de coloni3s militares. - Vicl. Colonos. Dec.
Rpg. 729 9 Novembro 1850, arts. !J, 22.
(Diar. 8567.)
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ILHAS

IGUALDADE perfeita accordou-se para os consu
les de loJas as classes portu~uezes e brilan
nicos. Trato 19 Feçereiro 1810. art. 9, Trato
17 Agosto 1827, arls. 2, 3.

- perante a lei quer proteja quel' castigue. quer
recompense foi garantida. Consl. art. 1.79.
S 13; cessárão os privilegios. § 16, e os jui
zos privilegiados e de couunissão, § 17.

nJIAS de Cabo Verde, Bissau e annexas forão
novamente ereclas em capitania general.
Dec. ~6 M~rço 1808.

dos Açores: sobre importação reciproca de vi
nhos nellas. Alv. 1.° 25 Outubro 1.810.

ILHAS

3.· e Off. 7, Fali. 8, OIT, 2,· 9 Olltubro 1831
(CoU. cit.); Dec. 12 dito (CoU. cit.); para
concerlo da sua casa forte e quartel, Av. 3.°
e .4.°17 Novembro dito (CoU. cit.): presos
da côrte se mandou distribuir pejas ailo ca
sas de prisão exi~lentes na illla. Av. 3. ° 29
Dezembro dito (CoU. cit.); parte do quartel
do extincla corpo de arltlharia da marinha
mandou-se entregar á disposição do director
do hospilal da marinha. Av. 4 Fevereiro
18.48 (Goz. 0IT, 30, 3.· vol.); pagamento se
mandou fazer, e como. a um parlicular, de
duas casas desapropriadas para estabeleci
mento da cordoaria. Porto 6 Julho 1.830.
(CoU, cit.); para entrada na sna foraleza
concedeu-se jicença ao lente de exercícios

pralicas da escola mililar, Av. 20 Feve
reiro 1851. (Dia1" 8ti.43.)

- de S. Miguel: nella forão ndmíttidos todos os
- ~iDlJos e generos das outras ilhas. Alv. 25

Outubro 1810.

i-- das Pombas na côrte: sobre remocão elos ar
. mazens da polvora da nação e particular,

em razfio de perigo. Res. 23 Selembro 1813.
(CoU. Nab.)

:- elos Abrolhos: permiUio ·se a uma sociedade
nellas fazer fabrica de pescaria. Dec. 17 Se
lembro :1.829.

- das Cobras na côrte: casa neJla que servira de
armazem de pohora e prisão mililar foi :lp
plicada a prisão civil, PorL 1.' 8 Milrço
1830 (CoU. Nab.); para ohra~ e m~lhora

menlo proçi encias, Porl. 19 Janeiro 1831
(CoU. cit.); Porto 21 dito (CoU. cit.); presos
da côrle para ella lambem se mandárào, Av,
3.· 29 Abril dilo (CoU. cit,); presos pedrei
ros e canleiros se mandill'f\o fJccllpar em
seus trabalhos, Av. 2 Maio dilo (CoU. cit.) ;
Av. 8, 1.0 9 Novembl"o dito (CoU. cit,);
preso civil, e qual, foi da fortaleza de Ville
gaignon transferido para a Ilha das Cohras,
Av. 5,· 2 Agoslo dilo. (CoU. cit.); obrele
vanlamenlo do corpo de arlilharia da mari·
nha aquartelado na dita ilha. Av. 1.· 2.°

ILHA do l~oucinho do Cabo em Cabo Frio: sobre
estada dos Inglezes ahi para salvamenlo dos
reslos da fra~ala Thetis, Av. 4.° 7 Outubro
1831 (CoU.Nab.); Not. 26 dito. (CoU. cit.)

- da Trindade: della se mnndou levantar carta
lopographica, e de sua costa a bydro~ra

phica. Av. 7.°27 Outubro 1831. (CoU.Nab.)

de Paquelá e adjacentes ficáráo pertence~do
ao municipio da côrte. Dec. 23 Março 1833.

- ao longo da cosla do Maranblio, desde o cabo
em que eslá situada a Villa de Guimarães
até á foz do rio Turiassú: que se achassem
devolulas, e em que qUimlidade forào conce·
didas em palrimouio á camara da dila villa.
Res. 3.' 20 Junho 1834.

- do Governador na côrte: escola de primeiras
letras nella creou-se. Res. 5.° 20 Junho
f83b.

- do Senhor Bom Jezus dos Frades na cÔI'te:
nt:lla eslaheleceu-se lazarelo pilra os ataca
dos da febre amarella, e como regulado.
A Av. 17 Janeiro 1850 (Dicc. 8306). Av. 24
dilo (Dia,'. 8313); 3Av. 2õdilo (Diar. 8317.)
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ILHEOS (colonos). - Vid. Colonos. Dec. 16 Feve
reiro 1813, etc. Dec. 19 Maio 1818, etc.
Prov. 1.. 8 Abril 1823, etc.

ILHOTAS.-Vid. Ilhas. Dec. 17 Setembro 1829.

ItLEGAUDA:DE: sendo encontrada em objecto
da competencÍa das Relações cotílo será
decidida preliminarmente antes da questão
principal. Dec. 28 Agosto 183ú.

- de ordem de despeza urgente determinada
pelos presidentes de provincia quando se
verificará. - Vid. Dec. 1.58, 7 Maio 1.8.42,
m·t.2.

IJ;.LEGITIMIDADE de actos. - Vici. Áctos de filhós.
- Vid. Filhos.

lLLUMINAÇÃO: determinou-se que só ás pessoas
a quem competem camarotes fixos nas co
bentas dos navios de guerra se dis.tribuão
luzes de velas de seho; que desde, o prin
cipio da noite até o toque de recolher haja
6 faróes de correr fechados e guardados por
uma sentinella; que as luzes das bitaculas
devem seI' de azeite de peixe; e as oiltras fu
zes hão de ser de sebo, mas isto no caso de
parecer mais util, Av. PJ. 28 Janeiro 1811.
(CoU. Nab.); Ord. lá Março dito (Repert.
C/mil. Mat. Luz 11. 0 li); Av. 28 Julho dito.
(CoU. cit.); distribuição de luzes· a bordo
dos navios da armada, Dec. Reg. 30á, 2 Ju
nho 1843, Tab. h.a secção, pago 169, alte
rada na parte relativa ás corvelas pelo Av.
78, 14 Outubro 18.&3.

- da côrle: sobre arrecadação de impostos esta
helecidos para ella na Bahia, Provo e Av. 6
Abl'il1811 (CoU. Nab.); e em Pernambuco,
Provo 2 Setembro 1826. (CoU. cit.) - Vid.
Res. 8 Novembro 1827 infm; despezü com
ella como se declarou seria abolliltla á in
tendencia da policia. AVr 29 Dezembro 1827
(CoU. oit.); por calilsa da diminllietão"de ren
das, certas obras deixárão de ser feitas pela

inlendoncia. Av. 2. 0 30 J·unho 1828 (€olI.
cit.); sobre nullidade requerida de Sua ar
rematação, e por que, nes. 15 Dezembro
1828 (CoU. cit.); augmenlou-se com 100
lampiões, Lei 68, 8 Oulubro 1833, art. 11,
S 7; mais 100, Lei 164, 26 Setembro 1840,
art. 2,. § 25; passou a ficar a cargo do mi
nisterio da justiça, Lei 317, 21 Outubro
184':3, art. 3, S18.

ILLUMINAÇÃO em festejo do dia 24 de Agosto.
- Vid. Edit. 22 Agosto 1821.. (CoU. Nab.)

- o uso de tochas de cêra para luminarias de fes
tividade publica em todos os tribunaes e
reparlições lilondou-se substituir por" lan
ternas. lJorl. 1." 5 Outubro 1822. (CoU.
Nab.)

- cIe'fog'ds d'e'81'!'i'ficto: qtia'es; e'com que licença
serião permittidos no Rio Grande 'do Norte
decidio-se. Provo i. a 18 Dezembro 1822.
(CoU. Nab.)

aos officíaes da caniara dI) Rio d~ Janeiro se
mandou continuar propin~de libras de cêra
pela festividade de Corpo de Deos; luzes
Jlas cadêas a. <tuem compete; llUes para a
camara. - Vid. P1"OV. 2.· 18 Dezembro
1822. (CoU. Nab.)

do Ma-l'tmhão: ma'odotl-'se a ena apf>Hcar I)

impl!l'Sfo destinado para a illuminação da
drte, Provo 2&Dezembro 1825 (CoU. Nab.);
sobre p-agamento do preço por que se arre·
maLáTa. Res. La 22 Novembro 1826 (Cott.
dt.);, PrÓ\\'. 3 Janeiro 1827. (Catt. cit.)

das ca-pitae-s das provincias: a ella forüo appli
~allàs as contribuições que se al'l'ecadão Das
provincies para a da côrte, Res. 8 Novembro
1.827; dias· cidades do Imperio POl' meio de
ga~, autorisou~e o gü'Vel'Uo e presidentes
parai cÓ1ltt.ádàr, tei 66,1'2 0ut'ubro 1833,
art. 7; concedelNe privilegio para a da
côrte e seus subullhios·. Dcc. 9 Maio 1836.
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JlJ.UMIN AÇ10: a fazenda nacional fllrnecc lnz
para os CJllal'leis dos ofliciaf's '" soldados cJue
baLiliio em edilicios pllhlic\}~, nn p,"umpli.
licados ii cusla oa naçilo; o aos corpos rio
guaroa; e prisões dos f1nal'lt'is, I'I)I'taJt'za e
clIvallariças, Provo 27 A~,)sI1l1821'\,§ I, Lei
24 Nov.'mbro 18;30, arl. I, ; COLOII se f....'à SeU

fOl'nccimelllo, Dpc. ln.-lr. 29 Oezeulhro
1/:;29, S(~cç. 2.', §S 1, 2, 5 e Tab.; n:1O
perlence ao milli:>lt.:l'io na gllc'rl'a a illumi
JHIÇitll de corpo dI> gnur"da de Lele~raphn.

.Av, 30 Oulubro 18'1~ tJOl'Il. -'$16.); mao
dou-se considerar como dt~sl'c'la eSJlPcial uo
lIrsenal de guer"a as Im,es I'UI"nI:'Ci,I.IS pelo
almoxarifê. Av. 2/1.° 26 Fev....eirn J8H>; cio
arsenal Je guerra da côrt(~. fortalezas e
ql1arleis mandou-se raleI' rllm nzeiLe de
seho, AI-. 251, 30 Nllvlm,bro 181,9. - ViJ.
COJ"pos eLe gllaJ'das. - QUal'teis.

das c:ldêas perlence ás cnmaras mllnicip:les, li
visla dos àrls. 57, 7~ C:i t Outubro 1/j2~,

AI'. '21 Novemuro 1833, Dec. 28 i'luvemhl"o
1833, ar\. 5.

__ a herdo dos na\·ios de gllcc'ra nacinnaes, por
qllal'l'ler IllOlivo que s~ja, é probiuiJa. -Av.

, 27 Maio 18M.

:.- Fcrlence ás Camal"M mllniripncs rp./!:lJlar, c

como, Lei 1 Oulubr.. t 828. :11'1, 6(( S1 ; e
plu'a isso lhes siio pnlrp~\ltl;; O' l'ulld IS pal'a

despPlas. Lei 15 Dt:zelllbro 183U, arl. '1, S7,
AO, 00, 66.

- de Pernambuco: !'ohre arrl'malaç1ío de seu
conlraclo. Provo 1U Julho 1831. (Cull, Ndb.)

da cirl3de do Mnranhão augmrmlou-se com 100
lampiões. nes. ti Julho 1832.

.- aa cidade do Rio Cr:tnde do Sul eslaheleceu-se.
11t:s. 7 Agosto 1832.

- a gnz t'm S. Paulo: llohrp. de<pacilO livre de ap
pal'ellws para rabricaç:l<) .tQ ~az. - ViJ• .Av,
3 ..dóroslo ,1SõO. (Di/jr. 8~tii.)

UI

nHGENS de N. S. Jesns Chrislo e (la Virgem
J\t''''ia, e dos Salllos que cCllllillellciils I"pce
ht>nJ. Pt·iIV. c 'fdU. 8." 15 Fcvereiro 1~43,

S§ 2,3, h.

IMMOn..-\UDA DE: das ~ravnraspm qne plla P.Xistll
COIllO é pnni lu o auto!", Lili 20 Set"mbro
18JO, arl. h. - V.iu. Coeí. Cl'im. art. 279,

IM110RTALlDADE da alma: qnem publicar, &
ColIJO, dOllll'lnaS rjil'igi.l.,s a deSll"uil' a sua
vPI'daile 1'1I[\ ..I'1II11'0I.al CtI1U) r~ p. IIJ I, r.~i

20 S,~leIJlbl'Cl 18 lO, al'L 2, §.4, arls. 4, 5.
ViJ. Cud. Cn'm. art. 27M.

lMMUNDICIAS: sobre sens neposilos providcn
cião, e c.urnn. as call1nras muoicipaes. Lei
:1 UuluLro 1828, ad. 66, S2.

incnmhio-se nu côrt~, e cnmo, ao suhnele
g.tc!os a. illspecç:"II1 rias CaS'IS ou 41"i"t:lf's
(1nd~ ('xtsllr~1II iUlllluoJicias. Av. 1.1.0 7
Fevel'eiro 1850.

lMUUNIDAllES nos snhditos portn;rnp7.p.s e bri
lannicos acc()l'll::lI'ütl-se, Tra.l. 19 Pel'erelJ'(l
18J O, :trls. ~, :W; il,'Jl) nns em uaixa<1nrps,
nJiuislros p. i1~t'nles af'I'",dit<Jdos, ;11"1. 1.1,
dos embaixadores, rninisll'Os c a~('ntris fran
Cl'les. TraL. (j Jllnho 18~6, :'Irt. 2; dos agl'o
lps dipl"lIlill.il'o" e c(.n-.ularcs da P."ussia~

Tral. 9 Ahl'il1828, ai L õ; cios emhaixado
res. llIilll:>l.,os e a~enles acredilados da Oi
nalllarca, TraI. 2(j Oulubro 1828, ad. 7;
dos E~taclns-Unidus da AlIlel'ica, Tr.11. 12
Dezt'lIIuro 't828, arl. 27; dos conmles e
vice-cunsules, arls. 28 a 30 ;-dos ag~nles di
T,lolllii lic,H; e consnl<lres dus Pailcs Baixos.
Tral. 20 Dez(~lUbt'u 18:l~, art. 12.

dos porlos, I'llsenrlas, forlall'zas P. cosIas ami
Jtas 011 nelltraes 1'1>1':10 reconhecidtls, e cllmn.
Alv. Reg. 30 Otlzeml.H'o1822, cap. 3, ari.12.

dos minislros (11 plllmatico'l : lwbre a enlrllna de
o.fficiae~ ue jusliça na càsa. J.oeD~arregauo

20
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doe nel?:ocios dos Estados-Unidos da America,
para intimação de mandado de despt>jo. Av.
11 Marco 1826 annexo ao Av. 27 Julho
1829. (Gatt. Nab.)

lMMUNIDADES dos embaixadores ou mlD1slros
eslrangeiros quem violar como é punido.
Cod. Crim. art. 75. '

~ gosão os consules brasileiros segundo osT11ats.
exislentes e usos gel'aes das nações civilisa
das. Oec. Reg. 1.& Abril 183á, art. 80; não
as de agenles diplomaticos. Dec. Reg. 520,
11 Junho 1848, art. 32.

- reciprocidade se mandou observar neHas com
os membros da legação hespanhola. Av. 25
OUlubro 1836.

IMPEDIMENTO legal para julgar o feito qqal h.
Ass, 340, 261\1a1'ço 18B. (Cott. Ass.)

~ valioso para seguimento de l'evista.-Vid. Res.
i9. o 17 Julho 1838.

... de juiz de paz presidente de meSlJ p~rochial
quem conhece. Av. 112, 27 Abril 1849,
S6.

~ sobre a intellip;encia da Ord. liv. 4. lit. 92,
oom a Lei M3. 2 Setembro 18.&7, art. 3.
Vid. Av. 1.80, 13 Julho 18!J9.

lMPIJlADOR: sobre batedores adiant.e da sua car
ruagem. - Vid. Av. 24 D('zernb1'O 1815 an
1Jexo á Porto 2. a 22 Abt'il182!1. (Cott. Nab.)

- como seria tratado nos Alv•• Provo e mais di~

plomas determinou-se. Dec. 13 OutUbl'6
1822.

l- tem o direito de nomear ou demitlir os minis
tvos ~egundo convier ao serviço do lmperio.
.... Vrld.. Dec. ôOOutubroi822. (Cott.Nab.)

lMPERADOR: o SI'. D. Pedro I: para otrert~ ná
coroação se mandou cunhar peças de
6.'I1>40U, e em qne numero. Dec. 1.0 des
pezas para sua solemnidade ordenárão-se,
Dcc. ~.o 19 Novembro 1822. (Call. Nab.,

- é grão-mestl'e da ordem do Cruzeiro, Dec. i
Dezembro 1822, art. 1.

é seu dever a se?:urallça e clefeza do paiz. Doo:
1 L Dezembro 18'22; e lançar mão de todas
as medillas autorisadas pelo Direito das
Gp.ntes, para affiançar a lranquiUidade do
~stado, Dec. 29 Março 1823.

- assigna al1tograrhos dos decretos da assembléa
geral, Lai 20 Outubro 1823. art. 2; não
'Sanccionava os da asselDbléa constituinte,
art. 3; tratamento na promulgação. art. A.
- Vid. (Jons.t. art, 6~ infra.

- seu conselho. - Vid. Conselho de estado. Lei
20 Outubro 1823, art !I.

- o Sr. D. Pedro I dirigio 3QS BrasileirQ~ Mani..
festo 16 Novembro 1829•

- ordenou-se que as typographias da côrle. in
clusive a nacional. lhe enviassem um exem..
pIar de cada publicaç1\o de obras, excepto
as volumosas, 2 Porto 19 Novembro 1823
(Call. Nab.); Porto La 3 Deze'mbro dito
(Cott. cit.); e COlDO pa~as, Dec. 30 Março
1824 (Call. cit.); peco 18 Março t8~5 (Catt.
oit.) - Vid. Deq. 21;) !filarço 1S29. •

- corp a asse:m,bléa geral são os representantes
da nação. Consto art. 11 ; S3nCc-1Qoa as dis
posições do poder legislativo. art. i3; presta
juramento perante a assembléa geral. art.
15, S1; tutor a elle é nomeado pela 3ssem
hléa geral. S .&; como a ~lle será feila par
ticipação para abertura do corpo legislativo.
art. 20; não põde empregar senador ou de..
putado no interv>llllo das sessões fóra do 1m
perio. art. 33; escolhe, e oomo, os ~nado4
res, arts. 43, 44. - (Viii. butr.. 26 Afarç(J
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1824, cap. 5, S6, cap. 8. § 5); formula por
que a camara dos deputados deve respon
der-lhe quando não approvar proposta do
govel'oo, art.. 57; quancl'l o senado appro
'VaI' com emendas, al't. 58; corno lhe serão
apresentados decretos á sancção, arts. 62,
63; pócle recusar a sancção, e como, art.
64 (mas só com eifeito suspensivo, art. 65);
em que tempo deve dar ou ne~ar essa saoc
çiio, e os tramites qne se devem seguir. 3rts.
66 a 68; formula da pt'offinlgllção, arts. 69,
70; podia mandar executar provisol'iamente
as resoluções dos conselhos de provincia. si
carecessem de prompla providencia, não
estando reunida a assemIJlé3, ad. 8ti; como
negava execução ás ditas resoluções, art. 87;
a eJle é privativamente delegado o poder
moderador, e para que fim, art. 98; é in
violavel e sagrado, 3rt. 99; seus titulos. art.
100; suas attribuições como delegado do
poder UJoderador, art. 10 L; é o chefe do
poder executivo, e com que aUt'ibuições,
3rt. 102; antes de acclamado pl'esta jura
mento, e como, art. '103; não póde sahir dll
lmperio sem consentimento da assembléa
geral, e fazendo-o se enlende que alrdicoll a
corôa, art.104; sua dotação, arls. 107,108,
11h; nomêa os mestres dos principes, art.
i10; nomêa o seu mordomo, e para que
:fim, art. 114; palacios e lE'rrenos nacionaes
a elle destinados e seus successores, e ac
quisições e construcções para a decencia e
recreio seu e de sua familia, 3rt. 1.15; e sua
famiha como stlccederáõ no Imperio. arts.
1.16 a 118; a seu aprazimenlo deve ser feito
o casamento da herdeira presnmpti.va da
corôa. arl. 120; até que idade é menur,
ad. 121; dl1ran te sua menOl'idade como será
o Imperio rE'gido, arls. 1.22, 123, 125 (Lei
i4 Junho 1831, Lei 16." 12 Agoslo 183lt,
arts. 26 a 31); e como, quando impossibili
tado por cansa physica OLl moral, art. 126;
a ene jura, e como, fidelidade o regenle,
art. 127; em seu nome são expenidos os
actos da regencia, art. 128; seu tutor du
rante a menoridade como será nomeado,
art. 130 (Lei 12 Agosto 1831); suas ordens
não saIvão os ministros de eslado da respon
sabilidade em que incorrerem. art. 135;
nomêa os conselheiros de estado, art. 139;
e nas suas mãos preslão estes juramento. 3rt.
141; sobre aLLribuições do poder moderador

deve ouvil-os, art. 142; seus 6lhos são, e
como, por elle nomeadas conselheiros de
estado, arl. 14.&; pôde, e como, suspender
os juizes de direito, art. 15~; nomêa os pre
sidentes de provincia. art. 165; sacciona e
proIDnlga o Oec. que autorisar as reformas
da eoust., al't. 176.

IMPERADOR: sobre fundamento do direito que
lhe assisle de prover os emprego5 ecclesias
ticos. - Vid. Res. 9 Novemb,'O 1824. annexCl
á Res. 1." l~ De:zemb1'o 1827. (CoU. Nab.)

- formula pela qual o cot'l'egedol' do crime fazia
subir papeis á presença de S. M. regulou-se.
Porto 2." 29 Março 1825. (CoU. Nab.)

como á sua presença subiráõ, conforme o arte
101. § 8 da Consl., as sentenças de pena
ultima para perdão ou minoração. Lei 11
Setembro 1826, arts. i, 3.

despezas com a viagem do Sr. D. Pedro I a
Minas orrlenou-se. Dec. 13 Novembro 1826.
(CoU. Nab.) •

- sua dotação. - Vid. verbo Dotação.

/

ministros que atlentarem con,tra a sua pessoa
ou vida ou de sua familia como sprilo puni
dos, Lei 15 Outubro 1827, art. 1, Si, n. 4.
S 3, art. 19.

despezas com a parte do palacio da imperia!
quinta da Boavista na côrte ordenou-se, Lei
13 Novembro 1827.

elege, e como, o presidenle do supremo tribu
nal de justiça e lhe defere juramenlo, Lei
18 Setembro 1828, ads. 2, 3.

os alvarás e carlas dos officios de sua nomea
ção são. e como. passados pt,lll) governo, Lei
22 Setembro 1.828, art. 2, § U.
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IMPERADOR: oS,,, n. PeClro I cp]ebron casa
1l1t'lllu com fi Sra. n. AIIH~lia, Trat. 30
JUllbo 18:.9 (CoU. Nab.); para disposil:àO
de seu desembargue e al'lIlIlpUouaUl"nlo á
capeJla illJl'f'rial. Av. e llt'~. e ForU1ul. 3
Oululro 18:9 (CoU. ciL); deli 3udip.ncia
por lal n\lllivo ,I 18. Av, 18 dilo (rott. ciL.);
lon\ou o UlarCJuez ellcarrt'gadu de lrat"r o
C<l!'3ult'nlo, Carl. Imp. 2 DeztlwLro dito.
(CuU. ciL)

- é grão-mestre da ornem da Rosa, o o príncipe
imperial cOlllmendarlol'-lIlÓr, e os· demais
gl'ào-cl'uzes, Dec. 17 Outubro J 8t9.

~ provocações a excitaI' rehellião conlra soa pes
soa e direi los ao Lhl'ono como sedio puni
das, Lei 20 Selembro 1830, arl. 2, S2, sub
sliluido pelo Cod. Crim. arls. 87, 88, 90!
imputações olTt'n~ivas ou injurias expressas
ou pur all('gações conlra elle, sua espllsa ou
principe herdeiro COLOU sel':'1O punidas, Lei
cit. S 7 ; contra as demais pessoas da l"Jluilia
imperi.d. § 9, subsli'luida pelo cit. Gud.
arts. 242 a 2115. - Vide Calumllias.

opposição á convocação da assembléa por elle
feila como será punida. Cod. Gnm. art. 91.

o Sr. D: Pedl'o-I nomeou tulor a seus filhos.
Dec. 6, e abdicou a corôa do IUlpel'io, Oec.
7 Abl'il18;)1; exalLacão do Sr, D. Pedro II
ao throoo, Prod. 8 <lfto (CoU, Nub.); Av. d
dilo (CoU. cit.); representação do Sr. D. Pe
dro 1 á assemLJéa geral sllbre a confirmação
da lulela nomeada, 8 dilo (CoU. cit.); enlrega
das propriedades do Sr. D. Pedro I que es
tavào no palacete da rua Nova do Il1lpel'a~

dor, Porl. 8 dilo (Colt. cit.); ultimo hal'1oço
ou budjet do Sr. D. Pedl'O I, 9 AIH'il (CoU.
eit.); despedida do Sr. D. Pedro 1 aos seus
amigos, Cart. 12 dilo (CoU. cit.); enlrega de
moedas de ouro apprd.leodidas ordenou-se,
e como, Porl. 2. a 12 dito. (CoU. cit.)

sobre o processo de individuo qne atre"ida e
sacrilegamenLe delinquira conlra a sagrada
pessoa de S. M. o Imp. e d'EI-llei D.•João VI.
- Vid. Av. 2.° 24 Maio 1831. (Coit. Nab.)

IMPERADon: o Sr. D. Pedro II: carla de gabi
lIt'le a eJle dirif;iJa pelu I'ei dos Paiws-Baixos
soLre Mia el('vadlU ao li 11'000 , 14 .lulbo
1~;31 (Cult. N"b.'); ;) Dellas dos l;enéldll!\ de
J-IaUlbul'r;o e llrcmf'n, 30 Junho ditn (CoU.
eit.); do rei da SIlPcia, Carl. 30 Julho dilo
(C(}U. c/l. ) ; do J'(·i dI) . Fl'ancczcs, i 8 Agoslo
dilu (Cult. cit.); do imp radur d'Auslria.
:?5 dilu (Cuil, cit.); do rei de Dinamarca,
6 Se!t'llIhro diLo ICuU. cit.); Ou prpsidenle
dos Eblad'ls-l'lIiJus da t\ IDl'rica. 1;) dilo
(Coll. cit.); do rei da Sueci<l, 28 dito. (CoU.
cit.)

foi demittido seu mestre dp, gl'ammatica io:rleza
e .las pl'incezas. Av. 7.° 29 Julho 1831.
(CoU. Nab.)

á sua prpsença leva o presidente do lbesouro
'Ilacíonal os objecLos que exi~irem seu co
nhpcimenln, llppro,'ação e assignalul'a, Lei
lJ. Oulubro 1831, al·l. 9, § t,-Viu. a,·t. 6,
S§ A, 6,7, art. 9, S 5, w·t. 27, S lJ. e De.c.
7:-H), 20 Nore",b,·o 1850, af·t. 5, § :2 (Diar.
-8'>57) ; são·lhe sublJJeltioas com audiencia
do tr:bunal :IS numeações de officiacs de
fa7.enda, Lei cito art. ~, S5. - Vide m·t. 12.
S6, af·t. 17, S 8, a,'ts. 22,41,51.60.104.

fixárào-se ::IS ~rali6cacõcs de seus mestres e
das pl·inceza~. Dec. 5A~osto 183:\ ; elevadas
pela Res. 1J4, 3 Novembro 1835; cOllli
nuál'üo a perceheI-as, Lei 16h, 26 Novembro
1MO, art. 2, § 4.

DOVO lutor nomeOll-se ao SI'. D. Pedro II, de·
roiLlido o nomeado pOl' seu aUl!"slo pai.
Dpc. HJ Dezemol'O 1833 (CoU. Ouro Pr.):
Dee. da mesma dala. (CoU. Typ. Nac.)

declarou-se poder lei' logar a nomeaçflO de um
offieial de secrelaria pal'a SPll mestre d'eql1i~
tação, llUla vez que não faJtasse aos seuS
deveres na secretaria, Av. 20 Abril 1836.

escravos qne o carrep;ál'ão em cadeirinha cD1

sua convlIlescença auLorison-se, e como, que
fossem hberlados, Res. 30·:li Agoslo 'l831.
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DIPERADOR

IMPEPADon: deFpezas ccrn o ajuste do consorcio
do Sr. D. Pedro II e transporte de sua
augusla esposa parn o Brasil aulol'isál'üo-se,
Lei 166, 29 Selembro 18!l0, art. 9.

IMPERATRIZ

mpstre dellas e o principe imperial eom
DJt>nd"dor mór. art. fi; jurallH'lIlo aus lIFíra
cilldos ol'fere o Imperador e millislros, e.
qUt'Dl, art. 6; nomf:'ações C001ll s<'râo feitas,
arl. 7, Dec. 321, 9 Sdemuro 1843.

programma para a solemnidacle da coroaç1ío
do Sr. D. Pedro II em 18!J1 (Jm'n. "102,182);
anTlllncio da secrelaria do IlIIpprio de 22 Ju
nuo 18.41 (Jorn. "161): precedencia nocorpo
diplomatico, Circ.4 Julho 1841. (J01'n.l77.)

nomeu livremente os vice-presidentes das PI'o
vincias, Hes. 207, 18 Setembro 1841.

preside ao conselho de estado reunido, Lei
234, 23 Novembro 18.&1, art. 1; póde dis
pensar os conselheiros de estado das suas

, fnncçóes por lempo indeIinido, art. 2; no
mêa os consellJeiros ordinarios e extraordi
l1arios, arl. 3; e lhes defere juramenlo, art.
(); e nomêa e permiLLe a entrada para elle
aos principes da casa imperial, art. 6; re
solve os pareceres do conselho, e como.
Reg. 12!J, () Fevereiro 18!J2, art. 9; em que
casos é O conselho presidido pelo impera.
dor, art. 12; e quando, e onde reunido.
art. 13; os eon elheiros fallaráõ e volaráõ
por ordem delle, art. 16; sua resolução
como é expedida. a.-i. 20, 46, quando
póde ser embargada, e como, processada e
executada aqllella, arls. /"7 a 51; qne conH·
nencias e honras mililares lhe compE'lem.
Provo 8. n 15 Fevereiro 18.!i3, ~§ 10 a 18.

quota para acqmslçao do pl'edios pam sua
babitação e para enxoval concedeu-se. Res.
283,7 Junho 18lt3. Tab. A. art. 2, Res.490,
27 Setembro 181,7.

- programmu para solemnidade do desembarque
de sua augusla esposa e seu casamento em
1.8lI3. (./01'/1.211, 217, 219.)

,- principes da familia imperial são grão-cruzes
supranumel'arios das ordens de Christo.
Aviz e S. Thiago, urt. 2; o Imperador é grão-

IMPERADOR: reconhecimenlo de seu filho O
S,'. D. Alfonso cumo prillcipe imperial ber
cieiro da corôa. Dec. e Aui. 407 , 8 Maio
1845.

regulou-se como durante asna aus('ncia ~m
via~em a S. Pedro do Sul seria o g"vel'no na
eôrle adminislrado. 2 Dec. 29 Setembro
18.&5 (10m. 2(8); pro~ralJlma para o ('eco·
bimeulo-de S. M. o Imperador no seu re
gresso da prllvincia de S. Paulo. 18l\1arço
1846. (Jorll. 86.)

ser-lhe fH'l. jura o official da ~uarda nacional.
Lei 602.19 Selt'UJbru 18óO. arl. 59;0001·

- cial -condeumado por crime commeltidG
cnolra elle lem baixa do poslo, art. 66,
S I (DiILT. 85.&O); Dec. e Reg. 722. 25 00"
tu~co 18;>0. art. 1, 82. (Diar. 8;>.41.)

IMPERATRIZ: sua dotação. - Vid. Dotação.

viuva preside á regencia provisional em meno
ridade do Imperador, Consl. art. 12&; fal
lecendo ella preside 5eu marido, art. t26; é
tulora do Imperador menor emquauto não
casal', ari. i30.

propinas para o luto do fallecimento deHa se
mandou pagar aos couselheiros e empregados
do conselho da fazenda. Res. Lo 30 Janeiro
1827 (CoU. Nab.); quota para palYameolo
das dividas que deixou, concedeu-se, Res. II
Outubro 1827.

ministros de estado que contra soa pessoa 00

vida altentarpm como serão punidns. Lei i5
Oulubrol~27,art.t,S!, o.o4,sa.
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IMPERATRIZ

DlPERATRIZ: imputações o!fensivas, injurias
expressas 00 por al1egoria contra ena como
a;erão punidas, Lei 20 Selembro 1830.
3rt. 2, § 7, arts. 4, 5; subslituída pelo
Cod. Crim. art. 2la.4. - Vide Calumnias.

- que contineocias e honras militares receberá,
Provo 8.· 15 Fevereiro 1843, S§ 13 a 18.

IMPORTAÇÃO

1,2; para manter sua liberdade, indepen_
dencia e integridade creiJr~o-se as guard:l!f
naciouaes, Lei 18 Agoslo 1831, arl. 1 (eou.
Ouro Pr.); Lei 002, 19 Selembro 11:150, art1
(Diat.. 85.41); declarou-se haveI' a Sra. D.
Maria II perdida o direito á successão da
corôa do Imperio do Brasil, Lei 90, 30 Ou
tubro 1.835; crimes conlra elle. - Vid.
Crimes.

- seu casamento. - Vide lmperad(lT.

- preces p"O felici partLt se mandou fazer, Av. 7
Novembro 1844. (Jorn.297.)

BlPERIAL academia demarinha.- Vide kademia
dos Guardas AIu.rinhas.

~ academia müitar. - Vid. Academia e Escola
mililO1·.

;;.. academia de medicina. - Vide Ácademia de
~- medicina.

~ bri~ada da marinha. - Vide Artilharia da ma
rin!la.

lMPERIAES marinheiros. - Viii. Alari,theiros.

IMPERIO do Brasil é a associação politica de to
dos os cidadãos brasileiros que formão oma
nação livre e independente, Consl, arte 1 ;
seu lerritorio, arte :2; sua rórma de governo,
art. 3; sua dynaslía imperante, art. .&; sua
religião, arl. 5; seu herdeiro presumptivo
que titulo tem, afts. 105, 106; casamento
da herdeira presumptiva como será feito,
arte 120; nelIe pôde conservar-se 00 delle
sahir qualquer, e como, não causando pre
juizo a terceiro, arte 179, § 6; foi, e como,
reconhecido independente por Portugal,
Trat. 29 A~osto 1825; accordando-se não
serem admittidas colonias portugoezas a jun
tar-se ao Brasil, arte 3; reconheceu-se se
parada delle a província de Monlevidéo,
hoje CisplaLina, Gonv. 30 Agosto 1828, arLs.

IMPORTAÇÃO. - Vide Alfandegas, Cart. Re~. 28
Janeiro 1808, Dec. 1.1 .Junho dito. Trat. 1~
Fevereiro 1810, arts, 15, 16, Dec. 13 Maio
1810, etc., Cart. Reg. 2 Junho 1810, elc.,
Dec. 7 Al-tostu18LO, Res. 28 Setembro18tt,
Res. 1.3 Fevl'reiro 18L2, Provo La 13 Abril
1812, Alv. 26 Maio 1812, §5, Av. 7 [ ovem·
hro 1812, ele., Ajn te 18 Dezembro 18L2,
arte .4, elc., Av. 30 AgosLo 18J 3, etc., Porl
9 Novembro dito, Res. õ Abril 1815, etc.•
Av. 8 Abril 1816, etc., Av. 12 Março 1818,
etc., Alv. 25 Abril 1818, SS 1,13, etc., Av.
i7 Agoslo 1818, Res. 21 Outubro 1818, Av.
21 Novembro 1818, ele., Provo 16 Janeiro
1819, Provo 1. Fevereiro 1819, etc., Res.
2.· 6 Agusto 1819. Provo 27 Setembro 18l9,
Res. 2~ Novembro 1819, Port. 21 Abril 1820,
Res. 1. a e 2.· 11 Dezembro 1820, Dec.29
Abril 1821, etc., Res. 3.· 27 Setembro 1821,
Res. 1. Outubro 182t, L.ei Coust. Porl 28
Dezembro 1821, etc., Res. 21 Janeiro1822,
Dec. 12 NQ\'embro 1.822, etc., Res. 13 De
zembro 1822, Dec. 30 Dezembro 1822, elc.,
Prov. 29 JLI lho 1823, Res. 3. a 18 Oulubro
1823, Res. 1.~ Dezembro 1823, Porl 19 Ja
neiro 1.82!l, Res. 6 M.al·ço 1824., etc., Porto
1.a 1.7 Maio 1824, Res. 1. a 12 Juoho 182.4,
Res. 6. a 2 Dezembro 1824., Res. 3.· 16 De
zembro 1.82.4, Pod.1." e 2."13 Julho 1825,
Res. 1.- 28 dilo, Porl. 23 Fevereiro 1826,
Res. 8." 8 Abril 1826, Res. 1." 1.9 Abril
1826, Res. 3 Maio 1826, Res. 2. a 27 Maio
1~27, Trat. oJunho 1826, art. U, etc., art.
19, etc., Porto 2. a 26 Junho 1826. Res. l.a

i Julho 1826, Res. 5.' dilo, Provo 10 dilo,
Res. 6.- 16 Ago51o 1826, Prov~ 2." !J Outu
hro 1.826, Res. 1.· 9 Nuvembro 1826, ReS.
2.- diLo, Res. 1. a 18 dito. Res. 1.. e 2. a 6
Agosto 1827, Trat. 2. 0 19 Fevel'eiro 1810~
art. 29, etc., Lei 23 Outubro 1827. ele., L61
25 dito, ele., pago 72, Res. 1. a e 3. a 2ô No-
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-vembro 1827, Lei 27 Novembro 1827, Res.
6." 29 dito, Res. 6." 4Dezembro 1827, Res.
2." e 3."10 dito, Provo 5 Janeiro 1828, Av.
2.° 1.7 Janeiro 1828, Prov.l." 13 Fevereiro
1828, Av. 22 dito, Provo La 29 dito, Res.
2." 10 Março dito, Res. '7 Junho dito, Res.
i Outubro oito, Res. 7 dito, Res. 12 Novem
bro dito, Provo 2.·, 21 Janeiro 1829, Res.
U." i Marco 1830, Av. 2.°20 Junho 1831,
Provo 1.· e' 2.· 22 A~osto dilo, Res. lJ.· 30
Setemhro dito, Provo 17 Oulubro dilo, Dec.
36, 6 Maio 1839, etc., Dec. 294, 17 Maio
18li3, Circo 30 Setembro 1843, Dec. 376,
12 Agoslo 18ftJ" Ord. 3.· 13 Janeiro 18.&5,
Ord. 15 Fevereiro dito, Ord. 63, 16 Junho
j 8.&5, O/'d. 69, 26 dito, 01 d. 9.4, 23 Agosto
18à5, Av. 18 Setembro 1845, Ord. 29 dito,
Ord. 4 Fevereiro 1846, Ord.55, 17 Junho
1846, Ord. 75, 24 J olho dilo, Not. 22 Se
tembro dilo, Av. 29 Oulubro 18.&6, Av. 132,
19 Novembro dito, Av. 159, 31 Dezembro
dilo, Dec. 494, 13 Janeiro 18.&7, Not. 25
Junho 1847, Av. 27 Setembro 184'7, Av. 30
dito, Ueo. 536,1 Outubro 1847, ele., Av. 9
Dezembro 1847, Dec. 551,7 Fevereiro 18.48,
.A v. .4 Dezembro 18!J8, Ord. 77, 21 Marco
1849, Dac. Reg. 63a, 28. Agosto 1849, Av:1l
Março. 1!iõo. .

tMPORTAÇÃO: Av.f3 Outubro 1808. (Dicc. Ja,·.
Per. SOllZ. verbo .Q ireitos.)

- dos generos molhados de Portugal (> ilhas no
Brasil pagavão os direitos anteriores á Carl.
Reg. 28 Janeiro, Dec. 20 Outubro 1808.

- explicando-se a Cart. Reg. 2'8 JaQeiro e Dec. 11
Junho 1808 delerminou-se que fossem isen
tos de pagar direitos no Brasil os generos
que tivessem pago em Lisboa ou Porlo,
Dec. 28 Janeiro 180f).

.., isentárão-se, e como, dedireitosas materias pri
~as que servirem de base ás manufacturas
n~llionae.s, Alv. 28 A.bril1809, S1, 7, am-

o pliado. e declarado. pelos Alv. 6 Outubro
't810 e 13 Julho 1811; execulaeio em Res.
1.· 11 Outubro 11:121>, (CoU. N,d.)

IMPORTAçÃO de cada rolo de tabaco, e de
couros e algodão, e meios de sola a que
direitos .6cou subjeila para a junta do com
mercio, Av. 15 Julho 1809, S1.

- do ouro em pó no Brasil: providencia para
melhor arrecadação, Alv. 12 Fevereiro 1810.

de mercadorias inglezus e porluguezas uccor
dou·se a que direiLos serião subjeitas, Trat.
t 9 Fevereiro 1810, arts. Õ, 19.

de especiaria colhida de plantações do Brasil
foi ~enta de direitos, Alv. 7 Julho 1810.

- de generos e mercadorias inglezas por conla de
PorLuguezes foi subjeiLa a 15 p. %. peco 18
Qutubro '-810.

~ reciproca de vinhos nas Ilhas dos Açore§ rep;u
10u-se, Alv. 25 Outubro 1810. - Vid. Be
bidas•

dos generos ou fazendas entradas no deposito
de Gôa como foi regulada, §§ 9 a 19.

_ das manufacturas de fabricas nacionaes foi
isenlade direitos, ShO Alv. 4Fevereiro 1811.

de manufllcLuras de sabão, de azeite de palma,
e o mesmo azeile da Ilha de S. Thomé foi
isenta de direitos. Alv. 20 Setembro t813.

- sobre a de varios generos de commercio com
a regencia de Argel, Av. 23 Novembro 1813.
(B. Carn. Extr. 1.°)

- de vinhos de Pol'Lugal, etc., na Russia a qne
direitos accordou-se seria subjeila, e como,
Conv. e Tr~t. 29 Março 1816. (Cott. Delg.)

do arroz da Azia e Brasil. Porl19 Agosto 1815
(CoU. Delg.); POl't. 20 Junho 1817. (Colt.
cit,)
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IIPORTACÃO: renllcclio de direitos concedida
no Dec. 1J Junbo 1308 nflO aproveita aos
eslrangpiNs Dão sendo nllturali:<ados por se
acharem empregados consoles ou vice-con
sules de P()rl.ll~al nos porlos das 01111'35

naçõ.,s, Av. 11 Março 1817 (B. C,,,.n.
.Adit, 1) ; publicado em Edil. 11 rlito (/nd.
Alh, Di1"t'itoJ, pog, 66). - Vid. .,4". 3 De
tlt'mb,'o 1S16 anlle:co ao Dec. 20 Novemóro
1822. (Cult. Nub.)

__ sollre o Alv. 25 Ahri11818, S8, qnanlo á co
branca de tlireitos no caso de se dever o:lr o
premiu ortlenado, Provo 10 Outuhro 1818;
soLre O S 7. Dec. 22 Outubro 1818 (CDU.
Ouro Pr.); Res.tO, 13 D~zemhro1818.Res.
16. 17 Fevereiru, POl'l. 17, lS Maio, Hes. 2
Ã~osto, Av. 1;) Novembro 1S19 (lud. .rJlb.
lJi,'eilos, pago Gi); mandou·se cum prir exa
c\<lmenle as forrnalidatlcs prescriplas no S
13 Alv. e Porl. 21 Novembro para :Idmissãu
dos navios fl"ancezes, Porl. 10 Mdio 1S19
lCott. Dell{.}; mandada execular por Pvrt.
15 Junho 1~19 (CoU. ciL.); regulou-se a ma
neira de execular-~e o Alv. cito sobre os do
cumentos com que devem legalisar-se os
Jlavios vindos de portos eslran~eiros, Poel.
b Agosto 1319 (CoU. cit.); d"c1arOIl-se .0.

.Alv. cito e o de" Fevereiro 11311 sobc.e isen
ções ás embarcações de cOllstrucção eslran
J;eira, Porto 2." 2.~ Outubro 1819 (Coll. cit.);
providenciou.se á execução do Alv. 25 Abril
em relação aus navios vindos de poetos onde
lião hCJ\lves:-e consules porlugucles, Porto 8
Abril 1820 (Cult. Ddg.); dedararão se os
SS.ô, 9, 10 do Alv. cil. Dec. 13 Maio 1821.

- de escravos ladinos da Africa p3ra o Brasil por
tieus senhores, sl'odo para ~eu serviçn e não
para ne~orio, foi declararia livre, Av. 10
DI,zembro 1818. (lud. ALb. Dircito.s, pago
fii.}

- de livros no Rio de Janeiro foi dpcJ:lraoa livre
de direiltl!', Av. 26 Janeiro 1819 (Coll. Nnó.)
- Vid. Li~ros.

~ ~e trastes nsados na alfand('~ do Rio de Ja
Jlt'iro mandou-se fo:,se isenla de direilos. Ay.
20Maio 1.819. (Ind. ALb. Direitos, pllg. tid.)

IlIPORTAÇ!O: de seus direitfls no reino dos
PõliW5 B.,ixos, tarifa pulJlicoll-se, Edit. 2
Selell1bl'o 18tH (lnd. Alh. Direitos,pag.
68) ; fOI'lIlaliJ,lde dus coasules pIJrLllg"e1.eS
nos alte~ladlls, Av. 29 NoveUlbro 1819.
(CDU. Delg.)

- de sobrecellentes pal':1 embarcações mercan
tes, Porto 29 Dutubro 11:11 g) Res. 2." 27
Maio 1826, Ue:>. i3." 20 Fevereil'o 1827.
(CDU, Nab.)

de contas, cruzes e ohjeetos de devoção vinilos
na conJucta da Terra t)anta obliver~o oe5
pacho livre, Porto 4." 8 Novembro 1819.
(CDU. Delg.)

de madeiras de conslrllcção em 'lnalidane de
genertlS exclusivaUlenle prof.ll'io~ d'\ fazenda
publica foi isenla de dil'eilos, Re~. 29 Ftlve
reiro 1820. (Ind• .Alb. Direitos, pago 68.)

~ de fprragens portnguezas no Brasil foi livre ele
direilos alé novo regulam.ento da pauta, e
por que. Dec. iS Agusto 11:120•

.',

.:..- do S3): sobre inconvf'nienlps qne obstllvão ,
execução dos Dec. 16 e 29 Abril :11:tH, Av.
2 Julho 1821.

.:.... de gpneros estran~eiros e inglezes l~azidos d.e
Llshoa em elllLarcacões Je subdltos bra~J

leil'os ordenou-se lJl;e só rtl~seUl subjeillls a
15 p. % de direitos, Porl. 2.· 4 Março 1823.,
(CDU. Nl.lb.)

- de escravos: que direitos della se manClon co
J)rar. e como, em virlurie do Alv. 25 AI>rll
1818. elc., POl'l. 16 8elemiJI'o 1823 (Colt.
NClb.) j sobre enconlro pedido de ~i"eilot
pagos indevidamente ue outros, cuja carla
de guia se apresentou, deu-se soluç:lo coo
fonne o Dc.c. 12 Nl)"emhro 1822, 81'S. 2.
25 Setembro 18:!3 (CoLL. Nab.) j Ites. 3.
dilo; sobre oull'as fazendas. (CoLL. cit.)
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IMPORTAÇÃO de fazendas daAsia por negociantes
e navios estrangeiros, e não admissão a
despacho, solução a respeito deu-se con
forme Alv. 4 Fevereiro 1811, S 28, e Dec.
3 Fevereiro 1785. - Vid. Res. 2. a 6 No
vembro 1823 (Coil. Nab.); Provo 28 dito
(CoU. Ouro Pr.); Provo 20 Março 182.6. (CoU.
Nab.)

_ livre de direitos de artigos vindos para fabrica
de distillação negou-se, e por que. Res. 2. a

29 Novembro 1.823. (Coil Nab.)

- livre de direitos concedeu-se, e como, sob
:fiança de fazendas que em outra provincia o
pelicionario tinha em loja publica, Res. i. a

6 Fevereiro 1824 (CoU. Nab.); a outro com
exame mais minucioso do estado das fazen
das, etc. Res. 20 Maio 182h. (CoU. cit.)

de mercadorias proprias para commercio de
escravatura: sobre deduccão de seus direi
tos, conforme Alv. 26 Ma'io 1812 e Dec. i!
Novembro 1817. - Vid. Res. 1.a 8 Julho
182h. (CoU. Nab.)

r- devinhos : sobre a execução da Res. 30 Dezem
bro 1822 no Maranhão. - Vid. Porto 2. a 13
Setembro 182ft. (CoU. Nab.)

- de mercadorias portuguezas foi subjeita a 15
p. % de direitos além dos de baldeação e
reexportação anles estabelecidos, Trat. 29
Agosto 1825, art. 1.0, execulado por Dec. 10
Abril 1826, Av. 14 Outubro 1828. (CoU.
Nab.)

de gados de todas as especies, principalmente
cavallar, para criação, concedeu-se livre de
direitos a um particular. Porlo 2. a 29 Agosto
1825. (CoU. Nab.)-Vid. Gado.-Animaes.

~ de azeite de balêa declnrou-se não poder ser
prohibida visto o Alv. 24 Abril 1801 e Carl.
Reg. 2H Janeiro 1808. e Trat. 19 Fevereiro
18tO, Porto La, 18 Outubro 1825. (CoU.
Nab.) - Vid. Res. 9. a 13 A.bril 1826. (Cou.
Nab.)

lU

IMPORTAÇÃO: direitos de consumo pagão os
artigos salvados de navios francezes nau
fragados, despachados. Trat. 6 Junuo 1826,
art. 23; quanto ao art.14, S t.-Vid. .Art.
addic. 7 Junho 1826, m·t. 3.

de rapé estrangeiro communicou-se a Res. 1.~

1 Julho 1826, Provo 1.9 dito (CoU. Nab.) .

- de livros compostos por sabias brasileiros e
impressos nas typographias nacionaes foi
declarada isenta de direitos. Parlo 14 Outu
bro 1826. (CoU. Nab.)

- de cabotagem em embarcações estrangeiras
foi expressamente accordada prohibida.
Vid. Trat. com Inglaterra 17 A gosto 1.827.
al't. 10; seus direilos nas iml}ol'tações de ge
neros actualmente prohibida como seriao
:fixados uma vez qne seja franco seu con
sumo, art. 1.h. - Vid. Tl'at. com a Dina
marca 26 Outubro 1828, al't. 3, e Com os
Paizes Baixos 20 Dezembro dito, m't. 7.
Portugal~ 19 Maio 1836, art. 12.

- de comestíveis e medicamentos em navios na
ciooaes e estrangeiros para provincias ameB
cadas de fome foi isenta de direitos. Lei 25
Setembro 1827.

- de livros para asbibliothecas publicas foi isenta
de direitos. Res. 15 Novembro 1827.

- enlre o Brasil e as Cidades Ansealicas como
fui accol'dada e favorecida no Trat. 17 No
vembro 1827, arls. 4, 5; entre os Eslados
UniJos da America, Trat. 12 Dezembro
1828, art. 17; entre os Paizes Baixos, Trat.
20 Dezembro dito, arls. 6, 7, 9.

de sebo e graixn em navio americano dene
gou ·se, e por que. Av. 2.0 11 Janeiro 1828.
(Coll. Nab.)

- mandou-se informar si se e:Slglao direitos de
15 p. °/. sobre os generos de producção 00.
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indusliria brasileira transportados de umas
para outras provincias, e com que funda
:\..Dento. Porlo 1.' 1 Julho 1828. (Ind. Alb.
IJiTeitos, pago 71.)

IMPORTAÇÃO de quaesquer mercadorias e ge
neros estrangeiros foi subjeita a 15 p. %de
direitos. Lei 24 Setembro 1828.

isenta de direitos de machina de amassar pão
denegou-se. e por que. Res. 1." 10 Junlro
1830. (CoU. Nab.)

de moeda estrangeira de ouro e prata, e do
ouro e prata em pinha foi, e como, isenta
de direitos, Res. 10 Setembro 1830. - Vid.
Av. 1.°, 10 Maio 1831. (Coll. lVab.)

""'!" de mercadorias prohibidas ou sem pagar os di
reitos- devIaos como é punido quem fizer.
Cod. Crim. art. 177.

~ mappas d.ella se mandárão, e como, organisar
para serem presentes á camara dos depu
tados. Provo 20 Julho 1831. (CDU. Na~.)

de mercadorias ou generos -transportados de
uroas para outras provincias do Imperio foi
declarada isenta de direitos. Lei 15 Novem
bro 1831, art. 51, § 1; declarou-se não se
extender ás contribuições municipaes, Circo
8 Novembro 1832.

- seus direitos pertencem á receita geral. Lei 58,
8 Outubro 1833, art. 31, § 1.

mappas de sua qualidade, quantidade e valor
dos difl'erentes generos e efIeitos, e como
organisados, devem o~ consules brasileiros
em paiz estrangeil'o enviar, e em que prasas.
Dec. Reg. H Abril 1834, art. M; e as mesas
de rendas, Dec. Reg. 30 Maio 1836, art. 11 'j'~

§ 6. (Coll. Planc!l.)

- sobre seus impostos não podem as assembléas
provinciaeplegislar. Lei16.0, 12Agosto 1834,
al't, 12.

IMPORTAÇÃO de genefQs de producção bl'asi
leira de paizes estrangeiros é subjeila a
direitos por haverem perdido a nacionali
dade. Ord. 9 ,laneiro 1835.

- de gados na provincia de S. Pedro dos estados
visinhos foi isenta de direitos, Res. 3.' 6
Junho -1835.

de machinas, vapores, instl'umenlos e outros
artefaotos para serviço da companhia de na
vegação do Rio Doce foi isenta de direitos,
e por que tempo, Res. 23.° 17 Setembro
1835, art. 6, Dec. 8 Janeiro 1836, S10,
Dec. 9 Agosto 1836, § 10; ilem as para o
serviço de companhia para abertura da com·
municação dos municipios de Nova Friburgo
e Cantagallo com o de Macahé. Res. 57, 9
Outubro 1835, art. 5; e da estrada de ferro
de S. Paulo, Res. 6!J, 29 Outubro 1838,
art. IX.

por cabotagem: seus direitos serãq, e quando,
arrecadados pelas mesas de rendas. - Vid.
Alfandegas. Dec. Reg. 30 Maio 1836, art.
78; e como, arts. 113, 117, § õ. (CoU.
Planch.)

_ mercadorias estrangeiras importadas em algu
ma provincia depois de remoção e suspen
são de alfandega por motivo de gu~rra, bla:
queio ou acontecimento elltraordinario,eahi
havendo pago direitos, são sQbjeitas a novoS
em qualquer provin.cia para onde sejão de
novo importaqas. - Vid. Alfandegas, Dec.
Reg. 22 Junho 1836, art. 4; seus direitos
(15 p. O{o), que tambem se chamão de con-
sumo, são arrecadados nas alfandegas, li

como, e de que objectos, art. 88, S 1, .89' a
93, 94, 96, 97, 105 a 114; COII)O esCl'lptu
rados, art. Hf1, § 11; nos despachos por
factura, arte 218; como se deposilão para
reexportação, haldeação ou franquia, a~~s.
240, 2li.3, 2.[,4; rp.ercadorias como se ava11ao
para deducção, avts. 251, 252; nos portos
onde não houvér alfandega, arts. 293 a 296,
297, 299, 30i, 302, '305; na c~botageD1 de
mercad,orias estrang6iras, arts. 307, 310,
,311., 313 a 317. (CoU. Planck.)
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IMPORTAÇÃO de generos de estiva de primeira
necessidade, e despachados para consumo
na provincia do Pará foi isenta de direitos.
e por que praso. Lei 70,22 Outubro 1836,
art. 12.

- seus direitos foi o governo autorisado para ele
v:u nos generos das nações com quem o Im
perio não tiver tratados de commercio. Lei
60, 20 Outubro 1838, art. 20.

- declarou-se que o Trato com Portugal de 29
Agosto 1825 só se tinha considerado em
vigor na parle que obrigava a não exigir
mais de 15 p. %, por ter sido violado pri
meiramente pelo governo portuguez. Av. 29
Outubro 184.1 (.forno 283); OJf. 30 dito.
(Jorn. dito.)

::..- nomeou-se commissão para organisar, 6 sob
que bases, a nova pauta dos direitos das
alfandegas. Lei 24.3. 30 Novembro 1.8fl1. art.
lO. § 1.. - Vid. Alfandegas. Dec. 294., i7
Maio 18~3.

_ de relogios de algibeira, joias, vasos e utensis
de ouro ou prata foi reduzida a 5 p. % de
direitos além do expediente, Lei 2lt3, 30
Novembro 18.41, art. 18; declarou-se refe
rir-se aos que se pagavão sómente do valor
dos feitios. Ord. 25 Fevereiro 1.8.42 (Jorno
6lI); explicado o cito art. por Ord. 31 Outu
bro 1842.

- mappas della se farão, e como, na secretaria
dos negocios estrangeiros. Dec. Reg. i35,
26 Fevereiro 18.42, art. 12. § 5.

de restos de mercadorias naufragadas arrema
tadas no Imperio paga direitos. e por que.
Ord. 1 Agosto 1843. (Jorno 237.)

de seus direitos por 10 annos forão isentos o
papel de bananeira e quaesquer ouLros pro
-duclt>s della. Res. 312, 18 Outubro 1843,
art.2.

IMPORTA çÃO : os direitos de 25 p. %que pagava
o sal estrangeiro (bem como os de expe
diente e armazenagem addicional), forão
substituídos pela taxa de 2~0 réis por al
queire. Lei 317, 21. Outubro 18!J3. art. 25,
§ 1. prorogada pela Res. 346, 24. Maio
1845, arl. 1.

- do chá estrangeiro a que direitos é subjeita.
Vid. Citá.

- de polvora. - Vid. PolVOl·a.

- de Africanos. - Vid. .Africanos.

- de objectos para fornecimento de embarcações
de guerra. - Vid. Embarcações de gue1-ra.

- de instrumentos mathematicos. - Vid. Ins
trumentos.

- foi revogada Lei Provine. de Minas que estabe
leceu direitos de entrada sobre os anirnaes
que importassem generos que não forem
de producção das provincias limitrophes.
Res. 347 A, 2!J Maio 184.5.

de machinas de vapor para uso do paiz é isenta
de direitos. Ord. 53, 31 Maio 1845.

declarou-se que os generos isentos de direitos
de consumo não estão mais subjeitos á ar
mazenagem addicional. Ord. 81,21 Jnlho
18á5.

- pelos seus i p. O}o lançados na tarifa foi substi
tuida, a armazeoa~em de 1/.4 p. % do valor
dos generos, arrecadado conforme o Oec. 12
Agosto 18la4, Lei 369, i8 Selembro 18ll5,
art. i9; e como expedido, art. 21.

_ de cooros charques e prodoctos de gado vac
cum pelo interior do Rio Grande do Su!. de
Estado Oriental e limitrophes; e pelo lnte-

II"
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rio\' do Paril como foi favorecida. Lei 369
cit., art. '25; sendo transportados em navios
brasileiros, Oed. 115, 18 Outubl'o 18M;
autorisado o estabelecimento de direitos
pela Lei 555, 15 Junho 1850, arls. 12, 13.
(Dial'.8431.)

IMPORTAÇÃO de inachi.n3s que o ~overno deter
e minar para as fabricas de tecidos de algodão

no 1m perio farão isentas de direitos. Res.
386, 8 Agosto 1846.

estabeleceu-se a regra que se deve observar na
isenção de direi los concedida aos chefes das
missões diplomaticas acreditados na côrle
para melhor execução do art. 91, S 3, do
Reg. 22 Junho, Dec. 477, 8 Outubro 1846.

- seus direitos elevárão-se a 80 p. % sobre a
roupa, calçado e obras de mnrceneria vindas
de paiz estraoj?;eiro. Lei 51lJ, 28 Outubro
1848, art. 9, S1; para cuja execnção. Ord.
165. 30 Dezembro dilo, Ord. 11." 12 Ja
neiro 1849; calçado mandou-se despachar
por factura, Dec. 619, 7 Julho 1849.

- as barras de ouro e prata continuão a ser isen·
tas de direitos de consumo. Ord. 15. a '16
Janeiro 1869.

- direitos cobrados de cavallos do Caho da Boa
, Esperança se mandou fossem relativos por

serem aquelles de raça nova e util. Av. 24
Janeiro 18.&9. (Dia?'.8031.)

..... direitos de consumo paga, e quando, a sisalha
de cobre. Ord. .&6,26 Fevereiro 1849.

- providenciou-se sobre leis provinciaes do Pará
que eSlabelecerão impostos sobre liquidos
espirituosos, sabão e tabaco de fumo não
fabricados na provincia.' Av. 26 Novembro
1.849. (Diar. 8268.) .

IMPORTAÇÃO de objectos destinados ao com
mercio prohibio-se á colonia agricola con
senlida em Sanla Cntharina, S2; e quaes,
isentos de direi los , S8 , Res. 537, 15 Maio
1850 (Dia1'. 8.&35); esclareciq.o por Av. 9
Outubro :1850. (Dia1'. 8555.)

- restringia-se o despacho de mercadorias estran·
geiras com carlas de ~uia ás alfandegas prio.
cipae do Imperio, ficando assim subjeitas
a pagar direilos de consumo nas alfandegas
importadoras as mercadorias estrangeiras
de~pacbadas de qualquer das outras pro
vincias do Imperio. Dec. 675, II Julho
1850. (Dial'. 8A41.)

- sobre execução dos arts. 313, 227 do Rej?;. 22
Junho, Ord. 29 Agosto 1850. (Dia?'. 8487.)

a simples qualificação de nacionaes não aproo
veita ás fahricas que a tiverem, para gosar
do privilegio de isenção de direi los de mate
rias primas. Dec. 706, 8 Outubro 1850.
(Dim'. 8534.)

sua estatistica de todo o Imperio é organisada
pela directoria geral das rendas publicas.
Dec. 736, 20 Novembro 1850, art. 16, § 3.
(Dim'. 8557.)

- -embarcações estrangeiras que tivel'em em P?f
tos do Imperio carregado para o estrangeiro
generos nacionaes, arribando a porto. do
Imperio e vendendo-os, pagaráõ direitos
de consnmo, e por que. Av. 9 Novemhro
1850. (Dia?'. 8548,)

- sobreceUentes de embarcacões de diversa na
tureza quaes, e quando: são isentos de di
reitos de consumo, e quaes não. Av. 9 De
zembro 1.850. (Diar. 8577.)
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JMPOSTOS: reciprocidade delles enlre diversas
, nacões. - Vid. Direitos. Trat. 19 Fevereiro
1 1810, arls. 3, 4, 7, etc.

_ sobre sola e atanados a beneficio de camara e
.. obras, Alv. 27 Junho 1816, § 8. - Vid.

COU1'OS •

•- de carros: mandou-se concorrer os proprieta
rios deHes que sobre tal imposição quizes-

1-1 sem avançar-se por se achar a me ma em
administração. Edito 5 Janeiro 1.818. (Ind.
Alb. Imposto.)

:.- da arrematação de sellS contractos que propinas
. se pagavão. - Vid. Contmclos. Res. 3 Julho

1.818, etc.

-:...- encarregados á administração de diversas ren
~ das: seus exlraviadores incorrem nas penas

dos eXlraviadores de direilos nacionaes.
Dec. In·str. !l Fevereiro 1823, art. 53.

~ iniciativa sobre el1es é privativa da camara dos
deputados. Const. art. 36, § 1; nelles n_ão
inlendião os conselhos geraes, art. 83, $ 3.

atrazados no Rio de Janeiro: sua arrecadação
commelteu-se a um dezembargador. Dec.
14 Julho 1826 (CoU. Nab.); Dec. 1.° 1.8
Setembro dito. (CoU. cit.)

'- sobre escravos, de 800 réis para a policia. -
, Vid. Escl"avos. Res. 2. a 6 Agosto 1827.

~ do quinto sobre o ouro. - Vid. Ouro. Lei 26
Oulubro 1.827.

7"" sobre tabaco, assucar e algodão. - Vid. as re·
feridas palavras. Lei 5 Novembro 1827,
art. 3.

{ ~

r sobre heranças e legados. - Vid. Taxa. Lei 16
Novembro 1.827, art. 37.

IMPOSTOS que se cobravão pela mesa de ins
pecção da Bahia se pozerão á disposição do
goveruo para o lroco de cohre na dila pro
víncia. Dec. 27 Novembro 1827.

- denominado - donativo. - Vid. esta palavra.
Provo 5 Janeiro 1828.

- pedidos pela camara da cidade de Cabo Frio
para obras de sua casa e cadêa declarou-se
não lerem logar. Av. 30 Julho 1828. (lnd.
Alb. Imposto.)

sobre sal para fadura de estradas. - Vid. Es.
tradas. Lei 26 Agoslo 1828.

estabelecidos pelo Alv. 22 Janeiro 1810 a favo"r
da provedoria mór da saútle forão applica
dos á caixa de amorlisação. Res. 26 Setem-
bro 1828. .

existentes em todas as provincias do Imperio
duranle o anno de 1829 conlinuaraó a co
brar-se até que por lei se publique sua
derogação, ou sejão substituidos por oulros.
conforme o art. 171 da constiluicão. Lei 8
Outubro 1828, art. 6. •

fôro gl'ande - sobre encapadores de sal.
Vid. Camaras. Av. 5 Janeiro 1829.

- pertencenles á fazenda publica em Santa Ca
tharina como passárão a ser administrados e
cobrados. Provo 2. a 3 Outubro 1829. (Cott.
Nab.)

empregado publico encarregado deHes quando
commelte concussão. Cod. Crim. art. 135,
§§ 1, 2,136.

a arrecadação dos que estavão a cargo dos jui
zes lerritoriaes passou a ser feita e fiscalisada
pelas mesas de diversas rendas ou col1ectores
commissarios. Lei 15 Novembro 1831., 3rt.
54. - Vid. Lei 317,21 Outubro 1843, art. &0.
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IIPOSTOS, e quaes, são arrecadados pejas mesas
de diversas rendas. Dec. Reg. 26 Março
1.833, arts. 2, 23, 48; subslituido pelo Dec.
Reg. 30 Maio 1.836, arls. 73 a 76. (CoU.
Planch.)

quaes ficárão pertencendo á receita geral, arte
31, guaes á provincial, art. 35, etc. Lei 58,
8 Oulubro 1833, Lei 40, 3 Outubro 1.83ft,
arls. 36 a 39.

- e quaes, fie concederão ao banco do Brasil,
autorisado.-Vide Banco. Lei 59, 8 Outubro
1.833, arl. 5,552,4,5; mandados, ecomo,
cobrar em separado. Ord. 5 De;:embro 1833.
(M ano Collecl.)

- sobre sua arrecadacão em cobre devem as col
lectorias regular~se pela Lei 3 e Reg. 8 Ou
tuhro 1833. Ord. 17 Outubro 1833. (Man.
Collect. )

- necessarios para as despezas municipaes e pro
vinciaes são decretados pelas assembléas
provinciaes. Lei :16.o 12 Agoslo 1834, arte
10, S5.

- provinciaes: deu-se regulamento para averi
guação, etc., de toda a divida acliva actual
proveniente delles. Reg. 4 Abril 1.837.

- proviociaes não podem jámais ser arrecadados
pelas alfandegas, sem que os respectivos
regulamentos sejão previamente remeUidos
ao ministro da fazenda para resolver. Circo
i 99, 4 Fevereiro 1.84O.

- sobre empregos geraes não podem as assem
bléllS provinciaes estabelecer. Av. 70utubro
1.8!12. (Iorn. 276.)

declarou-se que a disposição das Circo 2& Ou
tubro e 31 Delembro 18â5 não inhibio de
se usar dos meios judiciaes conlra os deve
dores que não quizerem pagar ami...avel
mente suas dividas. Ord. 58,23 Junho1846.

IMPOSTOS sobre coUectores negligentes em fazer
seus lancamentos. - Vide Collectores. Ord.
50, 18 Março 18!!7. '

- provinciaes não é a renda geral obrigada a sal
tisfazer, e por que. Av. 24 Fevereiro 1848-1
(Gaz. Off. 49, 3.o vol.)

os livros escripturados pelos seus arrematan":
tes mandárão-se recolher ás lhesom'arias, lt

numerar-se e rubricar-se como os dos col
lectores. Ord. 65, 9 Marco 18119. ~

geraes para arrecadação podem ser encarre";
gados aos agentes dos correios em districtos
pequenos e distantes, dando-se-lhes nomet\:
ções. Ord. 169, 30 Junho 1.84.9.

quaes aclualmente constituem renda geraL1

Lei 555, 15 Junho 1850, art. 9, n. o 1. a 8i
(Diar. 8431); prorogada pela Lei 586, 6 Se,,;
tembro dito, arte 1. (Dim'. 8502.)

- da policia sobre carroças, gondolas e omni~
bus. - Vide estas palavras. Lei 586, 6 Se ~

lembro 1850, arte 7.

sobre barcos do interior e exterior, e de sui
compra ou venda, - Vide Embarcaçãcs1l1Q')
cantes e Lei 586 cito al·ts. 8, 9.

alguns não pagão as condecorações aos offi..'
ciaes e praças do exercito e armada em 1'84

muneração de serviços militares. Lei 58li
cit. art. 16 (Dim·. 8502); explicado pelo A.,~

25 Outubro 1850. (Diar. 8537.)

de botequim e tabernas. - Vide BolequiTls~,

Lojas.

da decima urbana, addicional das corporaçÕ8lf.
de mão morta, e de legoa além da demar~

cação. - Vide Decima.
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plPOSTOS da decima dos legados e heranças. 
Vid. Taxa.

~ das casas de leilão e modas. - Vid. Casas.

~

!- da dizima da chancellaria, e 2 p. % subsli
tuitivo. - Vid. Cltancellm'ia (dizima).

,.. do dizimo de exportação. - Vid. Dizimos.

fi' -de meia sisa de escravos vendidos. - Vid. Es
cravos.

;.... de sisa de bens de raiz. - Vid. Sisa, Bens.

:;..- denominados do banco.- Vid. Lojas~ Seges~
EmbQ1'cações.

E addicional sobre bebidas espirituosas. - Vid.
Bebidas.

- da taxa dos correios e escravos. - Vid. estas
palavras.

...,.. sobre l11ineI'nção do ouro e outros metaes. -
- Vid. Mirie1'açâo.

~ do seIlo do papel e leltras. - Vid. Sello~ Let
tras.

sobre consumo de aguardentes e carnes verdes.
- Vid. eslas palavras.

~ sobre loterias. -- Vid. Lott,1,ias.

-. Vid. Contribtllções~ Di1·eitos.

deu-se regulamento aos procuradores dos feitos
da fazenda, para promoção' das causas exe
cutivas para cobrança da divida activa.
Vid. Inst1·. 3i Janeiro 1851 e art. 5. (Diar.
8639.)

IMPOSSilllLIDADE de entrar em exerOlcto de
lagar, quando e como, isenta os juizes de
direito d.e flostituirem o ordenado recebido.
- Vid. Juiz de direito. Res. 660, 28 Junho
1850, art. 3. (Dim'.8!l95.)

IMPRENSÁ: a impressão regia no Rio de Janeiro
ficou subjeita ao governo e administração
da secretaria dos estrangeiros e guerra.
Dec. 13 Maio 1808; deu-se-Ihe regimento
provisorio. Av. e ln lI'. 2á Junho 1808
(CDU. Nab,), e addilamento 26 Julho 1.808
(CDU. cit.); ordenou-se não remeltesse pelos
correios os papeis deslinados á venda, Av. 1.6
Agosto dito (Coil. cit.); nomeou-se para ena
escrevente e escriptllrario, 2 Dec. 19 Outu
bro dito (CDU, cit.); fixou-se de quando
venceria ordenado, Dec. 1.. o 5 Novembro
dito (CDU. cil); sobre ordenados pedidos por
aprendiz de fundidor de letras, guarda-livros
e i.o escripturárib, 2.° e aponlador e paga
dor, portei("o~ fiel e éompl'ádores, Av. 26
J aueiro 1811 (CDU. cit.); regulamenlo dos
aprendizes estabeleceu-se, Av. (j Fevereiro
dito (CoU. cit.); augmento de salario aos
ap-rendizes de compositor, e como, orde
nou-se, Av. 2 Maio dito (CDU. cit.); venci
mento de seu porteiro, fiel e comprador al
terou-se, Av. 27 Junho 1812 (CoU. cit.);
Ãv. 22Pevet!àiro1813 (CoU. oit.); derão"s8
próviden~ias interinas, e qnâes. para re
gulamento, Dec. eProvido 17 Fevereiro 1815
(CDU. oit.); nomeação de almoxarife, e com
que ordenado, Dec. 1. 0 12 Abril dito (CDU.
ciL); e dous adminislràdOl'es Ou mestres.
Dac. 2.° 3.° dIlo (CoU. tit.); fiança do almo
xarife designou-se. Av. 3 Julho diLo (CDU.
cit.); sobre o privilegio exolu IVO da Gazeta
e periodicos publicados na côrte, Av. 4
Agosto dito (CDU. cit.); ao deputado de sua
junto directoria derão-se Casas. Av. U JIf
nho 1821 (CDU. cit.); hrJpressão de altas,
baixas, papeletas, guias, conhecimenlos e
mais papeis do hospital militar e commis
.sariado. Porl. 30JuJho 182.&. (CoU. cit.)
Vid. Lei 7 Dezem67'o 1830 infi'a.

- suspendeu-se provisol'jamente a censura pm
via. - Vid. OenSll1'a. Dec. 2 Março 1821,
etc.
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IMPRENSA: o procurador da corôa foi desone
rado, e por que, das funcções de procurador
fiscal dos delictos da liberdade da imprensa.
Dec. 6 Junho 1823.

- mandou-se pôr em execução o projecto de lei
sobre a liberdade de imprensa de 2 Ontu
bro 1823, Dec. 22 Novembro 1823; decla
rou-se que o ad. 8 comprehendia () abuso
dirigido a infamar ou injurair a cada uma
das camaras, Res. 1.3 Setembro 1827, sub
slituida pela Lei 20 Setembro 1830. - Vid.
Lei intra.

- resposta pelo ministro de estrangeiros dada á
reclamação do agente francez sobre insultos
em periodico conlra a sua nação. - Vide
Not. 19 Maio 182~. (Coll. Nab.)

- mandárão-se imprimir as partes do estado das
embarcações da armada. Av. 22 Fevereiro
1826. (CoU. Nab.)

- os mappas geographicos etc., devem ser litho
graphados e postos á venda. Res. til Junho
1830.

- quem é responsavel pelos seus abusos, e como.
Lei 20 Setembro 1830, art. 7, substituida
pelo Cod. Crim. arls. 7, 9, § 1; sequestro
de peças, arts. 23, 3ft, 36. - Vid. Cod. Proc.
arte 252, etc., infi'a; obrigações dos impres
sores, arls. 5il, fJ5. - Vide Cad. Crim. arte
307, Cod. Proc. arts. 280,286; por elJa se
publicão os nomes dos jurados multados,
etc., e como, art. 76.

- extinguio·se a junta de direcção da typographia
nacional, e deu-se nova fórma á soa admi
nistração. Lei 7 Dezembro 1830.

- em seus deliclos não se dá complicidade.
Cod. Crim. arte 8.

t- calumnias e injurias por meio della commet
lidas como serão punidas. Cod. Crim. ar16.
230,237.

IMPRENSA.: quando por meio della se commetlc.
furlo. Cod. Crim. art. 261.

- uso indevido deHa quando, e como, e em qo~
casos se verifica. Cod. Crim. arls. 303 ít

307.

- a accusação nos crimes de seus abusos per
tence ao promotor nos casos dos arts. 900
99, 111-}, 2ú2, 244, 277 a 279 Cod. Crim.
Cod. cito art. 312; na accusação e stlntença
em taes crimes como se procede. Cod.
Proc. arts. 252, 271 (declarado por Av. 4 e
6 Outubro 1.83ú, á Fevereiro, 13 Abril 1835J.
arts. 272 a 274, 312. Reg. 120, 31 Janeir~

1842, arte 385.

- formação da culpa e seu dislriclo nos crimes
de seus abusos. - Vide Culpa.

_ para proceder-se ao corpo de delido devia o
promotor junlar os periodicos com declara
ção dos crimes em que os julgar compre
hendidos. 2 Av. 14 Março i837.

- por elJa se devem publiear os editaes de con~

locação dos cooseluos de qualificação d~

guarda nacional. - Vide Guardas nacionaes-;
Dec. 722, 25 Outubro 1850, arte 8.

- declarou o governo (de accordo com o procu
rador do corôa em 30 de .Julho de 1850.
e consulla do consolho d'Estado 17 Novem
bro dilo, Res. ti Dezembro dito; conlra o
accordão da relação de Pernambuco 20 Março
i8/'9; e d:> supremo tribunal 22 Agosto
1.848 e Ofi'. do presidente de.te tribunal
de 11 Fevereiro 1850) que os delictos da
imprensa regendo-se pelo Cad. Proc., It

não pela Lei 20 Selembro 1830, são julgadOS
pelas auloridadf'8 policiaes e criminaes, 8'

Dão pelo jnry , salvo se eXCederE'ID a alçada.
daquellas. Av. 15 Jan~iro 1851. (DijJr~
8614.)

- Vid. T)'pographias.
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INCENDIOS

IMPRESSÃO Regia. - Vid. Imprensa.

IMPRESSOR quando responde pelos abusos, e
como, Proj. 2 Oulubro 1823, art. 16, obser
vado pelo Dec. 22 Novembro dito, e Res. 11
Setembro 1.826, subsliluido pela Lei 20 Se
tembro 1830, arls. 7 a 1:3, 54, 55, substi
tuido pelo Cod. Crim. arls. 7, 9, S1, 304
a 307. Cod. Proc. arts. 312,280. - Vid.
Culpa.

IMPRESSOS: sua publicação indevida como é pro
cessada e punida. - Vid. Imprensa. Proj. 2
Outubro 1823, art. 16. observado pelo Dec.
22 Novembro '1823 e Res. 11 Setembro 1826,
substiluido.pela Lei 20 Setemhr,) t830, arts.
23, 50, 52. Cod. Proc. arts. 252, 271, 272
a 274,279, Reg. 120. 3 LJaneiro 18!l2, art.
385. - Vid. Cad. Crim. al't. 7, § 4, 90, 99..
230, 237. 277 a 279, 304. 306.

:- da typographia nacional se distribuem.-Vid.
Imprensa. Lei 7 Dezembro 1~30, art. 6.

IMPUGNAÇÃO nas alfandegas. - Tid. Al{andeF;as.

~ de embargos.-Víd. Reg. 3 Janeiro 1833. al·t.
68, declarado pelo Av. 66, 19 Abril 1838.
Dec. 29 Novembro 1837, art. 2.

IMPUTAÇÃO offensiva como é punivel. - Vid.
Lei 20 Setembro 1830. art. 2. S 7, ti, 12,
art. 7!l, s"bstituidos Cad. C,·im. art. 229. ele.
Cod. Proc. arl. 307.

INCAPACIDADE physica ou moral produz sus
pensão dos direitos civicos. Const art. 8,
§ t.

- do Imperador para governar como averiguada
dà JogaI" a tomar o governo o príncipe im
perial como regente. Consto art. 126.

- para o serviço da guarda nacional proveniente

de moleslias como se deve fazer constar.
Dec. 722, 25 Oulubro 1850, art. 21. (Diar.
8541.)

INCENDIOS. - Vid. Fogos.

e consumo de livros e papeis criminaes: como
se mandou fossem estes snppridos. - Vid.
ProiJ. 1.·,26 Abl'il18i9. (CoU. Nab.)

autorisa entrada na C}lsa do cidadão sem con
senlimento deste. Lei Consto Porl. ii Outu
bro 1822. ~ 1, mandada observar peja Lei
20 Outubro 1823, art. 2, Cod. Crim. art.
209, Cod. Proe. art. 197, Reg. 120, 31 Ja
neiro 1842, art. 126.

- de navios e arseuaes ioiml{1;os portl1~uezes forão
os corsarins brasileiros 311lorisados a prati
car. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 3,
arts, 6, 7.

- _providencias para os acautelar e alalhar devem
ascamaras mnnicipoes dar em suas posluras.
Lei 1 Outubro 1828, art. 66, S 3.

icados para commettimenlo do crime são
circumstancia aggravante. Cod. Crim. art.
16, S 2. .

- de uma casa particular na côrte: agradeceu-se
o auxilio prestado pelas forças navaes fran
cezas. Not. 8, Av. 10 Janeiro 1831. (CoU.
Nab.)

- - nas mesas de diversas rendas autorisão a aber
tnra de sua casa fóra das hor'ls competen
tes. Reg. 30Maio183G,arl. 66 (CoU. Planck.);
bem assim as das thesourarias. Ord. 254,
13 Dezembro 1849.

- justi6cão entrada em embarcações indepen
dente delicença da alfandega. Reg. 22Junho
1836, art.1lJ5. S3 (CoU. Planch.) , explicado
pelo Av. 62, 27 Fevereiro 1849,
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INCORRIGIBILIDADE

lNCENDIOS: despez:ls urgenles são as com os
reparos de estrago occa5ionadns POl' incp.n
dio nos predios naciollaes, pubJico~ eslabe
lecimentos e embal'cacões ua armada. Dec.
158, 7 Moio 18á2, a1:t, 1, § 9.

INDEMNISACÃ.üo

do serviço os officiaes que a tiverem. Dec.
Instl" á Dezemhro 1822, S 3. - Vid. ltes.
260, 1 Drzembl'O 1841. al'l, 2, § 3; a respeilO
dos cHdetes f'fi laes círcum tarrcias se mano
dou procedei', e como, para demissão. Provo
12 Maio 1849. (Dim'. 8123.)

_ voluntariamp.ote feilos 00 navio por sna tripu
laçflO são presul1\pçàn legal do empre.go da
embarcacão no Lntfico de Africanos. Dec.
708, 1!l Onlublo 1850, arl. 33, § õ; e esla
belece a boa presa da eUlharcação, art. 34.
(D ia1" 8526.)

INCERTEZA elo cvenlo é Dl'ce~sarill para gue
subsista o contracto de seguro. Reg. SeguI'.
arls. 12, '14, 15, a Jpl'ovar/o pela Re". 30
Agoslo 1820. (', I:~, lllce'( , Rlgltla
mento. )

INCOMMU ICAVEL não deve o JUIZ ler Or"eso
aléLD do tempo que a lei marcar, csobque
penas. Cod. Crim. art. 181.

I~COMPETENCIAde juizo delerminou-se ná p~

dHia anoullél1' os aclos pnl\icado5 pel JU1-
zes almolacés dppois das leis (lue Cl" ns
camal as e juizes de p:lZ, em vid as
al1ribuil;ões de almolacerin. nes. 2(
18;)0, art. 4.

nullos são os decisões prorf'ridas pelo jl1ry que
não fór compelente. Lei 20 Selembro 1830,
art. 68. - Vid. Cod. P1·OC. arl. 325.

suscilada como queslão ,preliminar em pro
cesso pl'ranLe as Relações como se decidirá
antes ela queslão principal. Dec. 28 AgostO
1834.

INCONTINENCIA publica e escandalosa no em
pregado publico quando é commellida como
é punivel. Cod. Crim. art. 166.

INCORRIGIBlLTDADE de conducLa provada le~al

menle é motivo para serem lançados fóra

INCURSOES de Iudios. - Vid. Indios.

INDEM lISAÇÃO não é a fazendo puhlica. oh1'i
gaJa a concec1t-'r a ql1alquel' proprielario de
ollicio de justiça ou fazenda quando a ex
tinguir ou tiror por erro ou prev3ricação.
Vid. Rf'S. 2lj AI aio J 809 (Colt. Nab ); Res. 3.'
1 Julho 18:26 (Cult. cit.); Res. 16 Junho 1830.
(CoU. cil.)

(satisfação) da parte offcndida por atac{ue hos
til acconlbu-se seria procmada pelas parles
conlracbmlps. Trai. com Inglaterra 19 Fe
ve1'eiro 1810, art. 2.

de perdOls e pl'eJUlzos de propriedade prove
nientes da amigave} occupação de Gôa peja
Crfl-Brl'La"ba accordou-se, ecamo. Trat.19
Fevereiro 1810, art. 5.

de qllal"fuer pt'rda ou damnificação em carre
gamento que o govprno porluguez tornar a
seu cuidado ou glHlrda foi convencionada.
"Trat. com Inglaterra 19 Fevereiro 1810,
art. 17.

por excesso ele salarios.- Vicl. Carl. Reg. 5 la
1wiTo 1811, cal. 3.' (CoU. Nab.)

de terrenos pertencentes á fahrica da polvora
da Lagôa. - Vid. Bemfeitoí'ias. Dec. h.o 18
Julho 1811, etc.

pecumarIa que a França devia fornecer fi?S

alliados accordOll-se. Conv. 20 Novembro
1.815. (CoU. Nab.)
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INDEMNISAClo.
INDEMNISAÇÃO sobre as indemnisações pedidas

pelos proprietarios e interessados nus navios
empre~ados no commercio di! escravatura,
e qne forão capturados pp.la Grã-Bretanha.
- Vid. Conv. 28 JuLho 1817 , ar/s. 9. 1. O,
11, Reg. annexo n. 03. arts. 1, 6. 8, 9, 13.
Res. 22 Selembro 1317 (CoU. Nab.); Res.
21 Abril1S30. (CoLL. cit.)

de volumes desapparecidos de alfande~as a
quem incumbe. - Vid. ALfrmdl!gas. Rp.s. 5
Abl,il 18U, etc. Provo 15 Ülltllbrt) 1.826,
Res. 2." 29 Julho 1828. (CoLl.I'lab.)

- por desapropl'iação. - ViJ. Desapl'opriação.
Dec. 21 Maio 1821, ele.

sobre a de um preto indevidamente preso, e
de escrava igualmente relida. - Vid. Provo
8 Agosto 1.821. (CoLL. Nab.)

?- DoS postos não é praticave1. Provo 19 Julho
1823 (CoiL. Ouro Pr.); 10 Setembro 1824
(Repert. Cunho Mat. SlIppL. lndemnisação
n.- 2); 2,15 Março 1827. {Repert. cito n. o 2.)

f- de despeza com a remessa da Iropa lusitana
apresada.-Vida Porto 1.- 5 S~tembro 18~3.

(CoU. Nab.)

i- do damno commeltido com a iujuria imprl'ssa
haverá logar. si os juizes o declararem. Proj.
2 Outubro 1823, art~. 1lJ. 15. 39, mandado
observar pelo Dec. 22 Novembro 1823.
Vid. Lei 20 Setembro 1830. art. 32. Cad.
Proc. art. 269, § 5, Lei 261, 3 Dezembro
181,1, arts. 58 a 64, 68, Reg. 120, 31 Ja
neiro 1842, arts. 366 a 372.

- ordenou-se a favor de um particular fabricante,
de escravos operarias que fôra obrigado a
liberlar para o seniço do exercito. Provo
23 Outubro 1823. (CoU. Nab.)

~ reconheceu direito a eIla em um ex-superin
tendenle de decima alcançado conlra o seu
escrivão que dera cansa ao mesmo alcance.
Res. 2.- 9 Dezembro 1823. (CDU. Nab.)

m

INDEM~ISAÇÃO sobre a pedida pelos pre)UlZOS
causados em embarcação com tran porle de
tropa. Res. L" 1 Abril 1824. (CoU. Nab.)

- de generos edireitos tiraelos com força armada
a um parlicular, DO tempo da guerra no
Ceará, declarou-se <;ó porler sel' atlf'nrlida
pela assembléa geral. Res. 3." 26 Maio
1825. (CoU. Nab.)

- a favor dQS cofres publicos ordE'onu-se contra
o presidente rebelde de Pernambuco pelos
ordenados vencidos por empre~adlls publi
cos que substituirão oulros illegallOenle ele
milliuos. Res. 30 Julho 1825. (CoU. Nab.)

- de justo valor se accordou conceder-se ás re
clamações public;ls de governo a governo
com restiluição tambem dos objectos I'ecla
mados. Trat. com Portu~al29 Agosto 1825,
arls. 9. 6; para cuja execuçiio. ReL e arts.
annexos it dila Conv. (Coil. Nab. png. 1li9);
Circo /, Julho 182ô (Coll. Ouro p/'.); lnstr.
31 Março e annexas 3 Selembro 1827. (CoU.
Nab.)

- mandou-se dar de canôas e escravos e mais
objectos em i~uaes circumstancias violenta
mente apresados pur Jord Cocbrane no Ma
ranhão. prestadas as necessarias juslifica
ções. Res. 3." 26 J:meiro 1826 (CoU.
Nab.); sobre a de objectos lomados pelo
general D. Alvaro para fornecimento de
tropa. - Viu. Rcs. 3." 18 JuLho 1826 (CoU.
cit.); sobre oult'a de carne secca, escravos e
embarcaçãn pelo ~eneral Lahatut na Bahia.
Res. 3." 12 Setembro 1826 (CoU. cit.) ; so
bre oulra de generus lomados para Eerviço
de gnerra em Ser~ipe, Res. 12 Maio 1828
(CoU. cit.); sobre a de quantia eXlorqllida, a
titulo de propriedade portugueza no Mara
nhão pelo mar'quez do Maranhão, Res. 1.·
11 Julho 1828 (CoU. cit.); sobre a de parle
da carga de navio apr~sado pelo dito mar·
quer., Res. 2." 11 dito (CoU. cit.); sobre a
de generos tirados pela intendencia da ma
rinha da Bauia para fornecimento da esqua
dra. Res. 3.· 22 Selembro 1830. (CoU. cit.)

J1"
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IND'EMNISACÃO,

lNDE. NISAÇ- o de danmos e pl'cjl1izo- causados
por fa/endeiro da Moribeca, com det;lruição
de habilaçães exi Lentes nas praias, man
dou-se por aquelle re~arcil'. Provo 21 Feve
reiro iS26. (CoU. Nab.)

de terrenos para fabrica ele polvora. - Vid.
Fabrica. Av. 12 Julho 1826.

de prejuizos causados pelos gentios na fazenda
de Moribeca declarou-se não ter logar. Provo
h. a 211Janeiro 1827. (CoU. Nab.) -'

de gados confiscados remetLeu-se aos meios
ordinarios, e por qne. Res. 1. a 3 Mal'ço
1827 (CoU. lYab.); item de escravos novos
apresados na barra do Maranhão pel:J esqua
dr'a imperial. Res. 5.· 6 Abril 1827 (Catt.
cit.); item do valor de velas e carregamento
de a~uardenlena Babia para o exercito. Res.
h.· 10 Dezembro 1827. (CoU. cit.)

INDE N SAÇ1\O de {omadins dOt\sirleradas más
pl'esas üccordou-~e enlre o Brasil e Bueoos
Ayres, e como. Conv. qO _I\gosto 1.828,
art. 15.

de pllgame-olo de comedorias, passa~emde ida
e regresso ao Brasil, e aj lIda de custo como
deputados á assembléa geral, ordenou-se a
favor de dons deportados. Dec. 15 Outubro
18-28. (CoU. Nab.)

de apresamentos, perdas, damno e prejuizos
de donos e carre~adores de embarcações
americanas apresadas pelo bloqueio do Rio
da Prata. Dec. 10 Setembro 1829. (Cott:
Nab.)

do valor de casas tomadas para cordoaria na
côrte ordenou-se, e como. Porto 6 Julho
1830. (CoU. Nab.)

- de objectos necessarios para conducção de
. recrulas em navio do Pará para a corte, coo

ducção que não tel'e log:Jr por causa inde
pendente da vontade dos propl-ietarios, dis
solvido contracto. Res. 1." 5 Julho 1827.
(CoU. Nab.)

detel'mina o senado nas seotencas contra os
ministros e cunselheiros de eSl:Jdo crimino
sos. Lei 15 Outubro 1827, art. 59.

de valor ela presa feita ])elo marquez de Mara
nhão declarou-se não tel' lagar por faltar a
assi~flatura do juiz no precato ria apresenta
do. Res. 7. n 29Novembro 1827. (Coll.1Vab.)

de ordenados declaron-se que devpria haver
um empregado publico, dos indiriduos que
o privárão do ex.el:cicio do seu emprego.
Res.i. a 8 Fevereiro 1828. (Coll. Nab.)

de injusto apresamento e detenção de cascos
e cal'l'egamentos dediverS()s navios. e quaes,
concedeu-se. Déc'-21 Mai()1828. (CoU. Nab.)

a favor dos escrivães da a]motaceria providos
vitaliciamente, ~ cujos offi.cios fossem aboli.
dos, ordenou-se, e como. Res. 26 Agosto

1830, art. 5.

(satisfação) do a'amno causado: a ella são suójei.
tos os bens dos menores de 1.& aon05, loucos
de todo o ~enero, violentados por força ou
medo irl1esislivel, eque co metteremcrimc5
casoalmenoo no exercicio de acto licito feito
com aLleoção oràinaria, Cod. Cl'im. art.ii;
o deliflql1~nte, art. 21; o scoh.or pelo.escravo
alé o valor deste, e o que gra[[J.Ítamcllte par
ticipar cilu5- prGduCLOS do crime, ar"- 28, §S
1, 2; deve se.r seOlpre a mais. com pIeLa pos
sivel, sendo no caso de duvida a (aval' do
offendido, e p:Jra este fim se avalia o IDal
resultante á pessoa e bens do oIT'endido em
todas as suas p:Jrtes e coosequeocias, art.
22. - (Vid. Coei. Proc. al'ts. 7, 9, S 2); no
-caso de restituição como deve Ler logar,
arts. 2~, 24; no oe equivalente, art. 25;
comprehende os juros ol'dioarios e compoS
tos., art. 26; devem s.olidarÍ-amente os &6-
linqoentes pagar, ficando para lal 11m seuS
!bens, especiahnente hypo.thecadoa.desde?
IDQment!'l da. crime, art. 27; são -a eHa ObrI"
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gauos os hel'deiros do delinquenle ate () va
lor dos hens herdados, e tem direito a ha
ve ·la os herdeiros do oifendido. art. 29;
preferé seu pagamenlo o da muha, 1ITt. 30;
não linha logar antes da condeml111.ção do
delioquente, por sent~nça em juizo cri
minal passada em jul~ado, salvo em que
casos, art. l31.-tVid. Cod. P7'OC. anil. ~3lJ.,
338; hoje sE!nTpre por acç1io civil, Lei 261,
3 Df'zembro i8H, art. 68); quando o de
lioqneotE! parà ella não tiver meios dentro
de 8 dias, que se lhe assignaráõ, ê condem
naJo a prisão com trabalho pejo tempo ne
cessaria para a ganhar, ficando porém isto
sem eITeito logo que elle ou alguem satis
faça ou dê fiador, ou o oifendido se dê por
salisfeito, art. 3'2. - (Vid. Cod. Proc. art.
226); não cessa de seI' ·devida em razão do
perdão ou minoração das penas pelo poder
compeleote. arl. 66; lem lagar para pedir-se
os bens furtados por marido ou mufher;
ascenden Les ou descendenLes reciproca
mente, não se dando pOl-él11 -acção de furto,
art. 262; mulla de 5 e 26 p. 0/. do damno
causado em que caso ha logar. Cod. Cl'im.
art. 265.

lND-EM, lISAÇÃO ~ e em que circurns:tancias, e
como avaliada, se ceocedeu em,s. Paulo
aos proprietarios de lerras occupadas por
eslradas. Res. 10 Julho 1832, arls. 2.3.

-
E'- não prescrc~ia em tempo aJgum, Cod. Pr6 •

art. 57; ~oje em 30 annos. Lei 261, 3 De
zembro 1S!11. art. 36, Reg. :120, 3fJaneiro
18.&2. art. 274.

- (satisfação}; a elia fica oltrigado pelo termo o
.fiador, quando o affiaoçado oão tenha meios.
Cod. Proc. al·t~ 103. - (Vid. Lel26J, 3 De
zemb,'o 18H. lL7'tS. 39, 4!J, .&5. Reg. 120, 31
Janei"o 18lJ2, a/ltS'. 302, 316, 317); avalia-se
por dous peritos nomeados pelo jaiz, art.
109. - (Vid. Lei cito arts. 69, S/J, 70, 72 a
77, Reg. cito arls. 307, 438, § 5, .&44); li
quidação das perdas e damnos quando se
verificar será feita por arbitros, art. 2g-0;
pelo editor que não tiver meios é obrigado
a- s4lisfazer a mul,la á imprensa, Coce Proc.
art. 312.

INDEMNISAÇlo das parles inleressadas..em em
harcação jl1J~ada boa presa em paiz estran
geiro pel'anle os consules do IllIperio como
será salisfeita. - Vid. Dcc. Reg. 14 Abril
1834. Oyt. 56; Dec. Reg. 520. 11 Junho
1847, m·t. 150.

declarou-se que os amnistiados se achão com
p"ehendidos na segunda parte do art. 66 do
Cad. Crim. Av. .& Setemhro 1835.

- se trlandbu dar àos pri>judicados no preenchi
men lo do terreno concedido ao hospital de
Caldas em Sanla CaLharina. Res. 82,20011
iobro 1835.

e pagamento de custas não é excluido pelo
perdão oblido das penas iOlPO las oa fórma
do arl66 Cod. Crim. Av. 3 Dezembro 1835.

_ tleclnron-se lião ha"er antinomia entre os arte.
2~1 Cod. Proc. e 32.55,57 Cad. Crim. Av.
i7 Juohe 1837.

de navio apresado ordenou-se a favor de um
particular,.e como. Res. 25.· 8 Agoslo 1837.

de perdas provenientes a um particular de con·
tracto não cumprido ordenou-se. Reli. 130.
13 Outubro 1837.

ordenou-se a favet de diversos particulares que
mostrassem haver 50lfrido em virtude de oc
copação de suas propriedades pelas tropas
da ICl{alidade na rebeILiã.o da Bahia. Res.
52. 25 Setembro 1838•

de pedras de feno e prejuizos causauos pela
comp~ll~i'_da esLl'ac!a ue ferro ctT! S. Paulo.
- Vici. Res. M. 29 Ontubro 1838, 01·tS.

J7III. X.

(salisfação): declarou-se que em nenhum caso
terá logar o procedimenlo de sequestro con
li'a os delinquentes. qualquer que seja o
delicto, vista a C,od$t. arl. 179, § 26. Cod.
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Cr·im. art. 21, etc., e Cad. Proc. arts.100,
233, 234, 291, 339. revo~ada a Ord. liv. 5.
\il. 127. Av. 132, 15 Janeiro 1839.

NDEM~ISAçÃO de rezes para fornecimento das
tropas eslacionadasem Pernarnbucoem i817
ordenou-se. Res. 65,21 Maio 1836; item de
prejuizos de apresamenlo de embarcação
por Iurd Cocurane durante a gUf'rra da
inoependencia. Res. 66. 24 Maio 18;~9; de
cavallos lomados para o exercito pacificador
na Ballia. Res. 90, 12 Outubro 1839.

- de terrenos uleis á fabrica de ferro de Ipanema
em S. Paulu. Res. 71, 1.2Julho 1839, art. 2.

- a parlicular em razão de perda do offieio de
. sellador da alfaneiega de Pernambuco. Res.

i 71 , 29 Maio 18&1; e de gratificação a um
ex-guarda ahridor da da côrte. Rp.s. 229,
8 Novembro 1841 ; e a diversos credores do
Eslado por diversas dividas. Res. 231, 1.3
Novemhro 1841.

- ele presas: sobre elJas é ouvido o conselho de
eslado. Lei 234, 23 Novembro 1841. arto 7,
S3.

"- (salisfação): para bave-la a fazenda puhlica.
conforme o Cod. Crim. arl. 27. por motivo
de rebellião de S. Paulo e Minas, mandou-se
publicar o referido artigo e arrecadar os
bens dos rebeldes ausentes. Ord. 23 Junho
1842 (Jorn. 168). explicada por Ord. 11
Agosto 1843. (Jom. 2:2.1.)

- por demissões de empre~o não deve a fazenda
publica. Ord. 9 Oulubro 1843. lJom.28'2.)

- declarou-se que para la da fazenda, em razão de
om precalflrio falso, 5e devia proceder civil
mente contra os comprehendidos na falsi
dade. mas lambem criminalmente. Ord. Ó
Junho 18..\5. (Suppl. ao Jom.176.)

INDEM~ISAÇÃOelo proprielario de terrenos dia
mantinos prejudicado com arrendamentoS'
de lerrenos de cullura ou hemfeitorias,
como lerá logar. Res. 37/" 24 Setembro
i8M, art. 8.

- do prejuizo que vier á fazenda nacional da falta
das formalidades para cobranç9 e protesto
de suas lelras que li verem de ser ajuizadas
fica a cargo dos respectivos empregados.
Ord. 126, 20 Novembro 1845.

- ou satisfação de damnos cansados: delJa fazem
parLe os juros dos dinheiros de orphãos de
morados em poder dos eolledores, e que
estes devem pagar. Orel. 12.· 24 Janeiro
1848.

- de dilferença de ordenado de fallecido ex-fiel
pagado l' do arsenal de marinha da Bahia
mandou-se pagar. Lei 51lJ, 28 Outuuro
1845, art. 21.

- á Cazenda, ou responsabilidade civil, recahe
immedialamente 50bre lhesoureiro, embora
se mostre sem responsabilidade criminal I
havendo sua propria indemnisação de qU?lU
direito fôr, que o ajudasse. Av. 17 Janeiro
1849. {Dia}'. 7998.)

- de reclamacõ('s exislentes de cidadãos dos Es·
tauos-UniJlls da Amp.rica p'lra ~re~ularem.
Conv. 27 Janeiro 18.49. (Dia,..8.&2ô.}

á fazenda: o empregado publico processado o
punido por peculato fica por islo subjeilo ,
15atisfacão do clamno causado, conforme 05
arLs. 2'" 22 Cod. Crim., comprehendidos 01
juros do art. 26, que serão iocluidos na
conta por qne se deve pedir. conforme o
arl. 68 Lei 3 Dezembro t8U. Ord. 123, 1
Maío 1849.

- de má administração de cap3lazias por eI.a~
millislrador fallecido, negligfmle e prevari
cador eslá a car~Cl dos seus herdeiros. Av. ~
Julho 18"9. (Diar. 8U8.)
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INDEMNISAÇÃO por abalroampolo dI' embarca
çóps. - Vid. Portos. Av. 234, 12 Outubro
18.49.

de corretores cm que casos lerá lagar. - Vid.
C01TCtOl·CS. Dec. Reg. 6lJ8, 1.0 Novembro
1.849, arls. 11, 12) 48.

- de estrago commettidl) por preso do peniten
ciario da côrle como será saLisfeita. - Vid.
DI'c. Reg. 6í8, 6 Julho 1850, etJ't. 55. (Dial·.
8.466.)

ordenou-se de impol'tancia de carlas que não
chegárão ao sp.u destino. e l:omo. Av. 6
Agoslo 1850. (Dia!'. 81,88.)

não é o @'OVeI'DO obrigado a dar pelo deficit a
il'luaodade 011 empresario dos enlerros na
côrte. Res. 583, 5 Setembro 1850, art. 2;
indemnisação pela desap,'opriação de terre
nos paTa çemiLerios, art. 7. (Dim'. 8501.)

de damno cansado em qne cil'cumslancias pa
gão os que se apossarem de tl'T'raS devolul:cl~

ou alueias, etc., arls, 2, 5, § 2, 16, §§ 2,3.
Lei 601, 1.8 Selembro 1850, (Dic/?'. ti524.)

L:.- de objectos da guarda nacional qnando terá
, logar.- Vid. Gua1·das nacionaes. Lei 602, 19

Setembro 1850, art. 74. (Dim·. 85.40.)

de multas. presas, leslemunhas, depu lados.
- 'id. eslas palavras.

I DEPENDEr cr ~ do reino do Brasil: a bem seu
dcrão-se providencias. 2 Porto 21 Junho
:1822; foi proclamada a do Impel'io a 7 Se·
tembro. Procl. 8 Selembro 1822; nmnislia
peln passatlas opiniões, disLinclil'o Indrpen
dencia ou illOl'le; sahid3 dos di ·sideotes. Dec.
1.8 ~elembro 1822; para se deVaSS31' sobre
os n~en tes e emissarios dos demagogos. Port
11 Novembro elile.

INDEPENDE ClA e propria soberania não póde
atlmillir ingerencia estl'anha, Fero ficar
atacada e injuriada, Port." Dezembro 1.822.
(CDU. lVab.)

os beos de Portuguezes sequcsh'ados nes ta
época mandárão se, e como. arrecadar. segu
rando sells rendimentos, Dec. 11 Uezemoro
1822 (Catt. Ou/'. P1·.)ô Porl. 2&, 28 diLo,
Prol'. 20 Mar'ço, 16 e Porl. 19 Abril. 1.·12,
Prov.16J unho, Res. 19 A~oRlo 1823 e Provo
19 Fevereiro, Res. 2.· 26 Muio, Prol'. 12
Junho, Res. 23Dezembl'o 182I" e 5. • 19Abl'il
1825 (Coil. Nab.); isenção concedp.u -se por
Prol', 8 Fevel'eiro, Res. L" 20.Dezembro
1.823, L" 2." 2.4 Janeiro, 25 SeteLllbro •
Prol'. 2." 3 ovembro 18'211 (CoU. ciL); so
bre deslino de n3vios, PI·OV. 1." 18 Abril)
Res. 1.' 25 SeLembro 1823, 25 SeLcmbl'o
1824 (Catt. cit.); sobre pa~ampnLo de le.!:r4l
a um eslrang;eil'o, Res. 9 OULubro 1823
(Catt. cit.); i~lgou-se v3lida, e como, para
pagamenlo de sisa, subsi:,liudo o equc:lro,
a compra de uma herança por liquidar feita
em PlJrlu~Hl por procurador de . ubdilo do
Imperio. Res. 2.· 7 Junho 1825, 6.' 8 Abril
1816 (CaU. cil.); cC'ssação de spquestro accor
dou-se. Tral. 29 Agoslo J825. 3rL. G; para
cuja execuçãl), Dec. 26 Abril 1826, ClJlIllllU
nicado cm Circo -li ~IHill 182G e PorL. 3. a

26 Junho 1826 (CDU. Nab.); Circo J. Julho
1826 (CaU. OUI'. Pr.); Inslr. 3 Selembro
1827 e annexa 31 Março 1817 e Av. 12 F.e.;
verciro 18:!.9 e Res. 1," 2 Março 1831.
(CDU, Nab.)

do Impel'io devem lodo. os Bra ileÍL'os suslen
tal' e d 'fendêr peganJo em armas coulra
os inimigos ·ternos ou inlernos. Coust.
art. 145,

e qunl, tem o podei' judicial. CODSl. al'l . 151,
179, § 12,

sobre direilo a bens sequestrados n ~tnranhão

que se aLlribuia o alUlirante mal'qnC'z do
Maraouão, a liLulo de conquista 00 lempo
da gllel'l'a da ludcpendeoci, , solllçiio em

. Res.1." 26 Outubro 182!J. (Cott, lYt!b.)
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fiDEPENDE ICIA do Jmperio =providencias para
se inaugurar no proprio logar do Ypiranga
em S. Paulo O monumento que se pretendia
erigir. Port. ti Ahril1825.

- do Imperio foi reconhecida por Portugal con
cluindo-se a paz. Trat. 29 Agosto 1825.

- cio Imperio: os ministros e secretarios e con
selheiros de estado que orrenderem, e como.
são puni veis, e por que maneira. Lei 15
Oulubro 1827. arte 1. S 1. n.03. S3.

- da profincia Cisplatina foi reconhecida. Conv.
ao Agoslo 1.828.

f:- do Imperio: officiaes estran~eiros que com o
exercito do Brasil nena collaborárão. e os
gravemente feridos oUlDutilados ficárdo per
tt:ncendo ao exercito. Lei 24 Novembro 1830,
art. 10; igualmenle os que n'armada nacio
nal. Lei 25 Novembro 1830~ art. lí.

~ do Imperio: crimes contra elIa quaes são. 6

como punidos. Cod. Crim. arls. 68 a 84,
90, í65.

..=- do Imperio tem as guardas n:lcionaes por Gm
- sustentar e defendel·. Lei 18 Agosto 1832,

art. 1, Lei 602,19 Selembro 1850. art. 1;
leIO baixa do posto o ollieial da guarda na
cional que contra a Iodepeodencia do Im
perio delinquir, arte 66. (Diar. 8540.)

- Hrviços a ella prestados por particular como
se remuneraráõ na pessoa de sua viuva. Res.
!U. óJunho 1847.

~ tleclarou-se que os sequestros das propriedades
porluguel.as em virtude do Dec. 1 i Dezem
hro 1822 nada tem de relativo com as divi
das de que trata o arl 31 Lei 211 Oulubro
1832, Av. 16 t4arço 18.48. (Gu~. OU: fila,
a.· "01. )

INDICE alphabelico das ordens superiores nas
mesas de rendas como. e por quem, será
confeccionado aODualmente. Dec. Reg. 2&
Março 1833, art. 13, § 6.

INDICIADO de culpa quando, e como é preso.~

Vido Pl'esos.

INDICIOS e presumpções por mais vebemenles
que sejão não dão motivo para imposição de
pena. Cad. Crim. art. 36.

e quaes, autorisão a ex-affieio por qualquer
official de justiça ou cidadiio ser-se conduzido
á presença do juiz, Cad. Prllc. arts. 1i3,
128, Reg. 120, 31 Janeiro 18ft2, art. H3.

- vehementes quando se não obtem de quem seja
o delinquente, julga-se a queixa ou denuncia
improcedente (não se tratando de crimes
politicas). Cod. Proc. art. 1lJ5. - Vide Lei
261, 3 Dezemb7·o 1861, art. 110, Reg. 120.

31 Janeiro 1842, arts. 178, 286.

do complicidade em crimes jnaffiançaveí~ ao":
torisão a prisão sem culpa formada. Cod.
Proc. arl. 175.

vehementes firmados com juramento da parle
ou de uma testemllDha são pelo menus no
cessarias para concessão de mandado dO'
busca. Cod. Prac. arl. 190, alterado pela
Lei 261, 3 Dezembro 18ll1. art. 10, Reg.
120, 31 Janeiro 1842. arte 120.

- de quem sejão os criminosos josti6cão a in
quil'ição de maior numero de testemllDhas.
e quantas, quando as inquiridas não depo
zerem a respeito de algum. Lei 261 cit•• art..
48, Reg. 120 cit., art. 268.

- "ehementes de falsidade em testemunha 011

docnmentos que procedimento aolorisãO.
Lei 261 cit., arte óõ, Reg. 120 cit., arls. 360.
361, 364.
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INDIGENTES tem um privilegiado direito á pro
tecção do lbes(J)tll'o. Dec. 18 Março 1818.

INDIOS Botocudos: guerra que se lhes declarou e
providencias sobre ella; e aos Bugres de
(\1inos e S. Paulo, CarL Reg. 13 Maio 1808,
Cart. Reg. 5 Novembro dito (derogadas
ficando os prisioneiros obrigados a senil'
por 15 aonos aos milicianos que os apre
hendessem, e os alé hoje em escravidão
desonerados della, considel'ados orphãos e
entregues aos respecLivos juizes para se lhes
applicarem as providencias da Ord. liv. 1,
tit. 88; soccorridos, e como, pelo thesouro,
e alé que praso; conhecendo os juizes de
paz dlls abusos conlra tl\les praticados), pela
Lei 27 Outubro 1831.

ordenou-se fossem remettidos para serviço
de escaleres do arsenal de mal'inha, Off. 18
Agoslo 1808 (CoU. Nab.); diaria de 2001's.
se lhes mandou abonar, Ord. 8 Novembro
1808 (CoU. cit.); sendo seis vinleos de jornal
e quatro de comedoria. Av. 10 dito (CoU.
cit.); sobre sua applicllção a remeiros. Av.
2. o 22 di lo (Coil. cit ); mandou-se promo
ver seu engajamento, Av. 19 Milio 1809
(Colt. cit.); tiverão de augmento de come
dorias hO rs. Ord. h Agosto 1809 (CDU. cit.);
providencias para seu pagamento, Res. 3. ~
23 Outubro 1811. (Cott. cit.)

- ào Rio Doce em Minas Geraes: providencias
para sua civilisação. Carl. Reg. 2 Dezembro
1808.

- Vid. Aldeamentos, Carl. Reg. 28 Julho 1809,
etc., ele.

'- barbaros: approvárão-se as medidas tornadas
sobre fundação de novas colonias nas terras
oecupadas por elies na Bahia e E~pirito

San lo. Av. 19 Fevereiro 1811.

- approvou-se plano de sociedade de commercio
entre Goyaz e Pará, providenciando-se sobre
a civilisação daqueUes. Cart. Reg. 5 Setem
bro 18B.

lU

INDIOS Bo{ocudos: sobre sua civi\isaçâo e a
respeito das dh·i~õe.s do Riu Doce-pro
videncias. Av 11 Dezembro i8J1.,

Garulbos em Campos de Goylacnes: os fórl»
dos terrenos que pagavão os colonos de sua
sesmaria na Aldêa de Santo Antonio forã.
concedidos a uma viuva. AI•. 5 Maio 1813
anaexo á Provo 1.' 15 Fevereiro 1823. (Co1l.
Nab.)

- suas causas pertencião, c por que, á junta d
fa~enda. Provo 4 Junho 1815. (Colt. Na •

- ordenou-se não fossem concedidas datas de mi
neração nas terras deUes. Ãv. 27 Setembro
181.4.

Canefla fina no Maranhão: despezas para con
servação e al1gmentu de sua povoação ord.
nário-se. Provo 9 Setembro i815 (Coa.
Nab.}; Pi·OV. 3 Janeiro 1816. (Colt. cit.)

no Rio Grande do Norte se mandou arrenda
em hasta publica as porções de terras que
c11e8 não podessem cultivar. Provo 22 Ja
neiro 1816. (Coll• .IVoh.)

nalUraes e habitantes em S. Pedro do Sul:
promover sua civilisação c educação orde
nou-se. Provo 3.~ 8 Janeiro 1818. (CoU.
Nab.)

- de diversas villas do Ceará, Pernambuco e Pa
rahyba obtiverão varias graças e mercês pelo
serviço preslado contra us revoltosos dll en
tão vina do Recife. Dcc. 25 Fevereiro 1819.

da Alciêa de S. Loul'coco: mandou-se demar
car as terras de que 'actualmenle estavão ele
posse. c por que. Provo 28 Setembro 1819
(Colt. Nab.)

exislentes no sitio do Morro Queimado, desti
nado á colonia suissa, mandárão-sc dabi
remo\'cr. Av. 3 Dezembro 1.819.
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NDlOS: como se proverião os capi@ães inóres.
capilães e alferes de soas aldêas. Provo 16
Dezembro i819.

os parocl1os das igrejas delles no Parâ que con
grua passár30 a perceber. Dec. 6 Abril 1820
(Coll. Nab.); Dec. 27 Fevereiro i822. (CoU.
~) .

seUE> juízes conservadores iuquiriã(} tesfemu
nhas, conlavão e distribuião lanlo no civel
como no c~ime. Prov. 1.3 Abril 1820. (CoU.
Nab.)

divisão CI'oou-se para conLer as hostilidades
dos Iodios em a nova estrada de Minas No
vas para S. José de Porlo-Alegre. GarI. Reg.
i2 Setembro 1820, Av. U dito.

- sobre injusto capliveiro deHes na comarca do
Rio das Mortes mandou-se proceder ex-offi
cio. l'orl 18 Abril 1822. (CoU. Nab.)

- auxilio pecuniario, e qnal, ordenoo-se a favor
do governo provisorio de Minas para obter
e manter a civilisacãu dos Iudios Ro~ocodos.
Pl'Ov. 9 Maifli8i3· (CoU. Nab.)~ Po~t. 3 Ju
nho t 23. (CoU. cit.)

- em o Espírito Santo manàilrão·se empregar
lllLimeolc. rOl·t. i,~ 24. Maio 1823. (CaU.
Nah.)

em Minas: ordenou-so não lhes fazer o menor
mal, e anles trata-los com all"abilidade. Por!.
21 Ago'lo 1823. 'Cult. Nab.)

sua cívitis:l'.:A'lO· mandou-se pNmovcr com a
cl'eacão da 'iIla de Valenca no Rio de Ja
nci..~. Iles. 17 Oulubro 182:).

promm'er suas missões e caLhequese incumbe
ao" prp.sidenles ,Ias [,rovincias. Lei 20 Outu
bro 4823. art. 211. S9, - Vi!!. Lr:i 16," 12
/l~'o 1(J 18-%) (tri. 11, S fi.

INDIO~ Can.oeiros de Goy:a~: approvárão-se pro.
vldenclas para sua clnbsação. Porto 25 00.
lubro 1823. (Repert. Cunho Alai. IndiO$
n.· 3.)

nas suas povoações el'a prohibida a enLrada de
bebidas espirituosas. - Vid. Prol}. 2.' 23
Dezembro 1823. (CoU. Nab.)

os parochos de suas igrejas linhão pI'eferencia
para ser providos em outras. Res. 7 Feve
reiro 18~4., annexa ãRes.1.. a 19Jaueiro1826
(CoU. Nab.); Res. 3.~22JaDeiro 1825. (CoU.
cito )

- sua cívilisação e cathequese no Rio Doce foi
commeLlida, e a quem; commandante e
inspector nomeado paea as divisões do mes·
mo rio. Dec. 1.2 Maio 1.824 (Repert. Clm/1.
Mato lndias n. o 2); sobre occupação de ter
ras abandonadas pelos possuidores, em razão
do levantamento dos Iudios ora pacificados.
Porto 3. a 20 Setembro diLo (CoU. cit.); soc
corros ás familias dos sold.ados das divisões
e ás dos fallecidos, qu.anto a medicamentos.
Porto 1..' e 2.' 23 Setembro 1824 (CoU. cit.);
Provo 2.'1 Outubro dilo. (CDU. tit.)

a fundação da lUdêa G"ociosa em Goyaz, e os
ajustes feitos com os chefes dos Chel'entes
forflo approvadus. PorL 16 Novembro e 7
Dezembro 1824. (Repe,·t. Cwdt. Mal. IndioS;.
71. o lI,)

indigenas de MaLto-Grosso, se mandoll exclusi
vamente empregar no jardim botanico àe
Cuyabá. PorL 2.' 11 Mal'ço 1825. (CoU.
lVab.)

da ,'illa de im!.Jl·cs em P~rnambuc(): prOVi

dencias, e quacs, se OI'denáriio l),ll'1\ facilitar
a catlwcrucse C cil'ilisaçà(l JaHes. Purt. i.'
23 ~lal'ço 1825. (Coll. Nab.)

do Rio Doce obliveriío espaç mento de praso'
para tirarem seus tiLuI s de scsmal'ta e re
gistarem.no. nes. 3.' ti) AlJl'il iS:!;). (CaU.
Nab.)
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lNDIOS de S. Pedro do Sul: sobre meios empre
gados para sua ealhequese conforme a Lei
20 Outubro :1823; recommendoo-se bran
dura. Porto 2.' 26 Maio 1825. (CoU. Nab.)

INDIOSl

munições; e providencias 3 atalhar os laftô
einios e correrias porelles praticadas. Av. 1.
9 Março i8S0. (Coil. Nab.)-:Vid. Av. 4.· 2!
.Agosto 1831. (Coa. cit.)

- Botoeudos: pensão diaria concedeu-se a um
prejudicado pelos seus excessos em MInas,.
Port. 2.-17 Agosto 1825. (CoU. Nab.)

a escolha e nomeação do eommandante e força
das bandeiras contra aquelles pertencem, e
como, aos presidentes e commandantes de
armas. Porto 2.' 26 Selembr.o 1826. (CoU.
Nab.)

- Botoeudos e Puris no Espirito Santo: IDode-·
ração e prudencia para <C:0f!l elles recom
mendou-se. Porto 3.' 18 Outubro 1825.
{Cott. Nah.}

da província doRio Negro: sustentação de seus
direitos· e iiberdãde reeommendou-se, parã
os reunir e trãlareom inóderação'·e humani.
dade. Porl 8 Novembro 1825. (Cott. Nab.)

-- sobre dêslruÍçao de casas á margem do rio da
fãz'eo:d~ Moribeta na comarca d~ I~apeme
rim.- Vid. Provo 21 Ftive1'ei1'o 1.826. (Colt.
Nab.)

- sobre a erecção d'a paroehia de S~ Migo:e'l de Je
quatinhonha em Minais como meio efficaz
para civilisação daquelles. Res. f. a 13 Abril
i 826. (CoU. Nab.) ..

- selvagens nas povoações dos campos do Rio
Claro: para se obstarem darão-se providen
cias•. Por lo 22 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

- Maeonu: gratificação annual de 200~ se con
cedeu ao seu direetor. Res. 1 7 Julho 1828.
(CoU. Nab.)

!""!' barbaros: sobre haverem. habitantes de Matto
Grosso aoxiiíado-olt com arma~, soldados,

III

INDIOS: para coromereio aul(}l'isou-se o governo
a déspender amiualmedle tO(}~ cotn cada
uma das viUas de ltal'elininga ; Fachioa.
Cast-ro e Garapoava cm S. PaulO'. Res."
Dezembor 1830

vencimentoS' dos directores, escrivães e procu
radores suppl'imit,'ão..se. Pro". 1.a 6 Setem
bro 18M. (Coll. Nab.)

- em M.inas: collegio para sua educação, no 10
sal.' em que ao presidente em conselho pam
eesse maiS' acertado, del.ermin'óu-se que
Cl"easse, e como orgaoisado. Res. 6 Julho
1832.

-- fer~es. no Mal'aollãO':- p1ll'ai dereza' dos habi
taotes se mandou créal' ditas companhias de
ligeiros. e como orgaoisadas. Dec. 22 Se
tembro 1832.

- a administração de seus bens 'foi commeltida
aos juizes de orphãos. Dec. 3 .Junho 18S3..
Av. 3t Julho 1834, Reg. 14316 Março 18~.
art. 5, ~ f2.

- a producto de seus arrendamentos forão appli
cados ao sustento, vestuario e éOrali1'o dos
mais pobres, e á educação dos filhos destes.
Av. i8 Outubro 1833.

- a aviventa~ão de rumos e preenchimento de
titulos dos arrendatarios de seus terrenos.
quando possa ter Ioga\" pela jorisditlção ad
ministrativã pettence- aos juizes de orphãos,
«J1I8odO' nâó, ás ordioa'iu. A·v. 13 Agosto
IBM

- casas pertencentes a seu patrimonio não po
, ~em ser cedidas para casas de camara' e ca-

dêa, sem intervenção da aoembléa geral.
A,. A, Março f837.

2S·
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KDIOS: mandou-se promover sea engajamento
para marinheiros. Girc. 29 Maio 1837,
Av. 2 Agosto diLO.

_ foi o governo autorisado p3ra dar regulamento
ás suas missões e execula-lo, Lei 317 21
Outubro 18~3, art.. 2, § 21 ; ficárào pcr-
lencendo aos prc'l'rios nacionaes as estan
cias e mais terrenos seus, dil'lrihuindo-se
pelos que fe&lão, e como, arte 36.

- da a1dêa de S. !lalheus no Espirito Santo:
providencias, e ql1aes, em seu h~oe6cio or
denarão-se. Av. 25 Novembro 1844. (Jom.
319.)

- para que não fossem comprados e eseravisados
os filhos de11es, providencias. Gire. 9 Agosto
1845. (Jom. 222.)

-f oi o gt'Iveroo aulorisado a contraclar para o
sen-iço da armada. Lei 369, 18 Setembro
18M>, arL 5, S17.

- a que seno é subjeifo o diploma de seu dire
cloro Av. ;U Del.Cmbro1846. (G.a. 00:108,
1.o fJol.)

providencias, e qoaes, para atlrabir os das
visinbaDças do Ar3suaya e Tocantins, e
como a h~oeficio da navegação destes rios.
- Vid. 3 AD. 29 Janeiro 1.849. {Diar.
8007.}

- sua catheqoese e civilisação recommendou·se.
e comu, pflr oce3sião da abertura da nova
estrada de S. Paulo a Malto-Grosso, em di
recção de Antonina, peja villa de Castro ao
Tibagi, e pelo Paranapanema, Paraná e lve
nheyma, ao presidio de Miranda em Malto
Grosso. Ãv. 31 Janeiro 18119 {Diar. 800S};
novas providencias, e quaes, em ! Av. 21
Maio i8óO. (Diar. 84.17.)

_. ordenou -se. e como, arrecadação de suas ter
ras em Pernambuco oecopadas pelos intru
sos. Av. 30 Junho i869. (Dwr. SUl.)

INDIOS: sobre as foncções pertencentes a escri
vão nomeado dos processos da aciministra
ção dos lodios en'l Cabo Frio. Av. 30 Agosto
1850 (Dim". 8~90); Av. dito. (Diar. 8513,)

- approvárão-se estatutos da sociedade promo-'
tora da colonisação e civilisação dos indige
nas, na côrle. Av. 31 Aaoslo 1850. (Diar.
8492.)

da povoação de S. Bernardo no Ceará: decla
rou quP. nenhuma providencia se lornava
necessaria a respeilo das lerras pOl' elles
habitadas, Av. l.ô Janeiro 18õl. (Diar.
8629.)

- de Goyaz: para evitar suas incussões foi cl'eada
a força das companh13s de pedeslres. Av. 5
Fevereiro 180>1. (Diar. 8625.)

INDIscmçÃO. - Vide 4 ~larço 1809 (apenas cit.
no Repert. Cunho M(lt. lndiscriçiio.)

I NDIVIDUOS da vida do mar como obterão da po·
licia passa porte. - Vir!. Porlos (Ca pilania .J.
Av. 2 Outubro 1846 (GIlZ. Olf. 30, 1.-vol.);
Av. [) dito. (Gaz. cito 32.)

INDOSSO de letras. - Vid. Letras e Rps. 1.-9 Ou
tubro 1823 (CDU. Nab.); Av h.o 5 Janeiro
1M8. Av. 13 Março 1851. (Dill7', 8655.)

de apolices de seguro. - Vide Apoticcs. Dec.
1':slat. 29 Abril 1829, arls. 7, 20. (CoU.
Nab.)

de passaporte. - Vide Consules. Dec. Reg. tá
Abril 1834, arts. 38,48.

- dos diversos bancos existentes no Imporio. 
Vide Bancos, sellS respectivos estatrctos.

INDUCIAS. - Vid. Concordatas. Ass. 23.Julho
1811, Res. 4 Abril 1818.
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INDUSTRIA

INDUSTRIA no Brasil promoveu-l:e, e como. Alv.
1 Ahril1808, Dec. 2. 0 23 Março 1809. (CoU.
Nab.)

INFANTERiA

Dec. Rc~. 633, 28 Agosto 1849, art. 1, § 6;
e as matorias primas, § H, arl. 2, S§ 1. 2.
explicado pelo Av. 31 Outubro 184.9. (Diar.
8247.)

- nacional: preferencia aos sens ~eneros se or
denou, e como, e para que fim. Cart. Reg.
14. Setembro 1817.

- objectos a elIa relativos ficár1io pertencendo
em sua expedição á secretaria dos ne~ocios

do Reino. - Vid. Secretm'ias. Lei Consto
Porto 23 Agosto 1821, § 2.

devem os presidenles das provincias fomentar.
Lei 20 Outubro 1823, art. 24, § 1. Lei 38 3
Outubro 183.&, art. 5.

- nem um genero dello póde ser prohibido, uma
fez que não se opponha aos costumes pu
blicos, segurança e saúde dos cidadãos.
Consto art. 179, S24.

,.... sobre ohrigarem os industriosos a vender seus
productos em logares dfltermioados. - Vide
Prov. 27 Julfw 1827. (CoU. Nab.).

- liberdade de seu emprego accordou-sc com as
Cidades Anseaticas. Com. 17 Novembro
1827, art. 11,

- sobre tudo que possa favorece-Ia proveráõ as
• camaras municipaes, e como, nos seus dis

triclos. Lei 1 Outubro 1828, ad. 66, SS 10.
H, Av. 23 Novembro 1830.

- ulil ql1em descobrir ou inventar obtem privi
lt'gios e concessões e obrigações, quaes, e
como outorgadas. Lei 28 Agosto 1.830.

- podem os officiaes militares e da armada em
pregar-se em qualquer ql1e seja honesta.
Lei 37, 1 OuLubro 1834., art. 3.

- nacional: suas mercadorias exportadas para o
• estrangeiro, regressando tem, e quando, e

como, despacho livre. - Vid. Alfandegas.

INEPTIDÃO notoria do empregado puhlico no
desempenho ue suas funcções como será
puniJa. Cod. Crim. arte 166.

INFAMIA do réo não se transmilte aos parentes,
em qualquer gráo que seja. Consto arte 179,
S20.

INFANTERIA de linha teve instrllcções em 1809
(Pe7'. SOIlZ. Dicc. JII1". lllfimtuill); uerão-se
inslrucções para o exercicio dos regimentos
em1.810. (Per. SOtlz. cit.)

direitos e emolumentos das patentes dos offi
ciaes de seus regimentos no Pará semandou.
e como, arrecadar. Provo 16 Maio 1811.
(CoU. Nab.)

approvou·se o augmenlo de m}lis uma caval
gadura para o estado maior uos regimenlos,
para o trem do pagad,)I', capellão e cirur
frião-mór. Av. 31 Março publicado em Ord.
do dia 15 Abril1S13. (Pe7·. SOtlz. Dice. Jur.
ll1funteria. )

concedeu-se 23 réis diarios por prnça para
fundos de fardamento. Alv. '23 Jlllho 18lG.

- augmeotou-se maig aqunnlia de20 réisnosoldo
dos ofliciacs inferiores, soldados e t'imbores
dos regimentos. Dec. 23 Julho 1816.

- legião de Malto-Grosso creoo-se, e como. Dec.
e PI. 22 Janeiro 1818. (Catt. Nab.)

mandou·se observar e executar as novas orde ...
nanças de infanteria. Av. 18 Dezembro 1830.

- aos corpos da guarnição da côrle ampliou-se o
PI. e Dec. 11 De7.embro 1817 soure bandas
de musica. Porl. 4 Outubro 1821. (Cote.
Nab.)



INFANTERIA
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INFERIOR

lN FANTERIA ; em cada u~a de suas companhias
creou-se mais um alferes. Dec. 2 Outubro
1822.

como vence suas antiguidades e como perde o
direito aellas. Dec. Instr. 4 Dezembro 1822.

de milicias creou-se batalhão em S. Pedro do
Sul. - Vid. Milicias. Dec. 16 Dezembro
1822.

para organisaç50 de um deposito de recrutas
de infanteria no Rio de Janeiro. - Vicio De
posito. Dec. lnstr. 22 Fevereiro 1823.

commandantes de seus corpos que cavalgadu
ras tem. - Vid. Exercito. Dec. 25 Março
1825, Tab. Observo 9, Dec. 28 dito. Tab.
Observ.9.

- artigos de seu equipamento, utensi.s, instru
mentos bel1icos, insignias regimentaes fixá
rão-se em numero e duração. Tab. annexa
áPort. 3-Novembro 1825, Dec. Tab. M7. 8
Janeiro 1848.

- derão-se instrucções para orgaoisação do livro
mestre a respeito tambem dos seusofficiaes.
Dec. Instr. 27 Novembro 1829, Dec. Instr.
72 3 Abril 18!l1.

que auxilio lhe foi commettido prestar a res
peito de escravos africanos na Bahia.
Vid. Esc1'avos. Res. 14 Dezembro 18M,
art.5.

- suas ambulancias. - Vid. Hospitaes. Dec. Reg.
. 17 Fevereiro 1832", art. .&3.

promoções dos alumnos da academia. militar
pertencentes á sua a-rmn.,- Vid. 4cademia
militar. Dec. Estat. 9 Março 1832, arts. 66.
67.

elleolHe um batalhão na côrte. Dec: 9 Feve
réiro 1842. (lar". 41.)

INFANTERIA: seus inspectores a que continen
cias e honras mililares tem direito. Prol_
8.· 15 Fevereiro 1843, S30, ete.

consignação para fundos de fardamento de
seus corpos ele\'ou-se a 80 réis diarios. Circo
3 Novembro 1846. (Goz. Olf. 60, l.-vol.)

organisação de corpo de deposito de recrutas
na Bahia composto de quatro companhias de
infanteria. peco Pt. 529. 23 Agosto 1847,
§ 15.

...... nos exercicios da sua arma se mandou habili·
tal' os officiaes da armada, 1.. 05 e 2. os tenen·
teso Av. 7 Fevereiro 18h8. (Gaz. O!t 31, 3.
vol.)

promoçóes noS seus corpos como terão logar.
Dec. 672, 9 Janéiro 1849, art. 2.

r~gulou-se o systema de livros de escriptora
ção de seus corpos. Provo 247, 21 Novembro
i849L

adoptárão-se instrucções para as manobra' fi
exercicios d'os seus corpos. Dec. 705 {; Ou
tubro 1850. (Diar. 852<1.)

INFANTE foi chamado o filho da princeta D.
Mària Theresa e infante n-. Pedro Carlos.
Alv. 9 Dezembro 1811. (CoU. Nab.)

INFANTICIDIO: para evita-los em Santa Catha
rina providenciou-se soore o estabeleci.
mento de roda publica que recebesse os el
postos. Provo 9 Março 1.813. (CoU. Nab.)

quando se verifica, e com que penas é casti
gado. Cod. Crim. arts. 197,1.98.

INFERIOR empregado publico não póde ser
credor ou fiador de seu superior. - Vid.
Cod. Crim. art. 149.
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INFORMA.ÇÕES

INFERIOR: (official) aomo será promovido. -:
Vid. Antiguidade, Offu;iaes inferiores. LeI
385, 6 Setembro 1.850, art. 6, § 1.

INFLUENCIA proveniente do empr'ego, o excesso
on abuso de autoridade quem commette
como é punido. Cod. Crim. arts. 137 a 152.

INFOIt\UÇÕES que se não pedirem se não devem
dar. A,'. 5 Maio 1809. (Coil. Nab.)

- determinou-se que os requerimentos dos ofi!
ciaes da intendencia que bon\'er~m de subIr
ã presença do mooarcha e almirante g'E'ne
ral, devessem ser lomados em consideJ'açào
pelo intendente qne só apresenlaria os que
achasse justos. Olf. 2 Março 1810 (Coil.
Nab.)- Vid. Av. 3 A-la1'ço 11:112.

- nenhuma pessoa militar que tenha snperior
poderá levar os seus requerimentos á pre
sença do governo, ou de oolra qualqoer au
toridade, sem ser pelo inlermedio, e com
informacão do immediato superior acom
panhada' dos documentos, o qual é obrig'a~o
a dar a licença e informação, quando haja
necessidade desla,ainda qne o requerimento
seja em seu desabono. Av. 3 Ma.rço 1812
(CoU. OIt1'. Pr.) ; Por!. 26 Janeiro 182ft
(Repert. Cunho Mal. Infonnação n. O 2); Av.
27 Agoslo 1.829.

-. dos lentes da universidade de Coimbra forão
consel'vadas, para alt~nder-s~ ao despacho
de bachareis, disppnsada a lellura 00 De~

embargo do Paco. Lei Consto Porto 9 MaIO
1.821 mandada ~hservar pelaRcs. 20 Oulu
bro 18~3, (lrt. 2.

uo intcndente da marinha d 've o con elho s?
premo militar ouvir, para ler os e'c1arecl
mentos noce arios ás consullns dl)s l'eqne
1'imentos dos officiaes da arm ada. Res99
Junho 1821. (CoU. lVab.) - ~id. l.v. -:7
Agosto 1829 (CoU. Ow'. Pr.); Clrc. ~I '\1<110

1.830. (Coil. Nab.)

INFORMAÇOES: dellas se não podem àar certi
dões, devendo-se observar o esly)o d'antes
praticado. Res. 19 Julho 1821. (Repett.
Cunh. M ato lnfonnação n. o 7.)

de commandantes de corpos. - Vid. Comman
dantes de corpos. Dec. Ioslr. h Dezembr<>
1822, elc., Av. 27 Setembro 18h8, etc.,
Ord. dia 1.06. 16 Abril 18/,9.

- que l'espeitão á companhia dos ~nardas mari
nhas. Porl. 10 Novem bl'o j 824 (Repel-t.
Cunho Mat. Info1"1l1ação n. O 1..) - Vid. Aca
demia de gUi11'das marinhas.

devem os commandanles de e quadras e na
vios de "ueITa l'emeUel' ao governo, quando

tl .'se recolherem de com missões, e clrcoms-
tanciadas e exactas sobre o merecimento,
prestesa, actividade e condncta dos se?s offi
ciaes, guardas marinhas e voluntarlOs. 
Vid. Porto 21 Janeiro 1825 (Repert. Cunh.
Mat. Informação n.O 10); e sobre lodos os
acontp.cimentos da campanha e dos com ba
tes que houver, e as jornadlls d,a navegação
que fizerem. Porto 3 Outubro düo. (Repel·t.
eit. )

- que subirem á pl'esença do Impel'ado~ dcv.em
ser escriplas em papel de marca Ol,dlOarlO e
pela propria mão da p.essoa ql,Je as rcmelter.
salvo lendo secrelilflO, conlol'lllO a Cart.
Reg. 27 Maio 16711. Porl. ü Agosto 1825.

sobre as do cxel'cilo e armada.-Vid. P01·t. L"
~1 Outub1'o 1825 (apenas cito 7/0 Repc"l.
Cunh. .!IIato In{ormação n. 01.)

devem. e ql1acs, dar tlS C.tl1liU-t\S Ull1l1icip~es

aos tlcpuLauos c senadores das suas prona
cias. Lei 1 Outubro 1828, DI'L 63.

de comru:mdanl's de arwas. - id. COIILII/{/Il

c/anles dl'Pl'oviIlCillS fi Av. 27 Arrosto 1829.
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INGLEZES

INFORMACOES de commandantes de divisões
nava~s, navios soltos e corpos de artilheria
da marinha e impcriaes marinbeiros, como
serão redigidas. Ord. 2 Março 18/,7. (Gd.
Off. 150, 1.·vol.)

dos presidentes de pt'ovincia e oulras antorida
des em requerimentos de pretenções de
partes ao governo como serão dirigidas das
províncias ás diversas secrela rias de estado.
- Vid. Dec. 632, 27 Agosto 18ll9, arts, 3,
8, 9. (Dim·.8205.)

- e quaes, são necessarias para ser-se af1;raciado
com a ordem de S. Bento de Aviz. Dec. 692
25 Agosto 1.850. (Diar·. 8486.)

para processo crime de illicita importação de
Africanos. - Vid. Africanos. Dec. 708, U
Outubro 1850, art. 24. (Dia7'. 8526.)

reseJ'vadas sobre guardas marinhas embar
cados devem ser muito cir'cumstanciadas.
Av. 7 Janeiro 1851. (Dim·. 8620.)

de condncla do exercito estacionado na pro
vincia de S. Pedro. como serão, e por
quem expedida. Dec. Inslr. 762, 22 Feve
reiro 1851, art. 10, § 9. (Dia7'. 8649.)

lrimestres dos delegados do cirul'gião mór do
exercilo.- Vicio Dec. Reg. 763, 22 Feve7'ei7'o
1851, m·f. 2, 22. (IJiar'. S650.)

em que se houvel' de tralar de oilicial com
licença, diligencia, commissão, destaca
mento, &c., por ordem da secretaria da
guerra, sem pre mencional'áõ a data do
aviso, &c. , do quartel general, e se notará
aos doenles, desde quando. Ord. dia 39,
21 Março 1851. (Di(l1". 8653.)

INFORMA NTES nos processos crimes quem são,
c como, inquiridos. Cod. Proc. art. 89.

INFRACÇOES daconsliluição.-"i'id. COllstit~&

de posturas das camat'as. - Vid. Camaras mEl
nicipaes e Av• .& Julho 1.850. (Dim·. 8&71.)

de regulamentos. - Vid. Regulamentos.

INGENUOS expostos. - Vid. E:cpostos. Provo !!H
Fevereiro 1823.

- nascidos no B"3sil, ainda que filhos de estran
geiros, são Brasileiros, salvo cm que caso.
Const. art. 6, S1.

- são, e como, preferidos para serviço Das esta
ções publicas naBahia. Res. 25Junbo'18H;
genf'ralisada ao Imperio pela Res. 20 Se
temLro 1831.

INGLEZES: sua conservatoria. - Via. Jui:& cort
o servador.

marinheiros não se podião receber nos navios
de guerra. Ord. 9 Setembro 1808. (Repert.
Cunho Mat. Inglezcs.)

- julgárão-se invalidos os termos que linhão as
signado de pagarem direitos pelas fazendas
reexportadas em 1.807. Dee. 1.7 Abril 1809.

que privilegios se lhes accordárão. Trato 19
Fevereiro 1810, arts. 3, 7, 12, Trat. i1
Agostoi827.- Vid. EstmngeiJ·os. Trat.dito.

Vid. Estrcmgei7'os. Dec. 1.· 13 Maio 1810.

concessão para compra de terras na côrte ondo
se estabelecesse sua capella. Dec. 26 Julho
181 ~), e casa que está anoexa. Dec. 7 No
vembro 1820 (CoU. Nab.); Av. t3 Novem·
bro 1830.
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INIMIGOS

INBABILlTAÇAO para servirem mais cargo ou
emprego algum civil e do governo foi de·
cretada contra certos membros de governo
interno ôo Piauhy. e por que. Provo 28 No
vembro 181la. (Gatt. Nub.)

- de membros ou orgãos, ou de serviço por mais
de mez como qualificão o ferimenlo on
offensa physica. Cod. Crim. arts. 203, 205,
272.

INIMIGOS: generos e ID(wcadorias pertencenles
aos inimigos de Portugal e Grãa-Bretanba
accordou-se entre estes que seus resprctivos
navios não conduzirião. Tral. 19 Fevereiro
1810, arls. 26,27.

ele Argel: accordou-se que nenhum corsario
argelino podesse dar caça a embal'cações de
seus inimigos em distancia de seis milhas
dlls costas de Portugal e suas iluas, Trat.
i3 Julho 1813, art. 4; as mercadorias de
nação inimiga de Argel e vice-versa forão
isentas de apprehensão, salvas que limita
ções, arte 6; navios portuguczes e arge
linos que, perseguidos pelo inimigo. pro
curarem asylo. como e qual protecção
receberáõ, art. 7. (Gott. Delg.)

- eapitaes do denunciado não podião sei' teste
munhas no processo; nullas erão as dennn
cias dadas por inilolligos nnlori.)s. - Vid.
Provo 28 Setembro 18th. (Gott. Nab.)

'- forão declaradas as tropas mandadas de Por
lu~al sem consentimento de S. A. R., pro
videnciando-se a respeito. Dec. 1 Agoslo
1822.

- quando fugindo de corsario braúleiro se en
lrl'garem ás forças de lerl'a, quanto terão
estas de gratificaçào no valor da presa. Alv.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 2, art. 20.

- externos ou internos do Brazil devem todos
os Brazileiros combater, Consto art. 145;

no caso de invasão de inimigo. )1óde, e como,
o ~overno oecrp.tar suspensão de garantias,
art. 179, S§ 34, 35.

INIMIGOS: mercadorias arrestadas como pro
priedade de indivicluo de nação em ~uerra

é conforme ao direito das gentes que se
considerem propriedade da naçào bellil!e
ranle.-Vid. Res. 23 Dezemb,'o 1824. (Goll.
Nab.)

- lomadias feilas aos inimigos da corôa em
corpo ou por destacamenlos. conrMme o
Alv. 29 Agoslo 11'l08. forão garanlidas ao
batalhão 11 de caçadores, e sob que com
pensaçóes pelas armas. lropheos e mais
arligos. Dec. 14 Julho 1828. § 4.

- embarcações brazileiras ou dos Estados-lJnidos
perseguidas pOI'inimi~osreceberáõ, e como,
asylo e tratamenlo de humanidade. Trat.
12 Dezembro 18:l8, art. 8; commercio com
as nações inimigas accordou-se, e como,
eslendendo-se os privilegios ás pessoas e
bandeira. e de que modo guardada recipro
cidade. arls. 14, 15. e com qne excepçào de

. logares, arts. 17 a 19. e sob que inspecção
e visita ás embarcações, arl. 22.

cidadão brasileiro que sob as banneiras da
quelles tomar armas contra o imperio, como
sera poniào. Cod. Crim. aI't, 70; e como o
que auxiliar nação inimi~a a fazer a ~l1p.rra

ou commelter hostilidades. art. 71 ; e C0ll10

o que entretiver intelligencia com uma
nação inimiga, &c., para manifestar-lhe as
forças. recursos ou planos. ou que auxiliar
espiões ou lransfugas, art. 72; e como o que
entregar ao inimigo o n:lvio a cuja egui
pagem pertencer, art. 8~, § 4; e como o
que se oppuzer á defesa rle navio brazíleiro
atacado porini~igosou piratas, ad. 82, S5.

- capitaes: suas denuncias não são admillidas.
Cod. Proc. art. 75, S6.

- podem ser leslemunhas e corno taes devem ser
inqueridas, e porque, e qoe credito mere
ceraõ. Porto 2 Setembro 1834.

tA
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INJURIAS

IWMJ.G~~i)~l~ embarcações e cal'l'egamentos
Zt.iJ l#~!!cUJrQm-lª". costa nas praias do imperio

são bens vagos, e como taes pertencentes
á nação. - Vid. Bens de defuntos. -Dec.
Reg. 160, 9 Maio 1842, art. 3, S 5, &:c.

-O'srJ orll(l:> "llbnJ;,'l'
n'J'l"u~ m~ l}j:; I,n b

-ii<! c0~IHI:mla-f'&e fortaleza foi dispensado de
-5}1il lJ.esW;Q'ffo dikalHascujos documentos havião
.~~\}. ~id(fi 'nI}nd:OiS'iJ&'lo inimigo.-Vid. Av. 6 De

zembro 18lt8. (Dia?" 7969.)

IH9 ('I"" _, «.~ ir! i. . I _ -
- sua ffi\'asao rnoenuoa 00 lOterval o das sessoeso tH q. 1110:.1 .' W' u, .

1lao1assemn ea .geral aotonsa o governo e
(l1l "UI r I~)lh-' Vln(l • doreslU6nte!': a de.stacar corpos da guar a
-fIH } 'I ~l 0y" i':' ,.••·u)., u. nacraoa: 1:.eI ou2. 19 Setembro 1850, art.
u ti 1 8G (., q":f 1J1.rlf~

• \ ttl1., .1 I
d'E; .c"_ II

11 ffi\~A.ShilfJfTi l'l1,lHÍjI~fi9bre pretendidas ofIensas..
.ocnojl4~:mgp!j: J3t.A~y.~9il~ por excessos de jurisdic
.jSl11 Ç~~AHHRI1~HP.lMJP~ pessoas do governo da
UI ') <»-~lP.iRlL~ritll t~ri~M~~ civ-is, em occasião de
•0rnu,egr%~W,l:1J.bl.R ~~ '9.% P1'OV. 5 Mçio 1810.
9 u(y;~~· . ia~ ')-oqlili'rq c'
-o'lCli~!l't I;IJr,h':f IJ;l5 nf,ol.ll "1)

vb IJib(J6~L'I"nr (l.I:' {:J:
-. a va'ra. âe illlDlstro . JaoÚfigado que a commet-

/.lL:1')"Üaill ~lfJl? ti ..• 1" J; \' •• [era e~!I?0J; fa mohvo fora condemnaao e
prezo '~&'rJ~is'-dg' ti'Jg annos, foi, e porque,
mandado relaxar da prizão. Provo 2. a ii

-GI} i!SelJelJooulnrlo.1:82'oi' ~(Jplh -;Nab.)
DaU:J "il'HIII í. ·j.{))e:í;UIH;

o UIflI :l :J : O'" .1, ...mi·l:} .btl~)

L"'n~J1Call1l;ll~Í1\~. p'.QRi .%y.~~s autoridades ou
(HlIl.,wdij\"icllJlflil PQJ;" lií1FAAnComo são punidas.
,6(J\II 111 !.id·i.h~lt~l1pM%j~lJ?·mh2 Outubro 1823,
211 ':JS fU'rt'Jª" -Çl.i Ç'9.~H ri9J-,~ ~~1312.&c.; Av. 1:27
"11 • ·]'M?.QfFf1IJl~,JfP. I~ 3&' X@;,261. 3 De~embr?
SI'I ,,1fiH~:, "CIf!~\ 4f ,§~~ r~n'1'T V.Id. maIs P1·OJ.
-iu[dtrt', :.la .tStli1p.íla 5~I~t1ieoLel 20 Selembro
O ~ff1~. 0:'.11 a'J:t. :"%' t§~3-)" M·,13 , 52, e Cod.
o'J1tll,ílFl\lJ1 lI~r.l .' ~3(;)<: '<ilP~"I!) II{]

• Õ 2):8 .hl; .«'ll/./!" 110 " ,;!!imifli'~"

- e palavras insultantes devem os juizes ou iu
•2IlLini1lóili:d~Nfb5 ~ev.6i:rilmo-. <!seJjão proferidas

pelas partes eHEf.jt~uI).has:loDec.17 Abril
182h. Slt.

riOl'es forem postos em conselho de guevra
que as absolva. Provo 23 Novembro 1825
revog3da peja Res. 15 Novembro 1.827.

INJURIAS praticadas por intendente de marinha
contra o deputado do procurador da corôa
em ses ão de junta mandárão-se extraDhar~

Av. 5 Fevereiro 1827. (CoU. Nab.)

sobre ellas providencião acamaras mUDiCl
paes por meio de posturas. Lei 1. Outubro
1.828, <lrt. 66, § 6.

verbaes não podem ser conhecidas, e porque,
pelas camaras mllDicipaes. Av. 23 Novem
bro 1.830.

graves a ascendentes, descendentes, conjuges,
ou irmãos, aLlenuão a punição do delin
quente que,se desforçal1. Cod. Crim. art. 18,
§h.

commetlidas por meio de dôr physica como são
punidas. Cod: Crim. art. 206.

não impressas repplão-se crimes policiaes, 6

como taes são processadas, Lei 26 Outubro
1831, at'L 5, Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
ado 263; prati.cadas em acto de officio conlra
juizes de paz, escrivães, oflicines de jusliça.e
patrulhas são processadas, e como, pelo JUIZ

criminal rcspccLi"o ou pelo seu supplenle.
Lei 26 Ouhlnro 1'831., art. 6, substituido
pelo Cod. Prac. arts. 203, 204, explicados
pelo Av. 7. 0 11 Janeiro 1838, Reg. 120 31
Janeiro 1842, art. 486.

quem esliver proferindo conlra alguem,. 00

que constar have-lo ha pouco tempo feito .
devem as patrulhas prender. Inslr. 29 No
vembro 1831, ad. 3.

aos jurados devem os juizes de direito proces
sar c punil" e como, Cod. Proc. art. M,
§ lt, Reg. 120, 31 Janeiro 18h2, art. 200,
S 7; sendo commeUidas pelos advogadop
conforme art. 241. Av. i6 Junho 183h.
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INQUISIÇÃO

INJURIAS dos subditos aos superiores como, e
por quem, serião processadas regulou-se.
Dec. 18 Março 1837, arts. 9 a 12, revogado
por Dec. 24 Setembro 1837.

- commeUidas por estudantes das academias do
Imperio contra o director ou lenles por ac
tos de seu officio, como são processadas e
punidas. Res. á2 19 Agosto 1837.

- 5io condemnado por ellas ti prisão, e pendendo
a senlença de appeliação, póde votar na elei
ção primaria. - Vid. Eleições. Av. 120, 19
Janeiro 18á9, §§ 1, 2.

- praticadas por inspector de thesouraria contra
presidente de provincia como devem ser
processadas. Av. 5 Março 1850. (Dia,.. 8351.)

- impressas: seu conhecimen to pertence ás jus
tiças communs, e nãoaojury, uma vez que
se conservem as penas na alçada. - Vid.
Âcc01·d. 22 Agosto 1%8, 20 MaJ'ço 1849
e Olf. 11 Feve1'ei,'o, Pa1'ecel' 30 Jltlho, Cons.
17 Novembro, Res. 6 Dezemb,'o 1850,
communicados e annexos. Av. 15 Janeiro
1851. (Diar. 861h.)

INJUSTIÇA; noloria nas sentenças proferidas em
todos os juizos em ultima instancia autorisão
o supremo tribunal a conceder revista. Lei
18 Setembro 1828, art. 6, intendida pela
Res. 20 Dezembro 1830, arts. 5, 8; marcá
l'ào-se os casos em que as Relações reviso
ras deverão decidi!' da injustiça e do mere
cimento da caUSll. Reg. 9. o 1.7 Fevereiro
1.838.

- o ajuntamento de povo desarmado, em ordem
para representar injustiças e vexações e máo
procedimento dos empregados. publicos nã@
se considera sedição. Cod. Cnm. art. 112.

- dos juizes e autoridades ecclesiasticas: como
deHas se recorrerá para as Relações.- Vid.
Abuso. Reg. 10.· 19 Fevereiro 1838, art. 1.

1ll

INNA VIGABILIDADE: marcou-se o extremo para
o abandono ou quando a despeza para con
tinuar a viagem excede o proveito que della
resultaria, ou em todo o caso onde a perda
exceder a 75 p. %. Reg. Sego 3rt. 27 appro
vado pela Res. 30 Agosto 1820. (F. Bm·g.
Dic. Jur. bmavigabilidade.)

05 navios condemnados por lal molivo como
serão arrecadados, administrados e vendidos
em paiz estrangeiro em que ltaja consulados
brasileiros, Reg. 14 Abril 183á, arls. h9, 50,
60; e sobre o regresso dos individuas brasi
leiros pertencen tes aos dilos navios, arts. 66
a 70, substituído pelo Reg. 520, 11 Junho
18h7, arts. 131, 142 a 1lJG, 153, 161 a 168;
providenciou-se sobre a facilidade da venda
das embarcacões em taes circumsLancias
feitas em paiz' estrangeiro. Dec. !l81. 2á Ou
tubro 18á6, arts. 3, h.

INQUILIN OS que obrigações tem de declarar preço
do aluguer de casa para cobrança da decima·
urbana. - Vid. Decima LU·bana. Dec. 7 Ou
tubro 1831, art. 8, etc.

INQUIRIÇOES de bachareis que pretendessem
habiliLar-se para lagares de letras :' nellas
mandou-se não se tratasse de qualidade de
Judeu. Provo 1." 19 Janeiro 1.818. (CoU.
iVab.)

- de testemunhas. - Vid. Testemunlws.

- sens emolumentos não percebem os juizes mu·
nicipaes e de orphãos pelas inquirições a
que assistil'em e presidirem; sim porém o
caminho e eslada havendo-a, e como.
21. o 20 Abril 1.8/'3, S4.

INQUISIÇÃO accordou-se qne não seria estabele
cida DOS mCl,idionae" domínios americanos
da corôa de Portugal. Trat. com Inglaterra
19 Fevereiro 1.810, art. 9.

de Gôa foi abolida em... Outubro 1812. (Per,
Souz., Dicc. Jur. Inquisição.)
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INSIGNIAS

INQUlSITORIAS (Cllrtas). - Vid. P,·ecatOl'jas. Av.
95, 20 Abril 1849.

INQUIRIDOR das justificações da real fazenda do
Brasil que urdenado teve fixado. Res. 23 Ju
nho 1815 (CoU. Nab.); sobre vacancia do dito
officio requerido pur uutro individuo. - Vid.
Res. .1." 19 Agosto 1826. (Cott. cit.)

da villa de Santa Mal'ia de Baependy em Minas
crel/u-se, e como. Alv. 14 Julho 1815.
(CoU. Nab.)

n0.i~izo ele orpltãos em que casos podia ser o
JUIZ respectivo e não o dos feitos. Alv. 26
Abril 1816. - Vid. P,'OV. 8 Outubt'o 1821.
(CoU. Nab.)

- sobre os direitos de um DaRio de Janeiro ala
cados, deu-se solução e remedio, e qual.
Provo 13 Abril 1820. (CoU. Nab.)

tinha aposentadoria indo emsel'Viço. Lei Const.
Pori. 11 Maio 1821., S1, mandada obserYar
pela Res. 20 Oulubro 1823, art. 2,

da villa do Rio Grande de S. Pedro: sobre co
brança de novos dil'(litos de interpollldos,
conrorme Provo de sua nomeacão. Res. 3. a 21
Outubro 1822. (CoU. Nab.) •

da villa do Desterro em San la Catharina
creOll-se. Provo 7 Fevereiro 1823.

é o juiz de paz no seu juizo. Res. 20 Setembro
1.829, art. 3.

- na villa do Espirito Santo do Serrito no Jagua
rão no Rio Grande do Sul creou-se, e como.
Res. 6 Julho 1832.

na villa de S. Sebastião da Barra Mansa
creou-se. Res. 3 Outubro t832, art. 3.

INQUIRIDOR: farão abolidos. Disp. Provo art.25,

INSECTOS devoradores de plantas: sobl'e sua ex
tirpação providenciaráõ. e como, as camaras
municipaes. Lei i Outubro 1828, ~rt. 66,
§ 5.

INSIGNIAS navnes: os navios desarmados com
officiaes a bordo usaráõ de uma peqúena 8a.
mula, e não içal'áõ as bandeiras senão nos
dias solemoes de embandeiramento ou em
outras occaslões extraordinarias. PI. c Av.
28 Janeiro 1811. (CoU. Nab.) - Vid. A,'
mario.

- e quaes, se concedêrão aos generaes e offieiaes
que pelejárão nas batalhas e sitias prinei
paes que houve em Portugal, Hespanha e
França, pertencentes ás tropas portuguezas
e alliadas conlra a Franca. Dec. e lnstr.. U
Junho 1816. (CoU. Nab.')

- o estandarte impel'ial a bordo da galeota ou
bergantim em que se achar o monarcha é
levado pelo commandante das galeotas.
Vid. Dec. 24 Julho 1816. (Repert. Crmh.
llfat. 1nsignias n. o 7. )

de ol'dens civis e militares concedidas a índi
vidnos. - Vici. O"dcns, Balldei7'as, elc.

de distincção, e qual, concedeu-se ao exercito
e esquadra que servio em Mootevidéo desde
1817. Provo 18 Fevereiro 1823; ampliada
aos officiaes inferiores e mais praças. Dec.
8 Agosto 1838.

regimentaes quaes sejão, e sua duração. Dcc.
Tah. 3 Selembro 1824 em Porto 3 Novembro
1825; as bolsas das bandeiras e estandar
tes são de panno oleado, e se chamão c.ap~s.

Dec. 30 dilo (Repel't. Cunho Mat. InslR7!Ul.s
n. 0 2), alterado pelo Dec. e TaL. 547, 8Ja
neÍl'o 18A8.
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INSPECÇÃO

INSIGNIAS: os navios nacionaes não podem na
vegar deb_aixo ~e bandeira ou lnsi~nia de
outra naçao, e SI o fizerem são considprados
piralas. - Vid. 2 Outubro 1832. (Repert.
Canil. Mat. Insignias n.· 16.)

do corpo de fuzileiros navaes; seu pI'eço e du
ração fixárão-se. Av. e Tab. 255, 17 Dezem
bro i8&9.

.- Vid. Bandeims, Estandm·tes, Flammula.

INSPECçlo

n6raes, e d'aqui á secretaria de estado. As
r~laçóes das pessoas que hão de ser iospec
~lonadas v.ão d.os qt~arteis geoeraes para a
Junta medlco-clrtlrglca. Por!. U Fevereire
1823 (Repert. Cnll/I-. Mat. lllSpecção medit:.IJ.
etc.); ~s lres mf'zes furão marcados pela Pori.
2~ MaIO 1824 (Repel·t. cit.); declarou-se qae
a Junta ba de congregar-se ordinariamenle
de 6 em 6 mezes, c extraordinariameu18
quando ordenado pela secretaria da ~ucr("4..

Porl. 2~ Selemuro 1825. (Rrperl. cit.)-Vid.
17 Abd i8JLJ. (Repert. cit.)

INSINUAÇÃO; foi triplicada a taxa do valor em
que ella se faz necessaria. Ah'. 16 Setembro
18B, S2.

,.. dispensa dena concedeu-se, e para que
fim, a certa irmandade, 6 a respeito de
que bens. Prov. 2." 17 Abril 1820. {CoU.
Nab.} --

- Vid. Doação.

INSPECÇÃO (regislo de) do gado: sua creação
em S. Pedro do Sul. - Vid. Gado. Prov.3."
8 Janeiro 1818.

do algodão. - Vid. Algodão. Cart. Reg. 16
Março 1820.

- medico-cirurgica faz-se a pl'acas enfermas de
1... linha, quando houver ~rdem expressa
(e ás de 2." de 3 em 3 mezes), para se co
nhecer o estado da sua saúde, e si devem
ser reformadas, demitlidas ou passadas para
a classe dos veleranos j si hão de ter licença
para convalescerem ou para irem lomar ba
nhos, ou mudar de ares. Estas inspecções são
feitas pelo physico e cirurgião-mór do ('xel'
cilo, 1.· medico e 1.o cirurgião do hospital
no Rio de Janeiro, e nas provincias pelos
medicos e cirurgiões dos hospilaes militares
ou pelos dos corpos, nos logares onde não
existem medicos. Os resultados das suas
inspecções ão remetlidos aos quarteis ge-

INSPECÇAO meclico-cirurgica: os officiacs e
"!ario~a são ~isilados semallal'iarnente pelo

. cIrurgião moI' da armada, - Vicl. At'. ~
Oul~bl·O 1834 (Repert. Cunlt. Mat. InspCCfQ
medica, etc., n.o 2); para se reputarem
p~omptos para o servit,:o os officiaes que
alUda com parle de doentes não compare
cessem á inspecção. Av. 13 Agosto i83&
- Vid. Armada.

- tem o ~overno civil das provincias nos trena
qoanlo á contabilidade. Provo 8 AbriH~',
S7. (Cott. Nab.)

de saúde mandou o governo fazer uma rigo
rosa ás ordenanças da côrle, desde o posto
de capilão até cabo de esquadra, fazendo im
medialamenle passar para a 1.. ou 2. a linha
os individuos que alli se achavão alistados;
e esta providencia foi transcendenle aos offi
ciaes e inferiol'es desla aI'ma perlencentes a
outras proYincias, e que se acbavão no Rio
ae Janeiro. Porlo 7 Janeiro 1824 (Rl'pcrt.
CltIlh. Atat. Inspect01' n.O 2lt); estranhou-se
severamente o deleixo em que exislião a
ordenanças de Cabo Fl,io e Macabé, segundo
a informação do respcclivo inspeclor. Porl
23 DC'zecnbro 18íU. (Repe'·l. cit.)

se mandou fazer aos COI'P0'; de milícias, os
guaes durante ella devem ter t(ldos os ven
cimentos que competem á lropa de 1." linha.
Porl. 19 Junho 182lt. (Repert. Cunho Mat.
Inspector n.O 25.)
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INSPECCÃO.
NSPECÇÃO dos corpos de 2. a linha quando não

podião ser feitas pelos commandantes mili
tares, nomeavão ·se para este fim os com
mandantes dos corpos ou capitães. de 1.. a

linha. Porte A Novembro 1.825. (Repert.
Cunho Mat. Inspector n.O 26.)

- de saúde em todos os empregados aposentados
por molestia, e cujas aposentadorias não
havião sido approvadas, mandou-se proce
der. Ofr. 17 Agosto 1831 (CoU. Nab.); Edit.
9 Setembro dito (CoU. cit.); Provo 1." e 2. a 4
Outubro 1831. (CoU. cit.)

- de saúde: deltas se mandou fossem excluidos
os officiaes generaes.-Vid. Exercito. Av. 12
Outubro 1836.

- de saúde de praças incapazes de serviço são
acompanhadas da declaração do tempo de
praça que tiverem. Circo 24 Janeiro 1845.
(Jm'n. SILppl. 51.)

- de saúde a officiaes do exercito devera declarar,
si o inspeccionado se acha ou não capaz de
todo o serviço de paz ou guerra. Av. 8 Abril
18.&5 (Jorn.132); e outras qualificações
mais, nas provincias. Circo 30 Outubro
1845.

- de saúde sofrrem, e quando, os empregados da
repartição das obras puhlicas da côrte. 
Vid. Obms. Av. 13 Janeiro 18.47. (Gaz. Olf.
ti3, 1.0 vol.)

- de saúde: no hospital militar da côrte man
dou-se executar litteralmente o Av. 15 Fe
vereiro 1846, sobre o seu processo. Av. 29
Janeiro 1848 (Gaz. Of. 27, 3. 0 volo); revo
gado aquelle por Av. 19 Dezembro 1848
(Diar. 7986); addit. por 2 Av. 16 Janeiro
1849. (Diar. 7997.)

- de saúde de otliciaes militares deve declarar si
a moleslia é ou não curavel. Av. li Junho
1849. (Diar. 8132.)

INSPECÇÃO: sobl'e a saúde puhlica. abolida a.
provedoria, ficou pertencendo ás eamaras
muoicipaes.-Vid. Camal'as municipaes. Lei
30 Agosto 1828, art. 1, etc., Reg, 17 Janeiro
1829, eLe. (alterado pelo Dec. 23 Abril 1836,
e. auLorisada reforma pela Lei 243, 30 No·
vembrol841, art. 38), Dec. 268, 29 Jaoeiro
18li3.- Vid. Reg. J,HA. 5 Junho 1845, arr.
38; quando o agente na côrte fôr a bordo das
embarcações em quarentena, deve levar or
dens do provedor, Av. 1.0 Janeiro 18.46
(Jm'n. 18); seu secretario serve na junta de
hygiene publica da côrle, Res. 598,1h Se
tembro 1850, art. 3; visita de medicamen
tos, armnzens, etc., passou á dita junta, art.
4, § 3, art. 8. (nia1'. 8522.)

de saúde: gratificações ele seus empregados
pagão-se pelos cofres nacionaes. Av. 12
Agosto 1835.

- de saude sanitaria na côrte: sobre execução
de seu regulamento nos navios de guerra,
Av. 20 Novembro 1844. (Jorn. 327.)

- de sande do porto j sobre não poder o seu
secretario levar interprete para visitas. Av.
20 O~ltubro 1848. (Cor1" iUerc. 290.)

de sande devem soffrer os militares e empre·
gados civis que allegando enfermidades que
não pareção verdadeiras, faltarem ao cum
primento de seus deveres. Av. 18 Fevereiro
1851. (Dim'. 8638.)

sobre a repartição de sande do exercito esta
cionado no Rio Grande do Sul, a quem e
como pertence. Dec. Instr. 762, 22 Feve
reiro 1851 , art. H, § 5. (Diar. 8649.)

de saude do exercito: seu corpo de saude
tem regulamento. - Vid. Exercito. - Dec.

Reg. 763, 22 Fevereiro 1.851, art. 1. 1
(Diar. 8650.)

de sande deve na côrte soffrer o oflicial que
estiver doente por .40 dias. Ord. dia 39, 21
Março 1851. (Diar. 8653.)
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INSPECTOR

INSPECÇÃO dos corpos: nellas se mandou obser
var a Circo 1 Abril 18h8 ; sobre baixas por
conclusão de tempo de serviço. Av. 22
Março 1851. (Diar. 8660.)

- de obras publicas. - .vid. Obms - e Av. lO
.Janeiro i851. (Dia1·. 8629.)

- ou visitas dos Africanos livres pelo seu cura
dor. - Vici. Af1·icanos. Dec. e lnstr. 19 No
vembro 1835, §§ 8,10.

INSPECTO

se observa exactamente o plano dos exe 
cicios do Alv. 15 Julho 1763, precaveodet
que se não ensinem nas escolas de lheoria.
nem para a geomelria pura, nem para a
pralica autores não prescriptos no plano;
si se seguem os methodos observados em
176h sobre laneamento de bombas, exerci
cio e construccão de balerias, exercicio de
cabrilha e m~nobra5 das peças de campa
nha, e trabalho de laboratorio, ele. - Vid.
10 Outubro 1808. (Repert. CanI,. Mat, Ins
pector n. 08. )

...... de capitão de podo. - Vid. P01·tOS e Av. 21
Janeiro 1850. (Dim'. 8328.)

- dos navios de guerra nacionaes. - Vid. Á,'
lIlada, Embm'cações ditas.

de pbal'óes e barcas de soccorro. - Vid. estas
palavras.

- de embarcações suspeitas de coo,trabando de
Africanos. - Vid. Embm'cações me?'cantes.

de escripturação e cpotabilidade das e~tações

de fazenda. - Vi,d. Dec. 736 20 Novemh,'o
1850, m't. 76. (Diar. 8557.)

INSPECTOR de infon.laria de milícias do RiQ de
Janeiro creou...,se. ~~c. 24. Junho 1808, e
Vid. 31 Agosto 1809. (RepeTt. (,Junh. MaU.
Inspecto1' n.o 13.)

de arlilbnria foi cI·eado. Dec. 2h Junho 1808.
(Repel't. Cunh. Mat. Inspecto?' n. o fh.)

de inrantaria, elc., do Rio de Janeiro forão
cl'eados logo que a familia ReaL chegou ~o
Brasil. - Vid. 24 Junho 1808 (Repert. Cunlt.
ilfato Inspecto1' n. o 12) c 18 Outubro 1836.
(Repel't.cit. Suppt.)

- dos regimenlos de ar~ilbaria examinará essen
cialmente si ll<IS escolas lbeoricas e praticas

INSPECTOR de enf2;cnheiros de S. Paulo. - Vid.
12 Oulub,'O 1808 (Repert. Cunl,. Mat. Inspec
tor n. o 15); e creou-se em 15 Novembro
1808.

de engenheiros no Rio de Janeiro foi cread().
Dec. 31 Agosto 1.809. (Repert. Cuuh. Mat.
I nspect01' 11. o 15.)

de todas as armas da Bahia creou-se. Dec. 3i
Outubro 1809. (Reperi. Canil. Mal. Inspoctor
n.o15,)

d.08 commandantes de corpos destinados con
tra os Botecudos em Minas: forão approvados
05 nomeados. 2 Av, 1.2 MlJrço 1~10, Av. 26
dilo.

- geral das tropas da Babia leve augmento da
gratificnção. D~c.17 D~zembro 1810. (CoU.
Nab.)

geral de milicias foi nomeado um POI' Carl
Reg. 28 Junho 1816. (Ind. Alh. Inspector,)

geral das tropas de linha e milicias e 3rtilha
ria do Maranhão nomeoo- e, e com que
vantagens. Carl. Reg. 15 Outubro 1817.
(CoU. Nab.)

- nas lres armas do exercito foi exlinclo. Dec.
2 Outubro 1822. (CoU. OUI'. PI'.) - Vid. tO
Áhl·il 1821. (Repert Cunho 111ato blspcctor
?l.O 16.)
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INSPECTOR

I ISPECTOR: dos seus relalorio devem con51al' 86

qualidades que constiluem merecimento
mililar pllra promoção. Dec. ReF:' 772. 3J
Março 185j • arl. t3. S 7; presidem aos
e:xames para promoções, ari. 30, 36. (Diar.
8ti71. )

BSPECTOR do arsenal de marinha do Rio de Ja
Deiro fazia os mappas estatísticos dos eslabe
lecimenlos e matricula do pessoal perlencen
tes á marinha mercante. Av. 19 Julho 1808
(CDU. Nab.;.eAv.150ezembro1830. (Rrpert.
Cun. !flat. /nspedor geral da marinha Il.o~).

- Vid. Arse1lal de marinha. Reg. 12 A~oslo

j808, Orll. 26 dilo, PI'OV. 26 Ontubro dito.
Ord. 4 Abril J81O, Alv. e PI. 28 Janeiro
1811, Av. 18 Fevereiro 1817, &c. Porl. La
i I Novembr01825, Lei 15 Dezemb,'o 1830,
art. 17, S 3, Av. 30 Dezembro J833. ele.•
Re~. 1.3 Janeiro 183.4, ele.• Dec. á Maio
183.&, Circo 11 Sdembro 1834, Av. 8 No·
vembro 1842.

- elo nrsenal de marinha do Rio de Janeiro: um
dos aponladores foi nomeado f>eu ama
Dueose. Ou. 29 Outuoro 1808 (R''PeTt. Cunho
Mat.ln.rpect(JT geral de7llarinha n.· 3); man
dou-se dar ao inspectol' a qnanlia de 100oÜ>
mensaes cujo consnmo ba de verificar. Ou:
26 Janeiro 1809. (Repert. cito n.O k)- Vid.
OU: 28 dilo. (Repert. cit.)

- ia marinha ficou sendo o minis1ro de estado
respectivo, com a morle do iofante almi
ranle-F:~nerol. e suppressão deste emprego.
Dec. 3 Novembro 1812.

- pral cl amarinha. Av. 21 Fevereiro 1814. e Vicl.
81unho 1833 (apenas cito no Repert. Cunho
Mato 1nsp«tor gual da marinila n." 2.&.)

- leGo que chegarem embarcações apresadas
pelos navios da armada. deve participa-lo ao
auditor da marinha. Porl. 18 Del.embro
1823. (Colt. Nub.)

-.as províncias 05 intenden1es de marinha
e~ercilão as altribuições ale inspector. Ay.
23 Março l83fJ.

INSPECTOR d.l marinha: suas atlriboições a
respeito de contabilidade nas conladorias
dp. marinha. - Vid. Contadorias. Dec. Reg.
M18 19 Maio 18M, art. 7, SS 10, 53 a 60.

INSPECTOR geral da academia militar do Rio de-
Janeiro era. o ministro da ~uerra. - Vid.
Academia militm". Crlrt. Lei 4 Dezembro
1810, Dec. Estalo 22 Outubro 1833.

INSPECTOR geral do arsenal do exercito, e da
arlilharia e seus vice-inspeclores. - Vid.
Ârsenal do exercito. Alv. 1 Março 1811.etc••
Dec. 29 Outubro 1821. Dec. i.o 21 Feve
reiro 1832, ele.

- nos hens das provincias ha inspectores ou di·
reclores encar('egados dos tra ualhos das suas
officinas e nrmazens: são suhjeitos nos pre
sidentes das proviocias (Lei 20 Outubro
182~); e ás junlas de fazenda; mas são
obrigados a fazer patenle aos cOIDmandanles
militares das mesmas provincias o estado
dos armamentos e munições de ~llerra.

Porto 8 Abril 1823. (Coll. Nab.) (Reperl.
Cunho Mat.lnspectorn. o 21.)

INSPECTOR dos destacamentos de Minas Geraes:
liverão concessão de vencimenlos e cavalga
duras, e quaes. Av. 28 Janeiro 1813.

INSPECTOR commissario das fortificações creou~

se. Dec. 22 Janeiro 1820; extinc1o. Dec.
5 Junho 1821.

INSPECTOR geral dos estabelecimentos lilternrios
nomeou-se. Dec. 1. 0 26 Fevereiro 182J•.
(CDU. Nab.)

INSPECTOR geral dos hospitaes militares da côrte
e provincia do Rio de Janeiro. - Vid. Hos·
pitaes. Dec. 22 Março :1821. Dec. 31 dito.
(CoU. Nab.)

INSPECTOR da colonillação estranF;eira na pro
~incia do Rio de Janeiro. - Vide ColO1lDS
fltrangeiros. Carl. lmp. 24. M.aio 182!l. elc.,



INSPECTOR

( 193 )

INSPECTOR

INSPECTOR da caixa de amortisação. - Vid.
Caixa, etc. Lei 1.5 Novembro 1827, til. 4, ele.

INSPECTOR geral do thesouro publico nacional.
- Vid. Thesouro publico. Lei 4 Outubro
1831, arts. 11 a 15.

INSPECTOR de fazenda de provincia.-Vid. The
SOU1'(J1'ias. Lei 40ulnbro 1831, arts. 51 a59.

INSPECTOR de quarteirão devem ser tantos quan·
tos os quarteirões. Cod. Proc. art. 4; e como
nomeados e demittidos, e com que attribui
ções, arts. 16, 17, 18; para cuja execução.
Dec. Instr. 13 Dezembro 1832, arts. 1.7 a
20; alterado pela Lei 261 3 Dezembro
1841, arts. 9, 91, Reg. 120 31 Janeiro
1842, art. 1, S7; 18, 19, li.2 a li.4, 62, § 2,
63, S2, 66, 108, 225; para cuja execução
provisoriamente deu-se o Reg. 122,2 Feve
reiro 1842, 3rt. 15; que recurso tem das
suas nomeações. Cod. ciL art. 48; quando
desobedecidos ou injuriados como procede,
ráõ com o delinquente. Cod cit. arts. 203,
20!; devem executar e coadjuvar execução
de habeas-c01'PllS, e como, art. 346.

- de quarteirão usão dos mesmos distinctivos
que os extinctos delegados. Dec. 8 Maio
1.833; mandou-se que tivessem á porta as
anligas taboletas. Av. 14 Fevereiro 1839.
(Jom. 78.)

- de quarteirão não devem ser escolhidos entre
os guardas nacionaes do serviço activo,
excepto quando. Av. 21 Junho 1833,
Av. 2 Janeiro 18M. Av. 28 Fevereiro
dito. Av. 12 Agosto 1835. Av. 7 Dezembro
dito. Av. 9 Março 1836. Av. 13 Abril 1837,
Circo 2 Maio 1837, Av. 2! dito, Av. 1. Se
tembro dito, Av. 64, 6 Agosto 18M, § 5.

- de quarteirão: os que sendo por elIe chamados
não cumprirem suas requisições são re8
ponsaveis, segundo o art. 22 do Cod. Proc.
Av. 6 Março 1834.

m

INSPECTOR de quarteirão: sobre sua escu a de
serviço conforme Cod. Proc. art. 17. Av.
1.2 Maio 1834.

de quarteirão deve entregar as lislas de mora
dores para qualificação da guarda nacional
o mais completas que fôr possivel. Av. 5
Março 1835.

- de quarteirão demittido pelo juiz de paz foi
reintegrado pelo governo. Av. 23 Dezembro
1835.

de quarteirão em que circumstancias pode
directamente chamar a serviço os guardas
nacionaes. Av. 9 Outubro 1837.

- de quarteirão: aos arts. 203 e 204 deu·se ex
plicação em Av. 7. 0 11 Janeil'o 1838.

- de quarteirão da Lagôa de Freitas na côrte que
obrigações tem a respeito dos presos no Jar
dim Botanico. Dec. Reg. 20. o 6 Setembro
1838, art. 3, Dec. 264 18 Janeiro 18.&3,
art.7.

de quarteirão que obrigações ficárão tendo
sohre eleições. - Vid. Eleições. Dec. lnstr.
157 4 Maio 18la2, ad. 5, Lei 387 19 Agosto
18á6, art. 31.- Vid. Av. 8326 Ab,.il1847,
SS i, 13, Âv. 8! 27 dito, S§ 5, 17.

de quarteirão que forem empregados publicos
em geral não tem abonação nas faltas que
derem por motivo do exercicio deste em
prego; não podem sei' os empregados de the·
sourarias. Ord. 107 9 Setembl'o 18i2.

de quarleirão não devem pagar emolumentos
pejos titulos que lhes passão os delegados
de policia. Av. 60 23 Agosto 1843.

- de qual'leirão: fixou-se intelligencia do art. 44
Reg. 31 Janeiro sobre attribuição de 'demit
tlr conferida aos delegados. Av. !4 10 J alho
18.&4,... declarado por Av. 14.· 10 Fevereiro
1846.

25
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INSPBCTOR de quarteirão nomeado, sendo es
h-angeiro e duvidando·se, poderá votar nas
eleições? Av. 83 26 Abril 1847, § 22.

de quarleirão mandou-se dispensar do cargo
todos os que fos em guardas activos nacio
naes de corpo de cavallaria na côrte. Av.
29 Abril 18A7 (Goz. Off. 3,2.° vol.), revo
gado pelo Av. 15 Junho 18b7. (Gaz. cito 39.)

de quarteirão não podem ser os mestres e ope
rarias do arsenal de guerra. Av. 12 Abril
1848. (Gaz.Off. 86, 3.° vol.)

de quarleirão de quem ;rccebe posse e jura
menlo. Av. 162, 20 Dezembro t8!JS.

de quarteirão: suas nomeações a que sello são
subjeitus. Ord. 42, 22 Fevereiro 18.&9.

de quarteirão: nào é a camara municipal obri
gada a fornecer·lhes taboletas. Av. 30 Ou
tubro 1849. (Dim.. 82.49.)

de quarteirão: póde testemunhar a identidade
de pessoa do votante. Av. 118,2 Maio 18.49,
§ 6. - Vid. Av. 166, 25 Junho 18.&9.

de quarteirão que encargos tivel'ão por occa
sião da epidemia da febre amarella no Rio
de Janeiro. Av. Reg. /! Março 1850, arts.
'U, 2.&, a 27. (Dim'.8344.)

de quarteirão ê incluido na lisla de reserva da
gUárda nacional. Lei 60219 Setembro1.850,
art. 1.2, § 5, 1!J, § 2 (Diar. 8540); Dec. 722
25 Outubro 1850, art. 19, § 5, 2li, S 2.
(Dim'. 8M!.)

INSPECTOR das obras publicas na côrle, - Vide
Obras.

INSPECTOR de Ífistrucçllo puulica não pôde ser
tamuem de thesOllraria. Av. 22 Maio 1850.
(Dim'. 8426.)

INSPECTOR doinslituto vaccinico.-Vid. Yaccm.
c Res. 598, 14 Setamb,'O 1850, art. 3.

INSPECTOR de alfandega. - Vid. Alfandegas.

INSPECTOR de fabricas. - Vid. Fabricas.

INSTANCIA ultima para as causas do ultramar
era a das Relações da Buhia e Rio de Ja
neiro, á excepção das dos ministros do Pará,
Maranhão, Açores. Alv. 6 Maio 1809 (Coll.
OU1'. Pj'.); Av. 8 dito. (CoU. Delg. Sltppt.)

segunda e ultima das causas no Brasil com
pete ás Relações. Consto art. 158.

- das 'sentenças de sua ãbsolvição dá·se aggravo
de petição e instrumento conforme as Ord.
Iiv. 3, tit. 1h pr., til. 20, §S 1.9 e 22. Dee.
Reg. U3 15 Março 1.842, art 15, S 2,
art. 1.6.

....... absolvição della terão os réos , quando os au
tores no civel não prestarem fiança ás cus
tas e ao valor dos 2 p. % da chancellaria.
Res. 56!J, 10Julh01850, 3rt. 2. (Diar. 8h96.)

as sentenças do conselho de guerra só se
publicão depois da decisão do conselho?a
ultima instancia. - Vid, PI'OV. 10 JanelrD
1851. (Diar. 8626.)

INSTITon. - Vid. Alfandegas. Res, 5 Abril 1821,
etc.

INSTITUICÃO de herdeiros. - Vid. HerdeirDs.
Av. 10 Junho 1850 (Diar. 8.430) ; 2.4. Feve
reiro 1851 (Dim·. 8637); bens de defuntos,
elc. Carl. Reg. 31 Janeiro 1820, etc.•
adicção.

vaccinica. - Vid. InstitlLto vaccinico, r accilla.

dos beneficiós ecclesiaslicos no Brasil ;l quem
compete. - Vid. Apresentação. Res. 9 No
vembro 1824, etc.
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INSTITUIÇÃO de caridade justific a desapro
priação por utilidade publica. - Vid. Dcsa.
prop.·jação. Lei 9 Setembro 1826, art. 2,
S 1.

- (encargos da) - Vid. Encal·gos.

- de morgado que seilo pagava. - Vid. SeLto.
Dec. 25 e Tah. 23 e 26 Janeiro 1832, etc.;
vinculos. Res. 2. a 29 Maio 1837.

INSTITUTO academico na côrte mandou-se orga
nisar, e como, com o rendimento de offer
tas volunlarias dos negociantes da sua praça.
Av. e Port. 5 Março 1816. (CoU. N ab.)

mSTITUTO vaccinico em Minas Geraes como se
mandou organisar. Av. 12 Fevereiro 1.820 ;
da côrte foi o governo autorisado a reformar,
enas provincias a estabelecer iguaes. Lei369,
18 Setembro 1845, art. 2, § 30, executada
pelo Dec. Reg. 46417 Agosto 18.46; não cobra
emolumenLos de certidões e attestados. Av.
i7 Julho 18h8 (Gaz. Of{. 157, 3. o vol.); sua
correspondencia é expedida como si fôsse
do governo. Av. 24 Julho 18h9 (Diar. 8163);
seu inspector é membro da junta de hygiene
publica na côrle. Res. 598 14 Setembl'o
1850, art. 3 (Diar. 8522); como deve ser
escolhido o logar para assento da commissão,
nas povoações em ({ue houver mais de uma
freguezia. Av., 6 Novembro 1850. (Diar.
863h.)

- historico e geographico brasileiro teve consig
nação annua!. Lei 108 26 Maio 1840, art.
2, S 26, Lei i6il 26 Setembro dilo, art. 2,
S 27, Lei 2.43 30 Novembro 1.841, art. 2, §
26; mandou-se l'emeLter-Ihe o catalogo do
archivo da secretaria dos negocios estran
geiros para ver oS MS. interessantes que
quizerem copiar. Av. 29Agosto 18.42. tJorn.
235.)

- 4líl ordem dos advogados brasileiros. - Vid.
Advogados. Av. 7 Agosto 1843, etc.

m

INSTRUCÇÃO nacional: offerlas para estabeleci
mentos que a promovessem. e como, na
côrLe forão aceitas. Av. e Porl. 5 Março
1816. (CoU. Nab.)

- publica: os objectos a ella relativos são expe
didos pela secretaria do Reino (hoje lmpe
rio)-Vid. Secrctarias. Lei 18 Agosto 1821,
§ 2, mandada observar pelaLei 20 Outubro
1823, art. 2.

primaria e gratuita foi garantida a todos os ci
dadãos. Consto art. 179, § 32.

da mocidade: para fnndação de suas casas ha
Iogar desapropriação.-Vid. Desapl·opriação.
Lei 9 Setembro 1826, art. 2, § 2.

- publica: sobre collegios e estabelecimentos a
ella dedicados se pedírão informações, regu
1ando-se de fuluro sua abertura e inspecção.
Av. 10 Janeiro 1828. (CDU. Nab.)

- publica: a ella forão applicadas as moItas dos
eleitores, e como. - Vid. Eleições. Res. 29
Julho 1829, arls. 3, !J.

- elemental' (sociedade promotora da l foi encar
regada das medidas para reforma do semi
nario de S. Joaquim. Av. 9. 0 13 Outubro
1.831. (CDU. Nab.)

- publica e estabelecimentos proprios li promo
ve-Io: sobre ella, e com que excepções, legis
Ião as assembléas provinciaes. Lei 16. o 12
Agosto 183.4, art. 10, § 2,

- publica de província: seu inspeclor não o póde
ser de lhesouraria, e por que. Av. 22 Maio
1850. (Dia)'. 8lt26.)

militar é uma das qualidades que dá accesso
por merecimento aos officiaes do exe rei to.
Dec. Reg. 772, 31 Março 1851, art. t3.
(Diar. 867:1.)

25'
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INSTR CÇOES para os corpos de infanteria. Dec.
7 Agosto 1820. (Repcl·t. Cunh. M ato lnstmc
ções.) Av. 18 Dezembro dito.

para os conselhos de gnerra para nso dos offi
ciaes do exercito mandárão-se imprimir,
Porto 14 Fevereiro 1824 (Coll. Nab.); man
dárão-se observar. Porto 30 Março 1825.
(Repel·t. Cunho Mat. Illstl'lICções.)

adequadas fi boa execução das leis compete ao
poder executivo expedir. Consto art. 1.02,
§ 12.

expedid.as pelo lribunal do thesonro serão, e
como, emmassadas, enumeradas e encader
nadas com index. Lei 4 Outubro 183.1, at't.
27, § 1, 62, § 1.

- sobre exercicios de caçadot'es, 31 Outubro
1833. (Repel't. Ctmh. Mal. lnstl·ucções.)

para boa execução das leis provinciaes compete
aos presidentes de' provincia expedir. Lei
16." 12 Agosto 183h, art. 2ã, §!I.

- para boa execução das leis: sobre elias é con
sultado o conselho de estado. Lei 23h. 23
Novembro 1841, art. 7, § 6, Reg, 12!1, 5 Fe
vereiro 18.42, arts. 11, 23.

que baixarem ás conladorias de marinha como
serão guardadas. - Vid. Contadol·ias. Dec. e
Reg. 436, 2 Outubro 18J.5, art. 7, § lh.

Vid. Exercicios.

concernentes á adminislração da fazenda: nas
decisões de duvidas a ellas relativas tem o
tribunal" do lhesouro volo sómente consul
tivo. Dec. 736, 20 Novembro 1850, art. 3,
§ 2; as instrucções referida serão expedidas
pela secrelaria. art. 14; aos empregados
subordina.d~ª. serão dadas pelos directores
gerae.s.derréndas e da contabilidade, procu
rador fiscal!.. director ge.ral da despeza,
art. ;32.- rP'~r. 8557·1

lN STRU CÇOES; e como daráõ os procuradores
do juizo dos feitos aos collectores de rendas
~eraes, para arrecadação destas. Instr. 31
Janeiro 1851, art. 13, (Diar. 8639.)

- ás autoridades militares (no exercito estacio~

nado no Rio Grande do Sul) sobre disci
plina, exercícios, prisões, solturas J conse·
lhos diversos, licenças. etc., ele., etc.,
são expedidas pelo ajudante general. Dec.
Instr. 762. 22 Fevereiro 1851, art. 10, § 9.
(Dia,.. 86,H>.)

INSTRUCTORES dos corpos da guarda nacional.
- Vid. Gaal'das nacionaes. Lei 18 Agosto
1.831, art. 1.U, Av. 31 Outubro 1833, Av.
2 Janeiro 1837, Dec. Reg. 671 22 Fevereiro
1850, art. 9 (Dia/·. 8354); Lei 602 19 Se
tembro 1850, arts. 77 a 79. (Diar. 8MO.)

de recrutas dos corpos da guarnição da côrte
ordenon-se não os castigassem com chibatas.
Ord. dodia141,21Maio 18â9. (Diar. 81.08.)

INSTRUMENTOS nauticos são os officiaes de ma
rinha obrigados a levar para bordo. Av. 25
Novembro 1808. (Cott. Nab.)

de guel'ra: generos com sua fÓl'ma fabricados
são contrabando de guerra. Trat. com In
.,.lalerra 1.9 Fevereiro 1.81.0, art. 28. l7
Agosto 1827, art. 1.5; com a França, 6 J6:
nho 1826, art. 21; com as Cidades Anseah·
cas, 17 Novembro 1827, art. 10; com a
Prussia, 9 Abril 1828, art. 1,1; com os Esla·
dos-Unidos da America, 12 Dezembro 1828,
art. 16; com Portugal, 1.9 Maio 1836, art.
1G.

- heHicos: mestre francez de sua fabricação foi
mandado admittir nas oflicinas do arsenal
do exercito. Av. 7 Julho 1820. (Cott. Nab.j

bellicos que se fornecem ás tropas: determi
nou-se sua qualidade e duração. Dec. e Tab.
3Selembro 1.824em Porlo 3 Novembro 1825,
substituido pelo Dec. e Tab. 547, 8 c1aDcirt
1848.
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INSTRUMENTOS para abrir portas e roubar casas:
para se apprehenderem juslificão apalpar-se
os suspeitos de os trazer. Edit. :3 Janeiro
1825, § 3 (Coll. Nab.); Instr. de !J annexa
á Porto 2. 8 dito Novembro 1825, § 9. (CoU.
Nab.)

- o de reconhecimento do principe imperial
successor do lhrono como será feito. Lei
26 Agosto 1826,

cuidaráõ as camaras municipaes em adquirir
modelos deHes para que se fação conhecidos
dos agi'icultores e induslriosos. Lei 1 Outu
bro 1828, art. 67.

- aviltanles: quem com elles causar dôr com o
fim de injuriar como será punido. Cod.
Crim. art. 206.

- de delicto: para sua busca ou apprehensão é
permittida a entrada na casa do cidadão de
dia. Cad. Crim. art. 211, § 2.

ou apparelhos empregados para vencer obsta
cuJ os em arrombamentos constituem violen
cia, e como. Cod. Crim. art. 270.

'- para roubar quem fabricar e usar como será
punido. Cad. Crim. art. 300.:

- perful'anles ninguem póde sem licença, e sob
que penas, usar. Lei 26 Outubro 1831,
art. 3.

de fudo ou de qualquer crime quem louxer
devcm as patrulhas prender, S10; e para
isso de\'crão apalpar a qualquer que se torne
suspeito de os trazer, S12. Instr. 29 Novem
bro 1831.

cil'urgicos para os hospitaes militares pedem-se
pejos commandantes de armas ao arsenal de
guerra. - Vid. Hospitaes. Dec, e Reg. 17
Fm'ereiro 1832.

lN STRUMENTOS: de dias de apparecer. - Vid.
Dias. Reg. 3 Janeiro 1833, arte 59, etc.

- celebrados em paiz estrangeiro para terem
vigor no Imperio devem scr legalisados e
autorisados pelos consules brasileiros. Reg.
U Abril 183lt. art. 79. Reg. 520, H Junho
1847, art. 220.

- de ferro ou aça introduzidos no Imperio para
trabalhos da companhia de commonicação
de Nova Friburgo e Cantagallo com Macahé
farão isentos de direitos. Res. 57, 9 Outubro
1835, art. 5.

de ferro concedidas liu'cs 1)01' lei a alguma
companhia nacional ou estrangeira não pa
gão direitos de consumo. Reg. 22 Junho
1836, art. 91, § 7.

mathemalicos e astronomicos vindos de Ingla
terra por ordem de governos provinciaes são
subjeitos a direitos, e porque. Av. tl Ord.
16 Outubro 1837.

- declarou se que os chronomelros do uso das
embarcações não devem pagar direitos. Av.
321, 5 Outubro 18lt1.

qoe possão servil' para a1'l'ombamenlos não de
vem as auloridades inspectoras das cadêas
consenlir nas prisões, conforme a Ord. Liv. i
til. 33. nego 120,31 Janeiro 18!12, art. 163.

cirurgicos vindos da Europa por conta de go
vernos provinciaes pagão direitos nas alfan
degas. Av. 66, 6 Jolho 1866.

chroDomelros dellavios armados deposilão-se,
e como, Da academia da marinha. Av. 8Fe
,'ereiro 18h7. (Gaz. Off. 132,1. 0 vot.)

malhemalicos; creou-se DO arsenal de guerra
da côrte uma officIDa deHes. Dec. 530, 23
Agosto 1847.
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STRUMENTOS publicos e particulares quando
são necessarios em procurações. Ord. 82,
30 Mal'ço 18~9.

e ulensis de agricuJtmoa e qualquer arte libe
l'al ou meeoanica tem despacho livre. Dec.
Reg. 633, 28 Agoslo 18.&9. al'l i. S 9; bem
como os instrumentos de qualquer natura
lista empregado por commissão do seu go
verno ou de :llguma sociedade, S 15; os
instl'Umenlos n:luticos, §17, art. 2, S§1,2,
al'ts. 3, 9 Av. 31 Outu!..u:o 1849. (Dia/·.
8247.)

de musica não se admitlem 110 penitenciario
da côrte. - Vide Casa de correcção. Dac. Reg.
678, 6 J ulbo 1850, arte 1ll0. (Dia. 8476.)

- para ronbar; o que pOl' fabrica-lo lor con
demnado por senlença passada em julgado.
sendo omcial da guarda nacional, lem baixa
do poslo. tei 602. 19 Setemhro 1850, arte
66, S1. (Diar 85&0.)

- de agricultora se mandou fornecer aos colonos
mililares de Pemambuco e A.lagôas. - Vide
CoLOIws. Doc. Reg. 729, 9 Novemb.·o (850,
art. Õ. (Dia1·. 8.567.

INSUBOUDlNACAO. - Vide OesohediellcÍtl. Lei lt
Ontlluro 1831, al'l. 107, elc.• Disciplilla.
Prllv. ::aO OuluUl'l) 183r,.

INS LTüS commcUillo$ por meio de discursos,
gesto' ou sigoacs como SCI'ào punidos.
Vi . I1Ijurias. Cedo Cr.im. ar\. 236, § 5.

ClilJlllJl)uitlos ilO1' presos da Prl!,siganga: para
01)\ i,I-los Il1flluioll-SC a bOI'd\) della ousel'var
f) RIu. dll'. Av, fi." 1!) Onllll,,'o 1831 (Colt.
tVllÚ.)'; rro idencias quanto uo. lI. cnJcn.
JV. U." 'l7 di/r}. (CoU, .it.)

)l'~ll'C 105 lW\'lwe ·os ~o pcnltellclario da corte
~onil'a "mpl'egat1n do ,·"tah lecimento como
SI1 l'ill I 3s~i~ildo,.. De.;. nego 07S ô JulÍJo
t850, arl fi:!. (Dia}'. 84Gli.)

INSULTOS commeLLidos a bordo de embarcações
a guardas da alfandega a quem incumbe
processar e conhecer, e como, Av. 16 Se
tembro 1850. (Diar-. 8505.)

Il~SURREIÇÃO quando tem lagar, e como será
punida. Cod, Crim, arts. 113 a 115.

providencias sobre a que se temia houvesse
em fazendas da Villa de Rezende na côrte.
Av. 1. 0 31 Maio 1831 (CoU. Nab.); sobre
outra na fazenda do Saudoso ReLiro. Porto
3.~ 8 Junho 1831 (CoU. cit.); providencias
para captura de um seductor que se dizia
promove-las. Port. 15 dito. (CoU. cit.)

para SOCCOl'l'el' outros municipios pertubados,
ou ameaçados de insurreição, devem os guar
das nacioDaes fornecer deslacamentos para
fóra dos seus respectivos municipios. Lei 18
Agosto 1831, art. 107, § 2. Lei 60219 Se
tembro 1850, art. 87, S 2. (Diar. 85hO.)

- na RalJia : réos que tiverão parte nella se mano
dárão executar independente de recurso de
graça conforme o art. 2 da Lei ii Setembro
1826. Dec. 28 Março 1835.

- c julgada em reunião extraordinaria do jury.
que por tal motivo deverá ter logar, e como ..
Lei l,.' 10 Junho 1835, arts. 2, 3, h.

dcntl'o da provincia: as despezas por occasião
della se considerão urgentes por serem de
terminadas conforme o arl. 48 Lei h Outu
bm 1831, Dec. 158, 7 Maio 1842, arte i,
§ 2. .

em 1)l'\)l'i ucia aulorisa l'emoção de juiz de di
reito. Ue'. 559, 28 Junho 1850, arte 2, SI
(Dia!'. 8495); Dec. 687,26 Julho 1850, art.
õ, § J. (Dia1'. 8500.)

('fi) caso dclla, ainda estando reunido o corpo
legislativo, pódc o governo abrir credilo e
,II (l)l'i:;al' fi desreza necessaria para obstar,
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dando immediatamente conta ao poder le
gislativo. Lei 589 9 Setembro 1850, art. 4,
SS /" 5. (Dia?". 8503.}

INSURREIÇÃO: oflicial de guarJa nacional que
por sentença passada em julgado rôr con
demnado por similhanle crime tem baixa
do posto. Lei 602, 19 Setembro 1850, art.
66, § 1. (Dim·. 8MO.)

INTEGRIDADE do lmpcl'io, para suslentar devem
todos os Brasileiros pegar em armas. Consl
I1rt. lã5.

do Imperio; os numstros e conselheiros de
estado que contra ella altentarem como serão
punidos. Lei 15 Outubro 1827, ari. 1, § 1,
n. O 3, S 3.

- do Imperio qUêm tentar destruil' coJl)O será
punido. Cad. Crim. arts. 68, 90; quando
constitue conspiração, art. 107; e rebellião,
art. 110.

do Império: quem revelar segredo que a elIa
inleresse como será punido. Cad. Crim.
art 165.

'- do lmperio: para defende-la forão creadas as
guardas nacionaes. Lei 18 Agosto 1831,
ar!. 1., Lei 602, 19 Setembro 1850, al·l. 1;
seu official condemnado por crime contra a
integridade do Imperio tem baixa do posto,
urt. 66, § 1. (Dim·. 8540.)

INTELLIGENCIA é uma das qualidades que dá
direito a accesso por merecimento aos offi
ciaes do exercito de certas patenles. Dec.
Reg. 772, 31 Março 1851, art5. 13. 16,
21. (Dim·. 8671.)

INTENÇÃO de prülicar o crime deve havei' no de
linquente. Cad. Crim. art. 3; não ter sido
direcla é cll'cumslancia atlenuante, art. 18.
Si.

INTENDENCIA e intendentes da m~riDha: o dI)
Rio de Janeil'o leve dous ajudantes. Dec. 21
Março 1808 (Repe1t. ClId. Mat. 1lltendeucia,
n.· 67); l'eduzio-se a um. Ord. 5 Outobrl)
dito, Dec. 29 Dezembro 1827 (Repert. cit.);
5 Novembro dilo (Bepe"t. tit. Sappl. Aju
dante n.o .&); teve nova fõrma creando-se
lhe conladoria. - Vid. A"s/mal de marinha.
Alv. 13 Maio dito, elc.; para cuja execução.
Av. 31 dilo. (CoU. Nab.)-Vid. A1'se'llal de
marinha. Dec. 16 Junho 1808. Reg. 1.2
Agosto 1808, Ord. 26 dilo, Ord. 21 Outu
bro, Provo 26 dito, Prol'. 2. A 7 NovemlJro
dilo, etc., Av. 9 dito, elc., Av. 12 dito, Av.
1." e 2.° 22 dilO, etc., Av. 9 Dezembro dilo.
Av. e Otd. 30 Janeiro 1809, Ord. 6 Fe
vereiro dilo, etc., Ord. 2.· 27 dilo, orr. 2
Março dito, ele., Ord. 16 dito, etc., orr. 10
Abril dito, Av. 3.°17 dito, Av. 20 dilo, etc.
A1'1nada. Ord. 1.· e 2." 2 Maio 1809, ele.
Arsenal. Av. 6 dito, etc., Porti5 dilo, Provo
e Reg. 7 Julho dito, orr. 9 Novembro 1810,
Cite. iO Setembro 18&1, ele., Av. 6 Outu
bro dito, Av. 1.7 Novemhro dito, Av. 25 Ja
neiro 184.2. 3 Av. 1,8 Novembro 184.2, Av.
25 Abril 18U. Ord. 9í. 1.3 Novembro dilo.
Lei 350 17 Junho i8A5, étC., Av. 1.32 9
Dezembro dito, 2 Av. h Novembro 18!l6,
Dec. Reg. 6.46 31 Dezembro 1.847, etc., Lei
514 28 Outubro 1868, arl. 22; nos seus li
vros se matriculavão os capitães, mestres.
contramestres, pilotos, marinhagem e pes
cadores do alto mar e costas. Av. 19 Julho
1808 (CoU. Nab.); obrigações do intendente
a respeito dos officiaes desembarcados, pa
gamento aos nomeados para embarcarem,
e mostra que se deve passar. Av. 26 Julho
dito (CDU. cit.); ao intendente e vice do Rio
de Janeiro mandOu·se 3bonar o soldo de
embarcados. Ord. 22 Agosto dito (CoU.
cit.); deve cumprir brevemente as ordens
de pagamenlo de soldos, etc., e participar
mensalmente as alterações a respeito de pa
gamenlo e cobrança de quaesquer quantias.
Ord. 5 Setembro dito (CoU. cit.); e como
tambem das despezas feitas no mez antece
dente. Ord. 6 dito (CoU. cit.); mandou-se
que separasse e distribuisse, e como, a es
criplurllção dos objectos conceroentes á
marinha, da restanle. Ord. 7 dito (CoU, cit.);
declarou-se estar a seu cargo a fiscalisação
da pa~adoria. Ord. 9 dito (CoU. cit.) ; orde-
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Dou-se não mandasse pagar por mi odeza os
bilhetes dos atrazados, sim melte-los em re
lação, e para que fim; e sobre a escri ptora
ção futura de pagamento de generoso Ord.
27 Outubro 1.808 (CoU. cit.); sobre escrip
turação da receita e despeza da marinha.
Av. 1.0 :1.4, Av. 1518 N6vembro dito (CoU.
cit.); fixárão-se as attribuições e regi mento
da junta provisoria e intendencia da mari
nha concernentes ao serviço nacional. Provo
16 Novembro dilo (CoU. cit.); livro de ponto
de empregados se mandou estabelecer na
intendencia. Av. t7 dito (CoU. cit.); suas
participações além das ordenadas no Alv.
13 Maio mandou-se não fossem aceitas na
thesouraria das tropas. OlI. 23 Novembr o
1808 (CoU. Nah.); mandoo-se em Pernam
buco observar as Instr. 24 Março 1797 sobre
ajustes de eqnipagens, e como. Orei. 3 De
zembro dito (CoU. Nab.); moviments na vi
dos na intend~ncia quanto a molestias, etc.
mandon-se participar semanariamente. Av.
9 Janeiro 1809 (CoU. cit.); mandoG-se não
abonar relações de pagamentos que não
tivessem as necessarias formalidades. Av. 16
dito (CoU. cit.) ; mandou-se abonar com 480
diarias os dons cabos da ponte nomeados.
Ord. 23 dito (CoU. cit.); intendente de ma
rinha nas ilhas de Cabo Verde foi extincto.
Dec. 31 dilo (CoU. cit.); Av. 25 Fevereiro
dito (CoU. cit.); Ord. 1.3 27 dito (CoU. cit.);
ao intendente de Pernambuco deu-se Ol'

dem, e qual, relativa aos emolumentos do
patrão mór. Ord. H Março 1.809 (Coll, cit.);
ao de S. Paulo nomeado derão-se instrucções
sobre matas e cortes de madeiras. Av. 13
Março 1809 (CoU. Nab.); sobre fazer o cor
reio da da côrte asvezes de moço do pagador.
Av. 2." 20 Março 1809 (CoU. Nab.);- com
meUeu-se-lhe a publicação do bando e a
apresentação e expedição militar dos volon
tarios que seoiferecêrão para ir servirá1ndi a.
Porto 20 Abril 1809 (CoU. cit.); providen-

ciou-se sobre eserivães da da côrte, 2. IS eg.

cripturarios, escrivães do almoxarifado, e
com que ajuda de custo fixada. Provo 26 Ju
lho 1809 (CoU. Nab.); emolumentos na côrte
percebidos dos bilhetes e conhecimentos de
compras de generos, e cerlidões de entrada
regulárão-se. Av. 2 Agosto 1809 (CoU. cit.);
os intendentes por si e pOl' pessoas autori·
sadas dos dislrictos devem fazer memorias
geograpbieas, hydrographicas, physicas e
politicas das costas do Brasil. OLf. t4 Agosto
1809 (Repel't. Cunho M ato Intendencia n.0(0);

Ord. 15 Setembro dito (CoU. Nab.); e 15
Novembro dito (Repert. cit.); advertido foi o
contador sobre a inspecção que pelo Alv.
1793 lhe compelia sobre papeis e empre
gados da contadoria. OJI. 28 Agosto 1809
(CoU. cit.); como se cobrarião os emolu
mentos na inlendencia da côrte e na conta
doria e almoxarifado. Ord. 9 Setembro dito
(CoU. cit.); numero e modo de escolha de
escrivães e commissarios para a contadoria
ordenou-se, e como. Av. 20 Outuhro 1809
(CoU. cit.); ao da côrte ordenou-se decla
rasse que todos os empregados da marinha
que tivessem' de requerer o fizessem, e como,
por seu intermedio. OJI. 2 Março 1810 (Cott.
cit.); pela da côrte deixou de ser feito o for-,
necimento da cavallaria do exercito; e pro ~

videnciou-se a respeito de diversos outros
pagamentos de soldos da armada e brigada;
derogado para este elfeito o Alv. 1.3 Maio
1808. Dee. 7 Dezembro 1.814 (CoU. Nab);
elevou-se o ordenado a um seu 1.o escriptu
rario graduado. Dec. 6 Junho 1815' (CoU.
cit.); ao escrivão da da côrte elevou-se o or
denado a 500:t/:J. Dee. 30 Janeiro 1847 (CoU.
cit.); a pedido do almoxarife da do Pará orde
nou-se que suas contas fossem tomadas an
nualmente. Provo 14 Fevereiro 1820 (CoU.,
cit.); da côrte, ordenou-se: della passasse para
o commissarindo das tropas o fornecimento
dos generos em especie ás tropas da guarDi-
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ção. Dec. 2.° 22 Fevereiro 1820 (CDU. cit.);
Dec. 26 dito (CoU. cit.); declarou-se ser a
inlendencia de marinha a autoridade a quem
o conselho supremo militar se deverá diri
gir para esclarecimentos necessarios aos re
querimentos dos officiaes da armada. Res. 9
Junho 1821 (CoU. cit.); como farão as ma
triculas dos corsarios brasileiros. - Vid.
Corso. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 1,
art. ó; aos armazens della no Imperio se
mandou recolher a harbatana de balêa exis
tente nas armações de Santa Catharina, S.
Sebastião e Bertioga. Porto 2 Abril 1823
(CoU. Nab.); providencias á da Bahia relali
vas á compra de generoso Port. 1. a 4 De
zembro 1824 (CoU. cil.); sobre ser ou não
attribuição do intendente a compra de gene·
ros para os armazens e arsenal, solução em
Res. 1." 3 Março 1825 (CoU. cit.); provi
dencias, e quaes, para remediar males e
abusos introduzidos na administl'ação da
fazenda. -Vid. Res. 4.·19 Ab1·it 1825 (CoU.
&it.); ao escrivão da da côrte se ordenou
pagamento, e qual, de gratificação alrazada.
Res. 20 Julho 1825 (CoU. cit.); consignação
mensal se estabeleceu para as despezas da
marinha na Babia. Porto 4. a 6 Agosto dito
(CDU. cit.); Provo 1.a12 dito (CoU. cit.); regu
lou-se a pratica de pagamento na da côrte.
Dec. 2.° 31 Janeiro 1826 (CoU. cit.); á da
côrte mandou-se abonar quantia de despeza
com concerto de embarcações. Dec. 1 Feve
reiro 1.827 (CoU. Nab.); extranhou-se ao
intendente haver cm sessão insultado e
ameaçado o deputado procurador da corôa.
Av. ó dito (CoU. cit.); a beneficio das do
Imperio se derão pl'ovidencias sobre escrip
turação, preenchimento de empregados,
marcaçào dos generos do trem naval, venda
dos genel'os inuteis, exame dos generos sus
ceptíveis de avaria, augmento de ordenados
aos empregados dos armazens. Porto 6 Fe
vereiro 1827 (CoU. Nab.); recommendou·se
lhe a factura dos inven ta rios. Porto 2.· 29
Dezembro 1827. (CDU. cit.) -Vid. Av. 2.°1.9
Ja1lei1'o 1828 (CoU. cit.); exigio-se relação
de todos os seus credores para fazer-se liqui
dação. Av. 2,° h Janeiro 1828 (CoU. cit.);
sobre escripturação de seus armazens. Porto
1.a 6 Fev.ereiro 1828 (CDU. cit.); a elIa orde
nou-se fosse enviada a certidão de entrada
e avaliação das madeiras para construcção.

m
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Porto 2.· 27 Fevereiro 18;}'8 (CoU. cit.); or~

denou-se ao novo intendente da da côrte
fJzesse as propostas necessarias para a fisca
lisação e arrecadação da fazenda a seu cargo,
2 Porto 30 Abril 1828 (CoU. cit.); rubricava
os livros de escrípturação e conhecimentos
em fórma, sobre que se mandou proceder a
exame para cedas contas do almoxarife. Av.
8 Maio 1828 (CDU. cil.); uniformes e divisas
a seus intendentes e empregados de fazenda.
- Vid. Dec. e Pt. 27 Setembj'o 1828, decla
rado por Dec. 14 Novembro dito, restau
rado em parte pelo Dec. 257, 2 Dezembro
1.842, ampliado, e como, por Dec. 489, 19
Dezembro 18lJ6; obrigações dos intenden
tes quanto aos paquetes de véla. Dec. lnstr.
1lJ Maio 1.829, arts. 12, 14,19, § 11, 12; para
tomada de contas aos commissarios exigio-se
fossem a ella remettidos os conhecimentos
exhibidos ao almoxarife. Circo 25 Fevereiro
1830 (CoU. Nab.); seu escrivão não póde ser
vereador. Res. 9." 1 Març01830 (Cott. Nab.);
suspenderão-se o thesoureiro e 1. o pagador e
escrivão da da côrte por dilTerenças em con
tas, e quaes, e como. Av. 2. °18 Março 1.830
(Cott. cit.); seus emolumentos que se arreca
davão na mesa do de pacho maritimo forão
conservados. - Vid. Lei 10 Setembro 1830,
arts, 2~ 3; sobre pagamento pedido de gene
ros tirados pela da Bahia para fomecimento
da esquadra. Res. 3.· 22 Setembro 1830 (CoU.
Nab.); que obrigações se impuzerão aos
capitães de embarcações entradas no Pará a
respeito das declarações de equipagem. Res.
10 Dezembro 1830, arls. 1, 2; veda-se a
entrada doarsenal a pessoas estranhas; nino
guem se aloja nos seus quarteis. si não per
tence a essa repartição; o arsenal tenha uma
unica porta e serventi<l, e ahi exista guarda,
e se facão rondas. - Vid. AI'. 13 Dezembro
1830 (Repert. Clmlt. MaU. lnlcndencia da
Marinha n.O 17); do porto de Santos e do
Rio Grande do Sul ficárão sendo de patente
de 1.° tenente. Lei 15 Dezembro 1830. art.
1.7, §§ U, 16 (CoU. Oltl'. Pr.); Dec. 17 dito
(Repej't. Cunho Mat. Inlendcncia da Jfarinha
11.°55); Dec. 20 dito (Cott. Typ. Nac.); nella
foi o governo aulorisado a fazel' reducções
no pesso:11 e material. Lei 15 Dezembro
1830, art. 18; emolumentos da intendencia
Dec. 25 Outubro 1831 (Repej't. Cunh. Mat.
Emolumentos n. °J,); intendencias da marinha

!G
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elo Rio de Janeiro e Bahia farão conserva
das, e com que vencimento. Lei 15 Novem
bro 1831, art. 5; saque sobre ella para des
pezas de arribndn de embnl'cações da ar
mada, Cil'c. 22 Janeiro 1831 (CoU. Nab.);
providencias para fixação das dcspezas ela
da côrle, Av. 1. 0 24 Maio 1.831 (Coil. cit.);
reuucções, e quaes, e como, e a qnem, se
ordenarão na do Paro. AI'. 1. 0 2. 0 21 No
,'emhro 1831 (CoU. Nab.); reparos na casa
da da BalUa ordenárão-se. e como. Av.
[,,0 7 Dezembro 1831 (CoU. Nab.); foi ex
(incla a de Sanla Calhnrina. Dec. 21 Ja
neiro 1.832; na da Bahia supprilllirão-se
empregados. Dcc. 17 Março 1832; e as do
Pará, Maranhão, Pernambuco e Sanlos,
dando-se novns providencias. Dec. 27Março
dito (CoU. Typ. Nac.); a formalidade de
compras para 05 armazens, e a arrccadação
dos generos foi estabelecida novamente.
Dec, 2 Abril 1832 (llcpel't. Cunho illat. 111
tClldel1cia n. O (4); presidirá ao exame dos
pra ticantes de cabotagem do Maranhão, e
como. Res. 11. Julho 1832, arl. li; o orde
nado do inlendente da Bahia é o do Alv. 7
Abl'iI1770, § 8, e por isso deve er regulado
pela Lei /, Outubro 1831, art. 109 explicado
pelo art. 55 Lei 15 Novembro, Av./,. Feve
reiro 1833; para receber ordenado não ne
cessila altestado. Dec. 2 Marco 1833, art.
unico, § 17; aos escrivães d'a matricula e
pagaclOl'ia da da Bnhia elevou-se ordenado.
Lei 58,8 Outubro 1833, art. 6, § 24; seus
emolumenlos ficárão pertencendo á renda
geral. Lei 58, SOutubro 1833, art. 31, § 21;
foi o govcrno aulorisado a reformar, e como.
Lei 58,8 Oulubro 1833, art. 46; em virtude
do qne foi reformada n uo Rio de Jnneiro
por Dee. ii, c a da Bnhia e mnis provincias
pol'Dee.13Janeir01834; nadaRia deJa
neil'O approvou-se o systema de escriptnra
ção adoptado. segundo o Reg. Dee. [) Maio
1834; regulou-se n eseripluração da receita
<le generos para sobrecellcnte e rações dia
ria. Av. 6 Maio 183á; como delegaclos do
inspeclor gerallem os inlendentes o direito
de fiscalisar o serviço dos navios de guerra,
paquetes e transportes surtos nos porto~, e
quando, e como. Av. 11, 12 e 15 Selembro
1834, dcrogado, quanto aos navios de gnerra,
pelo Av. 23 Março 1.835; neHas deve haver
Jinos ele registo sámente para o assenla-
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mento dos offieines. Av. 19 Dezembro 18M;
saques sobre elias pelos commandantes de
·embarcações de guel'ra snrtas em POl'tos es
trangeiros como devão ser feitos. - Vid.
Emharcações de gue1'l'a, Á1'mada; os inten
dentes ~ão consultados para fixações dos
~neoradouros. Reg. 22 Junho 1836, art.12!
(CoU. Planel!.); seus empregados civis doen·
les que não comparecem á inspecção repu
tão-se promptos. Av. 13 Agosto 1836; na
da Bahia nomeou-se mais outro ajudanle.
Dec. 13 Setembro 1837; um dos praticantes
da da côrte mandou-se servir como ama
nueu-e do hospital da armada. Dec. 58,/"
Dezembro 1840, arts. /" 5; o intendenle da
côrte quando fizerpngamento, ás guarnições
.dos navios de guerra, reconhecendo terem
maiol' numero de 1.·' e 2. 05 marinheiros de
classe superior do qqe lhes competir pela
lotação, devem parlicipa-Io á respectiva
.secrelaria. Av. 2 Outubro 18!l1 (Jm'n. 263);
-á da côrte ordenou-se estivesse aberta e em
actividade nos dias santos dispensados. Av.
25 Janeiro 1842 (Jom. 36); saques contra a
da côrte para supprimentos de embarca
ções de guerra estacionadas nos portos da
Imperio, vista a inexquihilidade do Reg. 28
Novembl'o 18ltO, que se refere ao de 8 Ja
neiro 1838, como deverião ser feitos. Cire.
9 Março 18lt3 (J01'l1. 75); da côrte decla
rou-se dever comprar a dinheiro á vista o
fornecimento de pão, bolacha, carne verde,
lenha, café moido. Av. 2 Junho 18t.3 (Jorn.
Suppl. 19í); que fornecimentos fará ao
aquartelamento dos imperiaes marinheiros.
Dee. Reg. 30/l2 Junho 18/'3, art. 3ft; farda
,menta, nrt. /,3; sobre livros das conlas que
obrigações tem, arl:. 73, derogado pelo Dee.
Reg. 411, Av. 5J unho 18ú5; mandou-seáda
côrte fornecer, e como, as racões dos boti
carias e serventes do hospital' da marinha.
Av, 30 Setembro 18t.4 (Jom. 273); foi revo
.gada a parte do art. 1.Deer. 11 Janeiro 1834,
'que incluia no ordenado do intendenle
,qualquer outro vencimento que livesse l)e1a
fazenda publica. ,Lei 369, 18 Setembro 1845,
.art. .43; o intendente da Buhia é tambem
capitão do porlo. Dee. Reg. 4A7, 19 Maio
1846, arl. 3; regulamento de sua,contado
ria F;eral. - Vid. Contaclm·ias. Dee. Reg. 1148
19 Maio 1846, arts. 2, § 1; 7, §§ 10, 13;
.suas aLlribnições, arls. .&2 a 52, e do da
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Bahia, arls. 57 a 60; da côrte fornecel'á todo
o material que julgar necessario o enge
nheiro da marinha para as obras de que
estiver encarregado. Dec. Instr. á61, 31 Ju
lho 1.846, art. 1, § 6; declarou-se como
seria abonada a despeza que fizesse com a
secretaria de estado. Av. 29 Setembro 18ft6
(Gaz. 0t!. 29, 1.. o vol.); da côrle mandou-se
estar em acti.vidade a tá 3 hOl'as da tarde. Av.
29 Outubro 18á6 (Gaz. cito 53); á da côrte
devem os commandantes de navios enviar,
e em que praso, as relações de pagamentos
das respectivas guarnições. Ord. Gel'. 20. a

30 Junho 18.&7 (Gaz. Ofr. 54,2. o vol.); Circo
39, 8 Julho 18ft7 (Gaz. cit.); o que se deverá
observar na liquidação das contas e paga
menlos da marinhagem dos navios. Porto 19
Julho 1847 (Gaz. cit.); Ord. A6, 23 dito
(Gaz. cit'.); da côrte deve estar aberta em
quanto estiver na secretaria o respeclivo
ministro. Av. 1. Setembro 1.847 (Gaz. Off.
104, 2.° vol.); suppre fardamento aos fuzi
leiros navaes. Av. lnslr. 25 Novembro 1.847,
art. 7; e armamenlo, art. 8; e viveres, art.
11; tomará contas, e como, ao commissario,
arte 2ft (Gaz. Ofl.172, 2. ovol.); seu continuo,
porteiro foi dispensado do serviço da guarda
nacionaL Av. 1 Maio 1848 (Gaz. Olf. 101,
3.° vot.); mandou-se receber na da côrte os
objeclos comprados para o hospital da ma
rinha. Av. 22 Dezembro 18lt8 (Diar. 7979);
sobre as guias dos dinheiros recebidos por
seu pagador, do lhcsonro publico, man
dou-so obserrar o art. '15, cap. 1.°, til. 3
Reg. 19 Maio 18~6. Av. 21 Fevereiro 18ft 9
(Dim·. S06h); ás inlonciencias se pedio fosse
tlislrihuido, e como, o credito devido. Av.
~8 Junho 1850 (Dia·l'. 8lt59); ao presidente
das Alagôas ordenou-se que quandu se sacar
sobre a inlendencia da côrte pam paga
mento de madeiras se observe o Av. 7 No
vembl'O p. p. Av, 18 Jnlho 1.850 (Dicw.
8522.); alterou-so o arl. 'lO Reg. do conse
lho d'adminislração da marinha a que se
l'erere O Dec. 5)16, 31 Dezcmuro1847, ()
-l1l.>sliLuio-se o al't. 12 allribuiudo fuoccões
no intendente. Dec, 726, 9 No~·em bro 18ftO ;
as folhas do pe soaI da inlendencia passárão
.\ :er pagas l)e10 thesoul'o. Av. 20 Janeiro
1851 (Dia]'. 8ti3~); regulou-se a fOrma de
saque soure ella para despe?as dos navios

1II

dp, guel'ra, elc. Av. 7 Março 1851. (Dia,..
8660.)

INTENDENCIA e inlend nte geral da policia
creou-se na côrte e estado do Brasil. Alv. 10
Maio {808; deu-se plano á sua contadoria e
thesonraria. - Vici. Olf. e Pt. 10 Junho
1808. Av. 22 dilo, Dec. 13 e Av. 15 Maio
1809, OIf. 14 Abril, Av. 20 Julho 1810,
Porto 2l! Agoste 1823, Porto e PJ. 23 Agosto
1825, e annexa Port. Ln 25 Agosto 1825
(CoU. Nab.); ordenou-se que se lhe prestasse
auxilio que necessÍlasse. Av. 23 Junho 1.808;
e que se cumprissem as suas delerminações
em Minas. Av. 22 Agosto 1810; apprová
rão-se rendas propostas para a policia da
côrle e pI'ovincias; na Bahia, Pernambuco,
Pará e M.aranhão. Av. 4 Dezembro 1810
(iiiano CoUect.); sobl'e as marcadas na Ba
hino Provo e Av. 6 Abril 1811 (CoU. Nab.);
o geral de Cayenoa além do ordenado de 2
contos teve sem exemplo a ajnda de custo de
800~ 1's. annuaes. Dec. 16 Outubro 1811
(CoU. cit.); sem aneliencia elo da côrte, e
serem por ella dados por correntes não erão
soltos os presos l'ecolhidos á sua ordem.
Dec. 7 Novembro 1812; foi desonerada de
pagar o corpo da guarda da policia na côrte.
Dec. .4 Janeil'O 1816 (CoU. Nab.); nomeou
se-lhe um aj udanle, e com qne vencimenlos
e obrigações. Dec. 29 Março 1.817 (CoU.
cito); gratificação de 360:fb annuaes além do
ordenado concedeu-se aos seus dons aju
dantes. Av. 22 Janeiro 1819 (CaU. cit.); ba
lanço geral dos fundos exislen tes no cofre
ordenou-se, e liquidação de sua divida, e
como. Edil. 5 Março 1821 (CoU. cit.);
creou-se neIla uma contadoria. Dec. 17
Marco 1821; saldál'ão-se contas com o ex
inlel;dente. Dec. 2.° 31 Março 1821. (CaU.
cit.); ordenou-se ca tigo corporal, e como,
contl'3 os capoeiras, executando-se as pro
videncias da cOllll11issào militar. exercendo
o gorel'OO das armas. Porto 31 Outubro 182!
(CoU. Nab.); OII. 5 Novembro dito (CaU.
cit.); demiUido o intenr1ente e seu ajudante,
mandOU-50} que o novo nomeado propuzesse
üjudante. Dec. 17 Juluo 1823 (Cott. Nab.);
pela administraç<1O tle Jiversas se mandou
Cobl'nr o St;U imposto de t:jj) sobre pipa de

26·
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aguardente. Porto 3." 30 Julho 1823 (Cott.
cit.); o in tendente por excepção pôde exer
cer o sel! emprego durnnte a sessão consti
tuinte de qne era membl'O. Lei 20 Outubro
j 823, arl. .r.; reiterarão· se as ordens para
que nenhum passngeiro desembarcnsse sem
precederem as yisilas do costume. Porto 31
Dezembro 1823 (Cott. cit.) ; pam cuja execu
ção. PorL 1."10 Janeiro 182ú (Coll. Nab.);
ordenou-se·lhe désse toda a publieidndeáRes.
18 SeLembro 1779 a respeito dos carpinteiros
demachacloe calafates. Porlo 2."10 Setembro
182k (Coll. cito); da alfandega se lhe remet
tia diariamente relação das embarcações que
estavIlo a sahir. POl'I. 2;' li. Outubro 1824
(Cott. cit.); mandou-se que abonasse gratifi.
cação mensal, e qual, ás praças do .corp()
wa pol,icia nLésargento. Dec. 9 Janeiro 1825;
sobre prohihição de estarem abertas lojas,
etc., subjeitas aos impostos que não mos
trassem ler pago. Porto ho· 20 Julho 1825
~Coll. Nab.); como se reparlirião os emolu
mentos. Porto 2." 22 Agosto dilo (Coll. cit.);
passav>a,..e seus delegados, os titulas dos eom·
missarios de policia. Provido 31 Ou lubro
19'25, §§ 3,6,7,8, e Inslr. a ellas dadas de á
"Novembro dito, annexas á Porto 2." A dito
(Cott. cit.); Porto cito (Cott. Otw. Pr.); sobre
entreg.a ilOS agentes do bilnco em Pernam
huco das quanlias do imposto seu arreca
dado. Provo 2 Setembro 1826 (Cott. Nab.);
divida provincial de despezas secl'elas man
dODo-se pagaI'. Pl·OV. 9 Novembro 1826 (CDU.
cit.); sobre restituição pedida de premio de
-I p. "lo dll imporlallcia arrecilduda do im
posto de 800 róis de cada escravo. - Vid.
Res. 2." 6 Agosto 1827 (Coll. cit.); como
erã'o feitas e reguladas suas despezils. Lei 6
Novembr'o 1827; as conLribuições que por
ella se arreendavão nas provincias para a
mLllDjnaç~\o da côrle pass~rüo a :Jpplicar-se
ás respectivas provincias. Res. S Novembro
1827; declarou-se quaes erão as despe70as
abonaveis nas contas prestac1[lS no lhesouro.
Av. 29 Dezembro 1827 (Coll. Nab.); escra
vos retidos, e cujos donos n50 appal'ecião,
l'esohreo-se que deslino leriüo. Av. 28 Ja
neiro 1828 (Coil. cit.); ordenou-se expedisse
providencias necessarias para qne nos tem.
plos 50 não pl'aliquem actos pouco decoro
sas. Av. 2 Maio 1828. (Ind. Alb. Intendente
geml da policio); no seu ajudante respon!

INTENDENCIA

deu-se competir á sua repartição providen
ciar sobre o estrabo e roubo no armazem
da policia pela sulJlevação dos estrangeil'os.
Port.1." 20 Junho 1828 (Coll. Nab.);de seu
carrego foi tirada a continuação das obras
da calçada da estrada de Ita~uahy e mais de
S. Paulo. Av. 2 Junho 1828 (Cott. cit.}; teve
nomeação de ajudante. Dec. 2. 0 9Julho 1828
(Ind. A lb. Intendente gel'al da policia ); na sua
secretaria os negocias de presos, remessas
{le oflicios ás varas criminaes e registos deI·
les era expediente do mesmo dia. Porto 1."
27 Outubro dilo (Ind. cit.) ; sobre nullidade
.o.e arremalação da illuminação publica,
.etc., na côrte. Res. 15 Dezembro 1828
(Coll. Nab.); o interprete de suas visitas
que obrigações tinha. Dee. Rc~. 17 Janeiro
1829, art. 5; e com que gralificação, art. 6;
seus escaleres, art. 9; providencias sobre
barcos a frete para evitar os roubos das qua
orilhas em falúas. Porto e Med. 2ú Jancil'o
'1829 (Coll. Nab.); supprimirão-se os orde
nados e gratificações de seus empregados,
-estabelecidos depois de jurada a constituição.
Lei 15 Dezembro 1830, art. 2; suspenso o
pl'ovimenlo das vagas na secrelaria e contado·
ria, ecomo,art. 3;sem ordemdellenãoserião
-soltos quaesquer individuos presos pelas pa
trulhas. Av: 2.° 3.° 5 Abril 1831 (Coll. cit.);
mandou-se processar, e como, pratican te que
dera passaporte a intlividuo, com o nomesup
posto. Av. 1.°19Maio1831 (Cott. cit.); forão
lhe aUribuidas funcções policiaes cumulati·
Vilmente com os juizes de paz. Lei G Junho
1831, arls. S, 10, Dec. 9 ,Tulho 1831, nrls.
i, 08, 10; revia as peças theatl'aes. Av. 20
Julho 1831; guarda para o cofre e mais ob
jectos da casa de sua secretaria. Av. 2.° 28
Ju1l1O 1831 (Goll. Nab.); del'ào-se medidas
pelas quaes se rep;ulasse á chegada de Afri
canos livres. Av. á. ° e loslt,. 2 Agosto 183{
·(Coll. cit.); declarou-se que na slla secre
taria se compl'ehendia a contadoria. Av. 2.°
29 Agosto 1.831 (Coll. cit.); declarou-se ao
chaocellel' que enviasse ú 'intendencia os
i>flicios que devessem ser entregues com bre·
vidade. Av. 1.°2.° 15 Novembro dilo (Coll.
cit.); sobre divisão dos emolumentos entre
olEcial da secretaria e 1.0 escripturario. Av.
1.° 28 Novcmbl'u 1831 (Cott. Nab.); á sua
ordem se fazi~o prisões. Instr. 29 Novembro
:1831, S17; seu ajudante que novos direitoi



( 205 )

INTENDENCIAS

pagava do tilulo. Dec. ~.5 e Tab. 23 e 26
Jlmeiro 1832; procedia, c como, na visita
das embnrcações suspeitas de importação de
Africanos livres. Dec. 12 Abril 1832, art. 5,
etc. ; foi <lLolida sua contadoria, e seus em
pregados ficárão addidos ti secretaria, e
como. Lei 2J Outubro 1832, art. 9; sendo
os impostos arrecadados pelo tbesouro e os
emolumenlos pela secretaria que os reco
lberá ao tbesouro, art. 10; para receber
ordenado não necessilava aiLestado. Dec. 2
Março 1833, art. unico, S10.

INTENDENCIAS e intendenles do ouro, e inten
dente geral das minas: providenciou·se a
respeito do troco do ouro em pó. - Vid.
OllTO. Alv. 12 Outubro 1808; sobre estabe
lecimento de casas de permuta, permuta
dores e outras providencias a respeito do
ouro exlrahido peJos faiscadores. Ter. 15
M.arço 1809 (Colt. Nab.); o de Goyaz foi ex·
ti nela. Alv. 18 Março 1809; na côrle orde
nou·se que pessoa nenhuma desembarcasse
anles da visita da inlendencia. Av. 15 Abril
1809 (CoU. Nab.); e A.v. 1. 0 17 dito (CoU.
cit.); ao da Bahia solução, e qual, deu-se
sobre oulros crimes perante elle processados
por achada de peças de ouro apprehendidas,
lavradas c postas á venda sem os' quila tes da
lei. Prov. 27 Junho 1809 (CoU. cit.); Provo
28 dilo (Coll. cit.); perante elle na côrle
erão levados todos os passageil'Os ",pprehen
elidos sem passapode. Ord. 12 Agosto 1809
(Coll. cit.); da comarca do Ouro-Preto leve
ordem p.ara emiLLir todos os bilhetcs que
tivesse em Slla lhesouraria para facililar o
troco aos faiscadores nas casas de pCl'mula,
e sobre o seu promplo pagamento, e corno,
e a que individuas. Ord. 18 Novembro 1809
(Cott. cit.); sobre isenção de direilos novo'
de encarte de intendenle da villa da Cam
p:mha. Res. 18 Novemb.·o 1809 (CoU. cit.);
a inlendencia do Malto·Grosso foi consel'
"ada, e com que empregados, atlribuições e
vantagens, ele. Cart. Reg. 20 Novcmbro
1809, Provo 29 Novembro 1819, anoexas â
Res. 20 Dezembro i825 (Catt. cit.); á de
ViUa Rica ordenou-se cumprimento do § S
lnstr. de Regul., e a remessa das cerlidõell
semeslracs da quantia lotaI da quehra ou
accrescimo do ouro fundido pertencenle ti
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permuta. Ord. 10 Março lS10 (CDU. cit.);
a um thesoureiro da intendeocia de Villa
Rica dispensou-se pa~amcnLo de direito.
sem exemplo. Res. 19 Julbo 1810 (CoU. cit.);
indeferio-se pretenção do mesmo a maior
ordenado, e determinou-se que o seu fiel
fosse pal;O á sua custa. PI'6V. 16 A~osto1810
(CDU. cit.); ao do Rio de Janeiro orde
nou-se remeltesse o provedor do registo da
Parahybuna relação das pessoas que por
elle passassem com barras de ouro. Av. 1.
26 Setembro 1812 (CDU. Nab.); Av. ~.o ido
(Cott. cit.); ignaes providencias para o re
gisto da Parahybuna e Taguahy. Av. 28 dito
(CoU. cit.); providencias se darão sobre a
falta de dinheiro metal1ico na inlendencia de
S. João d'El-Rei e Rio das Mortes pal'a pa
gamento dos bilhetes seus eexlranhos. Provo
2t Outubro 1812 (CoU. cit.); nas de Minas
delerminou-se [o se feriado O dia 16 Julho.
Av. 9 Janeiro -1813; recommendou-se toaa
a vigilancia e exacção no guiar as barras.
Av. 12 dito (CDU. Nab.); ao da côrte orde
nou-se concedesse a um particular a explo
racão nas suas terras, ficando subjeito a
ce~tas condições, e quaes. Provo 30 J unh9
181.4 (CoU. cit.); á do Rio de Janeiro com
municou-se, e para que, a exlincção da re
partiÇãO que em Cantagallo arrecadava 1)

imposto do quint'l do ouro. Provo 4 Setem
bro 1817 (CoU. cit.); providencias, e quaes.
derão-se para obviar Ir prejuizos que se ex
perimentavão !la fuodição do ouro recolhido
aas casas de permuta, c quaes. Provo 13
Novembro 1817 (CDU. cit.); iguaes provi
dencias por igual motivo parn a intencleoci'
de Villa Rica. Pro\'. 1.5 Abril 1818 (CoU.
cit.); ao da Bahia <lrbitrou-se quantia de
esportula de inventario que fizera dos bens
de um finado. Provo 15 Fevereiro 1819
(CoU. cit.); na de Sabará, S. João d'EI-Rei
e Tejuco divcrsos empregados farão nomea
dos pnra as caixa jjliaes do Banco do Bra
sil.-Vid. Banco. PI'Of'. 29 Dezembro 1819,
etc.; ao do Rio de .raneiro reuoio-se a no
meação de conservador da companhia geral
da agricullura dos vinhos do Alto Douro.
Dec. 9 Abril 1821 ; á I'equisição da de Santa
Calharina encarregada da fundação e arranjo
da povoação na en. eada das Garop'<ls no
meou-se parocho. e com que vantagens..
Provo 28 Maio 1821 (CoU.Nab.); de ViU.
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Rica: providenciou-se adquadameote a ob
viar o extravio do ouro, e a heneficio dos
proprielarios e faiscadores. Provo 24 Outu
bro :1821 (CoU. cit.); ao do Sen'o do Frio
em Minas e deputado á assembléa geral se
mandou pagar, e como, ordenado do em
prego. Provo 1.4 Junho 1823 (CoU. Nab.);
mandou·se passar carta, pagos os direi los,
a um fundidor da de Goyaz que por muitos
anoos servio de praticante gratuito. Res. 6
Agosto :1823 (Colt cit.); no Rio Grande do
Sul e Espirito Santo mandou-se servissem de
intendentes os ouvidores das comarcas, e
em sua falta os juizes de fól'a, e por que.
Dec.17 Setembro 1824; sobre cuja execl1
cão no Rio Grande. Porto 10Fevel'eil'o 1825
[CoU. Nah.); indeferia-se pretenção do lhe·
sourei1'o da doSabará a ser pago na razão de
SOO.jf> de ordenado. Res. fi Novembro 1825
(CoU. cit.); da côrle e Bahia forão extinclos.
Lei 15 Setembro 1827; sobre ordenado pe
dido de inspector da de S. João d'EI-Rei por
individuo que servira em Iogar do proprie.
lado deputado á assembléa geral. Res. 2."
18 Janeiro 1828 (Coll. Nab.); concedeu-se
pensão á viuva de um escrivão da fondição
da do Ouro Preto, e fiel da contagem do Ga
lheiro. Res. :1.- 3 Setembro dito (CoU. cit.);
forão abolidas as intendencias e suas com
miss;lrias em Minas, Goyaz e Matto Grosso.
Lei 24 Oulubro 18.32, art. 23; dando-se des
tino a{)s empregados, art. 25; forão suspen
sos os provimentos dos emprc~os que nelias
vagal'em, c cornu, supprindo-se. Lei 15
Dezemhro 1800, art. 22; tiverão regula
mento. - 7iJ. bec. 1ll FeIJe1·eim 1832, art.
6, ('te.

INTENDENCIA eiolendente dosdiamanles.-Vid.
Diamantes. Dec. 1.° 27 Marco i8l0, Dec.
Inslr. H Se embro 1816; e~ Minas Geraes
foi suppl·jmido. Lei 15 Dezembro 1830, art.
11, § 38, Lei 2li Outubro 1832, art. 23.

INTEN DENCIA c inlendenle geral c fi~cal de todas
as obras milital'es de fortificações, pontes,
t!slradas ou canaes, com l'esponsahilidade
immediala á secretaria de estado dos nego
cios tIa guerra, foi nomeado. Porto 8 Agosto
.18U. 1~·I'. SOIlZ? Di«. Jul'.!lItelldetae.)

INTENDENCIA dos armazens do arsenal do exer
cito. - Vid. Arsenal do eXC1·cito. Res. 3.a 23
Outubro 1811, Res.L a 1.8 Março 1812, Res.
17 Novembro dito, Res. 25 Outubro 1813,
Res. 2." 26 Junho 1818, Res. 19 Fevereiro
1827; negou-se ordenado de graduaçào pe
dida por um official de sua secretaria. Res. 4.
Setembro 1823 (Cott. Nab.); indeferio-se
provimento de porteiro da inten(lencia dos
armazens, e por que. Res.:19 Fevereiro 1825
(Cott. cit.); foi extíncta. Dec. Reg. 21 Feve
reiro 1832, art. :t.

INTERDICTO de recuperal' a posse minislrão os
procedimentos que são de faelo e de faelo
se desfazem. - Vid. Res. S Agosto 1827.
(Cott. Nab.)

de commercio em portos estrangeiros devem
os consules brasileiros commooicar. Dec.1
Reg. 14 Abri1183~, art. 30, Dec. Reg. 520
11 Junho 18.47, art. 83.

INTERESSADOS nas partilhas CalDO deverião sel'
citados em juizo de orphãos. - Vid. P7·OV.

1." 23 Julho 1814. (CoU. Nab.)

como reeeherâó os bens de defuntos e ausen
les.- Vici. Bens de defulltoS. Dec. Reg. 160
9 Maio 18112, arts. 7, 8, 33, 3.t..

INTERESSES geraes da nação; soure eBes nüo
podião deliberar os conselhos gel'LleS, nem
podem as assembléas provinciaes. Const. ad.
38, § 1, Lei 16. a 12 Agosto 'J83/', art. 9.

naciol1aes quem compromeller em ql1alquar
traclado ou convenção como sera punido.
Cad. Crim. art. 77.

pessoaes quem promo\'crillegalmente, (Iuando
é julgado prevaricauor, sendo cmprei;aclo
publico. Cod. Crirn. arl. 129.

nacionaes quem prejudicar com ex,eesso, ou
ahuso de autoridade como é IlllOldo. God,
Crim. al'l. 152.
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INTERNUNCIO aposlolico: despacho livre de ob
jectos para elle. - Vid. Alfandegas.

INTERPOSIÇÃO de revisla.- Vid. Revista.

INTERPRETAÇÃO extensiva não tem logar em
materias criminaes.-Vid. 07-d. 19 Feverei7'o
181.0 (CoU. Nab.); nem em de impostos.
Res. 3. a 12 Se lembro 1.826. (Coil. cit.)

:- das leis. - Vid. Leis. Consto art. 15, § 8.

;- de escripto accusado de abuso contra a expres
são do pensamento como será feiLa. Lei 20
Setembro 1830 art. 5, Cod. Crim. art. 8.

- da reforma da constituição.-Vid. COllstittúçáo.
Lei 16.a 12Agosto 18M, art. 25, Lei 105. 12
Maio 1840..

ampliativa não deve por meio de argumenta
ção estender-se ás disposições odiosas. Av.
20. 0 19 Janeiro 1849, § 1.

INTERPRETE para visita de navios. - Vid. Em
barcações mercantes. Dec. 10 Novembro 1808.
Reg. 1.7 Janeiro 1829, art.1.lt a6, 28, etc.;
o da Bahia creou-se com o ordenado de
250:tf>. Carl. Reg. 29 Janeiro 1810 (Repert.
Cunho Mat.lnte1·prete); da fortaleza de Santa
Cruz com o de 500:tf>. Dec. 5 Novembro
1812. (Repe1·t. cito n.02.)

- da nação, publico. creou-se na côrte, e com
que emolumentos. Dec. 9 Novembro 1823.
(CoU. Nab.)

- nos requerimentos dos subditos brasileiros
em paiz estrangeiro é o consul do Imperio.
Dec. Reg. 14 Abril 1834. art. 43, Dec. Reg.
520, ii Junho 1847, arls. 152,203.

- dos capitães de navios perante as autoridades
são os corretores, e como, e em que obje
clos. Dec. Reg.. 648, 10 Novembro 18&9,
art. 29, §§ li, 5.

INTERROGATOmO e ill tcrrogante de test~mnllha:.

em conselho de guerra. - Vid. Conselho de
gue1Ta.Ord. 1.a 17 Junho 1809 - (Vid. Alv.
1.- 21 Feve"eiro 1816, arfo 3 (CDU. Nab.);
Res. 25Ju1ho 1321. Provo 2S0utubro 1.8h9.

- de reos e testemunhas em processos civeis
crimes. - Vido T estemu.rzhas.

- de réo e testemunhas em processo a guardas
nacionaes. - Vid. Cua,-das nacionaes. Lei
602, 19 Setembro 1860, a,'t. 107. (Diar.
85.&0.)

de réos e testemunhas em processos crimes
cujo conhecimento pertence aos juizes de
direito. - Vid. Dec. 707, 9 Outul)7-o 1850
a,-ts. 10, 12. (Diar. 86h3.)

- nos apresamentos de embarcações, elc., em
pregadas "DO trafico de escravos. - Vid. Afri.
canos. Dec. Reg. 708, UOutobro1850, arts.
5, 9, 24, 25, 36. (Diar. 8526.)

INTERSTICIOS: suas bulias pontificias e as de
seus delegados queselIopagão.- Vid. SeU".,
Tab. da Lei 59, 8 Outubro i83a, etc., Instr.
1ll Novembro dito, art, 18.

INTIMAÇÃO de bloqueio. - Vid. Bloqueio. Av. 17
Dezembro 1825, etc., Av. 6 Dezembro 1826,
Conv. 21 Agosto 1828. etc., Trat. 12 De
zembro 1828. art. 19.

de manifestação de revista. - Vid. Revista.

processos administrativos de que conhece o
conselho de estado. - Vid. Conselho de es
tado. Dec. Reg. 124, {) Fevereiro ~842, arts.
34,44, 47, .&8.

- nos processos crimes cujo ~~nhecime~~o exclu
sivamente compete aos JOlzes mumclpaes.
Vid. Crimes..Dec. 707, 9 Outubro 1850, arts.
2, 12. (Dia,-. 8543.)
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JNTlMACÃO feita pelas tbesourarias aos devedores
fis~aes que pagarem lira ao juiz rios feitos o
direito ã porcenlagem. Ord. 95. 9 Agosto
1850; como será feita a requerimento dos
procuréldores do juiw aos devedores contra
quem se promoverem execuções. Instr. 31
.1 aneiro 1851. art. 5. (Diar. 8tj39.) - Vid.
Ord. 28 .Aóril 1851, al't. iS. (Dia,.. 8698.)

- Vid. Citllfão.

INNUNDAÇlO antorisa a entrada em casa alheia.
- Vid. Casas. Consto art. 179, S7. Cod.
Crim. art. 209.

aproyeita-Ia para commetter crimes aggrava
lhes a punição. Cod. Crim. art. {6. S 2.

- autorisa a abertnra, fora de horas elo expe
diente, das portas das mesas de c1iyersas renA ~

das. Reg. W Maio 1836, arL 66.

- a despeza com estragos por ella cansados nos
predios nacionaes, puhlicos estabelecim.en
tos e embarcações da armada. e para eVItar
total roina.eurgente. Dec. 158. 7 Maio1842,
art. I, S9.

- em casa de colleclor deve ser justificada. Av.
56.27 Julho i846.

- aulorisa a abertura das thesourarias fóra da
hora do expediente. Av. 25.6.13 Dezembro
18[19.

- Vid. FOJ'fll1l1uior, Caso fortuito. Accidentes.

lNVALlDOS do exercito: seu corpo foi creado por
Dec. 24 Junho 1810 (Repert. CUIlt.. Mat.
Ir/Validos); mandou-se que a intendencia
da marinha lhe fornecesse os geoeros decla
rados DOS arts. 3 e 13 elo seu pIaDO. Av. i8
Juluo dilo (eou. Nab.); foi mandado abolir
creando-se o corpo de veteraoos. - Vid.
Dec. e Pl. 11 D~ro 1815.

INVALlDOS do exercito: seu asylo. - Vid• .Âsylos.

- declarou-se que o serviço do trem Dava] podia
ser feito pelos invalidos que estavão a bordo
de certo vaso de guerra. Av. 3 Novembro
i8!l6. (Gaz. Of{. 58, 1.° t·ol.)

-:' declarou-se que as praças das suas compa
nhias de Santa Catharina fossem fornecidas
de fardamento pelo arsenal de ~uerra da
côrte. Av. 23 Novembro 18lt6. (Gaz. O/f.
78,1. o vel.) ,

- appl'ovou-se tabella de objectos de seus farda~

mentos, preço e duração. Dec. e Tab. 5â7.
8 Janeiro 18.48.

~ ás suas companhias ampliou-se o art 4, S2
Reg. 5lt6. 31 Dezembro 1847, que creoo os
conselhos de administracão dos forneci
mentos ao pessoal da ar~ada. Av. 17.- 5
Fevereiro 1848.

- da marinha: sua companhia creada pelo Av.
15 Dezembro p. p. teve instrucções provjso
rias para regular-se. Av. 7 Fevereiro 1848.
(Gaz. Of{. 31, 3.°)

-:- da marinha: ferimentos por presos de justiça
em nma praça de sua companbia mandá
rào-se processar no fôro commum. Av. 20
Setembro 18A8 (Corr. nlerc. 262, 2.°)

- no Rio Grande do Sul: suas despezas orde":
nou-se como serião pagas. Av. Instr. 83,30
Março 1849, art. U.

- praças que dos corpos do exercito passassem
para as companhias de invalidos não lem
accesso nos postos inferiores. Circo 28 Ju
nho 1850. (DiaJ·. 8443.)

do exercito: os officiaes de suas companhias
vencem etape. Av, 15 Novembro 1850.
(Dia?'. 8572.)
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INVASÃO dos Francezes em Portugal: providen
cia sobre e11a. 2 Dec. 10 Junho 1.808.

- de inimigos autorisa suspensão, pelo governo,
e como, das garantias conslitucionaes.
Const. art. 1.79, §§ M, 35; e tambem pelas
assembléas provinciaes. Lei 16.· 12 Agosto
183lJ, art. H, § 8.

de inimigos autorisa o governo e presidentes
de provincia, e como, e qnando, a destacar
guardas nacionaes fóra do seu municipio.
Lei 18 Agosto 1831, arts. 11.8, 13'l (CoU.
Om'. Pl·.); Lei 602 19 Setembro 1850, art.
118. (Dicl1'. 8540.)

de forças rebeldes: são applicaveis as leis mi
litares que regulão em tempo de guerra
áquella parle do exercito que se achar em
provincias que forem invadidas. Reg. 23. o

24 Qutubro 1838, art. unic. § 2.

- de inimigos na provincia é caso urgenle .. se
gundo o art. /,8 Lei !J Oulubro 1831. Dec.
158, 7 Maio 18/,2, art. 1, § 1.

- contas de despezas por occasião da invasão do
inimigo na fronleira do Rio Grande do Sul
farão, e pai' que, dadas como tomadas a um
commandanle da fronteira. - Vid. 01·d. 6
lJezemÚl'o 18li9. (Dia?" 7969.)

INVENÇÃO. - Vici. Dest;obel'tas.

INVENTARIO para contas do commanciante da
artilharia da marinha. - Vici. Al'lilharia de
marinha. Oír. 13 Setembro 1808.

nos armazens dos al'scnaes ue marinlla. - Vid.
Arsenal de nWl'inha. A.v. 20 Abril 1809, ele.
Parlo 2.· 29 Dezembro 1827, etc.

sem cUe não 'podem os herdeiros ab intestato
(não sendo forçados) apossar-se das heran
(;as!lo Brnsil, e porqne. Alv. 17 Junho 1809
§ 9. - Vid. 1{(·s. 2.· 26 Março 1828. (CoU.
1\'(lú.)

H1

INVENTARIO: procedia-se logo a elle na corte
pel'ante a juiz conservador dos privilegiados
do commercio para arrecadação de bens
de negociantes fallecidos. - Vid. Bens de
cLeftmtos. Alv. 10 Novembro 1810, etc.

de bens de bispo. - Vid. Bens de defuntos.
Provo 2." G Abril 1815.

a titulo de dependencia mandou-se não fossem
processados em certo juizo, por estar aquella
revogada, e como. Provo 2." 6 Fevereiro
1817. (CoU. Nab.)

_ sobre obrigaç50 de sisa de bens adjudicados
em parlilha a herdeiros que sobre ella tran
sigirão, etc. - Vid. Res. 22 iYovembl'o 1818
annexa á Res. 2." 21 Outubro 1822. (CoU.
Nab.)

arbitrou-se esportula a um intendente do ouro
pelo inventario a que havia procedido dos
bens de um falJecido. Provo 15 Fevereiro
1819. (CoU. Nab.)

entre maiores; suas distribuições para paga
mento da decima conforme o Alv. 1.7 Junho
1809, §§ 8 e 9. Provo 13 Abril 1820. (Cott.
i"aú.)

sobre obrigação de decima de bens inventa
riados e sequestrados, etc. - Vici. Bens de
de(t.mtos. Res. 1. 4 21 Maio 1821.

_ pela demora de sua ultimação que pessoas fo
rão consideradas 050 em circumslancias de
enlrar na livre administracão dos bens. 
Vid. Lei CO/lst. P01·tug. 16 Julho 1821, § 4.
mandadil observar pela Lei 20 Outubro
1823, <lrt. 2.

_ prorugação ue 3 aonos para conclusão de in
ventario concedido, foi cassada, e pur que
motivos. Provo 7 Selembro '1821. (CoU.
Nab.)

27
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INVENTARIO: declarou-se privativo o juizo e
cartorio dos orpuãos da Praia Grande para
inventarios, etc. , anteriores ii. divisão do
termo. Provo 21 'ovemb 01823.

de genel'os pel·tenceu tes a caoa navio de guerra.
- Vid. A"llwda e Dec. 10 Junho 1828. Av.
134, 6 Novembro 1848.

o tempo para stla faclura pôde ser prorogado
por seis mezes pelas Relações pro,inciaes,
havendo impedimeolo iovenci,e1. Lei 22
Selembro 1828 art. 2, § 6, Reg. 3 Janeiro
1833 art. 9, § 11; c corno, arls. 62, 71.

em que houver orphão dcsassisado ou prodigo
perlence ao escl'ivão de orphftos, com pre
ferencia ao da provedoria. Lei 3 Novembro
1830 art. II.

da provedoria dos ausco les mandou-se [ossem,
e como, remetlidos ao lhesouro, na côrte.
Av. 1.°26 Janeiro 1831. (CoU. Nab.)

- juizes que os nZel'em que certidões devem re
meUeI' em cada mez aos colleclores. Dec.
Reg. 1J, Janeiro 1.832, arts. 27, 35; estes
como promoverilõ o adianLamenlo deHes e
sua conclusão, .§ 33.

nas Sllas causas não h:ncril coociliacão. Disp.
Provo al'l. G. .

e dependenc~a~ deslas causas quando perLen
cem aos JL1lzes de orphãos. Disp. Provo
arl. 20, Dec. Reg. 143,15 Março 18[12, arls.
Q, 5, § 10,

de espolio de marinueil'o de navio de O'uerra
nacional. Dec. 15 Julho 1833, art. 10.

depoi~ ~e julbados que causas oüo perlencem
ao JUIZO de o1'phãos. Av. 17 J nlho 1833.
(Can·. Off. 18.)

INVENTAmo de fallecido intestado quando não
pertence ao juiz de OI'phãos.- Vid. Bens de
defantos. Av. 28 Agosto 1833.

de Brasileiro fallecido em pai.. eslrangeiro
compele aos consules do Imperio. - Vid.
Bens de defuntos-o Reg. 1li Abril 1834, arL
58, elc.

de restos naufragados quando compele aos
consules do Imperio. - Vid. Bens de defun
tos, etc. Reg. 14 Abril 1S3á, arts. 69, 61.
Dec. Reg. 520, 11 Junho 18li7, arts. 129,
130,183 a 192, 202.

declal'ou-se que em confol'midade da Lei 22
Se Lembro 1828, arL 2, § 5, e Lei 3 Novem
bro ~1830, compele ao juizo de orphãos
faze-lo das pessoas fallecidas inlestadas.
ainda que os seus herdeit·os ascendentes,
descendentes ou collateraes estejão presen
tes no lagar, todas as vezes que lhe seja ne·
cessario habilitação; não porém daquellas
que fallecerem com testamento, e instiLoi
""em herdeiros maiores presentes, ainda que
aliás conste haver ausentes com direilo a
disputar. Av. 30 Junho 1834. - Vid. Bens
de defuntos. Av. 12 Agosto 1834 e Av. 20
dito.

juiz compelente para ellc é o do domicilio do
defunLo, e não o da residencia dos herdei
ros; em um e suas dependencias não pôde
haver mais de um juiz, e perante elle devem
requerer o que lhes convier os herdeiros e
interessados, por si ou seus procl1l'ildores,
ainda que morem em diversos dist1'ictos.
Av. 1 Julho 1834.

que os juizes de orphãos fizerem: neHes aoS
dilas juizes compete admillir as justificações
de dividas Dclivas e passivas. quando por
sua insignificancia on claresa dispensarem
discussão conlenciosa. Av. 13 AgosLo 183ú •

seus autos na conclusão do juiz de orphãoS
para julgamenlo de partilha não podem ser
para ouLro igual juizo remellidos senão de
pois de sentenciados. Av. 23 Setembro 183.&.
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INVENTARIO de bens de defuntos e ausentes. 
Vid. Bens de defuntos, Dec. Reg. 9 Maio 18h2,
ar~s. 2,4; seu registo, arts. 6, 8; quando se
farão aquel1es, arts. H, 12, 16, 17, 18 a 20,
29, 3á ; de bens de eslrangeiros, art. 113; 6

Ord. 117, 4. Outubro i84.2. Dec. Reg. 27
Junho 18á5, art. 1, S§ 1,2, art. 2; e ao
3rt. 29 do 1.0 Reg. Av. 98, 12 Setembro
18115, e Av. 12 Janeiro 18h6, elc.

INVENTARIO: declarou-se que depois da Res. 31
Oulubro 1831 não competia ao jui:t. de 01'

phãos o em que não houver interessado
menor de 21 annos; entr'e maiores não
póde o dito juiz fazer, ainda havendo deixa
de legados a menor de 21 annos. Av. 28
Novembro 1834.

- de mercadorias eSlrangeiras salvadas de nau
fragio pertencem á autoridade judiciaria do
lagar com assistencia do collector, em falta
do empregado da alfandega. Av. 4. Julho
1836.

- de intestados com herdeiros ausentes em que
casos pertence aos juizes de orphãos.-Vid.
Bens de defuntos. Av. 33, 15 Fevel'eiro 1838.

DOS feilos pelos juizes de orphãos, por existi
rem estes, e nos pelos juizes municipaes,
por não existirem, compele-lhes proceder ás
separações de quinhões aos herdeirps que
se apresentarem com seus formaes. Av. 87
26 Julho 1838.

- quando excederem de dous contos de réis,
quanto se deve levar pelas parlilhas, segundo
o Reg. 10 Outubro 1754., declarou-se. Av.
233, h Julho 1840.

- de estrangeiros fal1ecidos no Imperio. - Vid.
Bens de defulltos e Av. 9 Setemú,'o 1841. Av.
iO!. 16 Selembro 18h5.

- rever seus antos devem os JUIzes de direi lo
quando fizerem correiçflo. Reg. 31 Janeiro
18h2, arl. 209.

- não se julga lindo (na côrte) sem mostrar-se
em dia o pagamento ela deGima. - Vid.
Dccima (urbana). Dec. Reg. 152, 16 Abril
1842, art. 13.

- de heranças subjeilas a taxa como será feito.
- Vid. Taxa. Dec. Reg. 156, 28 Abril 184.2,
arts. i a 4, 6 a 11, 13, 19, Dec. MO, 4 Ju
nho 1.845, arls. 2, li, 8, 9.

1- quaes não podem os collectores fazer, e por
que. - Vid. Bens de defuntos. Ord. 28 Ou
tubro 18á3.

declarou-se que o Reg. 26 Abril IBM não
compelle indistinctamenle a todos os herdei
ros a fazer invental'ios jl1diciaes, e que o
seIlo recae nos chil'ogrnphos ex-nrados depois
da publicação do regulamcn to, e sobre os
valores que neHes declarão. Av. 56,5 Junho
18M.

os bens de raiz adjudicados ao testamenleiro
ou inventariante por indemnisação de des
pezas pagão sisa. Ord. 1.0á, 1. Outubro 184.6!
como serão pa~as as despezas que fizer. Ord.
4.9,10 Abril 184.8.

de fallecidos cm navios brasileiros durante a
viagem. - Vid. Bens de defimlos. Reg. 520
11 Junho 184.7, art. 123.

nelJe nfio deve inlel'vir como juiz municipal o
que fÓl' interessado como parte. Av. 18 Ou
tubro 18h7. (G(lz. 00'. 1li7, 2.° I'ol.)

se póde fazer no JUIZO da provedoria dos resi
nuas e capellas, conforme Dec. 13 Março
j844 annexo Av. :111 27 Abril 18[~9.

dos juilCs de Ol'phiios: certidões, c quacs, se
mandou ru.sem exigidas dos escl'jvães pelos
jui:t.es de direito p~lra arrecadação de im
postos. Av. 16 Julho 18l~9. (Di(l1'. 8156.)
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INVENTARIO: como se deve proceder quando
sequestrado o inrenlariante não houver
depositario que se queira encarregar dos
bens; e sobre factura e aceitacão dos inven
tarias amigaveis para cobrança da decima.
Av. 23 Novembro 1849. (Dial'. 8270.)

de fruelos e rendimentos produzidos duranle
a sua factura e processo pagão decima, e
pOl' que, visto o Alv. 17 Junho 1809, §§ 8
e 9, e 2 Outubro 1811. Av. 12 Outubro
1850. (Diaj". 8528,)

- dos bens da extincla congregação de S. Phi
lippe Nery. - Vid. COllgl·ef3'ação.

INVENTORES de al~uma nova machioa e inven
ção nas artes ~rão premiados com o privi
legio por 1á annos. Alv. 28 Abril 1809, § 9.
- Vid. Descobertas.

INVESTIMENTO: ao's lagares em que eUe existir
por parte de um dos contractantes não póde
o outl'O levar contrabandos de guerra. Trat.
com Inglaterra 19 Fevereiro 1810, art. 28;
idem com Estados-Unidos, estabelecendo-se
a necessidade da intimação para captura.
Trat. 12 Dez.embro 1828, art. 19.

INVIOLABILIDADE: della g07.ão 05 representan
tes da nacão. - Vid. P01·t. 3. a 1 Setembl'O
1823 (Cad. i'Vab,); deputados e senadores,
e como. Consl. arts. 26 a 28.

- goza a pe soa do Imperador. Consl. art. 99.

aos direitos civis e polilicos do cidadão bl'asi
leiro foi garantida, e como. Const. art. 179.

tem o asyl0 do cidadão. - Vid. Casas. Consto
art. 179, § 7, etc.

IRMANDADES: da Misericordia da côrte foi isenta
de pagar a taxa dos legados. Alv. 28 Setem·
hro 1810 Reg. 410, & Junho 18&5, art. 7,

IRMANDADES

§ 1; suas casas forão isenlas do privilegio de
aposentadoria. Av. 29 Janeiro 1811 (CoU.
Nab.) (ampliado o Alv. cil. a todas as casas
doBrasil e seus dominios. Alv. 20 Maio 1811..
Ord. 90.18 Agosto 18!l5); creou-se um juiz
priva tivo dos seus feitos. AIv. 8 Julho 1811
(Cott. OU1'. PT.); Dec. 20 Julho 1812 (Coll.
N ab.); approvou-se o plano de estudos de ci
rurgia mandado creal' no seu hospital. Dec.
PI. 1 Abril 1813; imposições, e quaes, a
beneficio dos expostos lhe farão concedidas.
2 Cart. Reg. 14Dezembro 1.815 (Cott. Nab.);
foi attendida do governo em pedido a favor
ele presos. Av. 24 Março 1819 annexo á Porto
1." S Março 1824 (Cott. Nab.); teve conces
são de loleria annua!. Dec. 23 Maio 1821; a
seu pedido concedeu-se o privilegio de inge
nuidade aos expostos. Provo 21 Fevereiro
1823; mandou-se, e como, conhecer do seu
estado actual. Dec. 2ft Outpbro 1823; no
meou-se continuo e amalJuense para sua
eseripturação, a pedido da commissão de sua
.conservação e melhoramento. Porto La 4
Fevereiro 182A (Cott. Nab.); providencias
para que se não allerasse o regimento e dieta
dos enfermos. Pori. 19 Janeiro 1825 (Cott.
Nab.); pagamento, e por que, suspenso aos
membros da commissão nomeada pelo Dee.
2.& Outubro 1823 mandou-se pagar, e para
.que fim. Porto L" 26 Janeiro 1825 (CoU.
eit.); sua mesa foi mandada ouvir sobre o
reparo do caminho fronteiro a Santa Luzia.
,Porto 2.' 211V1arço 1825 (Cott. cit.); man
dou-se que seu recolhimento não recebesse
senão pessoas que se compl'ehcndess,em nos
trabaJlros de sua instituicão. Porl. 3.' 20
Abril 1825 (Coll. Nab.); a'pprovou-se a sup
pressão ordenada do carcere c mais castigos
usados para correcção dos enfermeiros e ser
ventes. Porto ú." 27 Maio 1825 (Cott. cit.);
sobre pretenção de altenções devidas a seu
mordomo quando ia á casa da Supplicação
apresentai' embargos dos sentenciados á
morte. Porl. 2.' 3.' 25 Agosto 1825 (CoU.
.Nab.~; providenciou-se sobre o mao sustento
'que enviava aos presos de justiçn da Ilha das
Cobras. Av. 5 Fevereiro 1830 (Coll. Nab.);
cessou a nomeação de seu juiz privalivo pela
renuncia feita do privilegio. Av. 3. o 2 Setem
bro 1831 (Cott. cil.); sobre isenção de laxa
dos legados para criação dos expostos. Res.
2." 13 Dezembro 1831_ (Cott. cit.); não póde
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entrar no quadl'ado que se forma em frente .
do palibulo para execução de pena de morte.
2 Av. 12 Março"1837, modificados pelo AI'.
19Junho dito; foi desonerada da prestação
mensal de generos com que contribuia
para a ajuda do sustento dos presos pobres.
Lei 60, 20 Outubro 1838, ad. 3, § 16; foi
lhe concedida loteria para o hospital. Res.
92, 25 Outubro 1839, art. 1.; c mais para o
recolhimento das orphãas, e com que obri
gações, art. 2; annexo ao seu hospital
creou-se o hospicio de alienados, Dec. 82
18 Julho 1841.; concedêrão-se loterias ex
traordinarias. Res, 330, 5 Fevereiro 18!t5;
agradeceu-se a cessão de parte do Campo
Santo para sepultura das praças de impe
riaes marinheiros e fuzileiros navaes. Av.
31 Março 1849 (Dim'. 8093); foi incum
bida, e como, do tratamento dos atacados
da febre amarella. 4 Av. 17 Janeiro 1850
(Dim'. 8306); Av. 2ft dito (Dim'. 8313); Av.
26 dito (Dim·. 8317); Av. e Reg. 4 Março
1850, arts. 8,26 (DiG1·. 8344); alterárão-se
os arls. 95 e 96 dos estatutos reformados do
recolhimento das orphãas. Dec. 682, 11 J u
lho 1850 (D im'. 8.&67); confirmou-se a deli
beração da mesa que elevou a 60 o numero
de orphãas do recolhimento. Dec. 685, 20
Julho 1850. (Dim·. 8490.)

IRMANDADES da legião da Bahia leve compro
misso approvado pela Carl. Rep;. 30 Se
tembro 1810. (Repe"t. Canil. Mat. Com
p,·omisso. )

- as casas do hospital da ordem 3.' do Carmo na
côrte, designadas para a bihliotheca real e
gabinete de physicamandou-se deixar, ope
rfindo-se mudanca. Dec. 29 Outubro 1810
(CoU. Nab.); restituição pedida. Av. 1ft.028
Julho 1831 (CoU. cit.); permittio-se abrir
mais uma porla e janella na frente do ex
tindo recolhimento do Parto. Av. 21 De
zembro 18M, (Jom. 10, 18.&5.)

diversas obliverflo dispensas para adquirir e
possuir. - Vid. Al1101·tisaçáo.

!"""' de Misericordia e hospital de Lisboa: provi
dencias para arrecadação dos legados pios

não cumpridos a ella pertencente~ na co
marca da Ilha da Maàeira e de Angra, e do
Piauby. 3 Provo 20 Novembro 1810. (CoU.
Nab.)

IRMANDADES sobre contas de confrarias. - Vid~

Con{ral'ias. Carl. Reg. 5 Janeiro 1811.

da Misericordia da villa de Goyana na P:lra~

hyba: ordenou· se que os capeUães não fos
sem irmãos, e nem assistissem ás mesas; e
como arrematadas e applicadas ~uas rendas.
Provo La 26 Maio 1811 (Cott, Nab.); dispen
sou-se lapso de tempo para seguir recurso
de revista em cerlo pleito. Res. i9. 5 Agosto
18~7.

ordenou -se que a mesa que acabar dê contas
á qne entrar de novo, presidindo a ella o
provedor ou corregedor, ou juiz de fóra
ou ordioario. dando parte do resultado ao
desembargo do paço, mandando propôr as
acções pelas dividas activas, e dando outras
providencias conforme Alv. 1.8 Outubro
1806, §§ 4 e 5. Provo 3 Outubro t.8U (Repert.
F. Til. Contasn.o 1516); declarou-se que.o
ministro era o provedor da comarca que tem
regimento Da Ord. IiI'. 1 til. 62. Prol'. 28
Fevereiro 1820. (CoU. Nab,)

de Misericordia: os ministros que assistirem
ás suas contas em conformidade do § 4 Alv.
i8 Outubro 1806, devem remelter ao tribu
nal conta de todos os artigos declarados no
cito §; o logar que lhes compete na mesa
deve ser o do coslume. Provo h Fevereiro
1815. (B. Cam. Exl1·. n.· 2.)

de Misericordia e seu hospital de S. Paulo:
m?nd~u-se a seu favor fazer elTecliva a ap
phcaçao da terç,a parle dos legados pios.
Provo 1.- 1.7 Abril 1815 (CoU. Nab.); esmo
ler em cada freguezia permittio·se fosse no
meado, isento de todo o serviço militar.
Port.. 2.' 20 Abril1~24 (CoU. Nab.); sobre
rendImentos para criação de expostos. Prol'.
4 Novembro 1826 (CoU. Nab.)
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IRMANDADE de l\lisericordia de Villa Rica teve
concessão de lolerias. Âv. 8 Junho 1816.

- de Misericordia da Bahia: sobre applica~ãode
legado á coostrucção de DOVO hospital de
caridade. Dec. 30 Outubro 1817 (CoU.Nab.);
confirmou-se privilegio de ter o escl'ivão de
sua mesa f~ publica. e COIIlO. Provo 28 No
vembro 1817. (Coil. cit.)

da Cruz dos Militares. - Vid. Dee. 5 Janeh'o
1818 (Col!. Nab.); seu compromisso foire
formado com approvação do governo em
t 829 (Repert. Canil.. Mato Compromisso);
regulou-se o desconto mensal aos militares
seus irmãos, e a fórma Je sua arrecadação.
Av. 326. 16 Outubro 1841, Av. 328, 26 dito.

- de Misericordia da Par:iliyua do Norte: ele
vou-5e-lhe a ordinaria do curativo dos sol
dados doen es. Provo 2.- 2~) Março 1.819.
(Coil. Nab.)

- de Misericordia do Pará: appro\"oo-sc dadiva
.pelos cofres da lhesouraria geral para acu
dir aos pobres atacados de bexigas. Provo
17 Março 1820 (CoU. Nab.); foi aliviada do
pagamento de divida proveniente dedizimos
de gado. Leí 317.21 Outnuro 18,.3, art. 38.

- de Misericordia do Mal'anhão obleve os mes·
mos privilegitls. isenções, franquezas eliber
dades que a da côrte. copiados os seus titu
las dos m';ginaes; e loterias por 1.0 annos.
Provo 15 Abril 1820 (CoU. Nab.).. decla
rou-se não comprehendida oa Lei 11 Outu
hl'O 1837. Av. 9 Abril 18ll2. (Sappl. 10m.
108.)

- de N. S. do Rosario do Sabará. leve concessão
de luterias. Av. 9 Agosto 1820.

- do Santíssimo Sacramento da Candellaria na
côrte: obleve-se cool:essões, C quaes, pai' a
continuação de sua jll;reja. Provo 11 Dezem.
bro 1820. (CoIl. Nllb.) .

IRMANDADE de N. S. da Conceição dos Rapo
sos de Marianna: mandou·se-Ihe dar a
esmola concedida de 2:250.tb. Provo 2. a 16
Novembro 1822. (CoU. Nab.)

- de Misericordia de S. Salvador de Campos teve
beneficio de loteria concedida. Porto 2.' 24
Maio 1823. (CoU. Nab.)

- de Misericordia da capital da Purahyba : ao seu
hospital mandou-se conservar o quinto das
mullas dos alvarás defianca. Porto 2.· 5 Se
temuro 1823. (CoU. Nab.j

- de S. José do Ouro-Preto prohibio-se que fi
zesse enterro na sua igreja, em Vil'Lude da
Cart. Reg. 14 Janeiro 1.801 e Alv. 30 Se
tembro 1.733. Res. 1.2 Maio 1824 annexa á
Porlo 1.' 1.5 Novembro 1825. (CoU. Nab.)

- de N. S. da Gloria; sobre casa a eHa legada
com encargo de missas, e depois arrerna·
iad.'l a terceiro. - Vid. Res. 12 Junho 182!
annexa ao Av. 28 Janeiro 1830. (CoU. Nab.)

de N. S. da Conceição: sua capeila mandou-56
entregar ao viga rio de S. João de Icarah.y
para eleição, selD que aqoella ficasse pri
vada da dita igreja. Provo 28 Jnlho 1824.

de Miserieol'dia do Espirilo SauLo pl'opoz·se·
lhe lralar, e mediante que 1'C'tribuição, os
offieines e soldados doentes no seu hospital.
Prol'. 6Setembrot82l,. (CoU. Nab.)

- de S. Hoqne: no seu corre se mandou recolher,
e pal"a que fnu, as mnltas dos capilães e mes
lre-e-laleiro que recebessem sem licença do
arsenal ofliciaes carpinleiros de machado e
calal'ales. POI'L. 3.' 10 Selembro 182[,. (Colt.
Nab.)

- ordem 3.' do Carmo do Ouro-Preto: sobre
pretenção de ficar ligada ao padroado im
perial, e offieiar o commissnrio em Lodo.s os
actos religiosos celebrados na sua igreja. -,;
Vid. P,·OV. 5 Março 182õ. (Colt. Nab.)
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IRMANDADE de Misericordia de S. João d'El
Rei: concedêrão-se dous lerços dos legados
pios não cumpridos, e por que. Dec. 27
Maio 1825 (CoU. Nab.), restringido pelo Dec.
10 .lunho dito (Cott. cit.); Provo 2." 5 Ou
tubro dito (Cott. cit.); teve loteria, e pal'a que
fim. Res. 93, 26 Outubro 1839, art. 2, Res.
331, 5 Fevereiro 1845.

IRMANDADES

dos, c como. - Vid. Embarcaçõcs mercante~.

Lei 10 Selembro 1830, :lrls. á, 5, etc., e
Dce. Reg. 26 Março 1833, arl. 2, §§ 15, 16;
23, § 11; 48, S9, Lei 98 31 Outubro 1835,
art. 9, § 1 (CaU. Ouro Pr.); Reg. 30 Maio
1836, arls. 89 a 91 (CaU. Plancll.); 2 Ora.
30ulubro 1837, Av. 15 Novembro 1850.
(Diar. 8553.)

de Misericordia do Ouro Prelo teve auxilio, e
qual, do governo para suppril' despezas de
seu hospital. Dec.16 Novembro 1825. (CoU.
Nab.); mandou-se consultar sobre tratar os
doenles do hospital militar. Provo 25 No
vembro 1825 (CoU. Nab.); concedeu-se·lhe
certo uso [ructo e loterias. Res. 179 19 J u
nho 1841 (CoU. Typ. Nac.); sobre como
levanlaria legado pio não cumprido, etc.,
executado. Av. 31. Março 18.&6. (Jom. 103.)

- de S. José da côrle teve concessão de loterias
para edificação de novo templo. Dec. 31
Maio 1826 (CoU. Nab.); concederão-se-Ihe
os premios remanecentes de loterias, am
pliada assim a lei que as concedera á Mise
ricordia do Rio de Janeiro. Res. 1. n 26 Maio
1837;e novas loterias. Res. 137,14 Outubro
1837.

- de Misericordia de Porto Alegre: para suas
despezas concederão-se loterias. Dec. 28
Junho 1826 (CoU. Nab.); que sello pagaria
de bilhetes de loteria antiga. Ord. 10 Agosto
18!l2. (Jam. 221.)

- suas eleições feitas contra os compromissos
compete aos juizes de primeira iostlmcia
annulJar. Lei 22 Setembro 1828, ar1. 2,
S1.; seus compromissos depois de appro
vados pelos prelados na parte religiosa, são
confirmados pelo governo, § H.

de Misericordia são substituidas pelas camaras
municipaes nos cuidados ácerca da educa
ção de orphãos pobres desamparados e ex
postOê. Lei 1 Outubro 1828, art. 76.

~ de Misericordia: seus emolumentos e contl'Í
buiçõe das embarcações forão conserva-

IRMANDADE de Santo Anionio dos Pobres na
côrte: Coi-lhe entregue a capella que havião
occupado os padresBarbadinhos. Av. 1.°25
Agosto 1831. (Coll. Nab.)

suas con6rmações de compromisso e erecção
pagão novos e velhos direitos, ele. - Vid.NOl:os
~lc_ Dec. 25 eTab. 23, 26 Janeiro 1832, Lei
60,20 Outubro 1838, art. ii, Tab. § 9, Lei
243,30 Novembro 18M. Tab. SS 35, 36.

- podião ler cemilerios privativos. Porto 26 Ja
neiro 1832.

de Mi ericordia: seus expostos tem direito a
ser recebidos como aprendizes do arsenal
de guerra. - Vid. Arsenal de guerra. Dec.
Reg. 2iFevereiro 1832, a1'l. 69, S1; e serão
por aquellas tralados em suas moleslias,
art. 52, Reg. 2.0 dito, art. 29, S1; 32.

de suas contas conhecem os juizes muoicipaes
onde não houver juiz do civeL Instr. 13
Dezembro 1832, art. 43. Av. 15 Fevereiro
1837, §6; ecomo, conforme Alv.13Janeiro
16Hi e 23 Maio 1.775. Reg. U3. 15 Março
1842. art. 36, Reg. 152. 16 Abril 18h2.
art. 13.

ordens terceiras, confral'ias, seminarios, colle
gios são colleclados peja taxa de seus escra
vos. - Vid. Escravos. Inslr. 13 Dezembro
.1833, art. 5.

_ do Santissimo Sacramento da Sé da côrte
obteve o remanecente dos premios de suas
loterias. Res. 33. 16 Setembro 1834; e con
cessão de lolerias. Res. 5.· 12 Junho 18;}7
Res. 93, 26 Oulubro 1839, art. 1.
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IRMANDADES

IRMA.NDADE de Minas declarou-se não ser isen la
de pagar sisa dos bens de raiz que comprar
com previa licença. Av. 23 Novembro 1837.

do Sanlíssimo Sacramenlo da Ilha do Governa
dor leve loterias. Res. 237. 27 Novembro
1841.

decrelarseus compromissos pertence ás assem
bléas provinciaes, devendo aquellas pagar a
respectiva laxa. Av. 41, 18 Abril i8lt2.

- de Misericordia da capital da provincia de Ser
gipe; foi revogada a lei provincial creando
juiz privalivo para suas execuções. Res. 263
21 Fevereiro 1843.

- seus livros que seIlo pagão.- Vid. Sello. Dec.
Reg. 355, 26 Abril i844. art. 21, elc.

- de Misericordia da Villa de Valença: foi-lhe
concedida quantia, saldo de subscripção a
favor das tropas legaes. Res. 338, 11 Feve
reiro 18~D.

- de Misericordia; sobre equiparação requerida
de uma casa pia, para gozar de isenção da
taxa e maisimpostos.-Vid. Ord. 18 Agosto
1845. (Jorl1. 230,)

de Misericordia; declarou-se o que se deve
praticar a respeito dos legados pios não
-cnmpridos. Av. 95, 19 Selembro 18.&6.

- de Misericordia da cidade da Victoria: decla
roo-se comprelleodida nas disposições dos
arls. 3 e 12 Reg. 9 Abril 18.42 a causa enlre
ella e () prior do Carmo. Av. 106, 10 Outu
bro 18h6.

da ordem 3.' de S. Francisco de Paula da côrle
te\'(~ permissào para fundai' ccmilerio exl1'a
IDurot'. Dec. 30 Março 1849. (Dior. 8062.)

IRMANDADE de N. S. da Victoria em Oeiras: lei
provincial approvando seu compromisso
declarou-se dever ser revogada na parte que
prohibe a admissão de libertos e pardos.
Av. 2 Junho 1849. (Dim'. 8128.)

de Misericordia que Liverem compl'olllisso de
vidamenle a pprovado, podem pllssar procu~
rações por seus escrivães e secretarios. si no
compromisso houver e3sa faculdade. Av.
253, 11 Dezembro 18.&9.

do Santíssimo Sacramento de Maceió Leve
loterias, e para que fim. Res. 515, 19Ja
neiro 1850. (Dim'. 8360.)

do Santíssimo SacramenLo da villa de Habira
em Minas Geraes, teve concessão de loterias.
Res. 516, 21 Janeiro 1.850. (Diar. 8360.)

de S. Francisco de Paula da Bahia; foi-lhe
concedida a propriedade da capeIla da in
vocação do mesmo Santo, adjudicada á fa
zenda nacional. Res. 532, 30 Marco 1850.
(Dim'. 8373.) .

na cone que obl'igações ti"erão relativamente
a sepulturas e entel'ros por occasião ua febre
amarella. Av. 26 Janeiro 1S50 (Diw" 8317);
A.v. Re~ . .& Março 1850, art. 9 (Diar. 83á4);
Av. 8 Mal'ço dilo (Dim'. 83ti6); 2 Av. 16 dilo.
(Diar. 8405.)

de S. Pedro Goncalves Telmo na Babia, cOlJce
den se-Ibe Illa~inbasde aforamento, e quaes,
e por que. Av. 6 Junho 1850. (Dicl1'. 8!J29.)

autcrisoll-~e o governo para conlracLar com
uma a fnodacão e administracão de cell1ite
rios e forneci'mento de objecl~)S relativos ao
referido serviço de enterro~, e como. Res.
583. 5 Setembro 1850, art. 1, § 3, arts. 2,3;
podem ler cemiterio~, seus, e onele, e comp,
arl. 11, § 3, exceptuado o de S. Francisco de:
Paula, art. 5, § 1. (Diar.8501.)
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lRMÃAS de caridade: estabel ecimento de sua con·
gregação facuILou-se. Dec. U Abril 1819'
ás vi~das d? !'rança se mandou franquear ~
hospItal milItar. Av. 1.4 Fevereiro 1849.
(Dim·. 8033.)

IRMÃOS são considerados em direito os cunhados.
- Vid. Res. 12 Setemb7'O 1817. (CoU. lV'ah.)

- não podem reciprocamente eleger-se deputa
dos ou senadores. Instr. 26 Março 1824,
cap. 9, ~,7, Lei 387 19 Agosto 18/'6, ad.
125.

senadores não podem ser juizes nos crimes dos
mjnistros e conselheiros de estado que fo
rem seus irJ,TIãos. Lei 15. Outubro 1827
art. 22. '

- não podem servir juntos como vereadores. Lei
1 Outubro 1828, art. 23, Av. 1 Setembro
1828. (Este art. não comprehende ocaso de
servir um irmão por outro impedido. Av. 6
Novembro 1833); nem valarem reciproca
mente em negocio de seu interesse, ad. 38.

..... não podem servÍL' juntos no mesmo conselho
de jurados. Lei 20 Setembro 1830, nrt. 47,
Côd. Proc. art. 277, Reg. 120, 31 Janeiro
1862, art. 357.,

qne em desafronta a alg'uma grave injuria ou
deshonra commetter o crime, tem-no
altenuado. Cad. Crim. art,. 18, § 4.

seducçã~ de mulher irmãa de pessoa sob guarda
ou prlsã.o do seductor como será punida.
Cod. Cnm. 'art. 151..

- nas guardas nacionaes podem substituir-se no
serviço. Lei 18 Agosto 1831,. art. 26; o mais
,elho de orphãos menores de pai e mãi no
caso de deslacamento é considerado' com
filhos, art. 122, Lei 602,19 Setembro 1850,
art. 123 (Dim'. 85(0); Dec. 722,.25 Outubro
dito, art. 23. (Diar. 8541.)

m

IRMÃOS: são suspeitos quando juizes. Cod. PI'OC.

art. 61.

podem requerer por seus irmãos nas reparti
ções em que forem empregadoe. Ord. 260
10 Novembro 18hO; no thesouro. Dec. 730
20 Novembro 1850, art. 66: (Dia1·. 8557.)

- pertencem á classe cios collateraes, de. D€c.
.410, A Junho 18h5, art. 6, §2, n.01.

ou pais não podem reciprocamente peranle 8i
advogar ou procurar..Orr. 106,29 Setembro
18li5.

podem funccionar, sendo um juiz de paz pre
sidente de junta eleitoral, e outro eleilor
membro ela mesma. Av. 82 23 Abril 1847,
§ 4. - Vid. Av. 131, 31 Olltllbro 18li8, § 1.

tem, no caso de fal1ecimento, tres dias de nojo,
conforme o nego 29 Janeiro 1812. Av. U8,
21 Abril18h 9.

_ não podem ser juizes ambos na mesma causa
conforme Dec. 23 Julh0169S eAv. 21 Ap;osto
1794 e Cad. Pr. art. 277, Av. 100, 26 Abril
1.84Q.

considerão-se como fazendo parte da família
do colonomilitar.-Vid. Dec. Reg. 662, 2i
Dezembro 18h9, art. 7.

- e cunhados podem servir conjunctamente nas
juntas qualificadoras. Av. 1.6 Abril 1851.
(Dim'. 8689.)

podem ser procuradores de seus Íl'mãos na
contadoria geral de guerra em que forem
empregados. Dec. Rog. 778, 15 Abril 185J ,
art. 78 (Dim'. 870h); e bem assim todos os
empregados de fazenda de todas as repar
tições subordinadas ao ministel'Ío da guerra,
ad. 86. (Dim'. 6it.)_

22
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ISE~CÕES.
JRLANDEZES; para se obvinr as suos desordens

reprimirão-se os insultos dos negros, e de
rão-se outras providencias. Porto 11 e 1..
12 Março 1828 (CoU. Nab.); mandórão-se
tomar contas ao coronel Cotter das despezas
feitas no engajamento deHes. Av. 23 Abril,
Ofr. L° 17 Junho 1828. (Ind. Alb. Ir-lall
dezes.)

JRREGULAnIDADE de conducta no empregado
publico como será punida, e quando se ve
riGca. Cod. Crimo art. 166, Av. 27. 0 23
Março 18ltt.; justiGca a baixa de posto de
official àa guarda nacional a sentença que
o condemnar por lal motivo. Lei 602, 19
Setembro 1850, art. 66, § 1. (Dim o

• 85.&0.)

ISENÇOES dos subdilos brilannicos e portuguezes
accordárflo-se. Trat. 19 Fevereiro 1810,
arto 3; e dos seusconsnles e vice-consules, etc.,
art. 11, TraI. 17 Agosto 1827, ado 5; Fran
cezes. Ajusle Julho 1814 em Av. 16 Setem
bro 1815 (GoU. Delgo); Trato 6 Junho 1826,
arts. 2, 6; Austríacos. TraI. 29 Novembro
1827, arl. H; Prussianos. Trat. 9 Abril
1828, arls. 2, 5; Dinamarquezes. TraI. 26
Outubro 1828, art. 7; Americanos do Sul.
Trat. 12 Dezembro :1828, arls. 3, 27; Hol
landezes. Trat. 20 Dezembro 1828, art. 12;
Portuguezes. Trat. 19 Maio 1836, art. 2.

sobre violação das de que gozava MI'. Condy
Raguet, encarregado tIe negocias dos Esta
dos-Unidos da America. Av. 1.1 Mat'ço 1826
~nnexo ao Av. 27 Julho 1829 (CoU. Nab..J

ISENÇOES do deposito de 100 con tos foi, c por
que, concedida ás companhias de minera
ção. Dec. 10 Maio 1827.

das leis do paiz pedida pelo encarregado de
negocios ula Dinamarca a favor das pessoas
de sua familia declarou-se nüo poder l~r

logar, e por que. Av. 2.° 13 Julho 18·g'1
(CoU'. Nab.)

seus privilegias se concedêrão aos povoadores
da eSlrada entre tl termo da cidade do Des
terro e ela vill::l de Lages. Lei 23.·12 Agoste
1833, art. 5.

accordada pelos TraI., Conv. e Ajust., ou di
reito consuetudinario, favor do governo, ou
tilulo de posse, devem os consules do Impe
rio vigiar que sejão observadas. Dec. Reg. 14
Abril 183.&, art. 26, Dec. Reg. 52011 Junho
18lt7, ado 32,22.1.

dos em pregados da secrelaria, e con tadoria ge
ral da guerra. -Vicl. Dec. ePl. 350, 20 Ab"il
184.11, art. 33.

concedidas aos arremahantes das rendas pu
blicas quaes sejão. - Vid. Deco 41.6,13 Junho
18fl5, art.l~, § 50

ele direilos de consumo a favor das missões di·
plomaticas como tenhão lagar. Dec. 477 o8
Outubro 1846.
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JARDIM

JAGUARA: seu vinculo.-Vid. Vinculas.

JANGADAS.-Vid. Embm'cações; matricula. Provo
2!l Novembro 1813, elc.

JAQUETAS DE ·POLICIA.. - Vid. Fardamento.
Port. 15 Fevereiro 1823, elc.

JARDIM Botanico de Minas Geraes, sua des
peza supprimiu-se. Provo 30 Maio 1810.
(CoU. Nab.); creação approvou-se e recom
mendou-se. Porto 2.' UJulho 1825. (CoU.
cit.)

- botanico da Lagôa deFreitasnoRio de Janeiro,
creou~se. Alv. 1. Março 1811 § 32; man
dou-se e como augmentar. Dec. 2.° 1.1 Maio
1810; ao Chim empregado na cultl11'a do
chá fixou-se vencimento. Av. 3 Agosto 1820,
e Porto 2.·'21 Maio 182.&. (Cott. Nab.); seu
inspector e director nomeou-se e como. Doc.
h.o 31 Oulubro 1821. (CoU. ciL); foi posto
sob a subjeição e expediente da secretaria
dos negocias do Reino. Dec. 22 Fp.vereiro
1822. (Cott cit.); seus escravos como se
mandou fossem vestidos. Pori. 7 Novembl'o
1823. (Cott. cit.) ; consignação e qual para
despezas com arranjos de escravos, concerlos
de edificios, custeio, instrumentos. Dec. ~. °
13 Agosto 182h (Cott. cit.); sobre prestação de
plantas aos jardins do Para, Pernambuco e
Babia, Porto 7 Janeiro 1825; proviuell(;ias
para o <l perfeiçoamento do chá e outrns espe
ciarias. Port.1." 21 Março 1825. (GoU. tYab.);

JARDIM

e para subsisteDcia e vestuario dos escravos
c salarios do feitor e escripturario. Dec. 11
Abril 1825. (Coil. cit.); recommendou-se
acquisição de semenleira de certas noguei
ras. Pori. 12 dito, e 1." 25 Oulubro
1.825. (CoU ..cit.); recommendou-sc remet
tesse plantas ao de Pernambuco. Port. 27
Setembro 1825. (Cott. cit.); mandou-se
recolher ao lhesouro o producto de chá
vendido. Av. 2.° 1.8 Setembro 1828. (Cott.
cit.); para eUe passaráõ as escravas solteiras
e crias existentes no arsenal de marinha,
Lei 2.&. Outubro 1.832, art. U ~ 8; 38 S 3;
a ene forão €Dcorporados os edificios e ter
renos qne pertencião á fabrica da paIvara de.
Hodrigo de Freitas em 11)30, quando já nào
existissem aforados ou arrendados. Art. hO,
Lei õ8, 8 Outubro 1833, ad. 6, § 8; foi o
governo aulorisado parn nelle fazer as mu
danças e alterações uteis á instrucção e pro
gresso da ap;ricullura, art. h1, Lei 58, 8
Outubro 1833, art. .&S; para eUe se mandou
passar do arsenal de marinba, 20 casaes de
escravos inclusive dons officiaes de carpin
teiro e dous de pedreiro. Lei 58. cit. art. 6 § 8,
(supprimi.do por Lei liO, 3 Oulubro 1834,
art. 11); lerrenos a elie adjacentes mandou
se nào [assem mais arrendados, salvo em qu e
caso. Lei 66, 12 Outu bro 1.833, art. 4., 5;
sobre cl'eação do seu jardim pbarmaccutico.
Av. 22 Março 1836. teve reglllamp.nlo. Dec.
e R'g. 20.0 6 Setembro 1838; sobre esclare
cimentos pedidos a se'u respeito á seel'etaria
da guerra. A\'. ti Março 181,5. (Sappl. Jorn.
97); reO'Il1amento para seu regímen man
don-se e como confeccionaI' por urna com
missflo, que fora encarregada de soure elle

29
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daI' informações. Av. 8 Outubro t8"G. (Ga,;.
0IT. 36 rol. 1.)

.T AHDIi\1 do Par<\ animo II-se e rolUU. ·PorL. 7 J noeiro'
1825. (CoU. O. PJ:.); Pllrl. 5." idem. (rooll.
~'ab.); mandou-se que remellesse plantas e
quaes no da côrle. Purt. G,Junho 1825. (CoU.
cit.); di~ersns planlas nellese mandllll fossem
Cll1liradas para prosperar. Porl. 2.-' 5 Setem
1'1'0 1825. (-Colt ..Nab.)

da Babia mandou-se 'Crf'·Ar e como. Porl. 8.' 7
.Taneiro 1825. (Coll. Nab.) animou-se e como.
Porto idem. (CDU. O. PJ'.)

de Pernambuco aniIÍlOtl-se·e como. Porl. 7
.Taneiro 1825. (CDU. O. Pr.); Porl. 9." idem.
(CoU. Nab.); providencias pAra abasteci
mento de agua e cullura d-o ch~, Por L. L"
14 Julho 1825. (CoU. Nab.); novamcnle ani·
mou-se e como. Purl. '},.7 Setembro 1.825.
(CoU. Nab..)

boLanico ele Cuvabá antorisou-se crear-se e
conio. Porlo 11 l\larço 1825. (CDU. Nab.)

do Passeio Publico da côrte; inspecção ele obras,
p3l"a fornecimenlo de aguas encarregou-se.
l>ort. 11 Maio 1825. (CoU. lVab.); neHe
creou-se um jardim botauico. Reg. 16.0 16
Abril 1.838. Dec. 2.6lJ., 18 J'ane~ro .18.43.

holanico na cidade de'Olinda ·mandou-se esta
belecer fornecendo-se as despezas. Prov.. 6
Outubro 1825. (CDU. Nab.)

bolanico de S. Paulo aulorisou-se fosse con
cluido e como. Port. 1." S Oulubro .11325.
(Cott. Nab.)

botanico na cidade de S. 'Luiz do Maranhão,
se mandou crear e como. Res. 7 Dezembro
1830.

bolanico: seu director vence ordenada inde
pendenle de attestado. Dec. 2. Março 1833,
art. uo. § 19.

:TESUlTAS: ordenou-se·o il1l'eolario., avaliação..
e nl'l'emataç5n elas suas fazendas de gados na
cnpilania de Piauhy e como. Provo 20 Se
:lembro 1809. (CoU. Nab~)

- o pt'edio na Ba'hirt denominAdo - Novici~clo

- mandou-se avaliar com o terreno adja·.
cente, e ,lITend,u' a um parliclllar para
e~tabelecimento de fnbl·icas. Provo 25 Agoslo
1810.. (Catt. Nab.); parle se destinou e como
pal'a seminario dús orphãos. C. Re~. 28
Julho 1819, annexo ao Dec. de Res. 2 De
zembro 1.830. (CoU. Nab~)

sobre sentença, concedendo gozo de liberdade
a ceptos esel'avos pertencentes ao sequesLro
feito em S. Paulo aos J-esuitas.. Provo lJ.Ju'nha
1813. (CoU. Nab.)

- seu 'collegio da Bahia foi destinado 3-0 uso da
Sé Calhedral. Prov.. 1..' 6 Abrili8>!5. (CoU.
Nab.)

a ·confirmação dns cartas de afor{lme-r.l'los de
tenas suas adjudicadas ao fis{:o, pela sua
prescripçflo, a que tribunal competia.- Vid~
Res. 11 Jalllo 4820. (CoU. Nab.); sobre a
confirmação de sesmaria em terras que por
s(~smeiras havião sido passadas aos Jesuitas
que as demarcarão e lomb-nrão legalmente.
Av. 23 Agosto dito. (CoU. cit..)

os terrenos de mari nha a elIes sequestrados e
vendidos em hasta publica, e onde se achão

·ediGcados predios, avalião-se para pagar·se
fOl·o. Ord. 13 Maio 1836.

- Uma alampacla sua concedeu-se fosse IiIsada na
Il!;reja Matriz de S. José da Fortaleza no
Ceará. Res. 30. o 20 Agosto 1838.

-- suas fazendas na ilha de Maraj6 no Pará mano
dou-se recuperar e iodemnisar:, seguodo o
estipulado nas doações. Ord. 3 :J ilIbo 1845.
(Jom. 195.)

sobre deslino das alfaias de prata a enes co~

fi cadas e exislen tes na lhesouraria do ESPI
ri lo Santo. Av, 11 Março 1851. (Diar,86ú.7.)
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JOGOS: (wns cnr.lii:S). - Vid. Cartas, Alv. 28
Maio 1808 ~(c.

suas casas publicas de'jogos prohibido$ podião
ser e como de"ílss~das. - Vid. CQ-sas. Lei
Coust. Port, , 11 OI,llubro Hl22 , § 1, etc.
Cod. CriQl., íu'L 21&,

~ DI1 cQrle \od.a a pessoa' que depois do loque do,
.sjno s~ ach,ava em c:}sa (le jogo corno era
p~lOidfl' Edil. 3 J(lQci~'o 1825 § 7. (CoU.
Nab,)

..,..,. homens que viveS,sem <Jelles não devião 0$
commissarios de policia lolerar nos seus
dis~rie.\.os, procedendo, fl como, a sen res
peilo. Edil. 3Janeiro 1825, § 9. (Cott. Nab.);
e § 5, lnstr. 1& Novembl'o 1825, annexo á
Porto 2.!' idem. (.GplL. JY(lç.)

prohibidos: o empregado publico que delJe-s
for convencidu, como sera punido. Cod.
Crim. art. 16Q.

- pl'ohibidos pelas c;Jmaras municipaes: quem
<lel1es tiver çasa publica de labolagem, como
será punido. Cod. CriO). art. 281.

são prohibidos nas enfermarias dos hospitaes
regimenlaes. - Vid. Ho~pitaes. Dec. Reg. 17
Ffl",'ereiro 1832, art. 106.

pf'ohihid,~s pelo art. ª~H do Cod. Crim. in·
cumbe ao promotor publi<:o d€OllRciar, con
forme o arl. 37, § 1, do Cod. Proc. 2 Av. 17
Março 1836.

as pessoas presas em flagranle delles podem
reclamar em seu favol' a execu.ção cio ad,
211 do Cod. Proc. Av. 26 Março 18'36.

cle..clados, .cartas, e .QMl1'oS guaesquer não de·
vefl'l tolerar-se nas cadêas, conforme a Ord.
liv. 1, til. 33, Reg. t20, 31 Janeiro 1842,
.nr:I. t6..3.

JOGOS n30 são pel'miLlido,; no, Cfllarlei$ e pri 'ões
militares. Ord. do dia H) Oulubro 1.8/~3.

(J01'1l. 278.)

cobl'anças do sello de soas carlas. - ViL!. cUo,
e Av. 19 Janeiru 18M,. (JOI'II. 33.)

as casas de jogo licilo que annurtlmenle lil'ão
licença dacarnarade-vem pa~:ll'sello annuu!.
- Vid. Setto. Av. 17.°:H Fevereiro 18li6.

- a in:iolvencia allribuida a perdas avultadas
em jogo, a?osla e rt~iolagem quali(jc~o a
queLra culposa. Cod. Com. art. 800, § 2.

objeclos para clles não se permille que enll'em
na casa de correcção da côr~e. Dec. Reg.
678, 6 Julho 1.850, art. 140.

- de enlrudo.- Vid. cllt1'lldo.

JORNAES: 5 Novembro 1808, 8 Janeiro 1811, 28
Julho 1836. (apenascit.noRepert. Cal/h. Mail.
8appl. (e'l'ian. p 2); devem enlrar na conladoria
da marinha no dia 4 dus mezes.- Vid. Arse
nal de marinha. 0[[. 9 Novembro 1808. (Cott.
Nab.) 27 Maio 1809, 2 Agosto 1810. (Repert.
cito J01'l1al e na CoU. Nab. Ord. 27 Maio
1809. Ord. 2 Agoslu 1810,)

os opera rios que lrabalhão nos arsenaes nos
domingos e dias sanlos, vencem mais meio
jornal. Port.19Junho 182li. (Rrperl. Cunho
Alat1. Jornal 11. o :).)

publicos naciooaes e estrangeiros, dirigidos ás
hib.Ji.Glhecas publicas, forão isenlos de parle
nos correios. - Vici. Con'ciô, Res. 7 Junho
4.831', arl. 7,

de meskes de apt'endizes de arsenaes de rna
'rinha. - Vid. Ársenal de mm·inha. Av. 30
Dezembro 1833, ele.

29'
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JOMA L do C01/l1/ltTcio ua côrle foi conLraclauo
p~ ra pul lica r 05 actos do ~o"'el'no, cessando o
COITcio O(ficial. Ar. 13 Ago'Lo 1Shl. (./01"11.
207.) Lei 317,21 Outubro 18~3> art. 7, § 7.

nelles podem os ministros mandar publicar os
acl05 do e;overno, e quaes, iodependenLe da
creação da Gazeta Official. - Vid. At,. 82 ,
14 Agosto 1846.

_ nelles são publicadas as maLricnlas dos nego
cianles nos lribunaes de commercio. Cod.
Com. art. 6, ilem a revogação da autol'isação
para commerciar concedida pelo marido á
mulher, e como, art. 28.

devidos por empreiteiro podem esles em que
caso embargar, e como. Cod. Com. art.
239, multa igual ao jornal, e porque tempo
solI'rem o empresal'io, etc., que alliciar
operarios de outro estabelecimenlo, art.
2hh.

por elIes se faz a intimação para aceile ou pa
gamento de leLra ao obrigado, quando for
desconhecido, ou se ignorar o domicilio.
Cad. Com. ad. 4.11, Dec. 737, 25 Novem
hro 1.850 , art. 386.

acções delles contra commerciantes em que
tempo prescrevem. Cod. Com. arts. M8,
á4.9, ~ 6.

por dles se publica, e como, a venda de
embarcações. Cad. Com., art. .&78, e os
editaes e annuncios de convocacão de cre
dores. Cad. Com. art. 8h2, D~c. 737 25
I ovemuro 1850, art. 127, e o chamamento
do fali ido , seus herdeiros e successores
para restituição da sobra da massa, art. 869.

para paoamento dos operarias tem o credor
hypolheca tacita especial nas bemfeitorias
ou seu valor. Cad. Com. art. 877 , § 2.

JORNAES: por elIes se chamão os credores para
re,ponderem a moratorias. Cod. Com.
art. 899.

remelLidos pelo correio para França pelos
paqueles inglezes vão sem serem feshados os
massos. Av. 2 Agosto 1850.

- e oulros papeis recebidos na alfandega para
o ministro dos negocias estrangeiros são
enviados ao respectivo offieial maior. Av.
1.7117 OuLubro 1850.

- e gazetas brasileiras e ioglezas reciproca
mente enviadas nada pagão de porLe. Av.
11 Novembro 1850. (Dia7', 8627.)

por elles se publicão, e como, as ci tações por
editos p3ra causas commerciaes. Dec. í37,
25 Novembro 1850, art. 45, § 2.

por elles se publicaráõ e para que fim os usos
commerciaes colligidos pelos respectivos trio
bunaes. Dec. 738,25 Novembro 1850, art.
11, 26, e a copia da senLença da abertura
da fal1encia, art. 129, 15/',157, § 1; e a
convocação dos credores para segunda reu
nião e concordala , ado 1.33, 135.

dos operarias das officinas do arsenal de guer
ra, como se escriplurão. Dec. e Reg. 74.3,
15 Abril 1851, art. 27. (Dim·. 8(99); os
apontadores que horas terão para o ponto,
art. 65. (Dia7·. 8704.)

de serviços locados enLre parLiculares brasi
leiros e estrangeiros. - Vid. Locação.

por el1es se faráõ annunciar, e quaes, antes e
depois da queillia das cartas nos correios.
Dec. Reg. 787 15 Maio 1851, arts. 11 , 12
(Dial'. 87:30), e da promptificação do cemi
terio publico na côde. Dec. e Reg. 7961ll
Junho 1851, art. 37 (Dial·. 8755, 8756), e
convite para convocação da assembléa geral
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do Banco Commercial da côrte. Dec. Estat.
801· 2 Julho 1851, art. 17 (Diar. 8740), e
os annnnci03 para leilão dos penhores exis
tentes no mesmo Banco, Drt. 67, § 7 (Dia/·.
8742) ,e as vap:as que occorrerem no officio
de correlor no Rio de Janeiro, Dec. Regim.
80626 Julho 1851, art. 14 (Diar. 8761.), e na
Bahia. Dec. 807 27 dilo (Dia?'. 87(6), e cm
Pernambuco. Dec. 80828 dito. (Diar. cil.)

JORNALEIROS são os lilhographos do archivo
mililar. - Vid. Empl'egados. Av. 2 Março
1849. Os p.slafelas dos correios.-Vid. COI'
Teio, Av. 5 Março 1851. (Dim'. 8689,)

JOYAS da ordem do cruzeiro e oulras. - Vid.
01'dens ItOl101'ificas, e Dec. 632, 27 Agosto
1849, OTt. 12 a 16.

- seu deposito. - Vid. Deposito.

- não se comprehendem na designação geral
- fazendas- para seguro. Cad. Com. art.
672.

póde o Banco Commercial da côrle lomar em
~uarda e deposilo. Dec. Eslat. 801 2 Julho
1851, art. 57. (Diar.87lt2.)

de fallidos como se inventarião. Dec. 738, 25
Novembro 1850, ad. 151.

de prata e ouro, seus direitos de importação.
- Vid. Impol'tação.

JUBILAÇÃO concedeu-se por velhice ao tbesou
feiro mór da Sé de S. Paulo. Res. 8 Feve
reiro 1823, annex. á de 28 Novembro 1826.
(CoU. N ab.); indeferiu-se ouLI'a pedida por
um parocho, em razão de não provar, em
forma legal, impossibilidade pbysica de
preencher seus deveres. Res. 2." 18 Maio
1826. (CoU. cit.)

- pedida para professores de 1." lelras com
28 annos de serviço em diversos empregos,
indeferi u-se por só ler 5 de magisterio. nes.
1." 26 Janeiro 1829. (CoU. Nab.)

JUBILAÇÃO dos lentes das acad.emias meJico
cirnrg;icas, c escolas de medicina, - Vici.
Antiguidade de lentes, elc. , Lei 3 Oulubro
1832, art. 4, Ü.

dos lenles dos cursos juridicos. - Vid. Ánti
guidade de lentes de cursos j ul·idicos.

dos lentes das academias de marinha. - Vi
Antiguidade de lentes, ele.

dos lentes da (Icaàemia militar e escola militar.
-Vid. Antiguidade de lentes, elc.

seu vencimento podia ser accnmulado com o
de regente do Imperio. Lei 38, 30ulubru
183ft, art. 11.

do ordenado IIcou fazendo parle aos conse·
, lheiros de estado anligos. - Vid. Conselho

de estado. Res. 8." 13 J UlllO 1836.

os aelos que a concederem como srrao lm
pressas. Reg. 1.°1 Janeiro 1838, art. 15.

de sua concessão pagão-se novos e velhos di
reilos e chancel1clria, e quaes. - Vicl. Novos,
etc. Lei 2h3, 30 Novembro 1841, Tab. § Ú.

com vencimento por inteiro concedeu-se a um
lenle da academia de marinha. Dec. 5 em
Cil·c. n.O 10.0 1lL Setembro 1846. (Ga;r.
0IT. 13, V. 1.) Dec. 11 em Av. 16 Setembro
1646. (Gaz. Olf. 18 v. 1.°); e a outro por
Dec. 8 Fevereiro 1847. (Gaz. cito 138.)

JUDEO: mandou-se não perguntar por esla quali
dade nas inquirições dos bachareis que se
habilitassem para lagares de lelras. Provo
1." 19 Janeiro 1818. (CoU. Nab.)

JUGADAS: projecto de as allerar em beneficio da
lavoura. C. Reg. 7 Março 1810. (Coil. Delg.)
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J IZ: quacs as pessoas por privilegio dispenslIdas
de cOlllparecel';lo 'eu charnal))ento pOI' cita
ção. Alv. 21 Outubro 181 L

- ii falLa de sua assj~naltlra nos depoimentos
de lestemunbas em processos é uullidade.
- Vid. Dec. 27 Junho 18l.!,. (CoU. Nab.)

~obre suas certezas tomou se o asspn lo "22
Abril1817,confirmaduporasseulo11 Junho'
1817. (Coll. As,.) A"'- 6 Março 18M. Av.
157, 16 Junho 18á9.

que profere a sentença Ilca com jurisdicção
firmada paru decidir a final os emuarp;os
opposlos.-ViJ. [(es. 29 Jclllei?'o 1821. (Cott.
Nab. )

em correição ou diligencia a que aposentado
ria tem direito. - Vicio Aposentadoria. Lei
Consto Porto 14. Maio 1821, etc.

que volal' col1eclivamenle póde declarar-se
assignando-vencido-aliás responde pelo
julgado, como si de voto contrario. Lei Consl.
ParI. 19 Dezembro 1821, mandada obser
var pela Lei 20 Outubro 1823, arl. 2.

como ordenará busca em cnsas, e sob que
peu' s. - '-'ido Casas, Buscas. Lei 1á Outu
bro 1822, § 2, 9, elc.

sua suspensão 'era um dos casos exceptuados
que admillia segundos embargos. - Vid.
P?·ov. 22 Outuvro 1822. (CoU. Nab.)

de qualquer ordem, classe ou graduação
deve datar os seus despachos, e porque.
Prol'. 25 Fefere~ro 182S. Alv. á Junho
1823, S 2.

deve assiqnar os requerimentos e lermos dos
protocolos de audiencías D'O encerramento.
Alv. ú Junho 1823, SL

JUIZ pela lei. Sobre a ex.commllnhão dv da fregu-e
zia de Sacra F.amilia, p.or h:lVcr mandado,
para corpo de delicLo , exhumar um endaver.
sem licença do yi~nrio àa vara. Port. 28
Janeiro, 1. Março 18-23, annex~s á Re~. 3."
22 Maio 1828. (Cal/. Nab.)

conforme :JS regras de direito, é sempre com
petente aquelJe em que ~s parl.es concorda
rão. - Vid. Prov. 25 Fevereiro 1823, annex.
á ParI. 2.' 21 Oulubl'O 1825. (CoU. Nab.)

- ca~lsa que seja epntirlu,ação do rnesnw jUilO
e sobre o mesmo objecto, não póde ser
lerminada por dilferente julgador. - Vid.
Alv. 6 MaTço 18211.

são elIes independentes, e como, e por que ma-o
neira. Consto art. .151, applicãO a lei arl.152,
como serão suspensos, arl. 1.5.&, quando res
ponsabilisaveis, art. 156 e 157; leUrados
devem scr.os do supremo lt-ibuDal dejusliça,
art. 1-63.

que arbi trariamente der ordem para prisão de
alguem é punível. Consto arl. 179, SiDo

de maior alçada, qualquer qualidade, natureza
e graduação, orde.nou-se declarem nas sen
lenças que proferir-se as razões e funda
mentos dellas, ainda nos a~gravos de peli
ção, e porque. Parlo 3.' 31 Março 1824.
(CaU. Nab.)

- leltrado e leigo para serem citados de quem
se impdra\'a a licença.- Vid. Provo :l.' 28
A.bl'il1824. (CoU. Nab.)

ordenou-se que perante quaes'Juer, emquanlo
não houvessem de paz, se inlentasse meio de
conciliação entre as partes, conforme a Ord.
liv. 3, til. 20, § 1, c Consto art. 160. Dee.
ii Novembro 182.4.

sobre concessão de pensões li ministros em
recompensa de serviços.-V.id. Res. t.Agost"
1825. (CoU. Nab.)
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JUZ que li\'c se ele diril?:ir précalori<ls ás jusliçns
de jlnrlllgal. como as PIHiari:1. rC~lIlou-se.

Av. 2.· 12 Maio 1827. (Coil. Nrrv.)'

r1ene~otl-s(~ certo p:1gnmelllo de indemni~nçüo

de valor ue presa pOl' f,t1l~ de aSsi~Jlall1ra dll
jlliz no pn·cHlorio. fies. 7. a 29 NO\"('Ill!.lro
1827. (Coil. LVab.)

mandou-se 1illeralmenle observar o art. 3;. da
Lei 20 Oulubro i823, p<lra que as suspensões
dos juiz'Cs s6 tivessem Ioga,. em casos I(·~aes.

Circo 17 Seiembl'o 1827.- Vid. RQs. 28011
lub1'o 1828. (CoU. Nab.); Porl. 2t; Fevereiro
1831. (CoU. cit.)

le~kado deve s-eI' 'o membro das jblolas de
justiça. Res. 24 Setembro 1828, art. 1.

,3 elles não de~'elllas ca-r:naras mu-nicipaes dar
mais do que {) clelerm.inado por lei. Lei 1
Outubl'o 1828, art. 74.

- 'de divc·rsos lribunaes. - vid. Os 1'espectivos
trivunaes.

pera1lte quem houverem de servir, certidão
determinada pela Ord. liv. 1, til. 97, S1,
devem apresentar os individuos que preten·
derem oflicios de justiça. Port 3." 19 Ja
neiro 4.829. (Colt. Nab.) CiTC. j9 Janeiro
1830.

pela lei não podia nomear escrivão d'é camara
e tabellião de villa,. - Vid. Av. 30 Junho
,1.829. (Goll. Nab.)

qualquer é obriga'do a cumprir as ordens do
presidente do supremo tribunal de justiça,
e quaes. Res. 3-1 Agosto 1829, art. 2.

sua certeza para sentenciar réo fugido de galés
quando era necessRria. Av. 13 Janeiro 1830.

.IUZ: J c1arou- e que ,q; casas das cnlllnras PI'fio
lambem do juiz.es d<ls cidades j>Rrfl nellas
u('verelll dar suas Hudipncias, l)IlC n~ll de
vcm ser n31' C<lsn: UI)S proprillS juize'; i:lo
indopcndrnte do cnn. enlirncnlo 011 per
lIlissiil) d~s mcsrJ),.s C:1tnara", e purq.ue. P"rt.
22Abril J830. (Coil. Nab.) - "icl. Rt'g. 120,
31. JllIui1'o 18lJ2, l/7·t. HH3.

deve na s.pnlença de prisão declarar o l0l;<ll' CID
que dere ser cumprida. Cad. Crim. rir\. 48.

quem violenLnr ou ameaçar para constrangcr
a d<lr de~pacho, ordem, voLoou senlença, ou
fazeI' ou nãu aclo omcial, qualquer, como
é puniclo. Coei. Ct'im. nrt. 97.

quem levanll1r moLim, ou exciLar desordem
em sua audiencia, como é punido. Cod.
el'im. 3rt. 98.

tem arbítrio em pôr em prisões solitarias, 00

em ferros o preso que tentar fugir. Cad.
Crim. art. 126.

em que casos delinque contra a liberdade indi
viduaI. Cod. Crim. arl. 181 a 188.

que encontrar calnmnias ou injurias em 311e
gaçóes, ou cotas de au tos, como proceder:'!
para risca-Ias, Cad. Crim. art. 2lJ1.-Vid.
Lei 26 Olltllb1'o 1831, m't. 5.

encarregado das execuções da fazenda public,\
é activado, e como, pelo procUl'ador fisc,,1
da thesour<lria e thesouro. Lei l Outubro
1831, art. 20, § 2.

perante quem se fizerem inventarias, que cer
lidóes devem dar dos testamentos aos col
leclores. - Vid. GoUectol'es. Reg. 14 J anciro
1832, art. 27,35.

suspeito não se concilia, porque não sendo a
suspeição demanda, seria opposto á Ord.
Iiv. 3, lit. 8 e 9. pr. Av. 2ú Janeiro 183 .
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JUIZ: todos são obrigados a participar ao supremo
tribunal, as duvidas e omissões que encon
trarem no Cad. do Proc. Cad. cito art. 53,
e na Lei da reforma e respeclivo regula
mento. Reg. 120, 31 Janeiro 18.42, art. á05
a 498.

a quem fór incumbida inspecção de theatros,
espectaculos, prisões e casas de correcção,
de quem receberáõ inslrucções. Dec. 29
Março 1833, art. 1, § 7.

que tem jurisdicção e poderde mandar prender,
envia os presos á cadêa acompanhados de
ordem sua, independente de mais permis
são alguma. Av. 5 Outubro 1.833.

não pôde ser o pae com escrivão qne seja seu
filho, vista a Ord. liv. 1 tiL 48, § 29, e tit.
79, S 45. Av. 12 Novembro 1833.

- não pôde dar-se de suspeilo, só porque as
parles o requeirão, mas por motivos legaes,
conforme o Cad. do Proc. Av. 23 Junho
18M.

que tomar conhecimento de nota suspeita de
falsidade, como a respeito deverá proceder.
-Vid. L11oeda. Dec. Reg. 4 Novembr01835,
art. 76,78.

qualquer que exigir exame de notas na caixa
de amortisação é satisfeito, independente de
ordem superior. Av. 26 Janeiro 1836.

deve pedir passaporte pela secretaria da jus
tiça, qnando viajar para fóra do Imperio.
Dec. 2 Maio 1836.

que vae a medição de terrenos nacionaes, que
salal'ios percebe. Av. 18 Setembro 1837.

- competente como procederá sobre auto de
apprehensão feito nas alfandegas. - Vid.
Álfalldegas. Reg. 22 Junho 1836, art. 285.
(CoU. PlanGIt.)

JUIZ: qne obrigações te~ a respeito do pagameni,\)
dos dire"Ílos da chancr.J1aria.-Vid. Chancel
lm·ia. (Dizima). Dec. 31 Agosto 1836, art. 7,
9, 10, etc. Dec. 29 Novembro 1836, art. 2,
lt, Dec. Reg. 150, 9 Março 1842, art. 4,6.

- tem e como livro numerado e rubricado para
carga das collecções de leis que lhe forem
remeltidas. Dec. 1. o 1 Janeiro 1838, :lftS.
21, 23.

desobedecido ou injuriado como procederá
com o delinquente preso em flagrante, con
forme art. 203, 20á do Cad. Proc. Av. 7.·
11 Janeiro 1838.

nenhum p6de por despacho ou sentença em
aulas civeis ou crimes suspender do exercicio
de procurador a qualquer que o não fôr de
officio publico legitimamenle provido, mas
só de escolha e approvação das partes, de
vendo porém proceder contra elles ~omo
particulares, quando commelterem cnmes.
Av. 15. o 16 Janeiro 1838, § 1; pôde suspen
der o curador nomeado por outro juiz, nos
mesmos casos em qne, conforme direito,
póde e deve suspender os advogados e pro
curadores dos auditorias, § 2, 3.

- não póde delegar sua jurisdicção, á vista da
Consto e Ord. li•. 1, til. 5, § 15, til. 7, S24,
til. 8, pr. tit. 65, § 4. Av. 99, 13 Setembro
1838.

só tem salarios das avaliações de proprios na
cionaes, regulados pelo respeclivo regula
menta, quando taes diligencias tiverem
lagar f6ra da cidade. Ord. 30 Agosto 1841.
(Jom. 226.) .

forma culpa aos officiaes que perante elle ser
virem. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 25,
~ 1. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2, art. 470.

executor de suas sentenças é o juiz municipal,
exceptuadas as que couberem na alçada dos
juizes de paz. Lei 260, 3 Dezembro 18.41,
art. Há, § á, Reg. 14315 Março 18.&2,
arl. 2, § .&.
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1U1Z perante quem se fizer arrecadação e inventa
no dos fallecidos in,tcstados, ou testados de
cujos bens se cobre taxa, como para este
fim procederá. - Vid. Taxa. Dec. Reg.
156, 28 Abril 18/'2, art. 3, 8, 9, 17 e 19.

- a cujo cargo estivesse o deposito publico em
cada disLrido ordenou-se désse dentro de 3
mezes balanço, e para que fim. Dec. Reg.
160, 9 Maio 18lJ2, art. 39.

- com quanto deva ser facil em ailmittir recursos,
não póde ser obrigado a admiLtir os expres
samenLe denegados P01' lei. Av. 20. o 8 Abril
18.&3.

- a respeito de remessa de autos cl'imes pelos
correios. - Vid. COloreio Geml. Dcc. 314,
12 Julho 1843. Dec. Reg. 399,21 Dezembro
184.&, art. 204 a 207.

- não póde advogar, conforme a·Ord. l~v. 3, tit
28, § 2, não revogada pelo Cod. Crtm. 1.29,
S3. Av. 62, 28 Agosto i843.' .

- não é licito sllbtrahir processos ao seu conhe
cimento, por suspeição, sem qU'e elle a
tenha declarado, ou sido dado, e'julgado
tal; póde dar-se, não ser dado por tal na
formação da culpa em que casos. Av. 30
Selembro 184.3. (Jom. 280.)

crue pl'oferir sentença, que decida recurso
intet'posto de pronuncia, não póde reformar
a mesma sentença. Av. 90, 111 10vembro
fSli3.

- póele, precedendo el~spacho. ou sem .elIe, sus
pender seus officlaes. Av. 23 JaneIro 18411.
(Jom. 23.)

- q~:131quer póde ser pelos chefes elas eslaçõ~s

fiscaes, multado pelas faltas do cumprI
menlo do regulamento do se11o. Ord.. 107,
38 Setembro 18M>.

li

JUIZ não deve admiUir depositos que se não verifi
quem no respectivo cofre do thesouro, (na
côrte.) Av. 15 Janeiro 1846. (.forn. 31.)

- só vencc estada quando sabir ele Lerra de sua
residencia; compelindo-lhe resolver sobre a
justiça ou não da demora. Av. 67, 8 Julho
18lJ6.

do foro commum: as assembléas provinciaes
tem direito de decretar, que as causas da
fazenda provincial se processem neBe. ou
f'fi priva tivos creados pelas leis geraes. Dec.
14 Julho, em Av. 78, 3 Agoslo 1846.

compelf::nle para a imposição das penas do
art. 50 e 54, do Cod. Cl'Ím. é o da 1.;' culpa.
Dec. 533, 3 Setembro 1847.

quando incorre em multa por assignar man
dados antes ele sellados. Ord. 6.' 7 Janeiro
18á8.

não deve ampliar as disposições odiosas por
meio de argumentação. Av. 20. 0 19 Janeiro
18lt9, § 1.

- tem arbitrio no deposito dos moveis não excep
tuados qu'e vão para o deposito publico. Av,
Circo 5 Março 1849. (Dim·. 8036.)

- que tem um só escrivão não necessita fazer
distribuição. Av. 68,9 Março 18li9.

--.: das execuções como procederá parf1;liquidação
das multas a que forem os réos condemna·
dos. - Vid. Reg. 595, 18 Março 1849.

- não o podem ser dous irmãos sem consenti
mento das partes, conforme Av. 2;1 '&gosto
179.&. Av. 109, 26 'Abrili81,9.. J

é ohx:jgado a proceder .officialrri'e~~·e sem que "
encontre crime de resp'onsablfida~eI' ele.
Av. 129, 10 Maio 18li9. ,:, ,,'
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JUIZ que tiver mandado cumprir a senlença imposla
a praça de corpo policicd, é o a que durante
o CUlDpl'imento fica esla subjeita. Av. 8.°
25 Janeiro 1850.

que condemnar o escravo a açoutes, deve
lambem condcmna-lo a tra7.er fen'o , con·
forme o art. 60 do Cod. Crim. Av. 30. 0 9
Março 1850, S 3.

competente para liquidnção da muita, é o das
execuções do logar em que o réo se achar.
Av. 3/,. 5 Abril 1.850.

que 3uxilia arrecadaçflO de salvados tem di
reito aos sala rios do Alv. 12 Agosto 1797,
Ar. 2 Maio 1850. (Dim·. 8ü19.)

da execução deve sob sua responsabilidade
ter attenção ao nrt. 83, § 1, Lei 3 Dezem
bro 18.H, nas execuções das senlenças
crime. Av. H Junho 1850.

- para admiUir os livros de llegociante~, como se
rãoescripturados. - Vid. Cod. Com. al·t.16,
debai.xo de prelexto algum pódeexamina-los,
art. 17, só em que casos Ql'denada a exhi
bicão, art. 18. 19. - Vid. Dec. 737, 25
N~vel1lbl'o 1850, aI·t. 351 a 357.

como deverá admiltir em JUiZO as contas de
. capital e juros. Cod. Com. art. 251..

- como pl'occdel'á na remissão e execução ~o

penhor. Cod. Com. ari. 278, Dec. 737 Clt.
art. 281 • :t85, 287.

- nãp admillirli em juizo acção entre súcios
, commerciaes ou dcHes COlltr:.\ terceiro ~em

flpresentaç50 do instrumento probatorio da
suciedade. Cedo Com. 3rt. 303.

como procederá na prisão do sacado 0\1 acei
tante de letra. Cod. Com. art. 412. Dee.
737 cit. nrts. 377 e 378.

JUIZ: :J citação para o JIIlZO ainda concilialorio
interrompe a pl'~scrirção, Cad. Com. arfo
~5é, S 2.

que ordena!' illegalmenle levantamento de
deposito do preço de embarcação vendida.
responde 501idariamenle com o escrivãopct
perdas e damncs, Cod. Com. art. An.

om ql~e caso permillirá embargo ou aneslo
em embarcações. Cod. Com. arls, lJ79.480.
])e.c. 737 cit. art. 338.

l,enlUle ellc :,e poderá e em que caso consiz
llllr prC'ço de rmbarca((iO vendida. todo
Com. àrls. !a89, ~91.

- como considerará a clausula do valor no seguro
-",dha mais ou menos.-Cod. Com. arto
693, Dec. í37, cito art. 306.

quando c o midel'ará legal a descarga prolo
niente d e arribada. Cad. Com. art.7.&6.

r- como procederá na liquidação, repartição e
conlribuição da avaria grossa. Cod. Com.
art, 7i3.

perante elle qllaes sâo os credores da massa
ralJida que podem requerer. celebrado l)

contrato de união. - Vid. Cod. Com. arls.
856, 857.

- juizo (lrdinario nas fallcncias de negociantes
não matriculados como procederá. Cod•
Com. art. 909.

qual o competente para conhecer de «aU5iU

cOOlmerciaes. Cod. Com. tit. un•• arts. 1"0
17. 27, e qual a ordcm do juizo, arls. 2%
a 30.

das execuções na corle ~ participante da expi
ração Jas senlenças dos presos na casa da
corrccçüo, (' como. Dec. Reg. 678, 6 Ju1he
1.850, (lrt. 117, § 1 G.

- não pôde sero que não sabe ler nem eSCrever.
conforme o Alv. 13 Novembro 16la~, A..-v.
'85 I 27 J tlllio 1860.
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JUIZ não vence salario, conforme Ord. liv. i, lit.
21" S28, pelas avaliações e arrematações de
bens sequeslrados. para indemnisação da
fazenda nacional. Ord. 89, 30 Julho 1850.

- não póde ser dado de suspeito na formação da
culpa, ainda em caso de recurso. Av. H
Setembro 1850.

- quando empregará fóra do seu districto a
Guarda NacionaL-Vid. Gltal'das Nacionacs.
Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 88.

- encarregado das execuções da fazenda: sobre
sua negligencia incumbe ao procurador
fiscal do thesonro representar. - Vicl. Dcc.
736, 20 NOL·embro 1850, al't. ~6,. § 3.

- competente formará culpa aos empregados do
thesouro e thesourarias, que formalmente
desobedecerem aos respectivos chefes, e
como.-Vid. Dec. 736, 20 Novembro 1850,
art. 63.

"- que conhecer de negocios e causas commer
ciaes que obrigações tem na applicação das

. leis. Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 1, ti t.
uo., art. 21, nas causas de simples officio de
juiz não pedem conciliação previa, art. 23,
§ J,; como orclen~rácitações,ado 39,40, § 1;
43, § 5; 6lt § 1; !t6,§4; 50a 52, 5.&; aexcepção
de sua incompetenda e suspeição, lem logar
nascausascommerciaes,art. 7J,§1, ecomo,
76, 78, 79, 82, 83, 88. 90; como'nomeará
interprete para lraducção de instrumentos
probatorios, art. 148; assiste á conferencia
de copias, elc., art. 153; perante elle e como
tem logar a confissão, ad. 162, e a avaliará,

. art. i63 e 165; só porelle p6de ser deferido
o juramento suppletorio em causas commer
ciaes, 3rt. 167, e p6de o juiz l'e~eita-Io, art.
171; como procederá com as L.eslemunhas
reveis, art. 180; l'ubl'icará os depoimentos,
art. i81; quando decr~tara, e corpo arbitra
mento, art. 191 a 196, 199,200, 202, 205;
como dirigirâ ,as vistorias, art. 21.0, S2,
212, 214'e 215; como pr'oc'ederá' quando
julgar provei loso algum uso commerciaJ, art.

222; como procederá afinal, apresentadas
ou não as allegações, art. 226; e para a
sentença definitiva. al'!o 230 a 233; quando
poderá marcar audiencias exlraordinarias ,
nas acções summarias, art. 260; como
procederá na acção do deposito, art. 271,
274, 275 e 277 ; e nas de seguro, art. 307;
e no embargo ou arresto, arls. 332, 333 e
334; quando ordenará detenção pessoal sem
precederem diligencias, art. 346; quando
não admiltirá ractificações de protestos
formados a hordo, art. 364; perante elle
se interporão e como os proteslos em
geral, art. 390 e 391; para deposito é
necessario mando seu, art. 1,01 e 402;
como procederá para escolha de juizes ar
bitros, ad. 419, 1126; em que casos proscgne
nos termos ulteriores do processo POI' cessa
ção do juizo arbitral, arl. 438; como punirá
o arbitro convencido de conluio, art. 44.0;
juiz qualquer póde ser nomeado arbilro com·
mercial, art. 470, sua senlença não terá
homolgação, art. 471; quaes suas obriga
ções a respeito do processo arbitral, art.
47!l; soas obrigações sobre arremalações,
art. .568 e 569; sobre embargos do execu
tado, art. 576, 586, 590; sobre os de 3.0 ,

art. 601; sobre preferencias. art. 605, 61.6,
625; sobre os recursos, por embargos, art.
6/,3 a 645; appellações, art. 6lI7, 649, 651,
656, 659, 660, 662, 66!l; aggravos, 669;
sobre nnUidades do processo, art. 673,
676, 678; nullidade da sentença, 680; nul
lidade dos contractos commerciaes, qrt. 686,
§ 3; onde deve dar audiencias, art. 696;
em que casos poderá suo pender o escrivão
ou tabellião, art. 699,700; e quando e como,
o official de jusliça que não observar as for
mulas das citações ou aulos, arl. 702; como
ordenará cobrança de aut\?s, art. 71l1, 71.5;
quaes os effeitos do seu. impedimento, art.
728.

JUIZ em materias commerciaes quando é obrigado
. a l'egolar-"se: pelos usos commerciaes. Dec.

738, 25 Novembro :1850, ar~. ~2.

. .

7"" competente. pr!lceder.á conlra os empregados
de. l'eparhção de fazenda d~ guerr.a, compre
hend.i:dos em desobeàien.cia. f.()r~\ll. Dec.
Reg. 778, 15 Abril :1.851, art. 84. (Diar.
8704.)

30·
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JUJZ que sentenciar :J.utos não sellndos como
será multado. Av. 1á Agosto 1851. (Dia7·.
8778.)

JUIZ de alfanuega. - VicIo Al(andegas. Alv. 2 No
vembro 1810; Alv. 20 J'unho 1811, etc. Alv.
6 Fevereiro 1818; Provo 16 Selembro 1819;
Provo 1. Fevereiro 18H); etc., 8 Fevereiro
1820; Porto 10 Dezembro 1824; ordenou-se
lhe procedesse a exame sobre o despacho de
duas urOflS pertencentes á companhia de
Congo Soco, como si fossem bombas. OlT.
Hl, 23 Agosto 18:28. (Ind. Alb. J"iz.)

JlJIZ almotacé, na villa de Porlo Alef:(re, em S.
Pedro do Sul mandou-se eleger; c uem nssim
o de Rio Pardo, e Rio Grande de S. Pedro;
e de Santo Antonio da Patrulha, na forma
Ord. liv. 1, til. 67, § 13. Provo 7 Outubro
1809. (Coil. Nab.); almotacé mór na cidnde
do Maranhão era..o j lIiz dos feitos da corôa e
fazenda. e para qlle fiín. Alv.13l\Jlaio 1812,
tit. 7, § 9; almotaeé no Maranhão quem
podia ser eleito: Provo 2.' 17 J.ulho 1813.
(CoU. Nab.); esclivão do ela cidade de Olinda
e seu fermo, creou-se. Alv. 1,Q Fevereiro
181lf. (CoU. cit.); tinhão jurisdicção para
cohibir e castigar Ç)S taberneiros que ven
dião por medidas diminutas. Provo 15 Fe
vereiro 1815. (CoU. cit.); como devia ser
chamado e Lratado pela camara declarou-se,
extranhando-~e, e porque o procedimento
da mesma, para' com elle. Provo 8 Fevereiro
1819. (CoU. cit.); sob,l'e as de S. Paulo
obrigarem os negociantes e com boieiros de
Bragança c Alibaya a \Cendel'cm seus ;"eoe1'Os
nas caúnbas. Provo 4." 2G Abril 1819. (CoU.
cit.) ao cal'torío do eSCl'iVtlO dt. de Pitangui.
em Minas anneXOll-ge o uas SiSllS, e porque.
Alv. '2hAbnt1820. (CoU. cit.); creOll-seu01
meirinho e escrivão para o da villa Real da
Praia Grande. Alv. 1." 3 .JIJlho 1820. (CoiL.
cit.) c para () de Maricú. Alv. '2.<> dito. (CoU.
cit.); de seus actos não podiiio o jui?- ordina
rio, e vereadol'cs conhecer, sentlO por via de
recursos. nem sobre qucslão de cdincios.
peculiares aos almotacés. Proy. 3 Agosfõ
18'.!O. (CoU. cit,); limilarão-se suas attl'ibui
ç6es pTobibindo-se as taxas, e condemna
çÕés em quaesquer viveres. Lei d f.ousto

POl't. 5 Julho 1.821, m!lndada observar pela
Lei 20 Outubro 1823, ad. 2. (('Olt.OUT.
Pr.) indefiri u-se isenção de meia annal:a
pedida por um SCll escrivão, e formação de
processos de cOl'reiçóes, e porque. Pruv. ~..a
11 Agosto 1821. (CoU. Nab.); n!.Joliu-se o
uso de dar as linguas das rezes mortas nos
snbbndos aos almotacés.Res. 1.6 Agosto 1823,
S9. (Coil. Ouro PI'. ) dous se creal'ão paTa
a villa de Valença. Alv. 1. <> 17 Outubro 1823,
e dous para a de S. Malheus. Alv. 2.° dito, e
douspara.lldalmperatriz. Alv. 3. o dito;soh-1'8
renda pedida do oflicio de seu meirinho, não
obslante não ler Oí supplicao,te ainda entrado
na serventia. Res. 2.a 1 Fevereiro 1825. (Coll.
Nab.); declal'ou-se que o escrivão de eamara
podia aeeumultu' o da lllmolaceria, e o devia
c porque. Provo 26'Olltubro 1826. (CoU. cit,):
dec1nrou-se ter inspecção no matadouro.
Provo 1. a 22 Dezembl'o 1826. (CoU. cit.);
declarou-se que continua\'ão a ser eleitos
~omo até o presen le, e porque. Av. 2 J ageiro
1829; declarou.se d'everem na cÔl'be conti
nuar a d:ar audi.encias na casa da Camara ,
e porque. Porto 22'Ab~iH·830. (CoU. Nab.);
forão aboli'dos reguhtndo-se, e como o expe
diente a cargo dos mesmos. Res. 26 Agosto
1830; sobre execução de cujo art. 3.°, Av.
25 Novembro 1830 i. provid,encias para
entrega do.s processos do húzo exlincto.
P'od.1.· 5 AgpsJQ 183,1.. (CoU. Na,b.) Porl. 5
Setembro dito. (CoU. cit.); as appellações de
senlença do!? juizes de paz' excedendo a

. alç3da sohre objectos da antiga alrootacel'ia
são conhecidas..peJas relações. Reg. 3J'aneiro
183;~. art. 9, § i; sendo subj~~tas as causas
aos 2 p~r"lo de chancellaria, e c<;>ooo,
Vid. Chanceltal'ia. ())jzima). Dec. 3i Agosto
1836, ari., 1S1; as c,au~n~ q\-\e.el\.cederema
alçada dos juizes de pal" são, e como conhe
cidas pelos juizes municipaes. L~i 261, ~

lJezembc.o 18'/,1, ad. lU. S 3, para cuja
execnção. Reg. 122, 2 Fevereiro 18lJ2. art.
23. nego i43, 15 Março 1862. art, i, § ~.

2, § ;" ~,xp,licad() pelo Av. 7h J 9 J lllbo
1842.

JUlZ ar.bitradol' " para arbitra.mento dos predios
subjcitos a decima. - Vid. D,ecima. "Vae. 7
Outubro 1831, art. 9, Dec, Re~., 152, 16
,Abril 1842, art. t1,,~O, S1.
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.l-I{IZ d,e indel;nnisaç:IO para mell oramr,nto,das es
h'adas existentes, e fuluras rn &. J;aulo.
Vid. Desap7·opriação. Re·. 10 J ulbo. 1832,
art. 3.

~ na eoncesspo de terrenos de marinqas. - Vicl.
.11107·in!ws. Instr. 14. Novembro 1832, arl.
9, 10, Porto 25 Outubro 1836.

I

:..... para avaliação de fiança erime.-Vid. Fiança.
Cad. Proe. art. 109. Lei 261, 3 Dezembro
1841, art. 43, 59, § h. ele. RCF;. 120, 31
Janeiro 1842, al'L 222, 30'7 a 314. /'38,
§ 5, ele.

p~r.a 'lvaliação dc uSQl'rqcllil de que sc deva
cobl1ar laXja de leg?dos. - Vid. Taxa. Ord.
19 Maio 1837. Dec. Reg. 156, 28 Abril
1842, art. 12, § 2, 3, art. 13, 14, 16. Ord.
64, 6 Junho 1842.

de multas-crimes. - Vid. Multas c7·imes. Reg.
120, 31. Janeiro 1842, art. 425, 426, 427,
~33. Reg 595, 18 Março 1811.9, wt. 2.a
14, 20.

-, Rara determinar valor das ca.usas demandadas.
, - Vid. Dizi'JW. (<:;han,cel!aria.) Dee. Rei

J 150,9 Abl'il18h2, art. 5, 6,7,8.

- podcm os comules do Imperio oomear.-Vid.
Consules. Dee. Reg. 520, 11 Junho 1847,
3rt. 96, § 3.

- decide sobre responsabilidade de arrematante
em alfandegas, e ~orno. - Vid. Alfandegas.
Av. 26 Setembro 18h7. (Gaz. Off.152, v. 2.)

avalia indemnisnção devida pelos preponentes
aos prepostos pelo damno exlraordinario •
acontecido a estes no serviço daquelles. Cod.
Com. art. 80, Dec. 73,7,25 Novembro 1850.....
.art. 1.89 a 205, e tambe~ no caso de ~esli

, ~ação de convenção ant~s ço lernw..arl.82.
peco 737, e a t. cÜ,

JllJZ avalião as faltas e prejui7.0s pel<ls quaes res
popd.em os lrapjchei~'os e administradores
ele tlt:mazeD~ de. deposito. God. Com. arl

~ 95, Dec. 737,0 arl. cito

- avalião o pagamento de generos que o eOD
ductor ou commissario deixa .. de entregar
e os prejuizos que causar. Cod. Com. art.
107,111.

decide as questões de fôlcto sobre eXlstencia de
fraude, dolo, simulação, omissão eulpavel
na formação dos contratos. Cod. Com.
art. 139.

regula o dei crede1'e não ,!jusl~do por escriplo.
Cad. Com. art. 179.

como arbitramento. na forma dos art. 189 a
205., do Cad. Com.• lem logar a vistoria.
Dee. 737, cil. art. 209, 210.

determinará e em caso o preço da venda não
estimado. Cod. Com. arl5. 194, 201, 209.
215, 217, Dec. 737 ~ art: ciL

estima ri parle do preço da cousa, no caso de
evicção. ~i o comprador auferir proveito
da depreciação por elle cansada e o v~ndedor
quizer relel' a dita I>ade. (Cad. CO!D. ar1.
216.) Dec. 737.25 Novembro1850, arl. 585.

_ regula a commissão de guarda de deposito.
Cod. Com. 3r~. :?82, Dec. 737. ci~' art.
278.

avalia. c como, as fazendas de ctlrga do navio
vendidas em casos de necessidade, e quaes
Cod. qom. nrls. 515, 517. 621.

perito como procederá na liquidação. elc•• da
avari~ grossa. Cod. Com. arb. 772, 776.,
777..
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nlIZ para avaliar os bensde fallidos são nomeados,
conformeoarl. 815 do Cod. Com. Dec. 738,
25 Novembro 1850 art.153, 157. § 3. _

JUIZ

mestres e tripulações de navios. Trat. 17
Agosto 1827, art. 3, e Porlugu6zcs Trat. 19
Maio 1.836, art. IJ.

que decidir sobre actos ou obrigações com
merciacs, como se deve dirigir. (Cod. Com.
til. uno arf. 2i.) Dec. 737, 25 Novembro
i8ãO, art. t, Dec. 738, idem art. 12.

- Dão é admittid() a lançaI' na arremat:lC;ào de
bens do rallido. Dec. 737, 25 Novembro
1850, arL ó1i9.

- para avaliações Das execuções da fazenda pu
blica. - Vid. Eze,cuçófs. Instr. 31 Jaueiro
i85J, art. 10, 17 (DiUl'. 8639.) Ord. 28
Aoril1851, art. if. (Dia!'. 8698.)

lUIZ arbitro, é o pl'oprio para decidir negocios de
natureza mercantil, sem demoras e delon
gas, a estylo de consulado. isto é, a verdade
sabida ehoafé guardada, sem forma alguma
forense. - Vid. BEs. 27 Novembro t817
anne:!:. PorL 21 De:l:embro 1822. (CDU. Nab.)

- para liqu~dação de avarias. - Vid. Avarias.
Reg. A.var. arL 2& appr. pela Res. 30 Agosto
1820. {Bic. Jur. F. Borges, Juiz.)

podem as I,artes nomear nas cauSas civeis e nas
peoacs civ1imenle intentadas. e com que

. recurso. Consto art. 160.

para calcuiar valor de propriedade que deva
ser tirada a parlicular, etc. - Vid. Desapro
pl·iução. Lei 9 Selembro 1826 art. 4, Iles.
23." 17 Setembro 1835, ut. 8,9, Res. 71,
12 Julho 1839.

JUIZ sohre duvidas entre arrematantes de meios
direitos de alfandegas. - Vid. Alfandegas.'
Res. 1. Outubro 1828, arL. 3.

- para interpretação do contrato de arrematação.
do fornecimento de \lveres para o exercito.
- Vid. COlllmissm·iado. Dec. Instr. 1ft No
vembro 1829, art. 11, Cond. 16.

para decidir reclamações de deeima urbana.
-Vid. Dcci1l1(/. Lei 27 Agosto 1830, art. 8.'
Dec. 7 Outubro 183., arl. 10 a 1ll.

. - liquida as perdas e dumnos provenientes de
factos cl'iminosos. - Vid. Lei 20 Setemb1'4;
1830, art. 8ã. Cad. Proc. art. 290.

que por peita der sentença como será punido.
Cod. Crim. art. 131.

- para julgamento de cansas ele seguros.-·Vid:
Segu1'Os. Res. 26 JHlho 1831. art, 3, e com
que recursos, art. Ú. Cod. ColÍl. art. 667.
§ 11. Dec. 737, 25 Novembro 1850, art.
300, 307.

para Jecisão de l'eclamí-\ç€ícs dos impostos
denomiDlldos do Banco.-Vid. Embm·caçõcs.
Lojas, Seges. Dec. Reg. 1ll J"neiro 1832...
arl. 18.

- ,em indemnisacõcs de perdas e damnos de
guerra da Independencia. - Vid. Indellmi
Jação. Ill5tr. 31 Março 1827. S 22. annex.
as lastro 3 Setembl'o 1827. (CoU. Nab.)

é o con ui e nce· llDSlIl Bl'asileiroe loglez, Das
do"irias entro seus respeclivos sllbditos,

- para avaliação de omeios 011 cmprcgossubjeito~

a novos direilo~. - Vid. Nol'oS ele. Dee. 26_
Janeiro 1832, j1r. C fino

-:.: para decisã'o de retlamações de lIJ;lpostos sobre
.' ca'sás de leilão e. modas, e 20 por 0/. ne.

consumo da aguardente. - Vid. Casas et·c••
e ag"Cll'dentes. Reg. 2S Jnncil'o 1832, art.l~
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JUIZ para decisão de reclamação de dizimos.
Vid. Collectores. Re~. 31 Março 1832, art. 8,
10, 11, 12.

_ para decisão de duvidas sobre avaliações de
terrenos de marinha.-Vid. 1Ifarinhas. Instr.
1ú Novembro 1832, llrt. 10.

_ para julgarem suspeições (le membros da Junta
do Commercio,-Vid. Junta do Conune1'cio.
port. 15 Novembro 1832.

- nas reclamações sobre impostos e qoaes arre·
cadados pelas mezas de diversas rendas.
Vid. Reg. 26 Março 1-833, al't. 18, § 1.

- para avaliação dos benelicios parochiaes,
subjeitús a novos dil'eitos.-Vid. NOI'OS, etc.
Dec. 10 Abril 1834, art. 2, 3.

_ para julgamento de presas em paiz estrangeiro
por corsarios.-Vid. Consules. Dec. Reg. lá
Abril 183ú, art. 56. Reg. 520,11 Junho
18ú7, art. 150.

de desavencas entre subditos Brasileiros em
paiz estr~ogeil'o, são os consules. - Vid.
Consut. Dec. Reg. 14 Abril 183ú. art. 76.
Reg. 520, 11. Junho 1.8ú7, art. 230.

decide desintelligeocia entre as partes, e
qualificações do assucar, - Vid. Assuca7'.
Porto 18 Abril 1836.

decide duvidas entre o· administrador da alfan·
dega e as parles; sobre pagamenlo das faltas
ou avarias, ou seu valor.- Vicio Alfandegas.
Dec. Reg. 22 Junho 1836, art. 59. Dec.
Reg, 376, 12 Agosto 18M, art 15, Ord.
.52, 27 Maio 181.5. Dec. 550, 5 Fevereiro
:l.8ú8. Dec. Reg. 590, 27 Fevereiro 1849,
art. 2, § 3, al'L 3, 5, 12, 13, § 2 J 3. Dec.
Reg. 689, 30 Julho 1850, art. 5, Dec. 690,
1ú Agosto 1850. Av. 27 Novembro 1850.
(Diar. 8569.) Av. 11 Dezembro 1850, (Dia!'.
8581.)

J "IZ para decisão sobre a maneira de remir as
obras concedidas á companhia do - Rio
Doce. - Via. Companhia. Dec. 9 A~osto 1836.
S 5, e para desapropriação de terrenos. S
12, c para inle1Jigencia d:!s presentes con
dições; S19.

em demandas sobre locação de serviços entre
Brasileiros e eSlrangeiros. - Vid. LocaÇÚA
Lei 108, 11 Outubro 1837, art. U.

parll liquidação de perdas e oamnos reque
rida por um particnlar.-ViJ. Iles. 130, U
Outubro 1837.

no caso de tomadia conforme osart. 205,206.
207, Reg. 22 Junbo.-Vid.Alfandegas. Re~
7.' 19 Janeiro 1838, art. 8.

para liquidação de multas crimes.-Vid. Mul.
tas. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 421.

- poderá ultimu contestações com a adminis
tração do Banco Commercial da côrle.-Vid..
Banco. Dec. Esl 187,23 Junho 18.42, arL
68, item o da Rama Dec. Est• .&38, 13 No
vembro 184{), 3rl 70. item o do Maranhão.
Dec. Est. 597, 2.4 Março 18.&9, art. 70; item
da Companhia de seguros-Nova Perm&
nente.- Dec. Esl 7í9. 15 Abril 18õ1. ad:
nn. (Diar.8690.)

para o lombo das fazendas da fabrica da pol
vora da Lagôa de Freillls na côrte. Av. 10
Janeiro 18.&3. (Jorn. n." 3lt.)

para decisão sobre damnos causados pelos
na\'ios entre si nos portos. - Vicio Portos.
Dec. Reg. 447,19 Maio 18lt6, art. f09, HO.

para liquidação de indemnisações devidas p~
mineiros. - Vid. Diamantes. Dec. Reg. ~65.
17 Agosto 1846, art. 49.
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JUIZ declarou-se que o casodo art: 8, Dec. :17 N~
vembro 1844, sobre qualificação de 'merc:.l
doriasnasalfandegas, é I1ma decisão arbitral,
da qual não deve haver recurso. - Vid. Al
fandega. Av. 64, 20 Junho :1~50.

- decide questões resultantes da locação mer- I

cantil. Cod. Com. 3rt. 2h5 e questões I'

sociaes eotre socios, durante a sociedade ou
companhra, sua liquidação e p'artilha, Cod. 1
Com. art. 295, 302 S 6, 3118; e sobre os I

salvados de uaufragio, Cod. cito arts. 736,
739, e o damno causado por abalroação de
navios, e como, arts. 749,750.

,
- para regulação e repartimento ou rateio elas

avarias grossas são. e como, nomeados para I
os casos prevenidos no art. 783 d'o Cod.
Com. Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. '
i8, S13.

- decidem contestaçóes sobre cr~ditos de fa'llido I
em occasião da reunião de credores e de J
concordata. Cod. Com. arts. 846, 8h7, 854.

..- decidirá necessaria~ente ~s questões' e con
troversias em que ° Cod. dá esta fórma de
d . - Cd' . IeClsao. o. Clt. tlt. uno , art. 20.

- que conhecer' ele negocios e causas commer- '
. ciaes que obrigações têm. Cõd. Com. tiL

UU., art. ~1, Dec. 737, 25 Novembro 1850,
at·l. 1, e como proceda, art. 411 a 475, Dec. I

738, idem, art. 12.

- decide as que-stãcs' e' duvidas de faclo, sobre
lelTas devolu~as, e como. Lei 601, 18 Se
lembl'o 1850, art. 10.

'. ,

- se consíde'F& e comõ o' conciliador, ~tc. Dec.
737, 25 No\'ernbl'O 1850, art. 37.

<JUIZ quem não respeihrr em audiencia ou al tt)
judiciaria como será punido. Dec. 737.•
cit. art. 698.

- ,das conteslações dos 'selvagens á margem -d'O
:/.ü;'a:gnay'a. -.v1.d,. lnclios. Dec. Reg. 750.
2 Janeiro 1851, ad. 4, § 8. (Diar, 8678.t.

liq nina o in teresse de accionista ·fa'flecido -O'll
fallido ou'i1mpontu-al da c'ompaJ!llhia de se
glll'os ReCllpel'ado1'a. Dec. ·EsL. 791 30 Maio
1851, :lrt. 16, e as decisões sobre interesses
entre os socios, e como, - ad. 32. (Diar.
8730 ).

- decide as contestacões do Banco Commercial
da côrle. Dec. Es~at. 801 2 Julho 1851.
al't. 78. (Dia/'. 8742.)

JUIZ assessor, do physíco mór. Res. 1." 18 Feve
reiro 182h. (Coll. Nab.)

é perm'ittido pela pratica e reconhecido pela.
O. liv. 1, til. 65, §.10, Alv. 28 Janeiro
1785, 30 Janeiro 1802, til. 1., § 13. Decis.:
do Supro Trib., 10 Setembro 1.841. (Jorll.• ,
255.-)

JUIZ de ausentes, nüo era competente para arreca
dação e administração de bens salvados dos
naufrag;ios, c porque, havendo presentes
capilü~ e ~obrecarga. Provo 2." 28 Abril
~~H.4 .. (Coll. Nab.)

dos seus recursos passárão a conhecer as rela
ções proviociac,. Lei 22 Selembro 1828.,
art. 2, § 6; as contas de seus officiaes pas
s.aráõ a per.tencel' ao lhcsou 1'0 e .. jllD tas d~

fazeúda, S8.

não é competenle para an-ecaclar bens'peden
. cenles a inlestada que d.eixúra filhas natu

raes i'econhecidas na pia baptismal.. Av. 31
Agosto 18lJ.7. (~az .. Olf. 103, vol. 2.)

- avalia a appeUação c mmerciaJ. Der. 737, cito
art. 6~9. . '. . -' qual a sua àlçada, e para que effeitÇls. Ofd. 30.~

. 24 Fevereiro 18"'8.
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JUIZ faz o sequestro nos bens de commerciante
fallecido sem lestamento ou herdeiros pre
sentes, ou não commerciante com credores
que o sejão; e em que limites. Cod. Com.
arts. 309,310. Dec. 737, 25Novembro 1850,
art. 21 , § 2 , n. o 4.

- como providenciará a beneficio da arrecadação
das sizas e meias sizas. Av. 7 Julho 1851.
(Diar. 87M.) Av. e Circo 12 Setembro dito.
(Dim'. 8799.)

JUIZ

annualmente dua vezes devassasse do pro
cedimento dos escrivães, alcaides e outros
oiliciaes de jusliça. Alv. 4 Junho 1823. § 3;
qual seu ordenado fixou-se. Dec. e Tab. 17
Fevereiro 1.825; sobre suacompetencia para
processar denuncia contra provedor e
guarda mór da saude. - Vid. Provo 1. a e 2.a

15 Junho 1825; novos e velhos direitos de
seus titulos. - Vid. Novos, ele. Dec. 25
Tab. 23 e 26 Janeiro 1832; suas allribui
ções para arrecadação da dizima da chan
cellaria. - Vid. Cltancella1·ia. (Diúma.) Reg.
14 Fevereiro 1832. art. 7; cessou.

Vid. - Juiz de defuntos, de orphãos, prove
dOI'.

- de capellas e residuos. - Vid. CapeUas, Juiz
Jl1anicipal, ProveclOl'.

JUIZ de captivos n11 côrte: mandou-se fossem-lhe
entregues, e para que fim, todos os escravos
policialmente presos no calabouço. Av. 3. 0

5 Maio 1831. (CoU. Nab.); cessou.

IUIZ dos cavaHeiros. creou-se no Rio de Janeiro
11m. Alv. 22 Abril 180S, S7, não deviasahir
para fóra li diligencias por se não servir por
substituto a sua occupação. Alv. 15 Oulubro
1816. (Pe!'. SOllza, Dicc. JUl'. Juiz.) sobre
exercicio do cargo interinamente occupado
por oulro desembargador. Res. 3. a 6 Abl'il
1826. (CoU. Nab.); como se mandou pagar
o oràenac!o ao interino por impedimento do
proprietario que eslava na assembléa fleral,
como deputado. Res. 2. a 12 Selembro 1826.
CoU. cit.); cessou.

JllIZ da chancellaria: sobre nomeacão do seu
escrivão para serviL' no impedim~nto do do
corregedor do crime da côrte e casa. Provo
30 Outubro 1817. (CoU.Nab.); mandou-se,
c porque, sobresh1r em uma execução pen
dente 00 seu juizo contra um ex-contratador
dadizima. Res."lá Maio 1820. (CoU. cit.), de
que camas devia conlinllar a cobrar dizima.
- Vid. Res. Ú Ab1·il1821. (CoU. cit.); sobre
pagamento reclamado por um. Res. 31 Ja
neiro 1822. (Coll. cit.); mandou-se que

1lI

JUIZ e juizo civel; as causas nelles processadas
são subjeitas aos 2 por cento substituitivos
da dizima da chancellaria. - Vid. Chancel
lm·ia. (Diúma.) Dec, 3i Agosto 1836, art. 1,
§ 1.; Dec. 29 Novembro dilo. art. 4.

JUIZ: juizo commercial como administrará jusliça
DOS negocias e causas commerciaes. Cod.
Com. til. un., arls. 1 a 30.

em que casos admiLlirá prova testemunhal e
outras. Cad. Com. art. 123, 12.4, 125,
13&; no juizo ordinaria commercial se
intenta, e como a acção de perdas e dam
nos, conforme o Cad. cito at't. 808. Dec.
738,25 Novembro 1850. ado 116.

JUIZ de commissào, concedido ao convento da
Ajuda na côrLe. - Vid. Prov, 29 Janeiro
1812. (Coll. Nab.)

sua cerlesa. - Vid. Juiz, asso 22 Abril 1817,
etc.

_ para as causas da rainha de Portugal. Dec. 22
Julho 1820; aulorisac1o para decidir as peno
dencias que nelle tinhão cerlcsa. Alv. 6
Março 182ft.

de casas nobres: farão exlinclos.-Vid. Casas
Nobrp.$. Lei Consto Porto 17 Maio 1821, elc.
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JUIZ: sobre haverem caduCildo os cuncedidos para
3rrecadação dos dizimas, e dever esta ser
promovida no jnizo commum. - Vid. Dizi
mas. Res. 1.· 26 Maio 1825.

JUIZ commissario, commercial, que obri~ações

lem na declaração da quebra e seus efIeitos.
instrumento do seu processo, qualificação,
pronuncia e prisão do fallido. Cod. Com.
arts. 809, 812 a 816, 818, 819, 82á, 825.
830, 833 a 838, 8M); Dec. Reg. 738 25
Novembro 1850, art~. 121, 122, 125, na
reunião dos credores e concorda la , Cod.
cil. arts. 842, 8h3, 8.&5. 8Jj6, 850, 851.
85l~, conforme os art5. 822,81.2. 856, 81ft.
855, Dee. 738 cit. , a1'ts. 128, 129, 130,
131, 136, 184, e no conlraclo de união e
nomeação de ndministradores, Cad. cit.
arts. 8.&0, 854, 855, 856, 860, 86 J, Sô2 ,
863, 86ft, 865, 866, 867, 868, 870; Dec.
738 cit. art. 139146, 148, 149, 167, 169,
1:0, Das preferencias e distribuições; Cad.
Ctt. art. 881, 883, seus aggravos como são
conhecidos; Cod. cito art. 907; Dec. 738
cit. art. 18, § 15, como laes servem os de
pulados do lribunal; Dec. 738 cito (conforme
o Cod. cito art. 809), art. 35, § 3.

commissario, delegado do physico-mór. 
ido PftJ'Sico-mól'~

JUIZ consenador dos loglezes, creOll-se no Rio de
Janeiro. Alv. 4 Maio 1808; continuou·se o
privilegio de sna conservação. Trat. 19 Fe
vereiro1810, art,10; sobre confisco decerta
embarcação que velejára ijJegalmente.-Vid.
Res. 1 0((tllb1'o 1810. (CoU. Nab.); decla
rou·se ao do Maranhão como requereria
provimento o seu escrivão. Provo 2." 21 Ja
neiro e Alv. 9 Setembro 1819. (CDU. cit.) ;
sobre sua jurisdicção crimiual, solução em
Provo 3.' 9 Dezembro 1.82'2. (CoU. cit.);
sobre gueixa de não cumprimento de uma
a\'ocaloria dirigida ao juizo de orphãos deci
SflO em Provo 25 Fevereiro 1823 annex.
Porlo 2.· 21 Outubro 1825. (CoU. cit.);
fixou-se praso para sua suppressão, e como.
Tra l. 17 Ago to 1827, art. 6; declarou-se
qne extincto se devia considerar substituido
pelo juiz de direito, á face do Cod. Proe.

3rt. S. Av. 22,28 Novembro 1832: locbvia
afIedou-se ás Relações conhecc'r d~s appel
lações do dito juiz consenado!'. Reg. 3 J:l
neiro 1833, art. 9, § 5; julgou- e não ser
proprio sim o jury para conheCei' ue morie
pt'a licarla por subdilo brasileiro em nm
Jnglez. Av. 21 Junho 183á; cessou. Circo 18
Outubro 18M. (Jom. 290.)

JUIZ das malas da capitania do Rio de Janeiro man
dou-se que entrasse em serviço aclivo. Provo
20 Maio 1809. (CoU. Nab.); com cHe se
mandou servissem o meirinho e escrivão da
audiloria de mariolw. Provo 8 Junho 1809.
(CoU. cit.); providencias subre o abuso de
licenças para córlcs de madeiras. Ord. 6
Julho 1809. (CoU. lVab.) - Vid. Lei 15 No
vemb1'O 1831, art. 11 inf7'a.

dos privilegiados para expedienle da junta do
eommercio, creou-se. Alv. 14 Agosto 1809;
revogo em parte pelo Alv. 13 Maio 1810; não
era privativo para as causas dos negociantes
m3triclllados. Ass. n.O 3M. 23 Julho 181i.
(CoU. Ass.); sobre contemplação em folha
para pagamento. - Vid. Res. 31 Janeiro
182á. (CoU. Nab.)

das malas da comarca dos Ilheos annexou-se
~{) cargo de Ouvidor. Alv. 19 Março 1810;
do sul de Pernambuco teve ()I'dem para
permit.lir conducçüo de madeiras, e quaes e
como. Ord. 21 Fevt'reiro 1811. (Coll.1Vab.);
os recursos c1eDe interpostos nas Alagãas,
ião ii Relação da 13ahia. Provo 1.' 15 Maio
1820. (CoU. cit.)

dos lndios: a ella s(: manduu pagar, e como, o
capital e juros, c como conlados de arren·
damentos de terrenos daquelles em S. José
d'EI-Rei. 2 Dec. g .Jnneiro 1812. (CoU. Nab.);
ao da aldêa de Vl1lenca llzerão·se recom
mendacões ácerca de ~Ilas terras. Dec. 26
Março ~ Provo Ve 2.' 8 Julho 1819. (CDU.
cit.); sen juiz era inquiridor, contador e dis
tribuiaor de juiw. Provo 13 Abril 1.820.
(CoU. cit.)
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JUIZ das fabricas determinou-se fosse, e porque a
mesa de inspecção na Babia e mais provin
cias onde não houvesse juiz consel'vador dos
privilegiados. Alv. 3 Outubro 18'1.2.

JUlZ

tembro 1821, ::InDeX. Porto 1." 5 Abril 1824.
(CoU. Nab.); foi abolido. Lei j5 Dezembro
1830, art. 11, § 3.

- os da cidade da Bahia tiverão, e como ampliada
sua jurisdicção sobre admissão de acções e
arrematações. Provo 10 Maio 1814. (Cott.
Nab.)

- da companhia geral de agricultura dos vinhos
do Alto Douro: sobre sua certeza para decisão
de embargos etc., Ass. n.O 350 5 Julho
1814. (Cott. Ass.); foi anoexado á vara de
Intenden te do ouro da provincia do Rio de
Janeiro. Dec. 9 Abril 1821..

conservador dos moedeiras da Bahia como
era intimado de suspeições. Provo 14 Ou
tubro 181á. (Coll. N ab. ); farão todos
exlinctos, dando-se destino aos processos e
providenciando-se ácerca dos escrivães. Res.
7 Dezemb,'o 1830.

- da junta do commercio não era no Brasil com
petente para conhecer dos réos culpados em
córLes do pau Brasil. Provo 2.· 17 Abril
1815. (Cott. Nab.)

- os das sociedades das lavras de minas de ouro
erão os Ouvidores da's comarcas, como su
perinlendentes d<\s ;nioas. os que decidião
sllmmariamente as suas Co.~sas. C. Reg. e
Estal. 12 Agosto 1817, art. 19.

- do vinculo do Jaguára era o Ol1vidor da co
marca do Ri(I das Velhas. - Vid, Prof}. 26
Fevel·ei1·o 1818, e a qlLe e.l/:á annexa a Provo
1." 19 Outubro 1.820, (Gott. Nab.)

'- podia sel' e em que casos o juizo da COL'Ôa. 
VicL Rcs. 26 Novemb7'o 1819. (Goll. Nab.)

dos colonos suissos de Nova Friburgo foi no
meado o juiz de fóra de Santo Antonio de
Sb. c Mage. Dec. 3 Janeiro 1820. Av. 1 Se-

JUIZ dos contractos reaes dos dizimos; nomeacão
e vencimento. - Vid. Res. L" 2h Fevere'i1'o
1820. (Goll. Nab.)

dos pretos libertos pela com mIssão mixta ,que
era o Ouvidor da comar'ca, recommendou-se
promovesse, e como o goso de liberda.de a
certos, que havião requerido. - Vid. Av.
1.°13 Julho, e 1. 0 4 Novembl'o 1831. (CDU.
Nab.)

dos córtes de madeiras: farão todos extioctos.
Lei 15 Novembro 1831., 3rt, 11.

que novos direitos pagava. - Vid. NOL'OS etc.,
Dec. 25 e Tab. 26 JaDeiro 1832, etc.

- suas seqtenças não pagão impostos; 2 por
cenlo substituído da dizima. - Vid. Chan
cellm'ia. (Dizima) Dec. Reg. 150, 9 Abril
18li2, art. 9, § a.

JUIZ de contas de testamentos foi ordenado cum
prissem, e como o disposto no Dec. 27 No
vembro 1812, Porto 15 Abril 1823, e 22
Junho 1825. (CoU. Nab.) Dec. Reg. 14 Ja
neiro 1832, art. 35. - Vid. JlLizes 11illnici
paes; Taxa.

J[JJZ de conlrahandos faúa a venoa do navio e
carga apresadas, e os mais acLos da' execu
ção da sentença da commissão mixta , em
virlucle do Conv. 28 Julho 1817. Av. 14
Julho 1821 annex. Port. 7 Fe"ereiro 1825.
(Gott. Nab.); sobre sua jUl'isdicção pelo Alv.
26 Janeiro 1818. par'u julgar os lraosgres
s@res da prohibição de, commercio de es
CI'avos ao norte do equador. Iles. 13 Dezem
bro 1823. (Coll. cit.); a elle foi anuexa a
jurisdicção do Iotendenle do ouro na côrte
e Bahia. Lei 15 Setembro 1827, ()I't. 2, 3;
mandou-se que julgasse nma appl'eheosão
de pesos de prata hespanhoes a subdito dos

31.•
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Eslados Unidos Ja, mcrico. Av. 1.° -1.0 Maio
1831. (CoU. Nab.); pa ~ou n servir comu
tol (por e~lar exlinci;O p<:'lo :1d. l:l qlo Cod.
Proc.) ojuizmunicipaJ. exceptoem flagrante;
que perlencel'ia ils nulol'idades administra
tivas e o de Africanos, que ao fOl'o COUlill um,
e como. Av. 2'2 Maio 1833. - Vid. Canlm
bandos. Lei 2Gl, 3 Dezem oro 1841, art.
17, ele. .

JUIZ da corôn. - Vid. Juiz das Feitas, etc.

JUIZ do crime: dous mais se cronráo no Hio de
Janeiro e com que aLlribuiçães. Ak 1.° 27
Junho 1808, e §§ 4. 6. Dec. 12 Julho 1809;
ampliodo por Dec. h,Setembro 1812; reuni
rão-se dons e quaes, ás oulras duas. Dee. 28
Maio 1822. {CoU. O.P1' .)Prov.15Jolho 1822.
(CoU. iVab.); e30 dito. (CoU. cit.); ordenou-se
que os do Bairt'o de S. José e Sé communicos
sem á secretaria da justiça os acontecimen
tos extraordinarios. Porl. 9 Setembro HI2.4.
(CoU. cit.); e relação mensal de presos. Porto
1." 12 Fevereiro 1825. (CoU. cit.); a seus
meirinhos se concedeu ajuda de costa elia
ria, e qual. Dee. 16 Agoslo 1825; foi um
suspenso, e porque. Dec. J. o 3 J uJho 1828.
(CoU. Nab.); pt'ovidenciou-se a respeito dos
processo de presos. Av. 10 Março 1830.
(CoU. cit.); sobre recnsa du supremo tribu
D,ll de justiça, em responsabili.ar o de Santa
Rita e Candelaria, put' serem clezembar~a

dOI'es, soll1çüo Porto 28 Fllvereiro 1831,
(CaU. cit.); eleclal'oll-se não pl'oceder conlra
l'éo vindo de rÓI'a do lermo. Av. 1. o :26 Marco
dilo. (Cott. cit.); UIll nnmeado, ordenol1-~e
que denlro de 8 diqs tomasse posse do logar.
sob pena de jnlgnr-se \'.1g0. Av. 22 Abril
183.1. (CaU. cit.); foi rf;LUo,ido o dilo juiz. I

Av. 5.° 26 An-o,to 1831. (CaU. cit.); nomea
dus oulro'. Av. 2.° 30 A.gosto dito. (CoU.
cit.); concedeu-5e-lhes ol'rlenado de 1:6008.
Lei 31 Outubro 1831; furão nomeados para
coadj\H:lr e auditor gcrnl das tropas. Av.8.0
i7 Agoslo 1831. (CaU. cit.)

r- do crime: quo obrigações tinha relalivílmeote
á arrecadacão da deciUla. Alv. 4. ° 27 Junho
180S,§á:6.

JUIZ do Bio de Janeiro presidia a ~eiras annoa~s

conc,cclidas em S. Cl~.ristovüo. Prol'. h Ja·
Deiro 183'2. (PaU. Nab.)

que direilos novos e velhos pagava do tilulo.
-Vid. Navasetc. Dec. 25 Tab. 23 26 Janeiro
1832.

Vid. Juiz de fóra.

JUIZ cri mina) , pela extincçüo do dezeIPbargo do
P(lCO ~oi autol'isado para decrctar ou executar
pri~~lO c concedeI' fianças, arl. 2, S2, edis,
pensnr de resideocia elD audienci3 os autores
e rêos, § 3. Lei 22 Setembro 1828.

é compelenle para proceder a respeito de malas
de coneio violadas. - Vicl. C01'1'Cio Geml.
Dec. Reg. 5' Março 1829. art. 38 na côrle.
Dec. Reg. 637, 27 ~elemJ\)l'o 184Ç), !lrt• .&2,
269.

- não dC"e requisitar lestimunhas aos juizes de
paz. salvo em que c~rcumstancias. Av. 1.1
Maio 1330. CCoU. LYab.)

como assistirá e fará executar a sentença de
morte. Cod. Crim. art. 40 a li2.

de que autoridade cumulaliva forão todos inves
tidos nos crimes poJicines.-Vid. Lei (j Junho
1831. arl. 8, 1(). e sob que penas art. 13,
crearão ,se na côrte mnis dous com os seus
respeclivos escrlvües. art. 16. (CaU. O. Pr.)
Av. 0.° 20 ,Tnlbo 183-1. (CaU. Nab.)

da côrte ordenou-se procedesse contra os
revolucional'ios. anarchislas. Port. 5.' 20
Julho 1831 (CaU. iVab.); a cada um co~ce

deu-se Ol"c1ellanca. Av. 2.° 30 Julho dJJQ.
(CaU, cit:) .

- a elles farão subol'din:ldns as guardas oac!!>"
naes. e corno. - Vid. GUa7'das LVacianaes.
Lei 18 ~\gosto 1831, art. 6, como proce-
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derii1 no alistnmenlo, <lrt. 21,25, uestaca
menlo a sua rer!uisiçfto, art. 1f2.

do mllDicipio que jurisdicção linha no jury de
revisLa da guarda nacional. - Vid. GlLa7'da
Nacional, Av. 9 Setemb,'o 1833, § 3.

- na cÔ"le procede contra empregado malversor
em flngran le em prejuizo da fazenda nacio
nal na ól;?cncia' do imposto do gado. Ord.
58,28 Março 1838, nrt,10.

á sua presença er50, conforme as InsLr. 1.á No
~'embro 1831, conduzidos os Gleljnqucnles
colhidos em flagrante, ou pouco depois.
Av. L° 16 Dezembro 1831. (CoU. Nab.)

JUIZ

JUIZ das despezas no Snpremo Trihunal de Jusliça
é um dos seus memhros. Lei 18 Selemhro
~828, art. 46.

JUIZge direito para o conselho dejnradosde:lbuso
de imprensa era nomeado pelo Chanceller.
servindo de Regedor. - Vid. Dec. 26 Maio
1823; sobre um confliclo entre elle e o pro
motor, dep-se solução. Porto 23 Julho 1823;
suas altribuições cm taes processos, Pro).
2 Outubro 1.823, art. 20, 21, 25, 37, 39, a
.&3. 45; mandado executar pelo Dec. 22
Novembro dito; e Res. H Setembro 1826;
delarado pela Res. 12 Setembro 1.828, art.
~, 8, 10; substituido o Proj. cit. por Lei
20 Setembro 1830, art. 20 a 2.&. 26 a 29,
32, 3.&, 36 a 38. hO. 41, M. 45,55,57,59,
61. 69 a 7'1, 76, 77; refundidas uo Cod. Pr.

JUIZ dos d€'funclo' e ausentes: sua compelencia
para arrecadação de carregação de navio
consignado a individuo que fallecera. Dec.
27 Agosto 1808; e nos casos em que falle
cerern com testamento negociantes inl.er~

sados em sociedades, 00 pessoas que devão
a negociante quanti<ls dignas de contempla
ção. Av. 10 Novemhro 1810. (CoU. Nab.);
privalivos do seu juizo n~o podem ser decla
rados os do juizo dos feitos da fazcnda. Ol·d.
90, () Oulubro 184á. - Vid. Bens de defun
tos; Juiz de auzentcs; de orp/ti.ios; P1"ove
dores.

!JUIZ,

- do disLriclo procerJe, e como, contra o que de
linquir uentro das mezas de diversas rendas.
- Vid. AI.esas de Rendas. nego 25 Março
1833, art. 3í; e conlra os empregados acha
dos em flagranLe. Arl. 38.

JUIZ como pl'ocederia a respeito de ajuntamentos
de que as patrulhas del'em parte. - Vid.
.Ajuntamento, InsLr. 29 NOl'embro 1831, §
fi; á sua ordem erúo, e COIDO feilas as pri
sões. art. 17.

- procede contra o negociante l'alJido pronun
ciado, e como. Cod. Com. art. 820.

- nomea subsLilllLn do porlei,'o dos óluditorios
u qualquer official de justiça. Dec. 817 30
Agoslo 1851, art. 6.. (Dim', 8804.)

suas senl.f,mças não siio su!Jjeil.as aos dous por
cenLo de chancellaria. - Vid. ChanceUU1·ia.
(Dizima) Reg. 150, 9 Abril 1842, art. 9,
S2.

- como se dererá dirigir nos processos de em
pregados do tbesouro, e diligencias Das
repartições publicas. Dee. 512, 16 Abril
1847.

é e como, perpetuo. Const. art. 153; p6dc
ser suspenso pelo Imperador, em virlude
de queixas, c precedendo certas formali
dades, Flrt. 156.; só por sentença perde o
logar, art. 155; é responsavel, e como pelo
abuso de poder e prevaricação; art. 156;
subjeito, c como á acção popular por su
hOrDo, peita, peculato e concussão; art.
157.

- sohlle a applicação do art. 154 da Consto
Vid. Res. 28 Outubro 1ts28. (CoU. Nab.)

quedcrsentença por peita, como será punido.
Cod. Crim. art. 131; que julgai' causas em
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que a lei 61l parles o hajão íOrIl:ldo suspeito,
como sem punido; art. 163.

JUIZ reeommendou-se-Ihes a repressã!) dos abusos
da imprensa, ceamo. Av. 2.°22 Julho 1831.
(CoU. Nab.)

- era-lhe remetlido e para que fim o recurso das
sentenças conP:ra guardas muoisipaes per
manentes da côrle. - Vid. Guardas, elc.
Dec. 22 Olllubro 1831, art. 24.

- deve haver om em cada comarca; nas cidades
mais populosas até o numero detres. com ju
risdieção cumulativa. sendo um delles chefe
de policia. Cod. Proc. :Jrt 6, cxec. pelas
Inslr. 13 Dezemhro i832, art. 29 a31; alter.
quanto ao chefe de policia. - Viii. Lei261
3 Dezembro 18M, aTt. 1.

- como, e POl" quem é substituido. Cod. Poc.
3rt. 35. § i. lostr. 1.3 Dezembro cit. art.
33. Av. 28 AgosLo, 2 de 3 Setembro 1833,
i8 Junho 18M. 13 Setembro 1.836. 57, 28
Março 1838; substituido pela Lei 261, cito
art. 1.7. S7. Reg. 120, 31 Janeiro 18.&2.
arl.21'1, 10.

- suas sC'!lteoças quem executa. Cod. Pme. art.
35, § 2; expl. pelo Áv. 21 Outubro 1833;
.!iubst. pela Lei 26 L. cito art. Hã, S4.. Reg.
1.20. cil. aI't. 21l, § 9.

- é e como nomeado. Cod. Proe. art. 4A, Iosll'.
1;~ Dl"lembl'o 1832, arts. 30, ;H. alLer.
pela lei :!61, ciL :J 1'1. 2ft, Reg. 12O 31
.Janeil·o 1. Ir.... art. 149.

em que casos é removido, de urna para
oulra comarca. Cod. Pl'oc. art. A5. expl.
pelo \'. 19 j'ovembro 1.835; 9 Jaoeiro
i836; t 1hril1837. Reg. 120, cil art.199.

- cllIDpete-lhe 1.<> correr o lermos de sua jnris
dicção, e como. para presidir aos jlll'ados.
Cod. Prac. ado !lo, S L Dec. 15 Outubro
1833, art ~; 2 Av. 22 Agosto 1835. Lei 261,

cito art. 25, S!l. Reg. 120 cito 3rL 200 Sli;
2.o presidir ao sorteio dos jurados. Cad. cit.
art. cil. § 2. Reg. 1.20 cit. art. 200, S5201;
3.° instruir os jurados, e como. Cod. cito
art. .46, § 3, expl. por Av. 2 Julho 1834,1.6
Dezembro 1835. Reg. 120, cito art. 200, S
6; 1.. o regular a policia das seasões. e como.
Cad. cit. art. 46, S !l, expIo por Av. 16
Junho 1831.. Reg. 120, cito art. 200, § 7;
5. o regular o debate das partes, advo~ados e
t~steIDunbas. Cad. e art. cit. S5. Reg. 120
eit. ~rt. 200, § 8; 6.0 lembrar aos jurados
todos os meios para descobrimento da '-er
dade. Cod. cito § 6. Reg. cito art. 200, § 9;
7. o applicar' a lei ao facto e proceder ulte·
riormenle. Cod. ciL S 7. ego cil. art. 200,
§ 10; 8. o conceder fiança aos réos pronun~

eiados perante o jury, e como, e em que
casos. Cod. cito § 8, expI. pOk' Av. 21 Agosto
1833; 4 Junho 1836; 16. o 17 Janeiro; 31. 0

13 Fevereiro 1838. - Vid. Reg. 120 cito
art. 297; 9. 0 inspeccionar os juizes de paz
e municipaes, e como e quando. Cad. cito
§ 9. Ins~r. i3 Dezembro 1832, art. 32 expl.
por Av. 4. Dezembro 1834.13 Agosto 18~5.

29 Abril, 14 Julho :1836. i!í Março. 10 MalO,
2 e 20 Oulubro 1837. - Vid. Reg. 122,2
Feve'reiro 181.2, art. 35.

JUIZ é e como nomeado. Cod. Proc. art. 44. ln tr.
13 Dezembro 1832, art. ~O. 31; alter. pela
Lei 251, cil. 3rt. Ú. Reg. 120.31 Jaoeiro
1862, art. 199.

- nos logares do jury a que aposentadoria tem
ail'~ilo preslada pela camal'll. Cod. Proc:
al't. 47, expl. POI' Av. 31 Oulubro 1833';
8 J alho 1834, 10 Setembl'o 1835, 15 Feve
reiro 1837, § 5.

- vencerá inlerinamente o ordenado que na côrte
o governll, e nas provincias os presidentes
JllarCarcm, e COlno, e emolumenlOs I: quaes,
pelos aclos que praticarem. Cod. Proe. art.
49. Insir. 1;) Dezembro 1832, art. 35. Av.
21 Outubro 1833. Av. 15 Fevereiro 1837"
§ 5. Av. 32.0 15 Fevereiro 1838. Av. 233,
!l Julho 1860, e quaes. H.eg. 120, 31.Janeiro
18h2. :lrt. 465, e como conrado. Reg. iá3,
15 Março 1.8lJ2, 3rt. 38. 60; designarão-se
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os caROS em que lem tlircilo a receber ven
CilllClUtos, b~m qu<' imppdidos t:slejf1o. Av.
28.0 10Junho 18l!3. Av. 16.Novembt·o 18!t.á.
(Jom. ;318.) Av. 25 Jonho 18lJ6. (Jom.
22.0.); quaes, quando subsLitue o chefe de
policia. Av. 58, 19 Agosto 18113, expl. pelo
de li. Dczembro 1.8á7. (Gaz: Olf. 185 v. 2.);
sol)1'e pag<lIDcnto quando substituidos, so
lucão conforme o Dec. '17 Julho 18lt6, Av.
9 ;\gosto 18!J8. (CoJ'. Mel'C. 218,), seus sub
stitutos interinos que vencimentos perce·
beráõ, fixou-se. Lei 51ü, 28 Outubro 1848,
art. 18, expl. por Av. '155, 30 Novembro
18118; e mandou-se execul(:II' a respeito
de um por Av. 25 JélOeiro 18á9. (Dim·.
8004); declarou·se !Dapplicave~ ~os juize.s
IDunicipaes que serVIl'em pelos Jl11ZeS de d~

reito. Dec. 27 Junho 18.&6. Av. 30 Allfll
18á9. (Dim·. S09á.); vara cxecução do ~v.

155, supra. Av. 19 Junho 18t19. (DLal·.
8132); nova declaração, deu-se sobre ven,
cimento dos juizes municipaes quando sub
stituem os de direito conforme o art. .&0,
tei 18 Setembro 1845, e 18 de 28 Outubro
1.8á8; Ord. 15lt, 9 Juoho 1849; applicado
no Av. 12 Junho 18/19. (Dim·. 8l29); decla
rou-se que ao juiz municipal s6 compete o
ordenado ,de juiz de direito, mostrando que
o perdeu, e porque modo. Av. 209, 22
Ao-osto 18.&9; confirmado por Av. 222, 6
S~tembro 18h9; decisão de conformidade
em Av. 11 Oulubro 18],9. (Dial', 8228.) Av.
~o Novembro 18119. (Dia?'. 8269.) Av. 26
Outubro 1850. (Dia'/'. 85.&3.)- Vid. Ras.
560, 28 Junho 1850 elc., iorra.

JUIZrecehe diploma dogoveroo e pI'esta juramento
- nas mãos de quem. Cod. Proc. art. 50, 51,

quer seja da comarc:!, ou do civel da povoa:
cão. lnstr. 1.3 Dezembro 1832 art. 31. teI
38,3 Outubro 183ll, art. 5;, ~ 10. Av. 13
Agosto 1835, 2 Maio 1836.

serve por todo o tempo ~arcadono Cad. Proc.
não commettendo crJme por que perca o
logar. Cod. Proc. art. 52. Av. ~Agosto1837.

de suas suspeições conhecem os Jurados. Cod.
Proc. arl. 70. Av. 2 Julho 180ú. Av. 20
Outubro 1837. Av. 9.' 11 Janeil'o 1838, S

3 elc. - Vid. Reg. 120, 31 JaJZei7'o 1,8.42.
ar!. 247, '250, 251. - ido Av. 25. o 18111aio
18-'3; inrra.

JUIZ da denegação ou concf'ssào de .fiança por eIle
havia reClll'SO para as Relações, e como-. Cod.
Proc. art. 11.1. Reg. ;3 Janeir'O 1833. art. 9.
§ 3. - Vid. Reg. 120, 31 Janei"" 18.42,
OTt. 297.

deve rubricar 5ratuita~nteorlllJe clllp;u]os.
Cad. Proi:. art. 146, Reg. 120- cito aI'!. 293.

- quem lhe formará culpa DOS crimes de respOD
S'abilidõlde. Cad. Froc. a1'1. 155, § 2,161.
A~. 6Novembro 1833.2 de 1.4 Abril 183h; 4
M:!io 1835. Reg'. 3 Janeiro 1833, 3rt. 9, S1,
10, elc.; alto pela LeÃ 261,3 Dezembro 18M,
:lrL 17. § h. Reg. 120 cito ar!. 211, S7.
Reg. 122,2 Fevereiro 18!2, 3rt. 22.

devem-lhe ser, quando vier abrir o jury.
apresentados, e por quem os processos que
lhe tiverem sido mandados, e para que fim.
Cod. Proc. art. 172, 1.73. Al'. 9 Novembro
1833. Av. 2 Julho 183lJ. Av. 9 Dezembro
:1835. tei !.t.o 10 .lunho 835, art. 3, alter.
- Vid. Lei. 261, cito m·t. 95. Reg, 120 ciL
arl 34?

- ,é competente para mnada. soltar o empregado
iJ'esponsabilisado, e resl-ituil-o ao seu em
prego e ordenado, quando .<1 pronuncia for
revogada, ou elle for absolvIdo. Cod. Proc.
3rt. i7h. Av. 9 Novembro 1.833; alter. 
Vid. Lei. 261 cito al't. 25, S1, 5. Reg. 126
cito m·t. úOO, úOfl. - Vid. Al}. 202, U.
Auoslo 18h9.

_ officiará :lO presidenle da camara municipal
ou juiz de paz, e qual. indicando a reunião
do jury, e como. Cod. Proc. art. 235. (~v.

25 A~osto 1835 S 1), 236, alter. - VId.
]leu. 120 cito al·t. 325 a 327, 328, 329.
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JUIZ: suas attriboicões na formacão e conferencia
do 1.0 conselho dos jurados'. Cod. Proc. art.
238, 2ú2. Av. 26 Outubro 1833. § 5. (Av.
12 Abril 183h , 2 Julho dito,) 2.&3, 249, 2M,
Av. 9 Novembro 1833; abolido oLa con
selho, e como substituídas as aUribuiçães.
Lei 261 cito arte 95. Reg. 1.20 cito arte 344,
345, M6.

suas attribuiçães no jury de senlença. Cod.
Proc. art. 25ft (A.v. 2 Abril 1836, S20),
256.258,259,266, (Av. 2 Abril 1836, § 16)
266, 269, 27i, (A.v. 6 Outubro 1834, .4 Fe
vereiro 1835,) 273 a 275, 278, 280, 28{,
(Av. 26 Fevereiro 1836 e 2 Abril dito. § 8,
Av. 7 Junho 1836), 283,284;altel".Lei2ôt,
cito art. 5á a 56, 58 a M, 67, 71 a 77. Reg.
120, cil arte 200, § 13, 325 a 327, 331,
338 a 340,343 a 3lt6, 3á9, 350, 352 a 355.
358 a 363, 366 a 371, 373, 375,378, 380,
381, 385,438 S9, 439 a 447.

de sellS despachos sobre organisação do pro
tesso e mais diligencias não se dá aggra vo
de petição ou instl"Umenlo. Cad. Pme. arte
285. Lei 261. cito arte 71.

- declara por editaes os nomes dos jurados mul
tados, e como. Cod. Proc. arte 286. Av.
19 Junho 183á.

á requisição deHe provideocião as camal"as
sobre o que ror preciso para reuniã() do jury.
Cod. Proc. arl. 287.

- para elle se recorre da decisão que obriga ou
niio o denuociado a prisão, on que concede
ou nega fiança. Cod. Proe. art. 29b. Dec.
6 Maio 1833, 2 Av. 20 Outubro 1837. Av.
9 Novembro 1833, 2 de 14 Abril. Dee. i3
Outubro i83h; alter. Lei 261 , eit arte 69
S3, á, íO, 72 a íí. Reg. 120, cil. arlli38,
S4, 5, 1139 a flá5.

- de sua decisãn confurme o art. 396, só ha re
vista. Cod. Proc. art. 295. Av. 25 Agosto
1835, § 5; revogo Lei 261, cit. art. S90.
Rpg. 120, cito arte .&611.

JUIZ para elle se recorre da decisão que julga per
dida a quantia afiançada. Cad. Proc. art.
299. Lei 261, cil. art. 69, S5. 70,72 a77.
Reg. 120, cito arte 438, § 6, h39 a 4.45.

quando se não confot'mar com a sentença do
jury, ou imposel' pena diversa da marcada
na lei, ha logar appeliação para a Relação.
(Cod. Proc. art. 301.) Av. 6 Outubro 1834.
7 Junho 1836,302, 309, 310. Reg. 3 Janeiro
1833, art. 9> § 3, 25 elc. Av. 13 Abril, 12
Agosto 1835; alter. Lei 261, cit. art. 78, 4.
Reg. 120, cit. art. 450, § h, h52, § 1. Dee.
525, 21 Julho 1847.

designava o jury para julgamento de appel
lação crime. Cod. Proc. art. 308, (Av. 7
Junh() 1836) 309, 31.0. Av. 7 Junho 1836;
alter. Lei 261, cil. art. 87, 88. Reg. 120,
cito art. .462, h63, 504.

- os recursos delle interpostos e sua remessa
que formalidades tem. Cod. Proc. art. 311;
alter. Lei 261, cito art. 70 a 77. Reg. 120.
cito art. 440, 4[1.2 a ált5.

- convoca o jury extraordinario, em que casos.
Cod. Proe. ad. 319. Lei h. o 10 Junho 1.835,
arL. 2. Av. 15 Fevereiro 1837, § 1. Recr•

120, cito art. 201. o

- p6de mandar passar Habeas Corpus, e como.'
Cod. Proc. art. 3h2; alter. Lei 2M, cito
arte 69, Si 7. Re~. 120, ciL art. l~38, S8.
Av. 2.° 12 Janeiro 1844.

- no civel pôde mandar pergunlar testemunhas
em sua presença, proceder a qualquer deli
gencia e julgar a final. Disp. Pro\'. art. 9.
Dec. 15 Outubro 18;J3, ado lt a 7. Av. 21
Outubro 1833, 10 Setembl"o, 3 Outubro
1835. Reg. 3. 0 2 Janeiro 1838.

- civel: nas grandes povoações haverá mais de
um a quem ficará compelindo toda a juris ~
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dicção civil, com exclusão dos juizes muni
cipaes; seus districtos como divididos. Disp.
Provo art. i3Iostr. 13 Dezembro 1832, art.
43, Av. 25 Outubro 1833.

JUIZ

de policia. Dec. 15 Janeiro 1833; fixarão-se·
lhes ordenados. Dec. 22 dilo; oreou·se mais
umcivel na côrte.-ViJ. Av. 15 Julho 1833.
(COIT. Olf. 18 T. 1.); e outros por Dec. 37,
2 Dezembro 1839.

JUIZ civel conhece dos aggravos no auto do pro
cesso interposto do juiz municipal; dos seus
a Relação. Dec. Provo art. 1.4. Dec. 3.0 2
Janeiro 1838; declarou-se que o dito art.
tA não alterou a disposição da O. liv. 3,
til. 33, pr. Av. 9. o 11 Janeiro 1838, § 2.
- Vid. Reg. 1.&3, 15 Mm'ço 18lt2, art.29.

- civel e crime na occasião de executar-se o Cod.
Proc. e Disp. Provo podião sel' nomeados e
como os dezembargadores mais modernos.
Disp. Provo art. 21. Reg. 3 Janeiro 1.833,
art. 2.

- cível, a elles e outros por execução do Cod.
Proc. etc., se mandou remeller os feitos
cíveis pendentes ou em~execuçãoperante os
juizes extinctos e os de orphãos não Ci:om
prehendídos no art. 20 da Disp. Provo Instr.
13 Dezembro 1832, art. 40.

- civel: perante eItes passarão a escrever os es
crivães da provedoria nas materias que lhe
pertencião. Iostr.13 Dezembro 1.832 art. 45.

- para sahir da Relação e comarca até 30 dias,
recebe licença da Relação, e como. Reg. 3
Janeiro 1833 art. 7, § 3; expl. pela Ord.
2. o 5 Janeiro 1846.

- e seus substitutos; appellaçõ€s deHes inter
postas conhecem as Relações. Reg. 3 J a
neiro 1833. art. 9, § 3.

- e chumado para funccinnar nas Relações, ha
vendo falta e em que casos, e como. Reg. 3

Janeiro 1833, art. 83.

- civel e crime das seis comarcas do Rio de J a
Deiro: fixarão-se sendo o da capital chefe

IIJ

JUIZ que fosse chefe de policia que altribuições
tinha. - Vid. Chefe de Policia. Dec. 29 Março
1833. Av. 27 Maio 1835.

- crime quando proceder contra sacerdotes,
parlicipa-o ao vigario capitular, para que
não continuem Das funccões ecclesiasticas.
Av. 22 Julho 1833. .

- sel've de auditor da gente de guerra, em razão
da extincção dos juizes de fóra. Dec. 12
Agosto 1833.

- forão autorisados para julgar só por si os pro
cessos crimes anteriores á publicação do
Cod. Proc. e como, e quaes, e com que re
curso, e para onde. Res. 22 Agosto 1.833.
- Vid. Av. 26 Outubro dito, 2.

civel quando se dava de suspeílo, ou por qual
quer outro molivo ficava impedido, como e
por quem era substituído. Dec. 3 Outubro
1833; addit. por Oec. 15 Outubro dilo. Av.
5 Setembro 183ft; e quanto á côrte pelo
Dec. 23 Abril 1835. Av. 20 Dezembro 1836;
revo~. em parle os dous primeiros, por Dec.
18 Fevereiro 1837, decl. por Dec. 2 Maio
1837, e revogo por Dec. 22 Setembro dilo;
quem o subslituia quando o juiz municipal
estava impedido. Av. 115, 29 Outubro 1838,
§ 2; subst. pela Lei 261., 3 Dezembro 1841,
art. 17, § 7. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 211 § 10. Dec. 133 26 Fe\'ereiro 18h2;
ampliado á capital da Babia. Dec. 291, 6
Maio 1843. Av. 51, 28 Julho 1843. Av, 96
15 Outubro 184J,. - Vid. Av. 18 Mm'ço
1847. (Gaz. Olf. 169 V. 1.) Av. 30 Novem
bro 18á7. (Gaz. Olf. 179 v. 2.) L~i514, 28
Outubro 1848 art. 18; expl. por Av. 155,
30 Novembro 18lt8.

32
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JUIL;; civel que for provedor de capellas e resi
duos, nomea ecomo o respe.ctifo solicitador.
Dec. 19 Outubro 1833, art. 2, 4.

não tinha a utoridade para conhecer e julgar
as pronuncias decretadas pelo juiz de paz.
Av. 9 Novembro 1833.

chefe de policia provia, e como os carcereiros.
- Vid. Chefe de Policia. Doc. 28 Novembro
1833, nrt. 2, 4.

chefe de policia era participado do destino e
quantidade da polvora despachada para
parliculfll'es, c COIno.-Vicl. Chefe de Poli
cia, On{..~, 9 Dezemb1'o 1833.

não podia por modo algum revegar Habeas
Corpus concedido por juiz municipal. Av.
AFevereiro 1834.

mandou-se que procedessem, e como, a 'ava
liação dos beneficias ecclesiasticos para ar
recadação dos respectivos direitos. Dec. 10
Abril 183.4.

quando forem pronunciados militares por
crimes civis, devo communica-Io immedia
lamente á repartição da guerra. Av. 23 Abril
183ft.

chefe de policia clevia de seis em seis mezes
enviar ao governo marpa de crimes, e como
organisado. Circo 23 Abril, 11 Junho 1834.

devia advertir os juizes de paz negligentes no
cumprimento do art. 231 do Cod. Proc. e
responsabilisa-Ios. Av. 9 Maio 1834; e re
commendar aos dilas juizes e municipaes
desempenho cJe diligencias policiaes. Av.
ciL e 17 Março 1836.

deve quando descubrir irregularidades nos
processos, proceder, e como no seu suppri
mento, e dar instrucções. Av. 2 Julho 1834.

- Vid. Lei 261. cito m·t. 26 § 1. Reg. 120,
cil. art. 205.

JUIZ da camara da viHa creada em Ayuruoca em
Minas que incumbencias tem. Res. 17. 0 16
Agosto 1834 art. 5.

da baixa na culpa, quando o réo é perdoado
pelo ofIendido. Av. 25 Agoslo 183.&; decla
rou-se que não tinha em caso algum facul
dade para dar baixa na culpa. e porqlle aos
pronunciados. Av. 15 Fevereiro 1837, § 3.

mandal'a pôr em liberdade o réo absolvido,
embora a parte accusadora intentasse re
curso do art. 301. Av. 6 Oulubro 183.&.

chefe de policia: era-lhe partecipado o destino
e quantidade da polvora despachada para.
parliculares, e como. - Vid. Chefe de Poli
cia. Ord. 9 Dezembro 1833.

civel quando ]Jroferia sentença, preparava-se
e peranle elle se inlerpunha a appellação,
e quando se não achava no termo, fazia-se
p eranle o juiz municipal. Av. 24 Novembro
1834.

chefe de policia deve remetter para a casa da
miserjcordia os presos realmenle doudos.
Av. 3 Fevereiro 1835.

civel na côrte deve remetter a recebedoria as
certidões de testamentos exigidas pelo Dec.
27 Abrili812 e Reg. 14 Janeiru 1832, art.
27; 2 Av. 9 Março 1835.

declarou-se que apezar de claramente deduzir·
se da Lei 12 Agosto 1.834 art. 11, §§ 7 e 10,
pertencer aos presidentes a nomeação, para
harm onia com a Consto ar t. 102, § 3. de
veria ser subjeita á approvação do governo.
Av. 17 18, e 3 de 23 Marco, 6 Maio 1836;
declarou-se que os presid~ntes só o podião
nomear provisoriamente, e porque. Av. 23
Dezembro 1.836.
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JUIZ inlerino: em crime de responsabilidade,
qnemlhesformava culpa. Av. á Maio 1835.

- deve remeller ao governo lista não só dos réos
absolvidos no jory, mas ainda dos condem
nados. Av. 21 Maio 1835; emittindo opinião
sobre justiça ou não das sentenças. Gire.
27 Novembro dito; e assigna-Ias. Av. 6
Março 1836.

- deve remetter com a copia da sentença de
morte exigida pelo art. 3 Res. 11 Setembro
1826, copia authentica do libello e contra
riedade; 2 Av. Junho 1.835; deve a copia
ser de seu punho. Av. 3 Março 1836.

- quando das licenças a elle concedidas pela
Relação conforme a Lei 22 Setembro 1.828,
art. 2, § 11. resultarem inconvenientes,
podem suspende-las os presidentes conforme
o art.165, do G. G. Av. 27 Junho 1835.

- a elles se pedia vista para embargos, quando
oppostos nachanceHaria. noslogares em que
este não existia; não porém na execução,
mas ao juiz municipal. Av. 3 Agosto 1835.
Av. 232, áJulho 18áO.

- declarando-se suspeito em causa civel em que
haja aggravos no auto do processo, e de
vendo o juiz municipal julgar a final, devia
este conhecer dos mesmos aggravos, si não
tivessemdelle sido interpostos, porque então
requereria a providencia do art. 33 do Cod.
Proc. Av. 12 Agosto 1835, § 3.

- criminal da cÔ~'le, e o chefe de policia orde
nou-se que allernassem na pl'esidencia do
jury; 2 Av. 22 Agoslo 1835.

declarou-se que as disposiçóes dos art. 235 e
237 do Cad. Proc. el'ào connexas e tinhão
logares, quer a sessão fosse ordinaria quer
extraordinaria, § 1 ; interino só o era o do
municipio e não da comarca, § 5. Av. 25
Agosto 1835.

JUIZ quando por doente deixava de correr os ter·
mos ou por serviço não cessava de exercer
sua jurisdicção no logar em que residia, si
o seu impedimento lb'a permiltisse; e em
tal caso as causas civeis lhe erão remettidas
si as parles requeressem e conviessemn'isso,
conforme o Dec, 15 Outubro 1833. Av. 3
Outubro 1835.

era considerado o juiz dos orphãos da côrte e
seu municipio, conforme o art. 44 Cod.
Proc. Res. 96, 30 Outubro 1835; e por elles
substituido. Dec. 1.2 Fevereiro ampliado pelo
15 Março 1836.

criminal e do civel: seu con1liclo deve o pl'e
sidente da provincia decidir, segundo a Lei
3 Outubro 1.83á, art. 5, § 14. Av, 1ll No
vembro 1.835.

declarou-se não competir ao governo remo
ve-lo como pedia. Av. 19 Novembro 1.835;
salvo em que casos conforme o art. 45 do
Cod. Proc. Av. 9 Janeiro 1836, não ao pre
sidente. Av. 13 Abril 1837.

as sentenças, que o condemnarem podem ser
proferidas ou em juizo contencioso, ou nos
termos daLei 12 Agosto 183á, art. 11, S 7
pela assembléa provincial. Dec. lnstr. 9
Dezembro 1.835, § 5; Av. 16 Fevereiro 1836.

declarou-se como se execularia o art,172 Cod.
Prac. sobre remessa de aula em que hou
vesse réos pronunciados, e não. Av. 9 De
zembro 1835.

- chefe de policia na côrte devia mensalmenle
enviar mappas de crimes. e como organi
sado. Av. 16, e quaes os das comarcas das
provincias. Circo 16 Dezembro 1835.

para se matricular deve, na forma Jo art. 4,
S 3, Lei 18 Setembro 1828, apres~~lar por
si ou seu procurador a carla oflglOal do
logar. Av. 19 Fevereiro 1836.

32,'



JUIZ

( 246 )

JUIZ

J JZ; càbftti't'tlc b al'I. 81 Cad. Proc., éCOÍllpetéhte
pa à déciâit, é sem rccofio as questões de
dirêitó lnciéleMés e por isso as cau us de sus
'pêi~a6 aUetldi\'ei~, Av. 26 Fevereiro 1836.

na dõ te deve obstar a exislencia de casas de
jogo. Av, 17 Março 1836.

orde ou-se que cessasse o pag3mento a ll-In

CUIDO auditor de guerra, que seria um ca
pilQo. A'I. 26' 1alço 1836; declarou-se que
o inl.erino não .encia ordenado dê al,lditor,
devendo ser substiluido por c3pilão nos
crimes não capitaes, c nesles por advogados
conforme a Provo 2~ OuLubro 182!J.. Av. 264
2/, Novembi'o 1840; detel'mioou-se que no
impeüimento dos juizes de direito fõssem
advogados. Dec. á18 A. 21 Junho 1845.

deve, em virtude do art. 2M Cad. Proc. fazer
a dec1araçã'o da perempção da acção crimi
nal, § 7: e decide a questão de prescripção
do art. 241, 281, dando-se perante o jury,
§ 8. (Av. 7 J uóho 1836, 15 Fevereiro 1.837,
§ 8); é quem sempre no jury defere jura
mento, § 13; deve admiLtir segundo art. 265
do Cod. do Proc. documentos do A. e do R.
para roborar a execução e a defesa, § 16;
sbb sua autoridade e j orisdicção estão os
presos sentenciados a llrisão com Lrabalho,
galés e prisão simples, § 1g; á vista do art.
25á e oulros do Cad. Proc., não podia dar
se duvida a re. peito dos processos dos pro
nunciados em crimes ele morte, etc., au
sentes, occuHos, ou não .notificados; § 20,
Av. 2 Abril 1836.

.- instrue os juizes de orphãos. Av. 10 Maio
1836.

havendo condemna.do, l'éo declarado sem cri
minalidade por outro jury, era competente
o recurso do ar!. 30S em vez do do 301. Av.
7 Junho 1836.

- sendo nomeado presidente de província não
deixa vago o logar. Av. 28 Julho 1836.

J IZ chefe de pólicia Da côrte aC~lldia ao toqué
de fogo. Av. 5 Dezembro 1836,

nenhuns emolumenlos percebe l)élo juramento
aOs jurados, conforme os aI't. 47, .49, Cod.
Proé. At{. 15 Fevereiro 1837, § 5; do civel.
onde os houver, é compelebte para tomar
contas aos testamenteiros, irmandatles, con
frarias, adminislrações de carellas, etc••
e onde não, os municipaes, e como se
gundo o ad. /,3 Instr. 13 Dezembro 1832.
Av. cito S 6.

quando pédir licença aO' governo, deve faze-lo
por intermedio do presidente da província..
Circo 12 Junho 1837.

é competenLe para conhecer das appellações
em acção 'relaLivas á locaçâo de serviços.
Vid. Locação. Lei 108, 11 Outubro 1837,
art. 15.

...... podia sem despronunciar conhecer da exaetl
dão e regularidade de cJassificaçãodocrime
e mandar reduzir a seus lermos a pronuncia
segundo o art. 2~4, Cod. Proc. 2 Av. 20
OuLubro 1837.

quando suspeito póoe tomar pOl' adjunto o
juiz de orphãos, não omonicipal, e porque,
e více-versa, conforme a O. liv. lJ, tit. 96
§ 25. Av. 20 Outubro 1.837; civel nos loga
res em que ha Relações conhece cumula
tivamente d<ls suspeições dos sens iguaes,
e dos juizes municipaes; nos mais termos
em que não houver, procede-se conforme
a Ord. liv. 3, til. 21. Dec. 26. 0 15 Janeiro
1839.

de quem receberá livros para registo dos actos
legislativos, e como, e para q~e fim. Dec. i.
i Janeiro 1.838, art. 22, 23, 2á; para exe
cução O. 17 Agosto 1844. (Jorn. 230.}

civel e crime declarou-se poderem julgar os
feitos cíveis, ainda fóra dos termos a que
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elllls pertencerem, é como, em virtude â-os
ado 9. 14 Disp. Prõv. Reg 3,0 2 Janeiro
1838.

JUIZ civel, declarou-se ql,le apezar da L~i 15 Ou
tubro 1827, art. 5, § 2, 18 Setembro 1828
arte 6, a Disp. Provo art. 15, havia extincto
sua alçada. Av. 9.011 Janeiro 1838, S 1.;
declarou-se quê em suas súspeições em
materia civel regulav'a a O. Liv. 3, til. 'li.
Av. cito § 3.

crime no expediente dos pI'ocessos civeis tem
os mesmos emolumentos que os do dvet.
Av. 32. 0 1.5 Fevereiro 1838.

civel não é compelente para inventario de fal
lecido inlestado cujos herdeiros se achem
ausenles e precisem habilitar-se, mas sim
o de orphãos. Av. 33, 15 Fevereiro 1838,
§ 1; nem põde conceder cartas de emanci
pàção, § 2; nem màndar executar formali
dades de partilhas dadas pelo de orphãos, § 3.

- como executará sentença de recurso das aulo
ridades ecc1esiasticas. - Vide Abu,so. Reg.
10. 0 19 Fevereiro 1838, art. ii, 1.2,13,1.4.

....... civel interino é suspeito para julgar causa
em que o haja sido como juiz municipal, e
como se proceda. Av. 57, 28 Março 1.838.

quanto paga de novos direitos de sua carta.
Vid. Not'os, etc. Lei 60, 20 Outubro 1838,
Tab. § 15; Lei 2.&3, 30 Novembro 1841, Tab.
§ 2.-Vide Av. 30 Dezembt,o 18lJ3 infra.

- fiscaJisa a cobrança, e como do sello das lelras
accionadas. - Vid. Sello. Ord. Ho, 20
Outubro 1838, art. 1, 2.

annullou-se lei provincial de Sergipe que
demiltira um. Res. 1.10, 2 Junho 1840.

tem pelo julgamento de parlilhas os eooolu- I

mentos do Reg. 1.0 Outubro f754, art.6,
§ 2. Av. 233, 4 Julho 1840.

JUIZ chefe de policia ela côrte foi, e como encar
ngado -do recrutamento. - Vid. Recruta
mento. Dee. lnslr. 61, 23 Janeiro 1.841, art...
1. etc.; é tambem nas proYinc:ias. Dec. e
Instr.73, 6 Ahl'il iMi.

- intenno podia ser simultaneamente. e como
wereador da camara municipal. Av., 287
25 Janeiro 18M.. § 6.

- civel eTa competente para dar andamento ao
procésso para certos bens devolutos se 10
corpórarem aos proprios nacionaes confor
me es S§ 2, 4, 5, 7, Alv. U Janeiro 1807.
Ord. 25 Outubro 1841. (Jorn. 28.l.)

especial dos feitos da fazenda. - Vid. Jui.%es
dos Feitos. Lei 242, 29Nowcmbro 18U. art.
~, sa'O substituídos pelos juizes do civel e de
direito e municipaes, e como. Ord. 6.0 12
Janeiro 1.842, arl 5, quando tiver de ausen
tar-se da capital para percorreI os termos
ê substituido pelo juiz municipal que estiver
senindo na capital. A,_ i8.· 6 Abril 1843.
~8, 28 J olho 18M.

- passarão todos a ser pagos, e como, pelo cofre
geral. Lei 2!l3, 30 Novembro 18M, art.40.
descontando-se nas provincias que são sup
pridas pelo cofre geral no sopprimento que
se lhes deveria. Circo 1.5 Janeiro 18!l~.

(Im'n. 25.)Ord.~Outubro 1842. (Jorn. 276.)

d'entre elles se escolhem lambem os chefes de
policia, Lei 261. 3 Dezembro 1841, art. 2.
Reg. 120, 31 Janeiro 18.&2, art. 21,489,490.

verwcar os factos que fizerem objecto de
queixa contra elles nas comarcas em que
não houver Relações; inquerir sobre elie
testemunhas, e facilitar documenlos, salva
a disposição do art. 161, Cod. Proe., in
cumbe aos juizes munieipaes. Lei 261, cito
arte 17, S4. Reg. 120 cito arte 2ft, § 1.,
Reg. 1.22, 2 Fevereiro 1842, art. 22; e como
ouvido. Dee. 328, 80ulubro 18113.
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JUIZ nomea inlerinamente promotor. e este o
accompanha. Lei 261, cito arL 22, 23. Reg.
i20. cit. art. 218. 220; e lhes defere jura
mento. Av. 69,14 Junho 1842; expl. o arte
218, por Av. 50, 28 Julho f8U. - Vid.
Dec. 602, 18 Feoereiro 18.&7.

- forma culpa aos empregados publicos não pri
vilegiado . Lei 261. cito art. 25, S 1; e aos
officiaes que perante elJe servirem; e a
todos julgará definitivamente art. cil. S5.
Reg. 1.20, cite arte 200, S1, 2~2, 396 a 405 •
.450, § 3,452, S t. Reg. 122,2 Fevereiro

i8!l2, art. 26, sobre culpa aos cal"cereir os
explicação em Av. 50, 3 Junho i8ãO.

- julga as suspeições dos juizes municipaes e
delegados. Lei 261, cit. art. 25, S 2. Reg •
120, cito art.200, S3; limita-se ás causas
crimes. Av. 93,14 Novembro 1843.

- procede ou manda proceder ex-omcio quando
lhe fôr presente por qualquer maneira pro
cesso crime em que caiba acção da justiça,
a deligencias para sanar nuUidades, ou
adquirir-se conhecimento da verdade, nos
mais só a requerimento de partes. Lei 261,
cito art. 25, S 3. Reg. 120, cit. art. 200, S
2, 3M. - Vid. .Av. 84, 29 J!Llho 8~2.

nas cOl'I'eições que fizer deve e:taIDÍnar, e
como soin'c os processos de formação de
culpa sernenciados, livros de tabeUiães e es
crivães, conducla dos juizes municipaes, de
orphãos, delegados e subdelegados, quanto
a suas altrihuições. Lei 261, cito art. 26.
Reg. 120, cito art 38, 200, § ilJ. 201 a
2'10; obre execução do § 1. a 4, do art. 26,
cil. Av. 30.0 9 Março 1850, § t.

- faz parle da junta revisora da lisia dos ju
rados que lhe deve o delegado enviar, e
por aque\la reunida sel' revista, sob ([ue
penas. Lei 261, cito arts. 28, 29, 30. Reg.
120. ciL art. _ :l, § 5,225 a 230.235, 236,
:238, ..<.:~9 a 245. - Vid. Bes. 558, 26 Junho
_Sf,0, (C''., infra.

JUIZ julga summaria e definitivamente sobre a
prescripção allegada, em qualquer tempo e
acto do processo da formação da culpa ou
da accusação. Lei 261, cito art. 35,89 , 31
Reg. 1.20, cito art. 279, 281, h38, S 7. Sft9
a 445; expl. art. 279 pelo Av. 10ft, 29 Se
tembro 1845.

- póde dispensar o réo de comparecer nas ses
sões do jury, aliás quebra este a fiança.
Lei 261 , cito art. 42, § 1. Reg. 120, cito
art. 31.1, § 1., 312.

- pôde punir com 5 a 15 dias de prisão e con
demnar a indemnisações, e quaes, sob pena
de prisão, as testemunhas que deixarem de
comparecer sendo intimadas. Lei 26 J, cito
ar!. 53. Reg. 120, cito art. 322.

- recursos delle e para elie se dão, e em que
. casos, e como processados e apresentados.

Lei 261, cito art. 69, 70, 72 a 77. Reg. 1.20,
cil. art. 200, S15, 438 a 445. Reg. 122,
2 Fevereiro 1842, art. 27.- Vid. Áv. 84,
29 Julho 1842. Av. 7.° 30 Janeiro 18ft5,
Av. 172, 13 Dezembro i8á7.,

conhece das appellações interpostas no crime,
das sentenças dos juizes municipaes, dele.
gados, c subdelegados nos C'lSOS cm que a
esles c<;lmpete o julgamento final. Lei 261,
cit. ad. 78. S1. Rell:. 120, cit. art. 128,
200, § 15, 450, § 1, á52, S 1,2. Reg. 122,
2 Fevereiro 1.842, art. 29. '

deHe se appella pal'a a Relação quando pro
fere sentença em casos que tem pOl" Cindo
o processo. Lei 261, p.it. art. 78, § 2. Reg.
1.20, cito art. 1.50, § 2: estes recurso.; não
se inlcrpoem das decisões dos juizes de di
reilo ou che.fes de policia quando proferidas
em 2." instancia, pOl'qnc seria conlra a
Consl. Av. 7.° 30 Janeiro 1845.

deIle se appelJa para as Relações nas sentenças
que absolver ou condemnar nos crimes de
responsabilidade. Lei 261, cit. art. 78, § 3.
Reg. 120, cito art. 1,38, § 3, h:j9 a hh5.
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JUIZ appelJa ex-officio das sentenças do jury, pri
meiro quando nãocoDformar com a justiça;
~egllndo quando for applicada pena de morte
ou galés perpeluas. Lei 261, cil. art. 79. § 1,
2, 81, 82,88. Reg. 120, cil. art. 200, § 1.1,
ltá9, Ll5ú, /,55, á57, /,59, § 1,502, 50lJ. Av.
20. 08 Abril 18á3; e ainda em segundo julga
mento. Av. 237, 18 Oulubro 18á9; explico
ainda por Av. 30. 0 9 Março 1850, § 4.

conhece das excusas dos jurados anles ou de
pois de multados. Lei 261, cit. <lrt. 10&,
106. Reg. 120, cil. art. 200, ~ 12. - Vid.
Av. /, Dezemb1'o 18/,7. (Gaz. Off.181 t:ot.2.);
declarou-se não haver praso para as recla
mações das muhas, etc. Av. 163, 20Junho
1849.

civel: forão aholidos, conservados porém os
actuaes, em quanto não forem empregados,
e servindo em seus impedimentos os muni
cipaes. a quem passárão as allrihuições. Lei

261, cito art. 114. S 5, 115.1.1.6. Reg. 120,
cit. art. li81, Reg. 143, 15 Março 1842,
art. 2, § 5. 6; aholido foi o da comarca
do Natal no Rio Grande do Norte. Dec.1.27,
12 Fevereiro 18.&.2; os quatro do civel da
côrte reduzirão·se a tres, e como. Dec.123,
12 Fevereiro 18/'2; abolido o de Goyana
em Pernambuco. Dec. 138, 2 Março 1842;
e o da capital do Maranhão. Dec. 175,
15 Maio 18.42; e a do Pombal na Pal'ahyba.
Dec. 192, 10 Julho 1842; e o de S. Paulo,
Dec. 20/" 22 Julbo dito; de Parnahyba
em Piauhy. Dec. 213, 7 Agosto dito;
e o 1. o do Recife de Pernambuco. Dec. 2l18,
22 Novemhro 1842; e o do Rio Grande em
S. Pedro do Sul. Dec. 2á9 dito; e o 2. 0 da
côrte. Dec. 258, 2 Dezembro dito; e do
Ouro Preto em Minas. Dec. 281, 1.5 Abril
18li3; de Santo Amaro na Bahia. Dec.289,

- 4 Maio 1843; e de S. Luiz do Maranhão.
Dec. 308, 12 Junho 1843; e do Brejo de
Arêa na Parahyba do Norte. Dec. 360,8
Junho 184/'; e de Campos no Rio de Ja
neiro. Dec. 366, 30 Junho 18lJ.&.; e do Pão
d'Alho em Pernambuco. Dec. 367 idem; e
Oeiras em Piauhy. Dec. /'33, 27 Selembro
18lt5; e o de Flores em Pernambuco. Dec.
505, 20 Fevereiro 1847; e o 2.° do Recife

em Pernambuco. Dec. 537,1 Outubro 1847.
de Garanbuns em Pernambuco. Dec. 53~
2 Setembro 1847; o de Nazarelh em Pel'
nambuco. Dec. MO, ~ Novembro dilo; dG
Brejo idem. Dec. 665. 19 De:temhro 1868;
do Rio Formoso em Pernambuco. Dec. 6()~

19 Abril 1849; da Boa Vista na mesma.
provincia. Dec. 6j3, i Junho :lSú9; e da
capital da Parahyba. Dec. 6A7, 6 Novembro.
1849; e aLa vara da Rahia. Dec~ 668, ,
Fevereiro 1850 ; e do Cabo em Pernamhuco..
Dec. 7211, M. Outubro 1830.

JUIZ do civel. nos termos em que não houver dia
orphãos espeeial, serve como tal. Lei 261,
cito arl. 1.1S. Reg. 120, cit. art. 475 a 477_
Reg. 1.43. cil arl 2, S'2~-Vid. Av. 93.
U Ootubro 18&1I.

- tem a mesma jurisdicçãO dos provedores patla
nas correições rever contas de tutores, cu
radores, teslamenleiros, administradores
judiciaes, depositarios llublicos e thesou
reiros de cofres de orpbãos e ausentes,
como. Lei 261, cito art. H9, Reg. U3.

ciL art. 3, 36.

civel: para elle se recorre das sentenças civeis
dos juizes municipaes, c de orphãos por
meio de aggravo nos lermos que distarem
da Relação mais de t5leguas. Lei 261, cit.
luto 121. Reg. 1h3, cito art. 8, § 2, 9, 16..
2t.,28.

- civel: de suas sentenças cíveis delinili vas e in
lerlocutorias com tal força se appella para
asRelações. Lei 261, cito art. 123. Reg. 163,
cit. art. 8, § 1, 9, ao.

póde e em que provincias accumular o carge
de chefe de policia. Reg. 120, cito art. õ;
e o que se deva observar qoanto ao seta
exercicio e vencimentos~ Av. 65, 9 Agosle
iSAl,.

aulorisa o juiz de paz a ler escrivão separado~

e como. Reg. 120, cito ut. 19.
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JUIZ: quando e como a tal cargo é promovido o
juiz ~nnicipal. de orphãos e promotor.
Reg. 120, ciL art. 36, .lO.

- perante eUe que ofliciaes de justiça servem.
Reg. 120, ciL art. 51.

- de direito substitue o chefe de policiae nas suas
faltas e impedimentos. Reg. 12Q, cil. !1Ft. 63.
- Vida Lei 514, 28 Olltllbro iSãS, tlrl. 18.
Av. 165 .30 Novembro18la8.

que obrigações tem relativamente á estatistica
criminal. Reg. 120, cito ado 177, :179.180,
181, para cuja execução uniforme Av. 10'&,
24 Abril 18A9.

é encarregado, em conformidade da:; leis ~

regulamentos, de uma parte da jurisdicção
criminal em sqa comarCa. Re~. 120, cito
art. 197, § 2.

- em que casos se deve dar de suspeito, op. póde
ser recasado. Reg. :120, cito arl 2.47, 248,
250,251, 255.-Vid. sobreaJ·t. DO, Av. 2li6,
16 Novembro 18!J.9.

a elie de"e o juiz municipal enviar cedidão d.a
execução da pena de morte. Reg. 120, cit
art. /,08.

delle se appella quando condelllna em multa
em virtude da Lei 3 Dezembro art. 1.12,
para a Relação, e para eUe quando de auto
ridades inferiores. Reg. 120, cito art.460.
Reg. :[22, 2 Fevereiro 18"2, art. 28.

civel. quando accuml1lar o cargo de juiz dos
feltos não é encarre~ado do de orphãos.

~Reg. 120, cit. art. 4.77.

quando injuriado ou desobedecido, na fôrma
dos m:t. 203, 204., rórmoa a culpa () juiz mu
nicipal. tlf'g. 120, cit. art. h86.

I

JUIZ civel actual não está subjeito a correlçoes.
Reg. 120, cito art. !87.-Vid. Dec. 428,31
Julho 1.845.

deve fazer preseQte ao presidente da provincia.
sem prejuizo do art. 53do Co~. Proc. e 180,
181, deste Reg., as lacunas, obstaculos e
duvidas que na execução do mesmo encon·
traI'. Reg. 120, cil. art. .495. Reg. 122, 2
Fevereiro 184.2, art. M, 35.

dara instrucções aos juizes municipaes, dele
gados, subdelegados e juizes de paz sobre
execução das presentes instrucções, relativas
á ordem e marc~a dos processos. Reg. 122, o
2 Fevereiro 1.8li2, art. 35; não põde porém
dar aos juizes de 1. •• Instancia nolcivel ins
trucções obrigatorias. Av. 27. 0 10 Junho
18.43; como os instrue. Av. 1" Novembro
1843. (Jorn. 3~0.)

- civel: dos aggravo~ eJ,e petição e instrumento,
delle interpostos ainda fóra das 15 leguas,
conhecem as Relações. Reg. 1.43, 15 Mat'ço
1842, art. 8, § 3, 9. o

civel e crime devem fazer observar as:leis e re
gulamentos relativos á assignação e)ança
mento dos termos dos processos, e as muI·
tas e penas ás partes, advo!;ados e procura·
dores. Rego 143, cito art. 11.

civel: antes de suas sentencas finaes não se
admiltem embargos. Reg: l.43, cito art. 33.
- Vid. Disp. p.,rov. (wt. H.

civel: sua alçada é de 32:t/J nos bens de raiz, e
64:t/J lIOS moveis. Reg. 1.43, cito art. 3I,.
Vid. Lei 261, cito m·t. 11ú, § 1.

do cil'el decidil'a, e como suspeição ue verea
d.ores, conforme aO. liv. 3, til. 21, § 8.
Dec. 139, 3 Março 18.42.

- fallando ou estando impedido em alguma c~ 
marca, exerce suas altriblliçõcs o jniz muOl-
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cip31 onde o houveL' novamenle nomendo,
em vidu'de da Lei 3 Dezembro e Reg. 31 Ja
neiro e 2 Fevereiro art. 9; e nas comarcas
em que os não houver, serão exercidas pelos
existentes até poder deixar de ser. Av. 31
~larço 18lt2. (Jorn. 92.) Av. 5'1, 28 Julho
1843.

JUIZ que servir como auditor de guerra tem os
vencimentos marcados na Tab. Res. 1 De
zembro 18ll1. Av. lt9, 28 A.bril, 50, 6lV1aio
1842, § 5.

:- elo civel faz e quando arrecadações, inventa rios
e partilhas. - Vid. Taxa. Dec. Reg. 156,
28 Abril 18A2, art. 7, 10.

:r- deputado á camara dissolvida recebeo por in
teiro seus ordenados. Girc. 23 Maio 18lt2.
(J01'n~ 156.)

~ civel: declarou-se quaes erão, em quanto exis
tissem, as attribuições dos juizes municipaes
em materia civel. Av. 7á, 9 Julho 18h2.
Vid. Av. 15.0 3 Abl·il 18lt3 infra.

esclarecimentos se derão sobre o conhecimento
das ~"pellações interpostas de sentenças
defiDltlvas crimes dos juizes municipaes,
delegados e subdelegados conforme Cad.
Pr.9c. art. 22.&. Reg. 3 Janeiro 1830 art. 25.
Lei 3 Dezembro art.,73, 96, 25, § 3. Av. 8'&,
29 Julho 18lt2.

- eivel: declarou-se que sobre suas suspeições
regulava a legislação anterior á reforma do
Cad. Proc. Av. 9 Julho 18k2. (.J01·n.185.)

do civel de Campos ordenou-se fosse tambem
juiz de orphãos. Dec. 195, 1~ Julho 1842.

deve apresentar os attestados de que trata o
Dec. 2 Março 1833, visto ser pago pelo
cofre geral. Ord. 91, .& Agosto 1842.

crime: declarou-se que os juizes municipal;ls,
bachareis, quando os substi~uirem, vencem

lU

ordenado', uma vez que os proprielarios o
não percebão por qualquer motivo, ou os
lugares se achem vagos. Ciec. 8 Outubro
1842. (Jom. 279.) Av. 3 Outubro 1846.
(Gaz. 0tr. 32 voto 1.); não nos impedimen
tos tempora.rios de licença, molestia, on
outros semelh3ntes. Av. 107, iA Outubro
18á6. Av. 21 dito. (Gaz. Of{. cito 46.) Ord.
13h, 11 Novembro 18li6.

JUIZ passa altestado de frequencia ao promotor
para este receber ordenado. Av. U." 3 Abril
1843. (CoU. Typ. Nac.) Av. 15 Abri/18h3.
(Jm·n. 116.)

civ,el, quando substituido pelo iuiz municipal.
este não faz mais que exercer as attribui
çóes inherenles a seu proprio cargo, da
mesma maneira que o faz apenas aquelle
for definitivamente removido para oulro
cargo, ou por qualquer outro motiço deixa
vago o lugar. Lei 3 Dezembro 115. Av. 15."
3 Abril 1843.- Vid. Av. 95, 1l~ Outubro
1844.

- não é obrigado a admiHir recursos expressa
mente denegados por lei. Av. 20. 0 8 Abril
18.&3.

dispensa do jury o juiz de paz em exercicio do
emprego. Av. 6 Maio 1843. (/orn. 130.)

de suas suspeições conhece o jury ainda mesmo
nos processos de responsabilidade de em
pregados publicos. Av. 25. 0 18 Maio 18 d~.

recebe juramento e posse do presidente da
provincia, conforme a Lei 3 Oulubro 183.&,
art. 5, S1.0, mas apresenta á camara mu
nicipal o seu titulo, conforme a Lei i Ou
tubro 1828 art. 54. Av. 29. 0 UJunho18li3.

....". substituto ou successol' do elIectivo não pódc
desistir da appellação ex-oflicio por este
interposta; antes corno deverá proceder de
clarou·se. Av. 37, 13 Julho 18lt3. Av. 14
Novembro 1843. (Iorn. 310.)
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J UlZ: foi delerminado pagamento ~ um aposen
tado com ordenado por Dec. 7 Janeiro 1843.
Ord. 22 Julho 1843. (/ol·n. 220.); e oulro
aposentado foi. em dezembargado-r. Dec. 29
Agosto 1846. (Goz. Qf{. 1, t'ol. 1.) Av. 9 Se·
tembro dilo. (Goz. Olf. 12, vol. 1.); e oulro
com ordenado por inteiro. Dec. 22 Agoslo
1850. (IJim" '8482.)

quando faz a classificação do crime, não é o
promotor obrigado a estar por elIa, quando
o intender, bem como aqueHe quando fizer
os quésito's aos jurado~. Av. 53,28Julho
18/,3.

quando subslilue o chefe de policia que venci
menlos percebe. Av. 58, 19 Agosto 18h3.

accusado tem 15 dias para responder, equando
conhecendo, como deve proceder. Dec. 328,
8 Outubro 18.&3.

chefe de policia fOl mandado abonar de grati
ficação desde que tomou posse do ultimo
cargo, ao que se não oppõcm a Ord. 17 De
zembro 1842. 0rd. 13 Noverirbro 1B1I3.
(J01"11. 336.)

ha\'end~ por via ~e recurso sustentado pro
nunCIa, p6de, SI a parle recorrer, reformar
a sentença, e si a pllTle eonlraria recorrer,
reforma-la, admillindo ainda recurso desta
2.' decisão. Av. 14 Novembro 18lJ3. (Jom.
310. )

cirel póde reformar por simples despachos- as
sentenças de seus subslilutos, e as defini
tivas por em1JaFgo~.Av.;I.á 0véill,bro 18f!.3.
(Jom. 3'10.)

si as les(etílün~ns nOlificadas não compare
cerem, não lhe côm'pele conhecer de anle
mão, das rnzões, sim depois de produzidas
etc. Av. 13 Dezembro 184-3. (JoTn. 334.)

inlerino p6de presidir ao jnry para julgamento
de pruces o crime em que lenha inteniodo

como formador da culpa, ou em que tiver
'sustentado ou revo~ado a pronuncio. Cir.
,105, 29 Dezembro 18/'3.

JUIZ inlerino não paga. novos direiLo~. '-:- Vid.
Novos etc. Ord. 30 Dezembro 1Sll3. (Jorll.5
de 1844.) - Vid. Av. 27 AÚ1'il 18lJI, in(ra.

- 'removido da sua cómarcn para outra, ainda
'liJuandó s6 não a'presente o sucressor, deve
passar a vara ao juiz munic'ipal marcado
como substiluto, immediatamente que rece
ber parlecipnção omcial da remoção, e tirar
seu novo titulo'. Circo 8. o 22 Janeiro lS!li.

- s6 o Imperador póde suspender, visto a Consto
art. 101, § 7. Circo 9. 0 29 Janeiro 1Sú/"

- não póde ser delegado de pdJicia. Av. 24 Fe
vereiro 18h&. (Jorn. 56.)

- é competeute pua proceder contra os de\'e
dore'S dos ol'p'hãos e 05 t>1Dp'regados que
por ne~li~encia os prejudicarem. Ord. 27
l\larço 18hh. (Jom. 90.)

-'- nn's correições, cónforme °ar!. 207. Reg. 120,
3t Janeiro 1842, fiscàlisará, e ctano a exe
cução do regula menta do sello. - Vid. Sello.
Dcc'. Reg. 31>5, 26 Abril 184li, art. 63 j e
sobre uma condemnação julgada improce
dente. Ord. 8 Junho 1846. (Jom. 211.)
Ord. 129, 3t Outubro 1848; restituirão se
mandou fazer de din5.eiros ind'e\'ida~enle
cobtaàos. Av. 13 Janeiro j.S49. (Dia)'.
7gÇ)G. )

de novo provido em oulrb ltlgal' paga sempre
os respecli'vos direitos, e como. Av. 27 Abril
18M. (J01'Il. 12lJ.); approvou·se maneira e
qual de cobrar-se dos promovidos e recondlt
zidos. -"- Vid. Ao. 19 Julho 1B1,7 .. (Goz. olf.
66 t'Ol. 2.); como dos juizes municipáes pro
movidos a juizes de direito. Ord. 151,9
Oulubro 18ú7; q.uacs dos juizes de direilo
promavidos a dezembclrgadorcs. Av. 17 Fe-
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vereiro 1851. (Dim.. 8(31) j e quaes pel<t
au~menlo ~o vencimento. Av. ~13 Junho
1851. (Dim·. 87~3.)

JUIZ nomeado presidente de proviJ1cia lem direito
ao ordenado do tempo que decorrer até
vespera da posse d~ste lugar. Av. 6 J glho.
184á. (J07'11. 194.)

civel é ctlmpetenle, onde ~xislil', e não o mu
nicipal para desempenhar as alLribuições
de provedor dos resirluos, entendido assim
o Av. 47,28 Julho 1843. Av. 87,1 Outu-
bro·18ltá. .

não é comp.elenle para p.raoeder á lotação
de omcios. Ord. 92, 14- Oulubro 18M.

civel e crime pó de , e como e~ercer o Jurz
municipal conjunctamenle vist-os os art. 17,
§ 7 e 116. Le! 3 Dezembro. Av. 96} 1'5 Ou
lubro 18ltá.

civel: a ene, e como se mandou remelLer OS

p{'ocessos e livros, e quaes da extincta con
servatoria ingleza, e' p~ra que fim. Cire.
18 O~lubro 184á. (J 01'11. 290.)

ordenou-se que todos os, nomeados se en
cartassem e seguissem pára os seus lugares,
denLro dos 6 mezes e sob que penas. Circo
26 Novembro 184á. (Jorl1. 3~9.)

sobre acceila.çã,o e pagamento de leLtra de qu_~

um era pOI'tador, do v~lor de ordonados
de que em troca dera quitação. - Vid. 30
Novembro 18ltá. (Jom. 329.)

deputado provincial.des.de que tempo alé qual
deve, e como receber ordenado. - Vid.
Deputado e Áv. 17 Dezembl'o 1844. (J01'1T.
342.)

seus eserivães.-Vid. Escl·ivão.

J_OIZ: pagamento do ordenado a um desde que fora
sub~LiLuido alé copcessão de pensão, orde
IJ,Q~-se. Res. ~lta, 8 Março 1845.

ql!1ando for presenle ao jury processo de
delicLas commettidos no alto mar por sub
dilas estrangeiros, como deverá proceder
de conformidade C<H,l'1 o aI t. 353. Reg. 3.1
Janeiro 1842. Av. 68, 23 Junho ~845.

seus meirinhos servem no juizo dos feitos da
fazenda. Ord. 82, 24 Julho 1845.

serve de auditor de marinha nos julgamen
tos de questões de policia naval. Res. 358,
1lJ Agosto 1845, art. 4.

a um concedeu-se licenca de 3 mezes com
, ordenado, no caso de ~ã'o ser incompativel

com o serviço publico. Ord. 24 Outubro
1845. (Jorll. 309.)

é competente para processar justificação de
força maior. Av. In§tr. 119, 25 Outubro
1845, § 4, 10.

- obteve um lieença com vencimento, apezar de
não ter ainda entradQ em exercieio. Av.
8. Agosto 1846. (10m. 229.)

foi encarregado de informações para prover-se
escrivão de registo de hypolheca.s. Dec.
h28~ H N.ovembro 18~6, art. 1; executado
por <::irc. 28 Dezembro 181.6. (Gaz. Of·
103 vol. 1.)

é compet.ente para rubricar. o~ livros de re
gislo das hypothecas. Av. Clrc. 30 Novembro
1846. (Goz. Olf. 79 vol. 1.)

_ removido, tendo antes sido suspenso, com?
vencerá ordenado alleo lo o art. áO, Lei
18 Setembro 1845. Dec. 22 Outubro 1818.
Av. 3.° 18 Janeiro 1847.
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JUIZ: ao da côrle negou-se fazer exames com pe
ritos por eBe nomeados, em livros etc. do
thesouro, e por que, no processo crime
contra thesoureiro do mesmo achado em
falta. Av. 1 Fevereiro 18.&7. (Gaz. Olf. 131
vol. 1.) - Vid. Dl'c. 512, 1ü Abril 1847.

pe ranle elle lambem se faz a prova que dever
instrumentar queixas, reclamações, denun
cias e recursos em materia de eleicões. Dec.
Reg. 500, 16 Fevereiro 1847, a·rt. 2.

substiluto não pôde cumulativamente ser o
juiz municipal. Av. 12 Murça 1847. (Gaz.
0((. 162 t'ot. 1.)

eleito membro de assemLléa, póde continuar
no seu emprego, deixando de comparecer
nesta. Av. 69, 22 Março 18li7.-Vid. Av.
78, 16 Abl'il 1Sli7. Av. 17 Junho 1850.
(Dia7'. 8/'33.)

removido e substituido em diversos lagares,
de que não tomará posse, foi mandado
pagar de ordenados, e como. - Vid. At'. li
,!liaio 1847. (Gaz. Olf. 7 vol. 2.)

sendo suspeito em processo que deva ser
presente ao jury, como será substituido
conforme o art. 1.7, § 7, e art, 19. Lei
:3 Dezembro. Av. 30 Novembro 1847. (Gaz.
Off. 179 l.'ot. 2.)

chefe de policia estando ausente, como será
subslituido pelo juiz municipal. Av. 29
Dezembro 18.&7. (Gaz. Off. 1 t'ol. 3.)

recebe para CObr(\l' ordenado cerlidão pas
sada pelo escrivão do seu juizo. Ord. :22.·
10 Ferereiro 1.8.&8.

- não eslá obrigado a residir em um ponto
determinado d(\ comarca, podendo porém
o goyerno ordenar-llle que resida tempo
rariamente onde mais convenha á ordem
publica, e melhor administração da jusliça.
Av. 78, 7 Julho 1848.

JUIZ: ordenou-se que d'ora em dianle não se
expediria earta ao removido d'3 uma para
oulra comarca, servindo-lhe de titulo o Dec.
Cire. 133, li Novembro 1848. -, Vid. At,.,
17 Ag03tO 18.&9. (Dim·. 8182.)

- é eompeteute para defel'ir juramento e dar
posse aos juizes municipaes, e quando, e
aos seus respectivos escrivães. Av. 162,
20 Dezembro 1848 eonfu'mado e ampliado
aos juizes ll1unicipaes. A\'. 87, ti ·Abril.
1849.

- n50 paga sello de seu titulo, quando for re-"
movido. Av. 8 Março 18/,9. (Diar. 8277.)
Ord. 190, 23 Julho 18á9.-Vid. Av. 17
Ago,~to 18/'9. (Dia7'. 8182.) Av. 20 Maio
1851. (Dim'. 8705.)

quando lhe for apresenlada denuncia parti.
cular de crime de respomabilidade depois
de Ires annos, de\'e e como, proceder ex
offieio, vistos os art. 150, 15.& e 154 Cad.
Proc. Av. 129, 10 Maio 1849.

Informações a seu respeito se ~exigiráõ, e
qunes das camaras municipaes respectivas,
para conhecimento, de sua antiguidade e
serviços. Circo 30 Maio 18.&9. (Dim'. 8118.)

ordenárão-se-Ihes deligencins, e quaes de
exames em cartorios e aulos para melhor
arrecadação do imposto da sizu. Ord. 182,
16 Julho 181,9.

julga as suspeições dos juizes de paz, con
forme o Dec. 15 Janeiro 1830, em maleria
civel. Av. 2.&6, 16 Novembro 18.&9.

do commel'cio como procederá no exame de
livros eommerciaes. Cad. Com. aI't. 19.

do commercio perante elles assignão termo
de fieis depositarias, e como os lrapichei
ros e administradores de armasens de depo
silos. Cod. Com. art. 87, Dec. 737, 2f>



JUIZ

( 255 )

JUIZ

_~ orembro 1850, arl. 22; que obrigações
tem a respeito de sociedades commerciaes.
Cad. Com. arts. 30H, 310; Das liquidações
de sociedades, arts. 347,3.&8; l'elalivamenLe
aos proLestos de letras, arls. 408, BO; no
registo de embarcações, art. 463; sobre
entrega de generos e pagamenlo de freies,
art. 528; sobre naufragios e salvados,
al'ls. 732, 735; nas arribadas forcadas,
<1rt. 746; na liquidação, reparlição ~ con
tribuição da avaria grossa, arls. 772, 783,
nas mora lorias I arts. 899, 900.

JUIZ do commercio : suas aLLriLuiçães compeLem
aos juizes municipaes ou do cirel onde os
houver (C ou. Com. art. 171it. un.); snajuris
11ição é restricta e improrogavel. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 6, 9; sua jurisdição
volunlaria e administrativa, art. 21. (Cad.
Com. 309, 310, 515, 516, 528, 732, 7.&6,
lI08, MO, 772, etc. 899 900.); art. 22 (Cad.
cit. art. 87, 3.&7, M3.) a elle é pelo capilão
de navio entregue o protesto feilo a bordo.
(Cad. Com. art. 505.) Dec. 737, cito art.
366; decide duvidas, e quaes sobre pro
testos de leUras. Dec. 737, cil. art. 389;
suas atlribuições na organisação do juizo
<1rbitra1. Dec. 737, cito art. h21, 465, 47h.
475; como faraõ audiencias. Dec. 737,
cito art. 695, 698; como procederá a respeilo
dos crimes de responsabilidade dos seus es
crivães ou tabelliàcs. Dec. 737, cit. art. 701;
rubrica e como, os livros dos commercianles.
Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. 95.

marcou-se o motio ue conlar-se-lhes o tempo
·de eifecti,'o serviço nos seus lugares dedu"
zida5 quaesquer interrupções. Res. 557,26
Junho 1850; marcar&o-se as classes da
divisão das comarcas, e os casos em que
podem ser removidos os juizes, e suas aju
das de cuslo quando forem mudados. Res.
559, 28 Junho 1850; eslabelecerão-se seus
ordenados e graLificações, e pl'ovidencio u-se
sobre remoção, e demora de enlrada em
exercicio. Res. 560, 21:1 Junho 1850; exe
cutados pelo Dec, 687, 26 Julho 18óO;
para execução da Res. 560, cit. Circo 14
Se lembro 1850. (Dim', 8505.); declarou-se
que o auditor de marinha geral vencia o

ordenado e gralificação como juiz de direito.
Av. 23 Setembro 1850, (Dia7·. 8527.); em
virLude do Dec. 687, cito ordenou-se, e
como a matricula dos juizes municipaes.
Av. 8 Fevereiro 1851 (Diar. 8625.); ex
plicado quanto no ar!. 1, § 1, pelo Ar.
2h Abril 1.851 (Dia/'. 8683.); subsLituto
do eireI não percebem a gl'aliücação de
exercicio do Dec. 687. Av. 6 Junho 1 51,
(Dia/.. 8713.)

JUIZ: como procederá para preencher as faltas
dos jurados a fim de poder-se insla11ar o
jury. Res. 558, 26 Junho 1850; executado
pelo Dec. 693, 31. Agoslo 1850.

qunes os crimes por (;11e julgados definitiva·
mente marcarão-se. Res. 562,2 J ulh01850,
execulada por Dee. 706, 9 Oulubro 1850.

ou do cil'el onde accumular o juiz dos feito,
seus empregados servem tambem nesle
juizo. Ord. <34, !J Julho 1850. - Vid. Av.
21 Dezembro 1850. (Dia/·. SÓ91.)

crime não deve admillir a escrerer pel'anl
elIe nos recursos e appellações o escrivão
privalivo do jury. Av. 3 Setembro 1850,

serve ue auditor de marinha para os julga
menlos de embarcações apresadas COlO

Africanos. Lei 581, 4 Selembro 1850, arL.
8; executada pOl' Dec. 708, 1Jj Outubro
1.850.

nas correiçães que indagações deve fazer wbre
o cumprimenlo das leis e regulamenlo da
lerras devolutas. Lei 601. 18 Selembro
1850, art. 2, § un.

- é membro da jnnta da guarda nacionallk\ra
julgamenlo das appellações dos con elho
de disciplina; e sene tie audilor com yolo
no conselho que jnlgar os commandanl 5

superiores. Lei 602, 19 Se lembro 1 50,
al't5. 111. 112.
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,JU! Z: onde nãp houver cam~r" municipal, passa
alteslado ao paroeho. 4v,. 21 ~elembro1850.
(Dia,.. 8516.)

pôde nomear subdelegado para em seu im
pedimento servir na juncla revisol'a dos
jurados. Av. 21 Novembro 1850.

é compelenle para conhec~r pOI' a.pp.~llação,

e como as sentencas do abuso de liber
dade de impreosil', proferidas dtlntl'O da
alçada pelos juizes, municipaes, deJegados
e subdelegados. Av. 15 Janeir.o 1851, fun·
dado na Rés. aonexa do ConsellJ.o de Estado,
6 Dezembro :t85.0. (Dia):. 8.6H.)·

deter,minoJl-s,Et q,\l,a~s qS, peças dos, J(rocessos.
criqJos q,qe é!lé~ da.s e~igida~ (]~la Lei 11
Setembro 1826. Av. 2 Julho 1835 e Dec. '
9 'Março 1837; quê é obrigado a fazeI' subir
n presença do poder moderador. Dec. 80ft,
12 Junho 1851. (l}ill1'. 87~k)

responsahilisa os, exadores da f~z~nda publica
alcançados ou remissos. Av. 6 Agoslô 1851.
(Dim'. 8768.)

do civel onde o houver, si n~o 0 ~unicipal é
o competente para desempenhar a allri
buicão do art. 184 do Cod. Cl'im. sobre
quebras. A\\. 25 4gosl0 ~851. (l!iar. ~780.1

- do cirel nomea official de jnsliça para subsli
luir porteiro de andilorio; uào .D.~vcodo do
civ 1 nomea-o o do crime; e oode não
residir o municipal. Dec. 817, 30 Agosto
1.851, arl. 4. lDial'. 8804.)

- e mais officiaes de jtlsliça. l1ão tem porceu
tagem, visto não se achar no caso da ar!. 5
Ol'd. 28 Abril. Av .. 2 Setembro 1851.

(Dia!'. 879;5.)

ordenarão-se-Ihe providencias, o quaelj, con·
forme o Reg. 14 Janeiro 1~32, art. 12,
para arrecadação das siza.s e meias sizas.
Av~e Circ.12 Setembro 1851. (Diar. 8799.}

JUIZ! em que impedimentos. deve passar a va 1'a
aos D}uni,cipaeq. e como o devem fazer. Dec.
82.4, ~O S.etembro 1~51. (Dip7" 9809.)

--:- conhece eoo grão de t:ecur&o da.!1 infracções do
nego clç hygiene p,nQlic~. Dec. nego 328,
29 Setembro 185J, art. n. (piar. 8837,)

siio v-og~t:s da j~I't,ta ie jus.liç~ rni)ilar creada
para co,oh ceI: dos cri,m,c~ dE)s,i,gnados na
Lei 631, 18 Se lembro ; Dee. Reg. 830,
Selembro 1.851, art. 3 (Di(L7·. 8816); rnan
c:1ado executaI) no Hio 'Grflllde cio Sul. D.ec,
831, 1. Oulubro 18pt. (Di{!.7:. 88p.)

deu:-s~ rcgulllmento ps1ra. suas, correlçoes.
D.ec. 834, 2 Outub,rQ 1:851. (Dia7's. 8822,
1:1823" 882.4.)

appI:oVOl1-se res.liluição de direitos pagos de
ID4is po.r gra~i.fieaçào. oblida, e pprque.
Av. 3 Outllbro 1-851. (Dia]'. 8824.)

conforme o art. 55 llscalisa os aadorios dos
eserivães a respeite do. pagamento do seU(\)
dos processos. Av. 6, Outubro 1851. (D ial'.
8825.. )

11;0 cú~merC(io, eo.mo prerara os processos'
em que 05 tribuoaes de commercio forem
nomeados arbilros, e fará seguil' os seus
I'e,cursps. Dec. 8.4~, 18 Ou~ubro 18&1.
(Dia?'. 8827.)

., servindo de chefe de poJipia q~o obteve paga
mento de dia~ em q.ll.e q<ti~ql1 !le servir por
doenle; a oulro que era ~embro de assern
bléa por ler Optad9 o ~ubsidioj so~re direitos
de ordena,dos. Av: 24. Setembro 1851.
(Diqr. 8S07.)

J{}I,l; e~cl:esiasticQ: os recl}f5os dylle interpostos,
com p~SSflrãoa p,roces~.ar-se. - Vid. A bLtso.
Res. 21 A/aio 1~21, elç.
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JUZ : suas dna"ssns geraes a l'espeilo dos secula
res, e me mo dos ecclesiasLí'cos em crimes
c'ivis forão exllnclas, e como suppridas. Lei
Consto Porto 10 Novembro 182.1., mandada
ohsen'ur por Lei 20 Oulubro 182u, nrt. 2.

a respeito de prisão de ecc.l~sia5ticospor eUe
ordcnnda no A.ljnhe do Rio de Janeiro.
Vid. Av. 2.° 3.° 31 Março 1830. (Coll.lVllb.)

déixou de ser cómpelenle para lomar as conlas
de teslamentos, é conhecer das queslões a
elles relalivas, passando os processos pen
denles para os juizes seculares, extinda a
allernali"a. Res. 27 Agoslo 1830.

não podia 'Ser e-Iêità pnra o jury especial de
julgamento de abuso de liberdade de im
premn. 1:ei 20 SêLeIí1bro 1830, art. 16.

conhece s6 de crimes em D1aLeria's peranLe
espiriluaes. Cad. Próc. ar!. 8, conservado
o -procee5<J marcado rlrt. 324; p-at'a cujn
execução Inslr. 13Dezembl'0 1832, art. 37.
Reg. 1:~0, 31 ,fáneiro 1842, 3rt. 240.

.
não pó de ser jlll'ado. Cod. Proc. al'I. 23; exe

cutado pelas In·slr. 13 Dezembro 1832, art.
21.. Lei 261, 3 Dezembro 1841 art. 27.
Reg. 120, cit. art. 22h.

conhece dos crimes de responsahilidade dos
empregados ecc1esiaslicos para imposição
s6mente das penas espiriluaes decretadas
pelos Canones. ~od. ~)r.o~" art. 155, § 4.
Ioslr. 13 Dezembro 1832, art. 37. Reg.
120 cil. art. 240.

qUéSLõ'es de j'uris'dicãd tóbÍ etle são decididas
pelas ReJa·çõe~. lic'g. 3 J'aneir'o 1833, art. 9,
§ 10.

é informado pelos civis e. como, quando pro
. <!edem conlra sacerdoles, afim de que es
tanao criminosu , não conliouem na suas
Iuncções ecclesi~slicas. Av. 22 Julho 1833.

JUIZ: as carias precalorias, e de inquirição, ro
ga lorias, a elles djri~idas, que se110 pagão.
- Vid.Sello. lnstr. 1h No"embro art. 6, &c.

declarou-se 1.0 não dever conhecer dos feiLos
civis, sim,o foro coúnnum. visto o ar!. 8, e
p24, do Cad. Pl"?·c. e 8 Disp. Provo (Av. 12
Setembro 1835.) 2. ° o vigario geral não póde
ser dezembargador da Relação ecde'iastica,
3.° que o Alv. 30 ~'larço 1678, n'[io exige
que os dezembargadores sejão beneficiados,
4. ° que a recusa feita por elles deve ser
perfeila, 5.° que só podem ser dezembarga
dores homens formados, 6. o como devem
apreciar-se as licenças para Lempo de ser
viço. Av. 28 Agosu> 183lf.

é comp-eLenle, e por que para conhecer as
caus'as de divorcio. Av. 12 8etembl'0 1835.

suns seolencas não tem revi La. Lei 261, 3
Dezc"Íobr~ 1841, arl. 90, § 2.

de súris sentenças se não pagão os 2 pOl' cenlo
de ~hancellnria. Dec. Reg. 150, 9 Abril
1842, art. 9, § 1.

, em que casds vence esla8a e ju 'La démol'a,
bem como os escriV"ães coofcrl'mé o AJv. 10
Outubro 1754 décJnroll-se. Av. 67, S Julho
18M5.

não é cómp'eLenle 1>3ra conhecer (las nntagens
ou des~, rllageíls do"S casamenLos dbS me
DOI'es, e CbUlo a respeito delles dem pro
ceder. Av. 70, 18 Julho 1846.

- eXIl que ccisos nab deve exigir coociliaçüo nas
catlsa-s de devorcio. Av. 35, 6 Abl'il 1850.

- é competent-e para juslificação cle prova de
c:lsaIÍlenLo para. meio soldo. Av. 2 Ago lo
1851. (Dia,'. 8768.)

JUIZ éxecülor das sénten'cas das junLas do com
mercio.-Vid. J(/1!t~ do Com7llcl'cio. Alv. 3
Outubro 1812.
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J IZ de fc1cto.-Vid. J"radas.

J IZ dos fullidos, creou-se, e com que allribni
ções, elc. Alv. 14 Agoslo 1809, revogado
em parte pelo Alv. 13 Maio 1810; decla
rou-se para estabelecer sua compelenGia o
'lue era necessario; Ass. n. o 34.& , 23 Julho
1S1 t. (CaU. Ass.); sobre pagamento de
ordenado requerido por serventuario, e
como. Res. 1 Julho 1824. (CaU. Nab.)

J JZ das falsidad.es. - Vici. Ass. 348, 29 lHa7'ço
1814. (CoU. Ass.)

JUlZ dos feitos da Corôa em S. Paulo: como eo·
trarião no cofre as custas das execucões dos
devedores fiscaes, e o producto destas; e
como se pagarião as custas. Provo 11 Outu
bro 1808. (CoU. Nab.); idem para Per
nambuco Provo 1." 2 Dezembro 1808. (CoU.
cit.); da Corôa e fazenda da Casa da Sup
plicação foi encarregado de conhecer ordi
nariamente da má administração e desfalques
attribuidos ao Phisico mór de S. Paulo,
Inspector da botica do hospital Real. Dec.
19 Fevereiro 1810. (CoU. cit.); julgava o
confisco de embarcação que velejava ille~al

mente sem titulas competentes.-Vid. Res.
1. Octtctbro 1810. (Call. cit.); dos feitos da
Corôa e Fazenda foi nomeado e com que
assento fiscal da junta de fazenda dos arse
naes do exercito. Av. 16 Agosto 1811. (CaU.
Nab.) Av. 20 dito. (Calt. cit.); sobre lirar
devassa annual dos omciaes da alfandegf\
n~ côrte. Res. 28 Setembro 1811. (CaU. cit.
pago 411 i. o vol.); ordenou-se remettesse
ao conselho de fazenda as causas pendenles
directa ou indirectamente, ainda de inciden
les relativos á fazenda, para terem decisão.
Av. 30 Oulubro 1.811. (Call. cit.); dos feitos
da fazenda da Casa da Supplicação conhecia
dos aggravos interpostos do juiz de fót:a
por escrivão deputado da junta da fatenda
pronunciado por peculato, erros e fraudes.
~Vid. Res. 20 Maio 1812. (CaU. Nab. pago
31 Cal. 2. a

); e sentenciava devassa contra
escrivão de junta de fazenda, e officiaes e
empregados de Mesa de Insp-eeção, cit. Res.
(pag. 33.); dos feitos da Corôa era eompe
~ente para conhecimento das causas penen-

JUIZ

dentes aos Indios. Prov.4 Junho 1813. (CaU,
Nab.); e para devassar e conhecer dos reos
culpados em c6rtes de pau brasi!. Provo 2.'
17 Abril 1815. (Cail. cit.); dos feitos da fa
zenda de Santa Calhal'ina creoa-se, send;':"'o,
o juiz de f6ra, e com que attribuições, re
cursos etc. Circo Reg. e Instr, 19 Abri11817.
(CaU. Nab.); dos feitos da Corôa e fazenda
da,Bahia declarou-se não ser e por que com
petente, e só o da Casa da Supplicação, para
perante elle se intentarem causas contra
a Corôa ou Real fazenda. -Vid. Res. 2.· 24
Ab7·il1818. (CoU. Nab.); do da de Pernam
buco se dava aggravo ordiuario para o da
Casa da Supplicação.-Vid. Provo 1." Janho
1819. (CaU. cit.) ; foi exceptuado, para deHe
se não avocarem causas para juiz privativo
concedido a cerlo litigante. Dee. {) Novem
bro 1819. (CoU. cit.)- Vid. Res. 24 Maiq
1820. (CoU. cit.); podia ser nomeado juiz
conservador para conhecer e julgar causas
relativas a contractos de rendas publicas
arrematadas. Res. 26 Novempro 1819. (CaU.
cit.); não conhecia de acção nova fóra das
15 leguas donde estava a Casa da Suppli
cação, nem fóra daquella distancia podia
avocar as acções começadas em outros juizos.
Provo 3 Março 1820. (CoU. cit.); para elIe
se interpunhão nas Ala~ôas os recursos do
conservador das matas. Provo 1."15 Março
1820. (CaU. cit.); suas sentenças pagavão
dizima de chancellaria. Res. 9 Abril 1820.
(CaU. cit.); para elle se recorria das auto
ridades e jusliças eeclesiaslicas.-Vid. Abu
so. Lei Consto Port. 17 Maio 1821, etc.;
providenciou-se sobre esbulho feito ao juil
dos feitos da fazenda e seu escrivão commel·
tendo-se a outros a execucão das dividas
fiseaes, que lhe erão privatí'vas. Ptes. 2." 18
Outubro 1823. (CaU. Nab.); ao juiz da Corôa
se mandou remetLer conhecimento falso
fabricado por escrivão do almoxarifado do
arsenal do exercito para proceder. Res. ]'.•
17 Agosto 182ft. (CoU. cit.); sobre propina?
recebidas em duplicata pelo juiz dos feitos
da Parahyba do Norte, e presidente da jUJ?'ta.
- Vid. Res. 23 Setemb7'o 18211. (Calt. Ctt.);
o que interinamente servia Illandou-se yen
cesse a 5." parte do ordenado do proprl~ta

rio. Res. 1.· 2Q Janeiro 1285. (CaU. Ctt.);
fixarãO-50 os ordenados do da Casa da Sup
plicação. Dec. e Tab. 17 Fevereiro 1825 ~
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INHABILITAÇÃO para servil'em mais cargo 00

emprego algum civil e do governo foi de
cretada contra certos membros de govf'rno
interno do Piauhy, e por que. Provo 28 No
vembro í81h. (CoU. NLLÚ.)

de memhros ou orgãos, ou de serviço pOl' mais
de mez como qualiGcão o ferimento 0\1

ofl'ensll physica. Coei. CI'im. arls. 203, 205,
272.

INIMIGOS: genel'OS e IDlwcadorias perlencenles
aos inimigos de Portugal e Grãa-Brelanha
accordou-se ent.re esles que seus respectivos
navios não condu'lirião, Tral. 19 Fevereiro
1810, arls. 26,27.

- de A.rgel: accol'dou-se que nenhum corsario
argelino podesse dar caça a embal'cações de
seus inimigos em distancia de seis milltas
das costas de Porlugal e suas ilhas, Trat.
13 Julbo 1813, art.4; as mercadorias de
nação inimiga de Argel e vice-versa forão
isentas de apprehensão, salvas que limita
ções, arL. 6; navios porluguczes e arge
linos que, perseguidos pejo inimigo. pro
curarem asyl0, como e qual protecção
receberáõ, art. 7. (CoU. Delg.)

- capilaes do denunciado não po. ião seI' te;le
muuhas no processo; nullas erão as denun
cias dildas por inil,nigos nnlol'ins. - Vid.
P,'ot. 28 Selemb,'o 18lh. (Cult. Nab.)

- forão dechll'adas as ll'opas mandadas de Por
tugal sem consenlimento de S. A. R., pro
videnciando-se a respeilo. Dee. 1 Agosto
1829.

quando fugindo de corsario Ilrazileil'o ~e en
tregarem ás forças de teITa, qLia nln lerão
estas de gralificaçüo no valor da presa. Alv.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap, 2, art. 20.

- cxler os ou inlernos do Ihazíl devem todos
os fil' úlE'iros combalel', Consto art. 145;

no caso deinvasiio de inimigo, póde, e como,
o govl'rno nl'crelar suspensão de garantias,
arl. 179, S§ 34, 35.

INIMIGOS: mercadorias urI'estada' como pro
priedade de individuo de nação em !!:uerra
é coofol'me ao direilo das gentes que se
considerem propriedade da nação belli~e

ranle.-Vid. Res. 23 Dezembro 1824. (CoU.
Naú.)

tomadias feilas aos inimigos da corôa em
corpo ou POl' deslacamenlos, conforme o
Alv. 29 Agosto 11:\08. forflo garantidas ao
balull.1ão 1'1 de caçadores. e sob que com
pensações pelas <ll'!lJas, \ropheos e mais
artigos. Dec. 14 Julho 182 • § 4.

- embarcacões bl'azi!eiras ou dos Estados-Unidos
perseg~idaspOl' inimip;os receberáõ, e como,
asylo e tratamenlo de humanidade. Trat.
12 Dezembro 1828, art. 8; commercio com
as nações inimigas accordou-se. e como,
eslendendo-se os pri~ilegios ás pessoas e
bandeira, e de que modo guardada recipro
cidade, arts. 14,15, e com que excepção de
lo~ares, arls. 17 a '19, e sob que inspecção
e visita ás embarcações, al'l. 22.

cidad50 brn:jleirü qlle sol> rts bandeit'as da
quelle- lornar rtI'mas contra o illlperio, como
será punido. Coei. Crim. art. 70; e como o
qu~ flllxiliar nação inimiga a faz!'!' a gnerra
ou commeller hostilidades. arl. 71; e como
o {Iue enlretiver inlelligencia com uma
nação inimiga, &c., para manifestar-lhe as
fOl'ças. recursos ou pJ<loos. 011 que auxiliar
espiões ou ll'ansfup;<ls. url. 72; e como o que
entregaI' ao inimigo o navio a cuja equi
paO'cm pertencer, art. 82, § h; e como o
que sr. 0ppuzer ,{ defesa de nnvio brazileiro
atacado POI' inimigos ou pil'illas, ad. 82, § õ.

- capilaes: suas dennncías oã ~ã() ndmiUidas.
Cod. Pl'oe. art. 75, § 6.

- podem seI' lestemunha e como laes devem ser
inqueridas, e porllue, e que credito mere
ceráõ, Porto 2 Selcmb,'o 183ll.
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INIMIGOS: suas embarcações e can'egamentos
que derem á costa nas praias do imperio
são bens vagos, e como taes pertencentes
á nação. - Vid. Bens de defitlllos. -Dec.
Reg. 160, 9 Maio 18ú2, art. 3, § 5, &c.

- commandaolc de fortaleza foi dispensado de
prestação de contas cujos documenLos barião
sido lomados pelo inimigo.-Vid. Av.6 De
zemh1'O 18lt8, (Dia?'. 7969.)

sua inmsão repentina no intervaIlo das sessões
da assembléa geral autorisa o governo e
presidentes a destacar corpos da guarda
nacional. Lei 602, 19 Selembro 1850, art.
118. (Dim'. 851,0.)

INJ RIAS: providencias sobre pretendidas olTensas
a cargos, motivaclas por excessos de jurisdic
ção commeLLidos por pessoas do governo da
Bahia e au toridades civis, em occasião de
recrutamento. - Vid. P1'OV. 5 Maio 1.8iO.
(CDU. Nab.)

á vara de minisLro: advogado que a commet
Lêra e por tal motivo fôra condemnado e
prezo por mais de dous annos, foi, e porque,
mandado relaxar da prizão. Provo 2. a 11
Selembro 1823. (CDU. Nab.)

e calumnias con lra diversas autoridades ou
individuos por escripLo, como ão punidas.
- Vid. Calmnnias. - Proj. 2 Ontubro 1823,
art. S, &c.; Cod. Crim. art. 312,&c.; Av. 127
10 Dezembro 1838; Lei 261 3 Dezembro
18ú1 , ar!. ú2, § 2, &c. - Vid, mais P1'Oj.
eit. , arts. 13 a 15 e 39; e Lei 20 SeLembro
,1830, al't.2, §§7, 8 a13,52, eCod.
Crim. arls. 236 a 238.

e palavra insultantes derem os JUlz.es ou in
quiridorcs prevenir não sejão proferidüs
pe13s partes e testem unhas. Dec. 17 Abril
182ú, § lt.

ele., poderão ba,er, e corno, os officiaes mili
tarf'S que em virtude de parte de seus 5upe-

riores forem postos em conselho de guerra
que as absolva. Provo 23 Novembro 1.825
revogada pela Res. 15 Novembro 1827.

INJURIAS praticadas por intendente de marinha
conlra o deputado do procurador da corôa
em sessão de junta mandárão-se exlranhar~

Av. 5 Fevereiro 1827. (CDU. Nab.)

sobre ellas providencião as camaras munlCl
paes por meio de posturas. Lei 1. Outubro
1828, art. 66, § li.

verbaes não podem spr conhecidas, e porque,
pelas camaras municipaes. Av. 23 Novem
bro 1830.

graves a ascendentes, descendenles, conjuges,
ou irmãos, aLlenuão a punição do delin
quente que se desforçar. Cad. Crim. art. 18,
S li.

commettidas pormeio de dôrphysicacomo são
punidas. Cad. Crim. art. 206.

não impressas repulão-se crimes policiaes, e
como taes são processadas, Lei 26 Outubro
1831, ad. .5, Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 263; praticadas em acto de oflicio contra
juizes de paz, escrivães, oiliciaes de justiça e
patrulhas são processadas, e como, pelo juiz
criminal respectivo ou pelo seu supplente.
Lei ~6 Oulubro 1831, art. 6, substiluido
pelo Cod. Proc. arts. 203, 20fl, explicados
pelo Av. 7. 0 11 Janeiro 1838, Reg. 120 31.
Janeiro 18ú2, art. ú86.

quem estiver pl'oferindo contra alguem, ou
que constar have-Io ha pouco tempo feito,
devem as patrulhas prender. Inslr. 29 No
vemuro 1831, <\I't, 3.

aos jurados devem os juizes de direito proces
sar e puni!.. e como, Coei. Proc. art. á6,
S lt, Reg. 120, 31 Janeiro 1.81,2, art. 200,
§ 7; sendo commettidas pelos advogados'-:
conforme art. 241. Av. 16 Junho 183k
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INJURIAS dos subditos aos superiores como, e
por quem, serião processadas regulou-se.
Dec. 18 Março 1837, arls. 9 a 12, revogado
por Dec. 24. Setembro 1837.

- commettidas por estudantes das academias do
Imperio contra o director ou lentes por ac
tos de seu oflicio, como são processadas e
punidas. Res. á2 1 9 Agosto 1837.

- si o condemnado por ellas á prisão, e pendendo
a senlença de appellação. póde votarna elei·
ção primaria. - Vid. Eleições. Av. 120, 19
Janeiro 18á9, §§ 1, 2.

- praticadas por inspector de thesouraria contra
presidente de provincia como devem ser
processadas. Av. 5 Março 1850. (Dím·. 8351.)

r<- impressas: seu conhecimen to pertence ás jus
tiças communs, e não ao j ury , uma vez que
se conservem as penas na alçada. - Vid.
Ãccol'd. 22 Agosto 1.348, 20 J-[m'ço 1849
e Off. 11 Feve"ei,'o, PaTecC" 30 Julho, Cons.
17 Novembro, Res. 6 Dezemb,'o 1850,
communicados e annexos. Av. 15 Janeiro
1851. (DiaT. 861.4.)

INJUSTIÇA: noloria nas sentenças proferidas em
todos os juizos em ulL-ima instancia aulorisão
o supremo lrlbunal a conceder revisla. Lei
18 Setembro 1828, art. 6, inlendida pela
Res. 20 Dezembro 1830, arts. 5, 8; marcá
rão-se os casos em que as Relações reviso
ras deverão decidir da injustiça e do mere
cimento da causa; Reg. 9. 0 17 Fevereiro
1838.

- o ajunlamenlo de povo desarmado, em ordem
para representar injustiças e vexações e máo
procedimento dos empregados. publicas não
se considera sedição. Cad. Cnm. art. 112.

- dos juizes e autoridades ecclesiasticas: c0t;00
deBas se recorrerá para as Relações.- VId.
Abuso. Reg. 10.· 19 Fevereiro 1838, art. 1.

m

INNA VIGABlLIDADE: marcou-se o extremo para
o abandono ou quando a despeza para con
tinuar a viagem excede oproveilo que della
resultaria, ou em todo o caso onde a perda
exceder a 75 p. %. Reg. Sego art. 27 appro
vndo pela Res. 30 Agosto 1820. (F. BOTg.
Dic. JIt1'. lnnavigabílidade.)

os navios condemnados por lal molivo como
serão arrecadados, administrados e vendidos
em paiz esh'angeiro em que llaja consulados
brasileiros, Reg. 1Jj Abril 183á, arls. flÇ), 50,
60; e sobl'e o regresso dos individuas brasi
leiros pertencentes aos dilos navios, arts. 66
a 70, substiluido pelo Reg. 520, 11 Junho
18/,7, arts. 131, 1ú2 a 1lJ6, 153,161 a 168;
providenciou-se sobre a facilidade da venda
das embarcações em taes circumsl::mcias
feitas em paiz estrangeiro. Dec. ll81 2ft Ou
tubro 18!l6, arts. 3, lJ..

INQUILINOS qlleobrigações tem de dec1ararpreço
do aluguer de casa para cobl'ança da decima
nrbana. - Vid. Decima urbana. Dec. 7 Ou
tubro 1831, nrt. 8, etc.

INQUIRIÇOES de bachareis que pretendessem
habilitar-se para logares de lelras: nellas
mandou-se não se tratasse de qualidade de
Judeu. Provo 1." 10 Janeiro 1.818. (Cott.
lVab.)

- de testemunhas. - Vid. Testemunhas.

- seus emolumentos não percebem os juiz s mo
nicipaes e de orphãos pelas inquirições a
que assistirem e presidirem; sim porém o
caminho e estada havendo-a, e com.
21. 020 Abril18h3, § h.

INQUISIÇÃO accordou·se que não seria estabele
cida nos meridionaes dominios americanos
da corôa de Portugal. Trat. com Inglaterra
19 Fevereiro 1.810, art. 9.

de Gôa foi abolida em... Outubro 1812. (Per,
Sou:z., Dícc. Jur.Inqllisição.)

24'
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INSIGNIAS

INQUISITORlAS (cartas), - Vid, P1'ecaf01'ias. Av.
95, 20 Abl'i11849.

INQUIRIDOR das justificações da real fazenda do
Brasil quc onlenado teve fixado. Res. 23 Ju.
Dho 1815 (Coil. Nub.); sobre vacancia do dito
officio requcrido por oulro individuo. - Vid.
Res. Ln 19 Agosto 1826. (Coil. cit.)

da villa de Santa Maria de Baependy em Minas
creDu-se, e como. Alv. 1ft Julho 1815.
(CoU. Nab.)

no)~jzo de orphãos em que casos podia ser o
JUIZ respcchl'o e não o dos feitos. Alv. 26
Abril 1816. - Vid. P1'OV. 8 Otttttb1'O 1.821.
(Col/.. Nab.)

- sobre os direitos de um noRio de Janeiro ata
cados, deu-se solução e remedio, e qual.
Prov. 13 Abril 1820. (Colt. Nab.)

linha aposentadoria indo emsel'viço. Lei Consto
Porto 11 Maio 1821, § 1, mandada observar
pela Res. 20 Oulubro 1.823, art. 2.

da villa do Rio Grande de S. Pedro: sobre co
brança de novos direitos de inlerpol&dos,
conforme PI'OV. de sua nomeação. Res. 3.' 21
Outubro 1822. (CoU. Nab.)

da vilJa do Desterro em Santa Catharina
creon-se. Provo 7 Fevereiro 1823.

é o juiz de paz no seu juizo. Res. 20 Setembro
1829, art. 3.

- na villa do Espirita Sanlo do Serrito no Jagua
rão no Rio Grande do Sul creou-se, e como.
Res. 6 Julho 1.832.

na villa de S. Sebastião da Barra Mansa
creoo-se. Res. 3 Outubro 1832, art. 3.

INQUlRIDOR: forão abolidos. Disp. Provo ~lI't. 25.

INSECTOS devoradores de plantas: sobre sua ex
tirpação pro\'idtmciaráõ, e como, as camaras
municipaes. Lei 1 Outuh,'o 1.828, art. 66,
§ 5,

INSIGNIAS navaes: os navios desarmados com
officiaes a hOl'do llsaráõ de uma pequena fla,
mula, e não icaráõ as bandeiras senão nos
dias solemnes'de embandeiramento ou em
outras occasiões extraordinarias. PI. o Av.
28 Janeiro 1811. (CoU. Nab.) - Vid. Ár
mada.

e quaes, se concedêrão aos generaes e ofliciaes
que pelE'járão nas batalhas e sitios princi
paes que houve em Portugal, Hespanha e
França, pertencentes ás tropas portuguezas
e alliadas conLra a Franca. Dec. e lnstr.'28
Junho 1816. (CoU. Nab:)

- o estandarte imperial a bordo da galeota ou
bergantim em que se achar o monarcha é
levado pelo commandanLe das galeotas.
Vid. Dec. 2lt. Julho 1816. (Repert. Cunho
Mato lnsignias n.07.)

de ordens civis e militares concedidas a indi
viduos. - Vid. O"dens, Bandeiras, etc.

de distincção, e qual, concedeu-se ao exercito
e esquadra que servio em Montevidéo desde
1817. Provo 18 Fevereiro 1823; ampliada
aos officiaes inferiores e mais pr,aças. Dec.
8 Agosto 1838.

regimentaes quaes sejão, e sua duração. Dee.
Tab. 3 Setembro 182lt. em Port. 3 Novembro
1825; as bolsas das bandeiras e estandar
tes são de panno oleado, e se chamão c.ap~s.

Dec. 30 dilo (Repe1·t. Cunho Mat. /nsLgnLtu
11.02), alterado pelo Dec. e Tab. 547, 8 J1M

neiro 18&8.
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INSPECCÃO•

INSIGNIAS: os n.avios nacionaes não podem na
vegar debaixo de bandeira ou insi~nia de
outra nação, e si o fizerem são considprados
piralas. - Vid. 2 Outub1'o 1832. (Repert.
Cunho Mat. lnsignias 71.° 16.)

do corpo de fuzileiros navaes: seu pl'eço e du
ração fixárâo-se. Av. e Tab. 255,1.7 Dezem
bro 18.&9.

- Vid. Bancieims, E tandll1"tes, Flam1llula.

INSPEccI..

neraes, e d'aqui iI secretaria de estado. As
r~lações das pessoas que hão de sei' inspec
~Ionadas v.ão d_os q~arteis generaes para
Junta medICO-Clrl1rglca. Port. 1~ Fevereirl)
1823 (Rp.pert. ClInh. Jlàl. Inspecção medica.
etc.); ~s tres mezes farão marcados peja Pori.
2~ MatO 1824 (Repert. cit.); declarou-se qu
a Junta ha de congregar-se ordinariamente
de 6 em 6 mezes, e extraordinariamente
quando ordenado pela secretaria da guerra.
Porto 2~ Setembro 1825. (Rr.pert. cit.) - ViL
17 Ah,'!l i8311. (Repl1'tt. cit.)

INSINUAÇÃO: foi triplicada a taxa do valor em
que ella se faz necessaria. Alv. 16 Setembro
18th, S2.

...... dispensa deHa concedeu-se, e para que
fim, a certa irmandade, e a respeito de
que bens. Provo 2." 17 Abril 1820. (Coa.
Nab.)

Vid. Doação.

INSPECÇÃO (registo de) do gado: sua creação
em S. Pedro do Sul. - Vid. Gado. Provo 3.·
8 Janeiro 1818.

do algodão. - Vid. Algodão. Cart. Reg. 16
Março 1820.

- medico:-cirurgica faz-se a praças enfermas de
1." lInha, quando houver ordem expressa
(e ás de 2." de 3 em 3 mezes), para se co
nhecer o estado da sua saúde, e si devem
sei' reformadas, demittidas ou passadas para
a classe dos veteranos; si hão de ter licença
para convalescerem ou para irem tomar ba
nbos, ou mudar de ares. Estas inspecções são
feitas pelo physico e cirurgião-móI' do exel'
cito, 1.0 medico e 1.0 cirurgião do hospital
no Rio de Janeiro, e nas provincias pelos
medicos e cirurgiões dos hospitaes militares
ou pelos dos corpos, nos lagares onde não
existem medicos. Os resultados das suas
inspecções são remettidos aos quarteis ge-

INSPECÇÃO medico-cirurgica: os officiaes de
D?ariD~a são ~isitados semanariamente pelo
clrurglão 0001' da armada. - Vid. AI1.
Out~b7'o 1834 (Repli'l't. Cunh. M ato lnspecçd
medica, etc., n.o 2); para se reputarem
P!omptos para o serviço os officiaes que
alUda com parle de doentes não compare
cessem á inspecção. Av. 13 Agoslo 1836.
- Vid. Armado..

tem o governo civil das províncias nos tren
quanto á contabilidade. Provo 8 Abril t82q,
S7. (CoU. Nab.)

de saúde mandou o governo fazer uma rigo
rosa ás ordenanças da côrte, desde o posto
de cu"pitão até cabo de esquadra, fazendo imo
mediatamente passar para a i,a ou 2. alinha
os individuos que alli se achavão alistados-;
e esta providencia foi transcendente aos om·
ciaes e inferiores desta arma pertencentes a
outras pl'onncias, e que se achavão no Rio
de Janeiro. Port. 7 Janeiro 1.824 (Repert.
Cunho Mato Inspect01' n. o 2ft); estranhou-se
severamente o deleixo em que existião as
ordenanças de Cabo Frio e Macahé, segundo
a informação do respectivo inspector. PorL
23 Dezembro 182.&. (Repcrt. cit.)

se mandou fazer aos corpos de milicias, OS
quaes durante ella devem ter todos os vem·
cimentos que competem á tropa de f. " linha.
Porto 19 Junho 1824. (Repert. Cunll. Maf.
Inspector n.O 25.)
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INSPEccIo.
NSPECÇÃO dos corpos de 2.· linha quando não

podião ser feitas pelos commandanles mili
tares, nomeavão-se para este fim os com
mandantes dos corpos ou capitães de 1.a

linha. Port. .6. Novembro 1825. (Repert.
Cunho Mato InspectO!· n. o 26.)

- de saúde em todos os empregados aposentados
por molestia, e cujas aposentadorias não
havião sido approvadas, mandou-se proce
der. OfI'. 17 Agosto 1831 (CoU. Nab.); Edit.
9 Setembro dito (Coil. cit.); Provo 1.' e 2. a 4
Outubro 1831. (Coil. cit.)

- de saúde: dellas se mandou fossem excluidos
os ofliciaes generaes.-Vid. Exercito. Av. 12
Oulubro 1836.

- de saúde de praças incapazes de serviço sãô
acompanhadas da declaração do tempo de
praça que tiverem. Circo 2.6. Janeiro 1845.
(Jorn. Suppl. 51.)

'""- de saúde a officiaes do exercito deverá declarar,
si o inspeccionado se acha ou não capaz de
todo o serviço de paz ou guerra. Av. 8 Abril
18.45 (Jom. 132); e outras quali6cações
mais, nas provineias. Circo 30 Outubro
1845.

- de saúde soITrem, e quando, os empregados da
reparlição das obras publicas da côrte. 
Vid. Obms. Av. 13 Janeil'o 1847. (Gaz. Off.
113, 1.0 vol.)

- de saúde: no hospital militar da côrte man
dou-se executar liHel'almente o Av. 15 Fe
vereiro 18h5, sobre o seu processo. Av. 29
Janeiro 1848 (Gaz. Olf. 27, 3. o vol.); revo
gado aquelle por Av. 19 Dezembro 18.48
(Diar. 7986); addit. por 2 Av. 15 Janeiro
1849, (Diar. 7997.)

- de saúde de officiaes militares deve declarar si
a moleslia é ou não curavel. Av. fi Junho
1849. (Diar.8132.)

INSPECÇÃO: sobl'e a saúde publica, abolida a
provedoria, ficou pel'tencendo ás camaras
munieipaas.-Vid. Cmna1'as 'lntmicipaes. Lei
30 Agosto 1828, art. 1, etc., Reg, 17 Janeiro
1829, ele. (alterado pelo Dec. 23Abril1836,
e autorisada reforma pela Lei 243. 30 No
vembro 1841, art. 38), Dec. 268. 29Janeiro
1843.- Vid. Reg. !ai1A. 5 Junho 1845, m·t.
38; quando o agente nu côrte fôr a Lordo das
embarcações em quarentena, deve levar or
dens do provedor, Av. 10 Janeiro 18.46
(Jom. 18); seu secrelario serve na junta de
hygiene publica da côrte, Res. 598, 1ft Se
tembro 1850, art. 3; visita de medicamen
tos, armazens, etc., passou á dita junta, art.
4, § 3, art. 8. (J)ia1'. 8522.)

de saúde: gratificações de seus empregados
pagão-se pelos cofres nacionaes. Av. 12
Agosto 1835.

- de saude sanitaria na côrte: sobre execução
de seu regulamento nos navios de guerra,
Av. 20 Novembro 1844. (Jorn. 327.)

- de saude do porto: sobre não poder o seu
. secretario levar inlerprete para visitas. Av!

20 Outubro 1848. (COI·1'. Merc. 290.)

de saude devem soffrer os militares e empre
gados civis que allegando enfermidades que
não pareção verdaJeiras, faltarem ao cum
primento de seus deveres, Av. 18 Fevereiro
1851. (Dia,'. 8638.)

sobre a repartição de saude do exercito esta
cionado no Rio Grande do Sul, a quem e
como pertence. Dec. lnstr. 762, 22 Feve
reiro 1851 , art. 1.1, § 5. (Diar. 8649.)

de saude do exercito: seu corpo de saude
tem regulamento. - Vid. Exercito. - Dee.

Reg. 763, 22 Fevereiro 1851, art. 1, 1
(Dia,.. 8650.)

de saude deve na côrte soffrer o official que
esliver doente por 40 dias. Ord. dia 39, 21
Março 1851. (Diar. 8653.)
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INSPECTOR

INSPECÇÃO dos corpos: nellas se mandou obser
var a Circo 1 Abril 18.&8 ; sobre baixas por
conclusão de tempo de serviço. Av. 22
Março 1851. (Dial·. 8660.)

- de obras publicas. - Vid. Obms-c Av. 10
Janeiro 1851. (Dia)". 8629.)

- ou visitas dos Africanos livres pelo seu cura
dor. - Vid. Africanos. Dec. e Instr. 19 No
vembro 1835, § 8,10.

INSPECTOR

se observa exactamente o plano dos exer
cicios do Alv. 15 Julho 1763. precavendo
que se não ensinem nas escolas de theoria,
nem para a geomelria pura, nem para a
pratica autores não prescriptos no plano;
si se seguem os methodos observados em
i76h sobre laneamento de bombas, exerci
cio e conslrucção de balel'ias, cxcl'cirio de
cabrilha e manobras das peças de campa
nha, e trabalho de laboratorio, etc. - Vid.
10 Outubro 1808. (Repert. Canil. Mat. Ins
pector n.°8.)

- de capitão de porlo. - Vid. Portos e A.v. 21
Janeiro 1850. (Dia?'. 8328.)

- dos navios de guerra nacionaes. - Vid. Ãl'
mada, Embm'caçães dilas.

de pbaróes e barcas de soccorro. - Vid. estas
palavras.

de embarcações suspeitas de contrabando de
Africanos. - Vid. Emb01'cações 1ILel·cantes.

de escl'Íptllração e contabilidade das estações
de fazenda. - Vid. Dec. 736 20 Novemb,'o
1850,CL1't.76. (Dial'.8557.)

INSPECTOR de infanLaria de milicias do Rio de
J 1neil'0 creou-sc. Dec. 24 Junho 1808, e
Viu. 31. Agosto 1809. (Repel't. Cunho MaU.
Inspector n.· 13.)

de artilharia foi cl'eado. Dec. 2,& Junho 1808.
(Repert. Cunh. Lliat. Inspectol' n.O U.)

de infanlal'ia, eLe., do Rio de Janeiro forão
creados logo que a familia Real chegou ao
Brasil. - Vid. 21~ Junho 1808 (Repert. Cunh.
.AIato Inspectol' n.° 12) e 18 Oull/b'ro 1.836.
(Repert. cit. Suppt.)

dos regimenlos de artilharia examinará essen
cialmente si nas escolas lheoricas e praticas

INSPECTOR de enl;cnheiros de S. Paulo. - Vid.
12 Outub,'o 1808 (Repe1·t. Cunho Mat.Inspec
tor n.· 15); e creDu-se em 15 Novembro
1808.

de engenheiros no Rio de Janeiro foi creado.
Dec. 31 Agosto 1809. (Bepert. Cunho ~{at.

Inspecto,' n.O 15.)

de todas as armas da Bama crcou-se. Dee. 31
Outubro 1809. (Repert. Cunh. lIlat.Inspector
n. O 15.)

dos commandantes de corpos destinados con
tra os Botecudos cm Minas: forão approvados
os nomeados. 2 Av. 1.2 Março 1810, Av. 26
dito.

- geral das tropas da Bahia teve aurrmenlo de
graLificação. Dec.17 D~zembro1810. (CoU.
Nab.)

geral de milicias foi nomeado um por Carl.
Reg. 28 Junho 1816. (Ind. A.lb. lnspect01·.)

geral das lropas de linha c milicias e artilha
ria do Maranhão nomeou-se, e com que
vantagens, Carl. Reg. j 5 OULubro 1817.
(Coil. Nab.)

- nas lres armas do exercilo foi exlinclo. Dee.
2 Outubro 1822. (CoU. OW'. Pr.) - Vida 10
Ab,·il 1821. (Rcpert Cunll. Mat. Inspector
n.016.)
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, fiSPECTOR: dos seos relatorio devem constar as
qualidades que c{)nsliluem me"ccimenlo
mililar para promoção. Dec. Reg. 772.. 31
Março 185J. art. 13. S 7; presidem aos
exames para promoções, art. 30. 36. (Dim·.
8ô71.)

SPECTOR do arsenal de marinha do Rio de Ja
neiro fazia os mapl'as estatísticos dos eslabe
lecimentos e matricula do pessoal perlencen~
tes nmarinha mercante. Av. 19 Julho 1808
(CoU. Nab.}.eAv.15DezembroI830. (Rrpe'l't.
ClIn. Mat. Inspector geral da marinha n.o~).

- Vid. Arse1ttll de marinha. Reg. 12 Agosto
l808. Ord. 26 dito, Provo 26 Outubro dilo.
Ord. 4 Abril 1810, Alv. e PI. 28 Janeiro
1811. Av. 18 Fevereiro 1817, &c. Porto 1.a

11 Novembl'O 1825, Lei 15 Dezembro 1830,
8rt. 17, S 3, Av. 30 Dezembro :1.833. élc.,
Reg'. :13 Janeiro 183h, elc., Dec. I) Maio
1.83.&. Circo U Setembro 1.834, Av. 8 No
vembro 18/&2.

- do nrsenal de marinha do Rio de Janeiro : um
dos apontadores foí nomeado seu ama
nuense. 00'. 29 Outubro 1808 (Rrpert. CltIlh.
I/at. Inspector geral de marinha n. o 3); man
dou-se dar ao inspectór a quanlia de 100.J't)
meosaes cujo consnmo ha de verifica,.. Olf.
26 Jancll'o 1809. (Repe-I't. cito n.O k)- Vid.
OfT. 28 dilo. (Repert. cit.)

da IDaI'inha ficoo sendo o ministro de eslado
respeclivo. com a morte do ínfanre almi
l'anLe-~en r I, e suppressão deste emprego.
Dec. 3 Novembro 181 i.

- gel'a] d'llnal'inba. Av. 21 Fevel'eil'o 181la, e Vid.
8 Jlmlto 1833 (~p nas cito no Repert. CUIIII.
Mato 1n.çpectol' geral da mm'i'l/l(! n. °2.&.)

-logo que cheg:\l'em embarcações apresadas
pelo~navios da llrmatla. deve participa-lo ao
audilor aa marinha. Porto 18 Dezembro
1823. (Colt. NlIb.)

- nus pr'Jvincias os intendenlo.'l& de marinlla
exercil; () as at ribuições de inspector. Av.
23 M, rço 1835.

INSPECTOR da marinha: Sllas attl'ibuições a
respeito de contabilidade nas contadorias
de marinha. - Vicl. ContadO/·ias. lJec. Rp.g.
M1819Maio 18.46, art. 7, 55 10~ 53 a 60.

INSPECTOR geral da academia miliLar do Rio de
Janeiro era o minisLro da ~llerrll. - Vid.
Academia militar. Cllrt. Lei 4. Dezembro
1810, Dec. EsLat. 22 Oulubro 1833.

INSPECTOR gel'al do arsenal do exercito, e da
arlilharia e seos vice·inspeclores. - Vid.
Arsenal do exercito. Alv. 1 Mnrço 181J, etc.•
Dec. 29 Oulubro "J821. Dec. LO 21 Feve
reiro 1.832, etc.

- nos lrens das províncias ha inspeclol'es 00 di
reclores encarregados dos trabalhos das suas
oflicinas e armazens: são subjeilos aos pre
sidenles das provincias (Lei 20 Outubro
1823); e ás junlas de fazenda; mas são
obrigados a fazer patenle aos commandanles
militares das mesmas províncias o eSlado
dos armamentos e munições de ~l1erra.

Porto 8 Abril 1823. (Cof.l. Nab.) (RI·pert.
Clmlr. Mat.Inspectol·rI.o21.)

INSPECTOR dos destacamentos de Minas Geraes:
tivel'Do concessão de vencimenlos e cavalga
clu'a , e qu.ae;:. Av. 28 .Janeiro 1813.

INSPECTOR commissario das í'orLificacões Cl'eou
se. Dee. 22 Janeiro 1820; exli~cLO. Dec.
5 Junho 1821.

INSPECTOR geral dos eslabelecimentos li!Ll}ral'ios
nomeou-se. Dec. 1. 0 26 Fe\'ol'eiro 1821.'
(Colt. Nab.)

INSPECTOI{ !5eral Jus hospilaes miliLares dH côrte'
e pl'ovincia do Rio de Janeiro. - Vid. 110s
pitaes. Dec. 22 Março 182i, Dec. 31 dito.
(CoU. N/tb.)

INSPECTOR. da colonisação eslrangcil'(\ IIJ PI'O
vincia (lo Rio de Janeiro. - Vil!. Colonos
estTrmgeil·os. Curto JOlp. 2l~ l\bio 182~, etc.
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Nabo); sobre o procedimenlo do de [óra de
Goyaz que elD camara alleára vozes e pren·
dera um vereador sem culpa forma~a. Provo
20 Março 1828. (CoU. cit.); os de fóra de
Cam pos, c o da Illla Grande e Paraly, forão
suspensos por prisões arbilrarias. Dec. 2. o

3.° 3 Julho 1828. (CoU. cit.); e o do Rio
de Janeiro por despejo violento sem for
malidades. Dec. ,r"o idem. (CoU. cit.); ao
de fóra da yilla do Principe del1-se o lempo
POl' acabado. Dec. 19 Agoslo 1828. (Ind. Alb.
Juiz.); e o de fóra de Aracaty. Dec. 3.° 31
Oulubro 1829. (Ind. Alb. verbo cito); sobre

nspensão do de fóra ela villa do Penedo nas
Alagôas. Res. 28 Oulubro 1828. (CoU. Nab.);
de fóra presidia ás assembléas parochiaes, e
para que um, e como. - Vid. Eleições. Dec.
lnstr. 1 Dezembro 1828, arl. 2,4, 6,7, 10,
11, 16; de fóra era com peten le para multar
05 parliculares que fossem enconlrados com
carlas de correio.-Vid. Correio. Dec. Reg.
5 Março 1829, art. 81, 82; ao dc fóra de
Paraly proporcionou-se pelo commando mi
lilar remessa de officios quando fosse re
quisitada. Av. 16 Junho 1829. (CoU. Naó.);
de lóra não podia cumulativamente ser o
de paz. Res. 20 Setembro 1829, art. 1,2;
os cartorios das extinctas provedorias dos
defuntos annexas nos juizes de fóra de um
s6 termo como conlinuarão, art. 3; e os das
annexas aos de mais de uma cidade ou viII a,
art. 5 Lei 3 Novembro 1830; de fóra da ci
dade de Go)'az decl3 ron- se 30 presidente
da provincia que podia suspender. Av. 7.°
8 Outubro '1831. (CoU. Nab.); o de fóra
pela lei, não sendo vitalicio, podia ~er cumu
lalivamente negocianle. Av. 7 Novembro
1.831; 3 11m de rÓl'a da cidade da Fortalez3,
e que não fora para () logal', declarou-se
este vago conforme o Dec. 22 Outubro 1818.
Av. 3.· 24 Outubro 1831. (CoU. Nab.); con
flicto enlre o de fóra e presidente de provin
cia era conhecido pelo juiz da corôa. AI'.
1.° 25 Novembro 1831. (roU. cit.); de fóra
servindo o logar de ouvidOl', vago, não per
cebia o ordenado deste. - Vid. Av. 1.° 17
Dezembro 1831. (CoU. cit.); de fóra pagava
e quaes novos e velh(ls c1il'eilos de sua carta.
Dec. 25 Tab. 23, 26 Janeiro 1832; forão
exliuctos. Cod. Proc. art. 8; de fóra exercia
o logar de auditor da gente deguerra.-Vid.
Dec. 12 Agosto 1833. -(Vid. 14 Novemb1'o

1lI

1833. Repert. Cunho MaU. J. fóra n.O 2.);
3 jurisdicção dos de fóra segundo o A.lv. 28
Janeiro 1785 exercem os juizes municipaes.
e como:-Vid. Dec.276, 2ft 111al'ço 18ft3 Q1·t.
7; emolumentos dos de f'óra percebem, e
quando, o juiz dos feitos e mais officiaes
delle. Ord. 28 Abril 1851, art. 1. (Diar.
8698.)

JUIZ da India e Mina: foi o corregedor do civel da
côrle alllorisado para usar de toda a sua
jurisdicção. Dec. 13 Selembro 1808. (CoU.
OW'. Pr.) Dec. 13 Dezembro dito. (8. Cm·n.
Extr. 2.°); sobre incumbencias de seus es
crivães a respeito de aulos da meza do Paço
da Madeira. PorL 260utubl'O 1818. (CoU.
Delg.); qllaes os emoluUlentos das assigna
turas de reconhecimento em papeis que o
juizo devia autbenticar. Provo 1.'!) Novem
bro 1818 (CoU. Nab.) j conhecia, segundo
o seu regimento na ordenação das C3USas
de fretarnen los, soldadas, e avarias. Reg.
Aval'. art. 27. 28, appr. pela Res. 30 Agosto
1820 (F. Borges, Dic. JU1·. verbo Juiz e Regtt
lamento.); conhecia das causas sobre dinhei
ros de bens de defuntos e ausenles que exce
dessem 1008. Provo 22 Junho 1.82.&. (CoU.
Nab.); passarão taes causas a pertencer aos
juiies de orphãos. Lei 22 Setembro 1828,
art. 2, § õ; extinct3. - Vid. Disp. P1·OV.

Q1,t. 18.

JUIZ das juslificações processava a. habilitações
de serviços militares, e como. Res. 13 Oulu
bro 1819. (CoU. Nab.) - Vicl. Juiz dos feiros
da fazenda de L" lnslancia.

JUIZ milita'r, não pôde impedir que a respeito dos
subjeitos ao eu foro, procedão a devassa, e
para que fim, os juizes lerritoriaes. Provo
4 Maio 1809; não é competente para julgar
militares incursos em crime policiaes. Av_
17 Janeiro 1832; forão conserv:.ldos para
conhecer dos crimes puramente militares.
Cod. Proc. art. 8; e nos de responsabili
dade de emprega'dos' militares. Art. 155, S
3; 171. § 1; 31/'; execulados pelas lnstr.
i3 Dezembro 1832, art. 37; Reg. 120, 31.
Janeiro 1.842, art. 240; não é competenle

55
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par:\ jnJj;3r militares pronunciados. como
jnr-nrsolõ em crimes civis. A\'. 15 Fevereiro
J8:37, S5; de suas sentenças não ha revi:.ta.
Lei 26J, ~ Dezembro 18~1, art. 90, S 2.
Re~. 120, cito :lrt. A6h; é competente para.
J1clas leis militares jul~ar os militúes €lO

Irados em reLclliéles e sedições. Lei 261 ,
cito 3rt. 100. Rf·g. 120, cil. :lrt. 2115; cumo
pl'OCedl>r:t em !aes cl·imes. Provo 6 Selembro
1843. (Jorn. 2.49.)

WIZ municipal, ha um em cada termo. Cod. Proc.
art. fi; ampliados os disLI'ictos pela Ll:'i 260.
3 Dezemhro 18U. art. 20. Reg. i~O, 31
Janeil'O 18hz art. 31, 32.

- como e porqnem é nomeado e por que tempo.
Cuc). Proc. art. 33. 34. 52, executo pelas
Inslr. 13 Dt>zembro 1832. art. 9 a 16. aILer.
pela Lei 260 cito art. 13, H. 16. Jleg. 120
cito art. 3!, 35, 36.

- substitue no fermo o juiz de direito em seu
impedimento. Cad. Proc. arl. 35,S 1;execut.
pelas Inslr. 13 Dezembro 183~ aft. 33. e
como. Lei 260, cito art. 17, S 7. Reg, 1:W
cit. art. 21l, S -lO.-Vid. Dec.133, 26 Fe
vel'eiro 18ll2, iII(Ta.

executa dentro do termo as sentenças e man
dados do juil. de dircito ou Lribunaes. Cad.
Proc. art. 35, S 2. :l111, S /'. RP6' 120. cit.
art. 211, § 9. Reg. 1.43, :1.5 Março 1842,
art. 2, § ..s.

- exercita cumulativamente a jurisdicção poli
cial. Cod. Proc. 3rt. 35, S 3. Lei 2ô1. cito
3rt. 17, S 2. Reg. 1.20, cito art i, S 5;
2,3,64.

- nomea inLerinamente promotor publico. Cad.
Jlroc. art 38; subsl. pela Lei 26t, cit.
art.22.

- nomea olficiacs de justiça dos lermos e entre
que pessoas. Cod. Proc. arl. Id. {l~t Reg.
120, cit. art. 61.

JUIZ é preferido. e como, para nomeação de jlliz
dedil'eito. Cod. Proc. ad. !J4. Instr. 13 J)e
zembro cito art. 30; subst. pela Lei 26J. cito
art. 24. Reg. 120, cil. al't. 190.

é inspeccionado e inslroinn nos seus deveres,
quando C31'Pçn, pelo jniz de direito. Cad.
Pruc. art. 46, § 9. Inst\', 13 Dezembro cito
art. 32. nego 1.20, cit. art. 210.

- que emolnmento's percebe no crime e civel,
Cod. Proc. art. /,9. Lei.26t cit. ad.21,
113. nego :120, cito ar!. 466. nego 1!J3, 15
Março hl!J2, art. 39.

de quem recebe diploma. Cod, Proc. 3rt. 60.
losll'.13 Dezembl'O 18;;2, art.12, :13; subst.
Lei 261, cit. art. 1.3 Reg. 120 cito art. 3.4.

- quem julga suas sl1speições. Cod. Proc. art.
70, alter. Lei 261, cito art. 95, 25,§2. Reg.
120, cito art. 200, § 3.

- tinha obrj~ação de mandar passar. e como
Babeas Corpus. Cod. Proc, art. 342; subst.
peja Lei 261, cito art. 69, § 7. Reg. 120 ,
cit. art. A38, § 8.

- prepara c pl'ocessa lodos os feito,; civeis até
senLenca final exclusive e execula as sen
tenças; e quando reu ne todas as runcções.
Disp. Provo art. 8, 13. Inslr. 13 DezembrO
cito ad. 29,43, /,ll, alte.'. pela Lei 261, cito
art. 1.14, 1L5, 116.

- de seus aggravos no auto do p.'ocesso conhece
o juiz de direiLo. Disp. Provo a.'t. 14. In:;lt'.
13 DezernL.'o cil. at'l" !l2. Lei 261, cito
art. 120.

- para elle passárão os autos lindo:; dos carLo
rios extinctQs. Disp. Provo ar\;. 24. Iosh'. 13
Dezembro cito art. /,0.

conhece dos feitos e contas ela ]1l'ovedo"ia de
-cãpella e residnos, e corno conforme os art.
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8 e 1:~ da ni~p. Provo ondo não houver juiz
do civel. Imlr. 1:~ Deu'mbro dittl. ln·t. 43,
/,4; suhsl. Lei 261, cito art. 114, S 2. r,eg.
1.43,15 Mill'ÇO cito ar!. 2, S 2.

JUIZ: seus escrivàes.-Vid. Escrivães.

(Cocl. Proc. art. 3~) quando suspeito ou impe
dido como é sul!slituicll). Av. 1ô A~oslo 183;~.

no impedimenlo para 5ervil' de juiz de c1i
I'eilo nomeava a carnal'a. Av. 2 Setembro
'l833, § 2.

(Cod. Pl'or. art. 35, § 1, e Disp, Pr. art. 8)
snbstitue o juiz ele direito civel ou crime.
Av. 28 Agosto 1tl33; nno tem iugerencia
nos inventarias e ClITecndncões dus bens de
inteslildos sem herdeiros i·urcados. Oll ha
vendo-os, mas remutos, ou nã'o os havendo.
Av. cito

(Cod. Proc. nrt. 69, § 9) é inspeccionano pelo
juiz de direilo, e pur isso não póde sCl'vir este
logar cUUlulativamenle. Av. 2 Setembro
1.833, S2.

(Cod. Pro~. :lrt. 35, S1. Disp·. Pr. nrt. 8) não é
cOlllpalivel que subslitua o juiz de direito,
qunndo este estiver em outro termo, po
dendo só sentencinl' f)unnclo elle não exis
tisse, por que então obrava como substituto.
Av. 3 Setembro 1833. Av. 20 Agusto 1835.
Av. 25 dilo lin,

- (Cod. Proc. 35, § '1) substitue ° juiz de direito,
no jlll'Y de I'evista da ~uarda nacional
quar.do se :lllSenle, para currel' o termo.
Av. 3 Setembro 1833.

(Coel. Proc. art. 35, S 1) só em falta do de
direito pódfl convocar o jUl'Y. Av. 6 Se
lembro 1.833.

- (Cod. Proc. art. 50) recehia diploma não das
calDaras, m:lS dos presidentes em conselho.
Av.6 Selembro 1833, S1.

JUIZ

J IZ (Disp. Pr. art. 8) suhslilue os lnizes do civel
na côrlp., quandll lodos i1Jlpedidu~. Dec. S
OuluLro 183:~, :lrl. 2.3, decl. e a III pI. pd()
D~c. 15 dilo, art. 1 a 3, 5. 7; e ainela IlelG
Dee. 23 Ahril 1835; dero~. por Oee. t 8
Fe'·crciro 1.8;~7; clf'cl, por Oec. :l Mrtiu 1831~

inslalll'ados aquclle-; POI' Dec. 22 Sclelllhro
1837.-Vid. Dcc. 133, 26 FC/;eI'I~iro 18.&2.
illfra.

nomê:l, e como os solicitadores das residuo!,
como provedor destes c de capelbs, e como
a respeito procederá. Dec. 1.9 Oulubro
:1833, PI', e at'l. 2, !J.

sens aulos ficariiu prrtenccndo no conlarlor e
dislribuidm' da llelação, na cÔI'te. llt:s. 21
Oulubro 1833,

não nc\'e o juiz de direito perturbar no exer·
cicio de suas obrigações, pudendo porém
proceder, c como, conforme o art. 9 Dis(l.
Provo Av. 21 OutuLro 1833. § 3. (C. PI'. art..
iJ5, S 2); denlro do lermll é o eXI'culor do
todas as sentenças dos juizes de direito e
lribunaes. Ay. cil. § 5.

(Cod. Proc. art. 35, § 1) não vencia o ordenado
de juiz de dircilu qUflndo por Clllsroncia ()
ubslituia. Av. 22 Uulubro t8;~:3. Ord. 18

Av. 20 Agoslo 1835. Av. 13 Setembro 1836.

(Cod. Prac. art. 50. 141) écompelen le});)ra no
mear officiaes de jusliça do lermo, podendo
conserl'ar os exislcn les 01\ nomeai' olllros,
salvo os vilalicius. 2 Av. 22 Oulubro 1833.

(Cod. Prac, art. 33): qUflndo faltem os tres da
lisln pur morle ou recusa, devia a carnara
proceder, e como. Av. 31 Outubro 18;~3; e
quando por impedimenlo repentino, e lem
pornl'io, sllspeiçilo, ou qualquer oulro. Av.
fi Novembro 1833.

- nas vilbs e iU(~3dos provia inlerioflmente o
Jo~ar de cnl'cer.. iro.-Vid. Carcc,'eiro. Doe.
28 Novembro 1833, art. 2.
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J(JIZ (Cod. Proc. art. 342) : quando mandava pas
sar habeas corpus não podia o de direito re
voga-lo, ~ 1 a faculdade de concede-los; era
indislincta, e por isso podia ser exercida em
todos os casos, § 2. Av. .& Fevereiro 183.&.
Vid. Av_ Ó Outubro 1835, S1.

:..- não podia sel' o commanàaute de legião da
guarda nacional. Dec. 6 Fevereiro 183.&.

- (Cod. Proc. art. 34) pedindo excusa, competia
ao presidente em conselho concede-la ou
nega-la, por lhe pertencer a nomeação. Av.
27 Fevereiro 1834.

- (Cod. Proc. art. 35, § 3) não era competente, á
vista do art. 12, § 7, para julgar cumula ti
vamente as cootravenções de posturas. Av.
.& Março 18M.

- (God. Proc. art. 35) efTectivo ou interino não
póde ser ao mesmo tempo o empregado de
fazenda. Av. 15 Abril 1.834, § 1.

- como deve fazer cumprir as penas dos réos,
vislo o art. [17 Cod. Crim. ~ 1 (Cod. Proc.
art. 35, § 3); podem lhe ser pelo juiz de di
reito commeltidas dilif!ícllcias policiaes. § 3.
Av. 9 Maio 1834. Av. 17 Março 1836.

(Cod. Proc. art. 33, 35, § 1) nomeado inleri
namenle cessava de servir logo que o pro
prietario se dava por promplo. e quando de
novo era este impedido fazia-se nova no
meaeão. 2 Av. 14 Junho 1834.-Vid. Av.
9 J l;lho 1834.

(Cod. Proc. art. 35, S1) substituía sem dis
tincção o juiz de direito civel ou crime. Av.
18 Junho 1834.

- (Cod. Proc. art. ~3) sendo intimado da sus
peusüo e mandado prender pelo juiz de paz,
devia a camara nomear outro. Av. 8 Julho
f83~.

JUIZ (Cod. Proc. art. 32A Disp. Pr. arl. 8) é
compelente pal'a conhecer dos feitos civeis
dos ecc!esiaslicos. Av. 28 Ago to 183k

(Coei. Proc. art. 33. 34) quando inhabil, cum
pria á camara representai' ao p;ovel'no, para
esle mandar proceder a nova proposta. Av.
30 Agosto 183ll (Cod. Peoc. art. 33, 3ft),
em sua nomeação erão as camal'as livres na
escolha de oachareis, advogados, ou outras
(luaesquer pessoas que julgarem habeis. Av.
9 Setembro 18311. (J01'l1. 234.)

- perante elle' são interpostas e llreparadas as
appellações, quando os juizes de direito se
acbão no termo. Av. 2/, Novembro 18311, §
1; conforme o Dec. 20 Setembro 1829 art.
lt, 5, é o executor dos lermos de concilia
ção, ~ 2; é competente para justificações,
afim de ordenar-se estimação poreditospara
qualquer causa a propor-se ou já começada,
tanto sobre a inquirição como ao julga
mento, segundo Disp. Pr. art. 8, § 3: a elIe
reqnisitão os juizes de orphãos prisões quan
do para ellas não tiverem officiaes, § 4;
(Cod. Pr. art. 46, § 9) é instruido pelo.
juiz de direito, § 5, e Av. 2"9 Abril 1836, 2
Av. 20 Outubro 1837. Av. 233, A Julho
1840.-Vid. Rel;. 122, 2 Fevereil'O 18112!.
art. 35.-Av. 27. o 1.0 Julho 1843 infra.

- nomeado não podia ser compellido a aceitar,
devendo unicamente a camara fazer constar
o seu nome aos seus concidadã05. AI'. 4
Março 1835.-Vid. Av. 92, H. Agosto 1838
in{ra.

- formava-lhe cnlpa o juiz de paz. AI'. II Maio
1835.

nüo deve cumprir os decrelos ue pet"d<io ou
minoração de pena, sem pronunciar-se
sobre elles o julgamento de, conformes, nos
termos da On\. Jiv. 5, tit. 122, § 5,6. Av.
22 Julho 1835.

a elle se pede visla para embargos na execução,
e quando o juiz de direito se acha ausente
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do termo. para ps na chancel1aria. onde a
não houver. Av. 3 A~osto 1835. - Vid. Av.
1 Agosto 1837, infra.

JUIZ é magistrado, e por isso comprehendldo
no art. 11. S 7, da Lei 12 .Â.gosto 18;~"L

Av. 7 Agoslo 1835, e art. 23 Cod. Proc.
Av. 12 Março 1836.

(Cod. Prac. art. 33) declarando-se suspeito
em causa civel o juiz de direito, havend'J
ag"'ravos no auto do processo, e sendo
aquella julgada a final pelo juiz municipal,
conhece dos ditos aggravos, não sendo delle
intel'postos, pOl'que então cumpre-lhe sns
peitar-se e requerer providencia. Av. 12
Agoslo 1835, S 3; prepara os embargos á
sentenca final, como antes da definitiva
embargada, S4, e Av. 232, 4 Julho 1840.

(Cod. Proc. art. 50) prestava juramento pe
rante a camara respectiva, altenta a Lei 3
Outubro 18M, art. 5, S 10, e 1 Outubro
1.828, art. 54. Av. 13 Agosto 1835.

- de qu~ data se deve contar o seu triennio que
devia constantemente alterar-se. Av. 9 No
vembro 1835.

- seus conflictos de jurisdicção com o de orph'ios
decide o presidente em virtude da Lei 3
Outubro 18M, art. 5, § H, e Reg. 3 Ja
neiro 1.833, arl. 61. Av. 9 Dezembro 1835.

- da côrte e seu municipio substituia em que
caso o juiz de orphãos. Dec. 12 Fevereiro
1836, ad. 3.

- podia ser o proCessor de cursojnridico urna vez
que seja no mesmo termo. Av. 26 Fevereiro
1836.

- é competenle para mandar levantar a forca
para execução de pena ultima. Av. 30Junho
1836 J n dcspeza é provincial. Av. 25
Setembro 18.49. (Dia?'. 8226.)

JUIZ (Cod. Proc. art. 4!J) só elle e o promotor
lem preferenci'l para enlrar na magis
tratura. Av. 2 Julho 1836.

(Cod. Proc. ad. 35, S3) podia julgar e impor
penas nos crimes policiaes, menos infrac
ções de po turas. Av. 23 Setembro 1836.

(Cod. Proc. art. 34. Inslr. H Dezembl'O
art. 12): sua proposta pela camara c esco
lha do pl'esidente não podia ser invalidada
pelo protesto do presidente daql1ella. Av.
28 Setembro 1836.

da CÔI'te foi suspenso e mandado responsabi
lisal' POI' conceder Itabeas corpus il1egal.
Vid. Dec. 23 Outubro 1836.

- póde cuml1Iativamen~e ser o parocho. Av. 15
Fevereiro 1~37, S 3.

(Inslr. 13 Dezembl'O art. 13) é competente
para nos logares em que não houver juiz do
civel, tomar as contas dos testamenteiros#
irmandades, confrarias, administradores de
capellas etc., e formar os p~ocessos alé final
sentenca exclusivamente. Av. 15 Fevereiro
1837, ·s 6 (Cad. Crim. 3rt. 56, 57, Cod.
Proc. art. 291, 35 S 2); é competente
para execular prisão por não pagamento
de multa, § 7.

- não podia proferir sentença definitiva, nem
"interlocutol'ia com tal força; quando se op
punhão embar~os ás sentenças definitivas,
quel' nos propl'ios autos quer na chancel
laria, quer na execução, só preparava os
processos até o ponto de poder-se pronun·
ciar, sobre seu recebimento ou rejeição,
remettendo-os para isso ao jaiz de direito,
de ondevoItavão para execução. Av. 1A"'oslo
1837.

(Cod. Pr. art. 36,52) servia o tempo marcado,
não commeltendo crime; porque ne te caso
podia o presidente da provincia suspende-lo.
Av. 8 Agosto 1837.
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J JZ (Cod. Proc. 3rt. 33, 34. Inslr. 1.~ Dezembro
arl~. 9 a 11, iIi) escolhido em li!>ta que só
conLivesse duus nomes. pOI' bavel' ja sido
escolbido um, era nuilo, devendo-se pro
ceder por isso a nuva nomeaçüo. Av. 21
Agosto 1837.

no caso da Ord. Liv. 4, lit. 96, § :.5, é adjunlo
do juiz de orphflOs quanclo suspeilo, e vice
versa. Ord. 20 Oulubro 1837.

(Cod. Proc. art. 3:>') não pôde advogar ao
mesmo lempn denlro do seu termo. Av. 5
Dezembro 1837.

cuja nomeação rôr nulla: ao lJoder judicial'io
cumpre apreciar o merHcilllento de seus
aclos. Av. 9 Dezembro 1837.

recebe livro para cargn dos actos Ipgislaliços e
executivos qUl'. lhe forem enviados. nego
1.0 1 J aneiru 1838, art. 22.

como faria remessa dos processos aos juiz~s

de direito fÓl'a do lermu para julgamento.
Reg. 3. o 2 Janeiro 1838, arl. 3, 5, 6.

quando snspeito em maleria crime tem lagar
o Cod. Pror. parle 2." lil. 2, Cap. 3; em
malcria civel a Ord. Liv. 3, tit. :l1. Av. 9.°
11 Janeiro 1.838. §;~; quem conhece da
uspeição. Dec. 2ü.o 15 Janeiro 1839.

(Cod. Proc. at·l. 35) snspeilo conlinua a se-lo,
ainda que passe a juiz de direito interino, e
por is~o declarou-se corno P!TI casos taes se
procede. Av. 57, 28 Março 1638.

(Cad. Proc. ad. 12. § 7,35 § 3, 118) não podia
Ct)fiueccl' das causas compreheodidas no
dilo art. 12, nem concedei' passaporles,
visLo o art. 119, e 120. C. cit. e Dec.2
Maio 1836. Av. 73, 12 Maio 1838.

(Cad. PIOC. lll'l. 33, 3lJ) nomeado que se recu
sasse B sl:'rvil' el'a ourigado, si não til'esse
molivos juslificados, e como. Av. 92, 14
Agosto H138.

J DIZ nomeado, sendo official da ~llarda nacional
deixa e rOl'que "ago o poslo. Av. 95, 1.6
Agosto 1838.

- não póde d,'le~al' em adVf'~ados a sua jnris
dicçiio, sp~nndo as Ord. Liv. 1, tit. 5, § 15,
liL 7, S24, lil. 8. pr. lil. 65, S 4., Av. 99,
13 Selembro 1838.

não deve admillir em juiw letra$, sp.m sereln
devidamente. e como sellarlns.-Vid. Sello.
OreI. 1.10,20 Oulubro :l838, art. 2.

<{unndo rl'.!Q1 um exislisse, nell1 juiz de direito
e tivesse a cnmara de nomear dous. dHsig
nava-os para os ditos lagares. Av. t L5, 29
Outubro 1838.

(Cod. Proc. art. 36, 38) criminoso: qnando o
prulllulor fosse seu complice , suspendia·o O

pr'1sic1cnle segundo a Lri 3 Oulubro art. 5..
§ 8, e n camara nomeava juiz municipal in
tcrino, e esle o promotorinlerino. Av. 209,
18 Março 18.&0.

percebe 3S devidas as!'ignatnras das partilhas
e determinaeflO dl'lIas na forma marcada no
§ 2, art. 6, Lei 10 Outubro 175h. Av. 233,
h Julho 1840.

podia ser cleito juiz de paz, mas consider'i1va
se It'~almenle impedido, c só era demillido
tlaqllelle lo~al' CJuando reell'ito juiz muni
cipal, aceitava. Av. 2811, 16 Jttneiro 18.&1,
81.

podia sei' proposto o membro da camara mu
nicipal e exercer cOlljnnctamenLe ambos os
cal'p.os quel' como efIeclivo quer inLel,ino,
ainda servindo de juiz de direito interino.
Av. 287,25 Janeiro 18/,l.

serve de juiz dos feitos da f37.enda, na falta
absoluta dos de dil'f~ito. Lei 242, 29 NllVE'm
bro 1841, art. h. Ord. 6.0 12 Janeiro 18.&2,
art. 5.
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JUIZ tem ordenado que não exceda a 4008. e
como fixado. Lei 261. 3 Dezpmbro 181.1.
art. 15. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2, art. 41.

- como é substituido. Lei 2(i1, cit. art. 16. 18,
19. Reg. 120, cil. al'I. 33, 55.

- é competente pnra julgar definitivamente o
cuntrabando, excepto o apprehendido em
fla,.;-rante que pertence ás aUloridades admi·
nistralivas, e o de Africanos que pertence ao
jury. Lei 261, ciL art. 17. S 1. Reg. 120,
cil. art. 211, § 1, 241, 386 a 395.

- ficnriío-lhe pertencendo as attribuições cri
minaes e policiaes que perlencião ao juizes
de paz. Lpi 261, cito nrt. 17, § 2. Reg. 120,
cito art. 6á, 211, § 11.

- sustenta ou revo~a ex-officio as pronuncias
profericias pelos dele~ados e subJele~ados.

Lei 261, cito art. 17,1,9. § 2. Reg. 120, cito
art. 211, ~ 6, 287, 289, 319.

- lerifica os factos que fizerem objecto de queixa
contrn os juizes de direito da comarca em
que não houver Relação, inquire testemu
nhas e facilita documentos a re~peito. Lei
261, cit. art. 1.7, § 4. Reg. 120 cito art.
211, §7.

- concede fiança aos réos que pronunciar ou
pI'ender. Lei 261, cito art. 17, S 5. Reg.
120, cito art. 211, S 3.2\-)7.

- julga as suspeições postas aos subdelegados.
Lei 261, cito at·l. 17, §6. Reg. 120, cito art.
211, § 8.

- póde na sua jurisdicção compl'ehender um ou
mais municipios, e seu numero pôde ser
maior segundo as circulllstancias. Lei 261,
cit. art. 20. Reg. 120, cit. art. 31,32.

nas cOl'l'eições dos juizes de dit'eito, a que
exame cstãosuLjeitosrelativamente aos seus
deveres e processos. Lei 261, cit. arl. 26,
S j t 2, Ú. Heg. 120, cito art. 38, 2l0.

JUIZ jul~a, e como definilÍ"3 e snmmlHiLlmente a
perempçflo alle~ad3. Lpi 2ôl, cito IId. 35.
Reg. 120, cito 3rt. 2í8, 281, 283, 28.&.

- ratifica, e como, e quando, e para qne fim
as queixas ou denuncias. Lei 261, cito art.
50. Reg. 120, cit. art. 290.

- noliuca por mandado seu as testemunhas para
formação da culpa, substituindo a~sim O

juiz. de pllZ da cabeça do lermo. Lei 261,
cit. 3rt. 52. Reg. 120, cit. arl. 322.

suas sentenças de pronnncia que e1feitos pro
duzem conforme o ar!. 254. ele. Cod. Proc.
Lei 2ô1, cil. art. 5!J. Reg. 120 cito art.
288, 293.

- deIles compete arpellação para o de direito
nas sentenças em qne lhe compele o j"l;;a
mento unal. Lei 26 L. cito art. í8. ~ 1. Reg.
120, cito art. 200, § 15, 450, § 1.

- no cível é competente para conhpcel' e julgar
definitivamente as causas ordinarias e sumo
marias, sem recurso, mesmo de revista. não
excedendo a alçada de 32;fj) e 64:t/>. Lei
261. cit. art. 1.14. § 1. Reg. 1fJ3, 15 Março
1842, art. 2, § 1, 3.4.

- conhece e julga e como as causas da prove
doria dos residuos. Lei 261. cito art. 1.14,
§ 2. Reg. 120, cito art. 479, 1,80. Reg. 1.43,
cito art. 2, S 2.

- conhece e como das causas da almolaceria.
Lei 261, cit. art. lU, § 3. RcO'. 143, cit
art. 2, S 3.

- ficou-lhe competindo toda a jnrisdicção do!
actuaes juizes do civel. Lei 261, cito art.
11lJ., S Õ. Reg. 143, cito art. 2, S 5.

serve tiO impedimento do juiz tio civei onde
existir. Lei 261 cit. art. 1 L6. ReK. 120, cito
3rt. 481. Reg. 1M, cit. art. 2, S 6.
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J IZ é tambem juiz de orphãos nos logares em
que o não houver especial nem do civel. Lei
26i, cit. art. 118. Reg. 120. cito art. 473,
"7l~, 475, a A78. Reg. 1lI3, cíl". art. 2, § 7.

delle se intel'poem aggl'avos, e quaes para os
juizes de direito quando a Relaç50 distar
mais de 15 leguas. Lei 261, cit. art. 121.
Reg. 143, cit art. 8, § 2.

appel1ações civeis elelles interpostas conhece a
Relação. Lei 261, cit. 3rt. 123. Reg. 143,
cit. art. 8, § 1, 30.

- p6de ser nomeado delegaclo, e quando deixa
05 logares. Reg. 120. cito art. 28, § 1, 30,
bem assim o supplentes, art. 57.

informações, e quaes delles deve o presidente
enviar no governo, e a este 05 juizes de di
rei to. Reg. 120, cito art. 37, 38; servem
ol1as de hase para sua promoção, ad. 1&0.

quando se lhe formar culpa conforme o art.
157 do Cad. Proc. participa-se á secretaria
da justiça. Reg. 120, cito art. 39.

Subslitue e quando °chefe de policia. Reg, 120,
cit. arl. 53.

nos lermos de bem "i ver e scgmança, corno
deve proceder. Reg. 120, cito art. 112.

concede, e como, '01 que circumstancias,
mandados de busca, segundu o art. 18u.
Cod. Proc. Re"', cit. 120, art. 211, § 5.

procede, e como ácerca dos ajuntamenlos illi·
cilos, segundo o art. 285. Cod. Proc. eLei 6
Junho 1831, art. 2. Reg. 120, cit. art. 129;
o sociedades secI'elas, conforme os art. 282
a 284,289 elc. do cit. Cod. Reg. cit. art. 130.

J lZ dá auuiencias, e como, observando os arls.
58 a 60 do Cod. Proc. Re~. 120, cito arls.
193 a 196. ~

exerce parle da autol'idadecriminal. Reg. 120.
cito art. 197, § 3.

executa as senlenças de multa conlra os jura
dos na forma do art. 103 da Lei 261, cito

ReO', 120, cit. art. 200, .§ 12.

forma corpos de deliclo. e culpa aos delin
quentes. e aos seus officiaes. Reg. 120, ciL
art. 2'11, ,§ 2, 256, 257, 259, 262.

prende os culpados do seu e alheio juizo. Reg.
120, cit. aft. 211, § 4.

subslitue, e como, o juiz de direito na apuração
dos juralllos. Reg. 120, cito art. 236, 238.

qual é compelente para proceder e julgar se
diciosos ou rebeldes. Reg. 120, cit. art.
2/,3, 2l~l&, 2á6.

é obrigado a dar-se de suspeito, e quando, e
como. Reg. 120, cit. art. 247, 250 a 254.

preside ao jur')' que decidi[' suspeição do de
dil'cíto. Reg. 120, cito art. 255.

recebe commonicação das notificações feitas
ás testemunhas sobre mudanca de domi
cilio. Reg. 120, cito art. 296:

-' concede fiança aos réos cujos processos lhe
forem remettidos para ser presen les ao jury.
Re~. 120, cit. art. 298.

organisa, e como parle da sladislíca criminal
(j ob que penas. Reg. 120, cit. art. 17.&,
177,178,'184. .

- li sua ordem ficão presos os réos de diverso
termo que leuhão de responder perante o
jury. Re"". i20, ciL art. 321.
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.JUIZ preparador dos feitos do jury àesigna o
governo nos logares onde houver mais de
um. nego 120, ciL art. 323.

a elIe são remeuidos pelo escrivão do jury os
processos vindos de outros juizos para lhe
serem presentes, e para que fim. Reg. 1.20,
cil. art. 324.

é e como, pelo juiz de direito, prevenido do
dia e hora da convocação do jury, e como
nelle procederá. Reg. 120, cito art. 325,
326, 329 a 331,437,338,340,343, 34.7.

como procederá na execução das sentenças
crimes. Reg. 120, cit. art. /,06 a 41 J, .&14
a !l18, 422 a 426, ll28 a .&30, 1,33.

de seus despachos de pronuncia e não pro
nuncia ha recurso, e como processado, para
o juiz de direilo conforme a Lei 261. Reg.
120, cito ad. 438, § 3,439, § 2, llH a ll45.

quando for desobedecido, procede o sup
plente conforme o art. 203, 204. Cad. Pr.
e aqueHe quando o for o juiz de direito.
Reg. 1.20, cil. art. 486.

é obrigado, sem prejuizo dos art. 53. Cad. Pr.
e 180 e 181 deste Reg., a levar ao conhe
menta dos presidenles as lacunas, obslacu
los e duvidas que enconlrar na execução
da Lei 261 e Reg. 120, Reg. cito arl. 495.

- e de orphãos, sobre fixação de seu numero
segundo ad. 31 Reg. 120 e 20, e 117 da
Lei 26 [, logares de separação dos cargos,
nomeação de supplentes, reunião dos ler
mos com um só juiz, suas gra lificações e
ordenados, remessa de aulas que lhe ficarão
perlencendo, e os que c.evessem subir ao
jury. e os de soas suspeições aos de direito,
sustenLllções de pronuncia em aulas penden
les diversos, inslrucções ministradas pell)'
juizes de direito para solver dm'idns occur
"enles, prol.'id l1cioa -s,~ pOl' occasião da a.'ce
GlIção da LI'i 261, 3 Deu1Ilb1'O. Reg. 122, 2
Fevereiro 1862, arts. 5,0, 9, 13, 14, 20 a
23, 25, 26, 30, 31, 3~.

III

JUIZ (Lei 261, art. 20) crearão-se {res com juris
diccão cUlDulatil'a, e ordenado na côrte.
De~. 131, 23 Fevereiro 1842.

(Lei 261., art.17§7, Reg. 120 art. 211, §10)
regulou-se na côrle como se substiluirião os
dous de dire.ito crime, os tres do civel e o de
orphãos. Dec. 133, 26 Fevereiro 1812.
Vicl. Dec. 775, 1.2 Abril 1851 infra.

vê a difTl'rença no julgar da suspeição de
camara conforme a Ord. Lei 3 tit. 21, S8.
Dec. 139, 3 Março 1842.

deve fazer rigorosamente ohservar as ordena
ções, leis e regulamentos, relalivos á nssig
nnção e Jançameu lo dos termos dos pro
cessos, e ás penas e multas ás parles, advo
gados, e procuradores. Reg. 143, 15 Março
18.42, art. 11.

- cobra executivamenle os seus salarios, con
forme o art. 98 da Lei 261 ciL Reg. 143,
cito art. 40.

que obrigações tem de cumprir n bem da ar
recadacão da laxa annua[ dos escravos.
Vid. E~cravos. Dec. Reg. 151,1.1 Abril 18112
art. 26.

como provedor dos resíduos que obrigaçõe:l
tem a respeilo dos bens VllgOS e do evento.
-Yid. Bens da da{((lltos alc. Reg. 160, \)
Mala 1.842, art. 21,37, ll5, ll7, ll9.

e d~ orpbãos na provincia de S. Paulo, j uris
dIcção, lermos c ordenados filarão-se. Dec.
162, 10 ~1aio 1862, Dec. 26ú, 6 Novemul'O
1.8LJ2. Dec. 270, 2 Abril 18lt3. Dec. 3/,6 A,
1.3 Abril 1 kt,. Dec. 402, 5 FoveI'eiro
18LJ5. Dec. ú46, 7 Abri11S/,{;. Dec. 603,1 9
Abril 18t19. Dec. 700, 19 Selernuro 1 50.
Dec. 7~~, 22 Março 1.851. (Dia?" 8660.);
no Esplrllo Sanlo. ])ec. 16G, 1l ~Iaio 18f;~;

na Ballia. Dec. 170,1.5 Maio 18"2. 196,13
Julbo 18l12. D~c. 202, 1S.Julbo 1842, De .
218, 21 Agoslo 184~. Dec. 280, 3 Abril

õG
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i843. Dec. 299, 21 Maio 1843. Dec. 31.2,
1. Julho 1843. Dec. 315, 15 Julho dito.
Dec. 325, 2 Outubro 1.843. Dec. 338, 1'7
Janeiro 1844. Dec. 359, 8 Junho 184ft.
Dec. 37á. 30 Julho 1844. Dec. 403, 12 Fe
vereiro 1845. Dec. !t31, 13 Setembro 18á5.
Dec. 453, 25 Junho 1846. Dec. 516, 8
Junho 1M7. Dec. 5M, 18 Dezemhro 1848.
Dec. 620, 8 Julho 1849. Dec. 686, 24 Julho
1850. Dec. 733,16 Novembro 1850; em
Pernambuco. Dec. 171, 1f> Maio 1842. Dec.
313, 2 Julho 18li3. Dec. 339, 17 Janeiro
18M. Dec. 358, 20 Maio 18fc.4. Dec. 518,
1.0 Junho 1847. Dec. 519, 10 dito. Dec.
666,22 Janeiro 1850; no Ceará Dec. 172,
15 Maio 1842. Dec. 306. 10 Junho 1843.
Dec. /'72, 29 Agosto 181~6; no Maranhão.
Dec. 173, 15 Maio 18á2. Dcc. 300,22 Maio
1.843. Dec. 400, 18 Janeil'o 1845; nas Ala
gôas. Dec. 17li, 15 Maio 18á2. Dec. 290,
5 Maio 1843. Dec. 432, 27 Setembro 18á5.
Dec. 463,8 Agosto 18f16; em Santa Calha
rina. Dec. 189, 25 Junho 1842. Dec. 272,
2!t Fevereiro 1843. Dec. 606, 22 Abril 18á9;
da provincia do Rio de Janeiro. Dec. 195,
12 Julho 1842. Dec. 253, 28 Novembro
1842. Dec. 261,10 Janeiro 1843. Dec. 277,
29 Março 1843. Dec. 368. 30 Junho 18fl4
Dec. 395, 22 Novembro 18M. Dec. liG9, 26
Agosto 18l~6. Dec. á74, 19 Setembro 18l16.
Av. 7. 0 18 Janeiro 1850; no Pal'á. Dec. 207,
1 Acrosto 1842. Dec. 307, 11 Junho 1843.
Dec~ 612, 20 Maio 18li9. Dec. 809,30 Julho
1851 (Dim·. 8758.); no Piauby. Dcc. 217,
21 l\gosto 1842; no Hio Gl'ande do Sul.
Dec. 220, 6 Selembro 18!,2. Dec. 28l~, 20
Abril 1843. Dec. 317, 6 Agosto 1843. Dec .
.406, B. 19 Abril 1840. Dec. 437,14 Ou
tnbro 1845. Dec. 539, A. 10 Ou [nbro 18l0.
Dec. 596, 24 Março 1849; no Rio Crande
do Norte. Dcc. 221.6 Setembro 1862. Dec.
052, 2á Novembl'o 1849; na Parahyua do
NorLe. Dec. 236, 2á Outubro 1842. Dec.
318, 7 AgosLo 18l~3. Dec. 507, 10 Mal'ço
18á7; em Mallo Grosso. Dec. 2liO, 5 No
vembro 1842. lVIinas Ger<\es. Dec. :...li2, 21,3,
6 Novembro 1842. Dec. 3:27, 7 Outubro
18,.3. Dec. 406, 15 Março 1 '!lo. Dec. 450,
2 Junho 18[16. Dec. 552, 18 ~lnrço 1.8li8.
Dec. 581,10 fevereiro 18'19. Dtc. 850,25
Outubro 1851 (Dia,'. bS;:l:2.); l'llI GllpZ.
Dec. 309, 13 Junho 1843. !Jec. 51, 25

Outubro 1851 (Dim·. 8832); em Sergipe.
Dec. 319,25 Agosto 1.8!l3.

JUIZ na cidade da Bahia e seu municipio crea
rào-se tres. Dec. 163, 10 Maio 1842.

(Reg. 120, 211, 297) não pôde conceder fiança
ao l'éo de que sómente sustentar a pro
nuncia, si o não tiver preso. Av. 1!l Junho
18112. (Jam. 178.)

(Reg. 120, art. 7, 26, 27, M, 57) supplente
não póde ser nomeado subdelegado nem
supplente deste. Av. 73, 8 Julho 1.842.

- (Lei 261, ar!. H5 a 118 e 123. Reg. 120, arto
475 a 479. Reg. 1li3. art. 2): que attribui
çóes tem em materia civel, em quanto exis
tirem juizes de direito civel. Av. 7h, 9 Julho
1842.

(C. PI" art. 224. Lei 261, art. 73, 96,25, § 3.
Retr. 3 Janeiro, 33 art. 25): esclarecimentos
deriio-se ácerca do conhecimento das ap
pcll}lf,'ões interpostas das sentenças crimes
pUI' dles proferidas. Av. 84, 29 Julho 18li2.

da cidade de Porto Alegre e Rio Grande tiverão
fixacão de ordenado. Dec. 220,6 Setembro
1842, alterado. Dec. 28á, 20 Abril 18.43.

não póde expedir avocatorias de apprehe~s~es

cujo conhecimento pelos meios admlOls
trativos pertencer á alfaudegn. Ord.. 16
Setembro 1842. (J01'11. 260.); é competente
qU:lOdo não em flagranle. UI,d. 30 Junho
18LJ3. (Jom. 182.) Av. 3 Agosl01848- (COl'o
Aiare. 213.)

recebe posse e juramenlo do presidente da
província. Av. 115,2'9 Sf:lembro 1842, O?a.s
"presenta seu titulo ás camaras mumcl
pues. Av. 29.0 14 Junho 1843, e de quem
mai~. Av. 162, 20 Dezembro 1848. Av. 87,
11 Abril 18l~9.
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J OlZ bacharel formado quando substituir a falta
do juiz de direito, vence ordenado, uma vez
que este o não perceba por qualquer mOLivo,
ou o logal' se ache vago. Av. 8 Outubro 181,2.
(Jom. 279.); e como. Av. 58, 19 Agosto
18.'c3; e do removido em quanto o nomeado
não Lomar posse. Av. 8. 0 22 Janeiro 1841,.

e de orphãos do termo elo Bananal em S. Paulo
teve fixação de ordenado. Dec.. 233, 23 Ou
tubro 181,2.

declarou-se nada havei' a prO'videnciar sobre
a impossibilidade de' assistir a meàições de
marinhas fóra do municipio da cidade. Ord.
22 Março 1843. (Jorn. 88.)

e de orphãos. (Lei 261 art. 3J) addi~árão-se e
dec!arál'ão os Reg. 120 e i43, a respeito
dos termos reunidos, reunião de jury, e
junta revisora, jurisdicção separada dos 01'

pbãos, cessação de foro civel ele. Dec. 276,
24. Março 1843.

e de orphãos recebe aUeslado de frequencia
para pagamento de ordenndo, da camara
municipal respectiva onde liverem residen
cia, no caso de reunião de termos. Av. 1h. o

3 Abril 18t.3. Ord. 15 dilo. (Jorll. 116.)
Av. 18 Fevereiro 1850. (.Dia1·. 8336.)

quando sUDstitue O· de dil'eilo civel não faz
mais do que exercer attribuições inheren~

tes a seu proprio. cargo, da mesma forma
que o faria si este fosse removido pa.ra oulro
ou o deixasse vago. Av. 15.0 3 Abril 18h3.

é comperente, como o delegado com prefe
rencia, si ao mesmo tempo tiverem come
çado, para proceder contra o official de
guarda nacional que deixarfugir preso. Av.
17. 0 li Abril 1843.

(Lei 29 Novembro, H art. h) da capital é
competente para substituir, e quando o juiz
dos feitos da fazenda. Av. 18.o 6 Abri118h 3 ;

não deixando porém as suas funcções. Av.
48,28 Julho 1843; decI. por Av. 87, 1 Ou
tubro 184.&.

JUIZ e de orphãos, que salarios vence em diver
sas fllocções. Av. 21. 0

, 20 Abril 18t. 3.

tem direito ao ordenado desde o dia em que
entrão de posse pela nomeação do presi
dente da provincia. Av. 26 Abril 1843.
(Jom. 121.)

- conhecem das accões intentadas contra os
individuos que h:ansporlarem cartas de cor~
reio sem paga,mento de selio. - Vid. C01'1'eio.
Dec. Ioslr. 296,19 Maio 1843, arLs. 1, 2.

dispensar de o sei' (} colJector pócle o presidenle
da provincia, achando prejudicial a accu
mulação. Ord. 31 Maio 18h3~ (Jom. 156.)

(Reg. 12'2, 2 Fevereiro 42, art. 35) em mate
ria civel não recebe instrucções obligatorias
do juiz de direilo. Av. 27. 0 10 Junho 1843.
- Vid. Av. 14 NOL'embro 18h3. (Jom. 310.)

tem jurisdicção cumulaliva com os delegados
e chefes de policia para conhecer dos pro
cessos de fonnação de culpa e crimes poli
cjae~, no caso de se darem de suspeiLos 01;

subdelcg(Hlns c seus supplentes, Av. 4.6, 28
J.ulho 1843.

- é o compelente, e em falla o parocho para
abrir testamentos~Av. 47,28 Julho 184.3.

com o escrivão do juizo, apezar de não ser es
pecificado na Ord, liv. 1, tit. 79, § 45, não
podem ser os cunhados e sobrinho com lio.
Av. A9, 28 Julho 18h3..

(Reg. 120, art. 218) não formado e supplenle
substitue em falta o juiz de direilo. Av, 51,
28 Julho 1843.

36'
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JUIZ não é competente par:! julgar deserto e nãe
seguido o recurso deJle interposto para o
juiz de direito. Av. 1.4 Agosto 18/,3. (Jom.
235.)

JUIZ'

con traria reCOITer dessa nova sen Lença, re
forma-la, e conhecer do recurso que desla
segunda decisão se inlerponha. Av. 14 No
vembro 18/,3. (Jorn. 310.)

supplenle póde ser o secrelario da cam ara mu
nicipal. Av.66, 20 Selembro 18.43, e quando
suspeito passa a oulro. Av. 20 dilo. (Jom.
280.)

(Lei 261, art 19) supplente vereador da ca
mara municipal para servir não presla novo
juramento. Av. 67, 20 Setembro 18á3.

- não p6de ser privado de conhecer de processo
em que se não tenba declarado, ou sido
julgado suspeilo; póde d:!r-se, não porém
ser dado por tal na formação da culpa ou
desobediencia.Av. 30Setembro 18.43. (Jom.
280.)

não pôde ser o professor de aula publica, de
vendo optar. Av. 69,7 OulnuI'o 18.43.

(Lei 261, art. 17, § 4) como deve proceder,
quando o empregado publico fôr mandado
responder seure a accnsação, em cl'ime de
responsabilidade. Reg. 328,8 Outubro 18li3,
arts. 3, 4.

(Lei 261, art. 1~. Dec. 278, 2á Março /'3)
supp\ente substllue o proprielario gratuila
menle. Av. 81,20 OUlubro 1.8lt3.

(Lei 261., ad. 19. Dec. 2.4 Março .43): declarou
se como se procedera, cxgolada a lisLa dos
supplenles, e que Dumero desles se deve
nomellr para os lermos novamente sepa
rados. Av. 8.4, 260ulubr018.43.-Vid. Av.
8 Not'emb,'o 18áí. (Gaz. Of[. 160 vol.2.)

(Lei 26~, art. 25, § 2) de suas suspeições s6
no cl'lme conhecem os juizes de direilo. Av.
93, 14 Novembro 1843.

havend~ refor~3ao u,ma sustentação de pro
nunCIa, por VIa de recurso, póde, si a parte

JUIZ e de orphãos corresponde-se com o go-verno·
por intermec1io do rresidenle da provincia~

Av. 1.8 Novembro 18á3. (.10m. 306.)

de uma "ma foi autorisado para arhitrar quantia.
para sustento de escravos recolhidos á ca
dêa por se ignol'ar o senhor. Ord~ 20 De
zembro 1Sá3. (JOI'Il. 344.)

- servindo de juiz de direito póde presidir ,a·
jury para jul!!;amento de processo crime em
que tivesse sido formador da culpa, ou sus
lenLado ou revogado a pronuncia. Circo 105.>
29 Dezembro 1843.

dep?t~do prov.incial. - Vid. Assembléas pro-o
VL11CLaes.

quando serve de juiz dedireito não paga novos
direitos. Ord. 30 Dezembro 1843. (JOt'n~

5 de 184.4.)

(Reg. 120, art. 438, §' 8) não é' competente
para conceder habeas C01'pUS. Av. 2. 0 12 Ja··
neiro 18h4, § L

- podem os presidentes de provincias 5llspender~

Circo 9. o 29 Janeiro 1Sá4.

(Lei 261. art. 19): não sendo os supplent'cs
amoviveis, só podem ser destituidos dentro
do tempo do seu legal exercicio, e como, e
em que casos. Av. 13.0.15 Fevereiro· 18,44.

- é competente na arrecadação dos bens do
evento. Ord. 4. Março 18á4. (Jarn.66.)

- supplenle: seus nomes não podem depois d8'
collocados na lisla, ser tirados da ordeJll d~
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suuslituição, podendo-se sim proceder, e
como conlra elles nos lermos da lei. Av.
27: 28 Março 18.44.-Vid. Av. 18 Setem
bro 1848. (COI'. lI1erc. 262,. 2.°)

J.UIZ (Coel. Proc. ado 165, Sli) não vence orde
nado do tempo em que não liver exercicio
em virtude de suspensão, sim desde que
for reintegrado no exercicio. Ord. 27 Abril
1liHú. (JOI'II. 124..)

promovido a outro qualqu.er emprego poga
por inteiro os respectivos direitos. Ord. 27
Abril 1Bliá. (J01'/!. 124.)

qne subslituir juiz de direito nomeado presi
denle tem dit'eilo a orUenad(l r1aquelle. s6
desde que lomar posse de prc~idente. Av.
Ô Julho 18M. (Jom. 19li. }

(Lei 261. art. 78. Reg. 120, urt. .1;50, § 1): de
clarou-se serem estas disposições relalivas
especialmente ás sentenças deu rJ itivas e quaes
proferidas pelos c1ilosjuizes e o.utros. Av.57,
30 Julho 18li4, § 3.

subslitue o juiz de direito ansente, ainda que
outro venha de fóra para servir de chefe de
policia. Av. 65, 9 Agosto 1844, § 1.

(Lei 261, art. 21, Reg. 1.1;3, art. 39) ({ue saJa
rios vencerá em medição ou demarcação. e
nas partilhas, e quaes de estada. ida e volla.
Av. 86, 30 Setembro 18hli, § 1, 2, 3.

(Reg. 120, art. 42ô etc.) executa, e como as
decisões dos inspectores da alfan~ega ou
multando os contrabandislas colhidos em
flagrante. Ord. 89, 3 Outubro 1844.

- e de orphãos (L~i 261, art. 1'17, 118 Reg. 120
art. 473, 47.&): estando separados, seus sup·
plentes lambem devem ser differenles. Av.
lil3, 1.4 OutubrQ 18.4&.

JUIZ (Lei 261, art. 116. Reg. U3. art. 2, S6, Dec.
276, 2li Março /,3 at't. 7) substituindo o elo
cível da sua comarca, exerce a sua jurisdic
ção, como o faria o dito juiz si e livesse em
exercicio. Av. 95, U Outubro 18/'4.

(Lei 261, art.17, § 7,1.16) substituindo os de
direito e do cil'el accumuJa a jurisdicção
civil e criminal. Av. 96. 15 Oulubro 18ft4.

a eJles se mandou f(}ssem remeUidos os PI·O-.
cessos flUdos e pendenles, e ({uaes da coo
servaloria Iogleza. que findára, e para que
fim. Circo 18 OuLubro 18há. (J01'I1. 290.)

sllpplente: póde ser demittido pelo pl'esidente
de provincia, quando este duvidar da sua
idoneidade, não Lendo prestado juramento,
e lomado posse. Av. 108, 2 Novembro 18áll.

e de orphãos não póde ser o padt'e. Av. '110, 6
Novembro 18li4.. Av. 29 Setembro 18!l6.
(Gaz. Off. 28 '/,'ol. 1.)

deve til'ar carta e seguir para o lagar dentro de
6 mezes, sob pena de considerar-se vago.
Circo 26 Nuvembro 18.&/,. (Jo1'n. 319.)

na côrle como pro-cederá quando apparecer
L10S correios Inula ali sacco de cartas arrom
bndu -Vid. COI'1·eio. Dec. Reg. 399,21. De·
zembro -l8!.1lt. art. 99. 100, e a respeito dos
seguro', art. 152, sobre applicação de prisão
ad. 27/'; na côrle. Dec. Reg. 637, 27 Setem
bro 18~9, ad• .&3.

- supplente paga 1:t/J de se110 de Jicença.-Vid.
Sello. Ord. 34, 12 Março 1845.

(Lei 261. art. 50. Reg. 120, art. 290 a 292)
não deve an les de suslenLação, nem depois
admitLir aos réos producção de testemunhas
sim de documentos que julguem a bem.
Av. 13 Maio 1.845. (Ja7'1l. 128.)



( 2S() )

JUIZ

J IZ faz parle, em que caso, da juncta de justiça
militar. Dec. !J19, 2ê Julho 1845.

- não póde ser ao mesmo tempo tereador de
camara. Dec. 429, 9 Agosto 18fL5.

(Lei 21 Outubro /'3, art. 31) deve intervir nos
inventarias de espolias de,estrangeiros. Av.
101, 16 Setembro 1845.

(Reg. 120, art. 278, 279) fica sem jurisdicçüo
no processo que formar, logo que elIe passa
a outrá juizo. Av. 10h, 29 Selembro 1845.

JUIZ

Av. 114, 26 Agosto 18/,7. Av. 1h6, 60u
lubro 18lt7. Av. 41, 13 Mnrço 18/'8. Av.
59, 9 Maio 18h8. Av. 61, 10 Maio 18li8.
Av. 66, 9.2 Maio dito. Av. 71, 16 Junho
1848, § 4. Av. 72, 16 dito, § 1, 2, 7, 8.
Av. 92, 11 Agosto 18.1,8. § 1. Av. 1h4, 16
Novembro 18lt8. Av.154, 27 Nm'embro dito.
Av. 6 Dezembro.dito. Av. 17. 0 16 Janeiro
1.849, § 2, Av. 22,023 Janeiro 1849, S 2.
Av. 27.°30 Janei,'"o 18/'9, § 10. Av. 37. 0 i3
Fevereiro 18/'9, §U. Av .. 91, 13AbriI181,9..
Av. 97,20 dito, § 4. Av. 108,25 Ab"il 18lt9_
Av. Ui,2lt Maio 181(.9, § 1. Av. 21h, 31
Agosto 18Jj9..

- ecompetente para processar, e como justifi.
cação de força maior que deu occasião á
arribada. Ord. e lastro 1.19, 25 Oulubro
1845, § 4 a 10.

di~poem sobre la~cha npprehendida por se
19norar a propnedade, o que não com pele
ás autoridades fiscaes. Av. 10 Março 18h6.
(.Tom. 85.)

- e competenle para verificação da construcção
de embarcações nacionaes aum de gozarem'
do favor concedido pelo arl". 36 Lei 18 Se
temb.'o 18h5. Ord. 59, 25 Junho 1846,
art. 1, S2.

(Refr· 122, art. 10) como contará o qua
triennio, e finuo como erá subs~ilui.do. Av.
61, 27 Junho 184.6 ..

suas fllncções nos recursos da qualiucação de
votantes.·-Vid. Eleições. Lei 387,19 Agoslo
1846, art. 33, 3tJ, 37,38,126, § 1, n. O 3,
e mais funcções eleiloraes. Av. 129, 9 No
vembro 1846, § 1., 2, 5. Av. 156, 21 De
zembro 1846, S8. Av. 8. 01 Fevereiro 18h7,
§§ 1,2. Av. /,. Fevereiro 18/,7. Av. 12. 0 11
Fevereiro 1847. Dec. 500, 16 Fevereiro dito.
npc, õOlt, 20 dito. Av. 19.020 dito, § LI. Av.

6. o 8 Março dilo, S i. Av. 6h, 6 Abril
18li7, § 1. Av. 72, 14 dito, S1. Av. 91, 7
Junho 1847, § 1,2. Av. 99, S Julho 1847.

JUIZ removido foi mand'ado considerar como
reconduzido. Dec. 26 Agoslo 18lt6. (Ga:; ..
OU'. 1. vol.1.)

- não póde ser o feitor de alfandega. Av. 94,17
Setembro 1846. Av. 21 Setembro dilo_
(Gaz. cito 22 voto 1.)

- não vence ordenado substituindo o juiz de
direito, quando este estil com licença, mo
leslia elc., vencendo tambem ordenado,
salva a 5." parle. Av. 3 Outubro 1846. (Gaz.
Off, 32 vol. 1.) Av. 21 Outubro 18.46. (Gaz-.
cil. ,.() vol.1.) Ord, 134,11 Novembro 18M5
- \ id. Av. 9 Agosto 1848, infm.

(Lei 261, art. 69, 70. Reg. 120, art. 209) em
quanto se não de.cid.e o recurso deUe !n~er
poslo, os autos prmclpaes estão no seu JUIZO•.

Circo 7 Outubro 1'846. (Gaz. cito 34 voto 1.)

que excedeu q0atri'ennio, recebend~ o res
pectivo ordenado, declarou-se ter Sido bem
pago. Av. 13 Outubr:o 1846. (Gaz. cito 39·
vol. 1 ..)

- como e pago quando o de direito se demora
na capital, depois de finda a assembléa pro
vincial. Ord. ~07, iI, Outubro 1846.

- paga novos direi los, segundo a lotação defini
tiva. Av. 118, 26 Outubro :1846.
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JUrz como procederá sobre recusa dos tabelliães
do registro de hypolhecas ao cumprimento
de seus deveres. - Vid. Hypothecas. Dec.
482, 14 Novembro 1846, art. 31.

que logar occupa no conselho de recurso de
qnalificação de votantes. Av. 12.0 11 Feve
reiro 1847.

(Reg. 120, 287, 288) supplente não em exer
c!cio, como delegado submette suas pronun
CIas a sustentação. Av. 9 Março 18.47. (Gaz.
Off. 160 vol. 1.)

passando a servir como juiz de direito não
póde accumular. Av. 12 Março 18A7. (Gaz.
Of[. cito 162 vol. 1.)

(Reg. 133,26 Fevereiro 112, art. 3): declaração
sobre incompetencia de substituição, e por
que. Av. 18 Março 18.47. (Gaz. cito 1.69
vol. 1.)

e de orphãos e vereador não se póde ser e[ec
tivamente. Av. 71" 1.4 Abril 18117.

- não póde mandar voltar guarda nacional preso
á o·rdem de seu capitão. Av. 16 Abril 18117.
(Gaz. cito 192 vol. 1.)

depu tado provincial, póde d umnte as sessões
exercer o seu cargo, não accllml1lar. Av.
78,16 Abril 181,7.

reconduzido ou novamente nomeaclo que di
reltos deve pag-a!'. Ol'd, 78, 15 Maio 18.1,7.
Av. 22 Ma!'ço t 851 (Dia)"; 8658,)

t

'- 'Como deverá proceder na formação dos pro
ce'sos sobre apP"ellensão de navios de tra
fico de Afr'icallos, e sobre a emancipação
destes. - Vid. Afl'icanos. Av. 88, 29 Maio
HH7.

JUIZ respeclivo como faria entrep;a dos bens arrc-:
matados do extincto vinculo do J aguára.
Vid. f7inculos. Dee. Reg. 528, 22 Agosto
1847 art. 11.

reconduzido não paga novos direitos. Ord.
150 e 151, 9 Outubro 18h7. Av. 7 Dezem
bro 18á7. (Gaz. Off. 187 vol. 2.)

e de orphi"los declarou-se dever-se dar de sus-,
peito em inventario em que apparecesse
como parte seu primo co-irmão. Av. 18
Outubro 18h7. (Gaz. Off. 147 vol. 2.)

(Reg. 120, nrt. 63) servindo de chefe de poli
cia vence o orJenado do seu logar e a res
pectiva gratificação. c não o de juiz de di
reito. Av. ú Dezembro 18h7. (Goz. Off. 1.85
vol. 2.)

eslá :lll to!'isado para nomear os tabelliães do
judicial que peranle elle lem de servir. Av.
175, 1.hDezembro 18!17.

no Rio Grande do Norte substitue o juiz
de direito chefe de policia em quaesquer
casos. Av. 29 Dezembro 1847. (Gaz. Off. 1
10l. 3.)

supplente que aceita e exerce o cargo, sendo
iuiz de paz, não póde rehaver este logar,
sem nova eleicão. Av. 15 Fevereiro 18,.8.
(Goz. Off. 37 ;ol. 3.)

substituindo o juiz de direito vence só a 5.·
parle por 11.1e ser applicavel o Dcc. 27 Julho
18[~6, art. 3 e em que casos. Av. 9 Agosto
18ú8. (Cor. Mcrc. 218.)-Vid. Ord. 155.30
Novembro 1848. Av. 19 Junbo}.8Ú9, (Diar.
8132.)

substituindo juiz de direilo ou chefe de poli
cia conforme art. 53; 211. S10 Reg. 120.
recebe o ol'denndo daquelle, quand.o deixar
de perceb·e-lo. Lei 516, 28 Outubro 181,8,



JUIZ

( 28~ )

JUIZ

art. 18; substituindo juiz de direito que
não percebe ordenado, recebe todo. Ord.
25 Janeiro 18á9. (Diar'. 800li.) Ord. 15,4, 9
.Junho 1849. Av. 1.2 dito. (Diar'. 8129.)
Vid. Av. 209, 22 Agosto 18,49, infra.

JUIZ dá posse e juramento aos delegados de po
licia em que casos. Av. 87, 11 Abril 1849.

- não póde conhecer de pronuncias proferídas
por seu irmão. !v. 109, 26 Abril1.8lt9.

que servir como juiz de direito e chefe de po
licia: a respeito de ordenados é-lhe inappli
caveI o Dec. 27 Junho 1846, á vista do
art. 18 da lei orçamento vigente. Av. 30
Abril 1849. (JJiar'. 809á.)

(Lei 261, art. 1/,. Reg. 120, art. 36) não póde
exercer cargos de commissão alheios da ma
gistratura, e gaaes. Av. 145,29 Maio 181&9.

supplente : sendo impedido não pode verea
dor algum conhecer de causa em que a ca
mara respectiva for inleressada. Av. 207,
16 Agoslo 1.8á9.

que substituir de direilo removido, percebe o
ordenado deste mostrando que o perdeu por
se não apresentar em tempo no seu logat',
etc. Av. 209, ~2 Agoslo 181,9. Av. 222, 6
Setembro 1~49. Av. 11 Oulubro 18L19.
(Diar', 8228,) Av. 30 NovemLro 1849. (Diu!".
8269.)-Via. Av. 26 Oltlubr'o 1850. (Diar·.
8543. )

quando recusa admitlir nggravo é legal a cnrta
testemunhavel para o jl1iz de dircilo.- Vicl.
Ar. 215, 1 Setembro 1049.

(Reg.1Ic3, art, 1. Dec. 15Jnnciro 39fieg.120,
art. 250) é competenle pnl',1 julf\Hnusj>,üção
de juiz de paz, e CuOlu. A,. :!lll), 1 () t\ 01 em,
bro 1849.

JUIZ (Lei 261, a,rt. 18, 19): snpplente eomo
serão nomeados e quando. Dec. 649, 21
Novembro 1849,

(Reg. 120, aFt. 32) foi e como modificado
quanto á reunião de termos debaixo da ju.
risdicção de um s.6 juiz. Dee. 651, 2.4 No
~embl'o 1849.

avalia os bens das ordens regulares, e como,
e para que fim. Dee. 65.5, 28 Novembro
1849, art. 1, S 3, k.

é mero executor de sentenças crimes, e não
lhe é licito altera-Jas ou substitui-las, AT.
2.56, 2l, Dezembro 1849.

(Lei 261, art. 19) supplentes: resolverão-1I6 du
vidas sobre nomeações. Av. 20 Março 18õO.

das execuções do logar em que o réo estiver
é o competente para a liquidação da multa.
Av. 3l~, 5 Abril !850.

e de orpbflOs é prohibido de commercíar sa~\'o

C.omu. Cod, Com. arts. 2,3.

processa os crimes de moeda falsa, roubo,
homicídio, resislencia, tirada de presos, e
quaes e como, Res. 562, 2 J olho 1~50, exe
culado pelo Dec. 707, 9 Outubro 185~, e
art. 2, 10, 16, ainda que seja em novo Jul
gamenlo. Av. 20 Novembro 1850.

como é promovido a juiz de dir~ilo. Dec. 687,
26 Julho 1.850, art. 1, S§ 1, 2, commuoica,
e como as remoções dos de direilo art. 22,
quando subslituem esles ou os chefes de
policia que gt'a líficação vencerá, art. 28,
expl. arl. 1., § 1, pelo Av. 24 ALtil 1851
(Diar'. 8683.); c o ;11'1. 28 pelo Av. 30 Agvit-o
1851. (J)iar·. 8790.)

(Lei 2()1, art. n, 69, § 3, 72 Reg. 12~. 3rt.
2L18, 44ó) não póde ser dado de suspeIto Da



(~ )

JUIZ

formação da cnlpa ainda em gráo de re
curso; que só tem 101'ar da sentença de
sustentação ou revogação, e por que. Av.
14 Setembro 1850.

Jmz

ejuizes commissluios a respeito de quehral;
e com que recurs/)o D..c. 738. 25 N()\'emltr~

1850. art. 99. 1 JS. t 19. t8~. 185. 181).
exp. por Av. S Julho JS·H. (Dim'. 87ÕO); e
Av. 25 Agosto 1351. (DiaJ'. 8780.)

JUIZ sobre decisão de que se appellára. cclOdem
nrlndo plll'desobediencia. insu\los e tlmeaças
feitas a bordo de naviu a ~uarda da alfan
dega. Ord. 122, 16 Setembro 1850.

- e de ol'phãos é incluido na lista da resel'va da
guarda nacional. Lei 602, 19 Setembro
1850, arl. 12, § 3, faz parte do sen con
spluo de revista, e como é substituido art.
21 executo por Dec. 722, 25 Outubro 1SS0
ar!. 3, 19, § 3, 43 e § ~ a 6, 52, tiO, 96.

sobre não cnmprimento de avocntoria de in
ventario pelo juiz de orphãos. que era in
competente. Av. 140, 30 Setembro 1.850.

~ não pôde arrematar, e porque, mercadorias
depositadas nas alfandegas.-Vid. Ord. 1t10.
t.0 Outubro 1~50.

~ substitue como, c quando auditor de marinha
nas apprchensóes de embarcações de Afri
canos e destes. Dec. 708, 14 Outubro 1~50,

15. a 1.9.

é competente p3ra inventariai' os bens de In
glez fallecido sem herdeiros presentes.
Vid. Bens. Av. 25 Outubro 1850.

(Lei 261, art. 17, S1): sobre competencia sua
no julgamento de contrabando.-Vid. Ord.
201, ti! Novembl'O 1850.

é competente para desempenhai' as obrigações
alll'ibuidas pelo Cod. Com. aos de direito.
e quaes. - Vid. Dec. 737,25 Novemb,'o 1850
art.6.

é competente para desempenhar as altribui
çôes conferidas ao~ tribunaes de commercio

UI

JUIZ é compelente para conhecer das injurias
impressas. ctc.-Vid. B(·s. Cons. e1ll Av. tS
J,meiro 1851. (Diar. 8õ1.4.)

- cumpre, e como precalorias dos juizes dGJ
feitos nos executivos con~ra deledor('s da
fazencla publica. Instr. ;\1 .Janeiro 1851 art.
13. (Dial". 8639 ; c outras diligencia:!. Or<l.
28 Abril 1851, art. 6. 7, H. (Diar. 8698.'

conforme o Dec. 687, 26 Julho 1850. deve
matricular-se. e como para ser dc:;pachad.
juiz. de direito. Av. 8 Fevereiro 11:151. (Diar.
8625.)

- da t.· vara na côrte foi designado preparadM'
dos processos do jurr. Dec. 775, U Abril
1851. (Diar. 8672.)

paga se110 do melhoramento de seus venci
mentos. Av. 20 Maio 1851. (Diar. 8705.);
e novos direito:,. e como. Av. 18 Agosto
18.>1. (Dia,'. 8782.)

- quando suhstitue o juiz do civel não percebe a
gratificação do Dec. 687,26 Julho 1850• .&....
! Junho '185J. (Diar.8713.)

do domicilio do corretor é o executor du
multas em que elle for condemnado no Rio
de Janeiro. Oec. Re~. 806. 26 Julho 18il
art. 22; (Diar. 8706); na Bahia. Dec. 807"
27 dito. (Diar. 8766.); em Pernambuco.
Dec. 808. 28 dito. (Diar. dito.)

- do logar de residencia dos executores da fa
zenda publica que devão ser presos. ser.
para i:!so deprecados; e como se aatisfaràe
as despezas. Ord. 6 Agoroto 1861. (O.ür.
8768.)

11
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J()IZ nomea. e quando. substituto ao porteiro
dos auditorios. Dec. 817. 30 Agoslo 1851.
art. 6. (Diar. 880ft.)

- foi o governo autorisado para augmentar. e
como. seosordenados. Lei 628. 17 Setembro
1851. art. H. S11 (Dial·. 8802); ex.ecutado
por Doc. 825, 21 Setembro 1851. (Dia,',
8811,)

- declarou-se em que impedimentos do juiz de
direito deve tomar a vara, e como. Dec.
826, 20 Setembro 1851. (Dim·. 8809.)

- quando podera fazer corrl.'ição pelo juiz. de
direito. Dec. Reg. 83ft. 2 Outubro 1851,
arte i; é e como, subjeilo â dila correição,
arls.6, 7,25,26 (Diar. 8822.); arte 31, § 5
(Diar. 8823.); arls. 51, 68. (Diar. 8824.)

- DO cartOl'io de seu escrivão prestão fiança os
agentes de leilão da praça do commercio
do Rio de Janeiro. Dee. Reg. 858. 10 No
vembro 1851, art. 7. (Diar. 8852.)

executa as decisões sobre moIta de que lratão
os arts. 89, 90 Cod. Com. Dec. 862, 15
Novembro 1851, arte 9. (Diar. 8855.)

- como deva dirigir precalorias para levanta
menlo, Fl.'nhora ou embal'go de dinheiros
no lbesouro. Av. 28 Novembro 1851. (Dim'.
8859.)

JUIZ de omeio, seu escrivão e meslres furdo abo
lidos. CODSt. art. 179, § 25.

-.JUlZ das ordens militares: erão os bispos Das suas
respectivas dioceses, conhecendo de todas
as suas causas civeis e crimes, t'ecorreodo
se delles para a meloa das ordens. Alv. 22
Abril 1803, S6. 7, e da da lorre e espada.
C. L. 29 Novembro 1808, § 17.

orr1in rip, ao Illesmo tempo de orpbãos se
III ar', n.JS vil1as Porto Alegre, Rio Grande,

JUIZ

S. Pedro, Rio Pardo, Santo Antonio Patru
lha, em S. Pedl'o do Sul. Provo 7 Outubro
1809. (CoU. Nab.); na villa da Barra em
Pernambuco. A.lv. 15 Janeiro 1810, § 6,
de cada anno subslitue o ouvidor da co
marca. Provo 14 Maio 1811. (Coll. lVab.);
eleição parcial c illegal em Guaralinguetá
em S. Paulo annulloll-se. Provo 13 Outubro
181lJ. (Cott. cit.), Do julgado de S, Romão,
em Minas crearâo-se dous. Alv .1,02.· 12 No
vembro 1814. (Coll. cit.); I'egulou-se o ser
viço delles quando um sahisse para fóra do
districlo em diligencia e se demorasse. Alv.
i2 Agoslo 1815; os da villa do Rio Pardo em
S. Pedro do Sul, de que escrivães se servi·
rião nas medições e demarcações. Alv. 11
Janeil'o 1817. (Cott. cit.); sobre prisão do
da villa de Arêas por desobedecer a pronun
cia do juiz das sesmarias. Provo 27 Maio
1819. (Coll. cit.); sobre ser legal uma subs
tituição, e eleição da villa do Rio Grande
em S. Pedro. Prov, 2.a 27 Oulubro 1819.
(CoU. cit.); procedimento criminal do da
villa de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
contra cnmara mandou-se ficar sem efI'eito
e porque. Provo 3 Agosto 1820. (Coll. cit.);
cl'earâo-se dous na vilIa de S. João da Ca
choeira em S. Pedro. Alv. 19 Dezembro
1822; passava as guias aos tropeiros do
tabaco de corda. lnslr. /, Fevereiro 1823·,
3rt. lt1, e tomava fiança ao pagamenlo dos
direitos do mesmo art. ft6; sobre excom
munhão fulminada pelo vigal'io conb'a o da
Sacra Familia em Macabé. Prov, 28 Feve
reil'o 1823; era obrigado a lir"r carla de
usança. Provo 18 Af!;oslo 1823; não o juiz
de barrele. Provo 30 dito; dons se crearão
na villa de Valenca. Ah. 'J.o 17 OUlubro
1823; dous na de S. Matheus no Ceará. Alv.
2.· idem; dons na da Imperalriz no Ceará.
Alv. 3. 0 idem; presidia á assemblóa elei
tora1.-Vid. Eleicões. Inslr. 26 Marco 182á,
Cap. i, § 2, 3; ~ua presidencia regulava-se
pela idade. Provo 23 Novembro 1826. (Coll.
Nab.); substituia, e como, e quando o presi
denle da camara, e corno lal o presiJentc
da província. - Vid. Res. 3." 31 Janeiro
1827. (Coll. cit.); seus emolumentos. Provo
28 Julho 1827, (Coll. cit.); sobre negnção
de vista pelo de Sorocaba, para embargos
de ob.e-subrepção á provisüo obre terras
tomadas para abértLHa de rUM. Av. 15 Julho
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1 28; parente alé h.o grão do vereador de
barrete não podia servir conjunctamente.
Av. 1 Setembro 1828; presidia ás assem
bléas parochiaes para eleição de camaras e
juizes de paz.-Vid. Eleições. Dec. Instr. 1.
Dezembro 1828, art. 2, h; sobre seus pro
Yimentosesuusliluicões. Av.·H Marco 1829;
não podia ~er tambem juiz de p3~, tendo
opção. Res. 21 Selembro 1829, art. 1, 2.
(Colt. O. P1·.) Av. 11 Dezembro 1829.
(CoU. Nob.); declarou-se como serião elei
tos. Av. 2.° 2 Outubro 1829 (CoU. cit.);
mandou-se obrigar um a sel'vir. Av. 2.° 8
Março 1830, (CoU. cit.); e vcreadol' cumu
lativamente não podia ser. Porto 8 Junho
-1831. Av. 17 Dezembro 1832; a I'espeito de
allribuições sobre guardas naciooaes subs
tituia nos julp:ados a camara municipal, e
como,-Vid. GUa1,da nllcional, Lei 18 Agoslo
1831, nrt. 138; nas villas de S. José do
Norle, Caçapava, Triumpho, e Alegrete
crearào-se. Res. 25 Outubro 1831, art. G;
e na vi)]a de Poconé. Res. 25 dito art. 2; e
na ,-iUa de Jaguarão. Res. 6 Julho 1832,
art. 3; e nas de Puli, S. Gonçalo, Principe
Imperial, Peracuruca, Jaicoz em Piauhy.
Res. 6 Julho 1832, lll'1. 6; e na Barra Mansa.
Res. 3 Oulubro 1832, art. 3; forão exlinctos
Cad. PI'OC. art. 8.

JUIZ de ol'pIJãos, na cidade da Babia era supe
I'intf.ndente da decima.-Vid. Decima. Alv.
27 Junho 1808, § 6.

- reun ido ao ordinario. - ViJ. Juiz Ol'dinol'io.
Provo 7 Outubro 1809.

c de [61'a do civel c crime.-Vil1. Juiz de fÓ1·a.
Alv. 2.° 3.· /, .• 15 Janeiro 1810. Alv. 13
Maio 1810. Alv. 1 Junho 1810. Alv. 2/,
Junho 1810. Alv. 1G Março 1811. 2 Alv. 8
iVIaio 1811, Alv. 23 Outubro 18:1 3. Alv. 14.
Maio 1814, Alv. 10 Dezembro 1815. Alv.
15 Maio 1816. Alv. 27 Junho 1816 § 7.
Provo 2." 6 Fevereiro 1817. Alv. 2.° 9 Ou
tubro 1817. Alv. 3.· dilo. Alv. 10 Maio 1819.
Alv, 26.Julho 1819. Alv. 4. Outubro 1819.
Provo 1." 31 Janeiro 1820. Alv. 1.°3 Julho
1820. Alv. 10 Fevereil'o 1821.

JUIZ da cidade como procederia sobre adjudica
ção de casas penhoradas, em que se pedira
"isla para embargos.- Vid. P1'OV. 12 Agosto
1812. (Cotl. Nab.); da cidade do Rio de Ja
neiro como seria substiLuido. D~c. /, Setem
bro 1812; condemnou-seoeslylo de passaI'
mandado separado para citação de cada
um dos interessados em llarlilhas. e de cada
testemunha. Provo 1." 23 Julho l8lia. (Cott.
Nab.); forão mandados observar o seu regi
mento nas providencias, e quaes que lhes
dizião respeiLo. Alv. 2h OuLubro 18ih; repro
vou-se o abuso de cobrarem-se no juizo {)
por cento de emolumentos das arremata
ções. Provo 29 Maio 1815 (CoU. Nab.); O. § 3
do Alv. 16 Setembl'o '1814, mandou-se ob
servar liUeralmenle. 050 se estendendo a
"ppellações interpostas de juizes de orphãos
para as provedorias. Provo 10 Junho 18'15.
(B. Cam. extl'. 2); em que casos póde in
quirir ou conlar. Alv. 26 Abril 18l6. (Colt.
O. Pr.) Provo 8 Oulubro 1821 (CoU. Nab.);
para a vil1a de S. Vicente das Lavras no
Ceará creou-se. Alv. 27 Junho 1816 § 3; sol
veu-se duvida sobre dependencia invocada
de inventarios, pelo juiz de f6ra para com o
dos orphãos. Provo 2.· 6 Fevereiro 1817.
(CoU. Nab.); ratificou-se e revalidou-se no
meacão de um no Ceará. Dee. 2.· 12 Julho
1819; como zelaráõ os expostos de côr em
sua liberdade. Provo 21 Fevereiro 1823;
sobre avocaloria ao da côrte expedida pelo
conservador brilannico solucão. Provo 25
Fevereiro 1823; para a vill~ de Valença
creou-se um. Alv. 1.° 17 Oulubl'o 1823; e
para a de S. Malheus. Alv. 2.° idem; e pan
a da Imperatriz. Alv. 3.° idem; tirava, e
com que emolumentos suas cartas de usança.
Provo 18 e 30 Agosto 1823; declarou-se
privativo o da Praia Grande, para inven
taTio anlerior á divisão do Lermo. Provo 21
Novembro 1823; sobre arrecadação de disi·
ma de suas senleneas. Res. 4." 26 Abril
182/J (CoU. Nab.);· ao de Nova Friburgo
declarou-se não dever ingerir-se na admi
nistração dos bens pcl'teocentes aos colono.s
suissos, e pai' que. Porl. 1.' 19 Dezembro
1824. (CoU. cit.); por que lempo devia servir
o nomeado de barrele cm subslituicão do
que fora eleito por um anno, decidi~-se, e
como. Provo 1.' 7 Fevereiro 1827 (CoU. cit.);
certidão de corrente de decima se mandou
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que novos e velhos dirrilos pa~a de sua carta.
-Vid. Novos, etc. Dec. 25 Janeiro 1832.
Taus.

- a elle remetle o juiz de paz as consas achadas
não reclamadas quando excedão a sua alça
da. Cod. Proc. art. 195.

JUIZ: s1io-lhe entr€'gup.s os Indios para providt>D
ciar cllnrerme a Ord. liv. 1. til. 88, e da-los
a suldada. Lei 27 Outubro 1831 art. 4, 6.

feitos que lue não pertencessem, visto o arl.. 10.
Di p. Provo mandou-se fossem remellldos
aos juizes :nnnicipaes e de direito. lnstr. 13
Dezembro 1832 art. .&0.

- lo~o CJue arrecadar dinheiros provenientes dos
bens de d•.'fllOctos e auzentes. de\e recolhe·
los aos corres das lhesol1l'arias provinciaes,
para se fazerem, e como pagamenlo ás par
tes. Lei 211 Oulubro 1832 arl. 91.

da villa do E,pirito Santo do Serrito no Rio
Grande do Sul creou-se. Res. 6 Julho 1832,
art. 3, e na Barra Mansa no Rio de Janeiro.
Res. 3 Ouluuro 1832 ar!. 3.

- em que numero, e por que maneira, e entre
que cidadão é nomeado. e substiluido, c
com que allribuições. Disp. Provo arl. 20.
InsLr. 13 Dezembro 1832 arl. 9 a 16. alLe
rano pela Lei 26L, 3 Dezembro i8!!1 art.
117. Re rr • 122, 2 Fevereiro 1842 3rt 9.
Rpg. 1~3~ 15 Março 18lJ2 art. Ú. 5, 6.-Vid.
Res, 96, 30 Oulubro 1835, tUrra.

1-

JUIZ: é pelo de paz informado. e para que fim.
acerca ele menores. desassisados. orphãlls,
nhandonados. de dirp1Los a favor de indi
yíduos que se não administrem; e cO,mo
oeverá providenciar a respeilo. Lei 15 Ou
tubro 1827, arL 5, § 11.

da cidade da Victoria: revalidados foriío actos
por elle praticados. apezar das nullidades
da sua eleição. Res. 23 Agosto 1828.

c:onceder a um, e ullimar. não obstante o
lli"~larnenlo ele contas. Provo 2.- 2 Abril
182í (CDU. cit.); qmlDuo expedisse precato
ria cilalllria para reinos estrangeiros devia
se diri~ir ã secretaria dos npgocios estr:lD
~eiros. c para que fim. Av. 2. -12 Maio 1827
{(CDU. cit.); ~obre a ilIegal percppção de
emolumentos .Iobl·anos nas parlilh:ls pelo
da côrte. Porl. 31 Março 1828. (CoU. cit.);
sua eleição clImo cuntinuou :I fa7er-se. Av.
:li Man;o 1829; sobre falsificação de uma
eleieão 0:1 ,iIIa da Parnahiba em S. Paulo.
Porto ,9 Setembl'o is;31. (CoU. Nab.); con
{liclo entre um e o ouvidur COm1Dt:lteu-se á
Casa d<l sopplicação. Av. 13 Setemhro183L
(CDU. cit.)

- não podia accomular as fllDc~õesde juiz de paz;
tem' opção. Res. 20 Setembro 1829arls.1, 2.

- para C~S31' com orphã de sua jlJri~di'cÇão pedi a
licença ao {;overno. Lei 22 Setembro 1828,
al't. 2, S ! I; podem sem depender de licen
ça, Res. 111l)el.embro 1830.

- que atlribniçóes CODSerfOlJ, exlinclo o Df!zem
hnr:ro do Paco. Lei 22 Selcmbro 1.828 ado,. /

2, § !J. 5.

- foi encarregado da :trrecadação e administra·
ção dos bens dos derunctos e aUl.enLes. e
como. Lei 13 Novembro 1830 art 1 elc•• 3.
Reg. 143. 15 Março 1842 art. 5, § 11.

seus escriv[\es.-Vid. E cl'il'ào.

appellações deHe intel'postas conhecem as Re
lações. Reg. 3 Jun il'o 1833 art, 9, § 6,

- da villa de Poconé creou-se. Res. 25 Outubro
.18?-1, art 2.

- é o encarregado dos bens dos lndios no res
peclivo municipio. Dec. 3 Junho 1833.
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JCIZ éeomp"tente, em qoimlo o poder ]ct:i~]ativo

não prlllidenciar a rc~pcilo. para nomear
lhesoureiros do juizo. Av. 8 Julho 1.833.

- não é compelcnte para proce~sar libellos de
justificações de dividas que crrd,)rcs do f<ll·
lecido rf'f)nciriio etc. Av. 17 Julho 1833.
(Cor. 00'. 33 T. 1.)

qu:mclo for parte ou se dér ou for dndo de sus
peilo lem 10~ar a substituição conforme o
art. 33 do Cou. Proc. Av. 16 Agoslo 1833;
ou qnnndo imprdido temporariamenle.
Av. 2 Selembro 1833 § 1. Av. 25 Outubro
183~. Av. 31 dito. Av. 11 Novembro 1.833.
Av. 1úJunho 163.&.-Vid. 20 Outubro 1837.

(Disp. Provo art. 20. Lei 3 Nov. 1830. art 2.
Lei 24 Outubro 1832 art. 91): f~llecc()do

algucm intestado, sem herdeiros forçados, e
só com alguns mais remotos, 011 não as ha
vendo, compete·lhe o inventario e não ao
juiz municipal. Av. 28 Agosto 1833.

- póde ,ser omcial da guarda nacional, si não
requerer dispensa na conformidnde do art.
8, S23 dito. Dec. 25 Outubro 1832. Av. 9
Selembro 1833.

- não pôde accumular as fnncções de pl'ocura
dor fiscal, visto o art 112. Lei h Outubro
1831. Av. 20 Setembro 1833.

- do prodllcto dos arrendamenlos vencidos e não
cobrados dos bens dos Indios. e dos que se
vencerem, deve fazer applicação ao seu sus
lento. vestuario e curativo e f,lzer afisenla
mento, e c~mo. Av. 1.8 Oulubro 1833.

perante elle promovení o solicitadol' de resi
duos a :ll'recadação das heranças jacentes.
Dec. i9 Oulubl'o 1.833 pr.

não recebe das arrecadações os emolumentos
do Alv. 18 Outubro 1iGO, mas só os que lhe
competil'em pelos aclus que praticar, e por
que. Av. 8 Novembro 11;33. Av. 27 Feve
reiro IBM § 2.

Jmz não tt'm distinclivo ~e n50 a f:?r:lvid:lde e
dccencia no trajo. Af, 11 NOfelllLro 1833,

- de"fe remetter pnrll o arsenal os orphãos do
termo em eslaclo de serem arplicacfos a of
ficios. Av. 21 NO\'embro 1833, referido em
Port. 23 Agosto :183&.

é competente para cobrança das dividas activas
do juizo dns ausentes, e como. Ord. 6 De
zembro :1833.

qunndo não remell!'I' os dinheiro provenien
tes dos bens dos defuntos c ansentrs. reque
rem os procuraclores fiRcaes pelos meios
compelentes. Ord. 3 Janeiro 183lJ.

na forma da Ord. IiI'. 1, tit. 88. § 3J, devia
fazer recolher os dinheiros dos orpb5lls á
arca forte que deve ter a camara munici
pal, se~lIndo o ar'l. llS. Lei 1 Oulubro 1828,
e § 6, Alv. 2ú Outubro :1814. Av. 31 Ja
neiro 183~.

é competente, conforme o art. 2. Lei 22 Se·
lembro 1828, art. 2. Lei 3 Novembro 1830,
3rt. 20, Disp. Provo para prover á arreca
dação e adminislração dos bens de ausen teso
e conheceI' e julgar as habilitações de her
deiro dos defunlos e ausenles, e causas que
dellas nascem e suas dependencias, não po
rém as acções e execuções inlentadas e pro
venienles de direitos reaes e pessoaes dos
mesmos, cujos bens se tiverem arrecadado,
que poderão Rer promovidos pelos cmadores
e adminislrailores. Av. 25 Fevereiro 18M.
Av. 27 dito, § 1.

- declarou-se que em auxilio e não em emba
raço da arrecadação nos termos da Lei 3
Novembro 1. 30. :l1'l. 2. se encarregou aos
colleclores o disposto no Reg. 1ú Janeiro
1832, art. 33. Av. 27 Fevereiro 18M, § 1;
declaro por Av. 28 Maio 183J, § 1.; a re
messa que elle fizer do produclo dos beos
de ausentes deve ser o resuhado das contas
que annu:llmente e qnando conviei', toma
rem :lOS escrivães e adminislradores legaes.
Av, 27 Fevereiro cit. S h.
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JUZ: declarou-,e achal'·~e I evogada a Ord. liv.l.
lit. 88~ S l15, c(lm a ]imilação do m-L 20
Disp. Prov., perlencendo ás jusliças ordina
rias o conhecimenlo das causas nelle não
especillcadas. sem obstar que sejfio inleres
sados menores. como ~ulorcs ou réos. Av_
17 Abril 183ú, § 1; devereguJ[lrmente tomar
conlas ao· curadores administradores dos
bens de ausentes da mesma rorma que aos
dos orphãos, fa~elldo recolher ao corre seu
produclo liquido ou sell rendim DtO, § 2;
suas appelJações deHll1 dirigir"se ás nela
ções conforme Reg. 3 Janeiro 1833, art. 9.
§ 6-§ 3.

dere abonar aos curadores e administradores
de bens de ausentes a vinlena ou saJario que
julgar rasoalel. Av. 28 Maio 183lJ, S2; deve
dellnilivamente arrecadar para a fazenda
nacional aquelles bens a que se não descu
brirem donos nem hel'deiras pelas respec
livas pl'ovedol-ias de capeJlas e residuos. § 3.

é juiz de i.' Inslancia á \'ista do art. 2. § 1.
Lei 22 Selembro 1828, e por isso p6de
conceder faculdade ao escriviio para ler
ajudante, e nomear scus officiaes. Av. 12
Junho 1834.

- é competente, conrorme a Lei 22 Setembro
1828 art. 2 § 5; c Lei 3 Noyembro 1830
para invenlario de intestados, ainda que os
ascendentes, ou descendentes ou colJateraes
estejão present.es no 10gl1l', necessitando ha
bilitação, e por qUE'. Av. 30 Junho 1834,
§ 1; não porém pl1ra o de [alJecidos com
testamento, inslituindo menores presentes,
aindil que conste havel' ausentes com di
reilo 11 dispularem 11 berançl1, § 2.

para ractma de invenlario é o ào domicilio do
defuncto, niio o da residenciFl dos herdeiros:
em um iDl'enlario e uas dependencias só
dere haíer um pOL'anle o qual requeirflO os
herdeiro e in teressados por si Oll seus pro
curadores. A'í. 1 Julho 183[1.

si cumpre o Dec. 3 Junho 1833 ácerca dos
Indios devem a- camaras indagar. dando
parle para proceder-se. Av. 31 Julho 18M.

JUIZ

JUIZ é oom]lelente. á vist:l do art. 20Disp. Prov.,
<lrt. 2, § 5, Lei 22 Sel. 28, Lei 3 Novembro
1830 para as habilitações de herdeiros de
c1efuntos e ausentes, qU:lndo os bens eslejão
no lermo, quer aqueJles existão ou não no
mesmo; compele·lhe invenlnriar os bens de
<lllsentes a que d'anles procedião os prove
dores de defuntos eausentes, cumprindo aos
fiscaes da fa~enda pedir audiencia dos pro.
ccssos de habilitação, quando intenderem
serem dolosos, e aos juizes cumprir o dis
posto na Lei 9 Agosto 1769. Av. 12 e 26
Agosto 183.&.

são-lhes entregues os escraros recolhidos ao
calnbouço. e não reclamados dentro de seis
mez,es. Av. 12 Agosto 183ft.

que obli'íer licença, não a aproveita para "erea
dor. Porto 13 Agosto 18M.

- é autoridade judiciaria conrorme o Cod. Pr.
ar!. 156. Av. 26 Agosto; 24 Novembro §.&.
183.&.

quando não liver offieiaes para executar pri
sões, requisita-os ao de paz e municipal.
Av. 2.& Novembro 18M, § 4.

não presta a fiança que exigia a Ord. liv. t, til
88, § 54, e por que, Av. 28 Novembro
1834.

não é crmpetenle para inventario quando não
houvel' interessado meDor de 21 annos, á
vista da Re:;, 31 Outubro 1831. Av. '28 No
,"embro 183ft, § 1; nem quando houver le
galaria menor de 21 anDOS, cumprindo-lhe
6 a arrecadação do legado, quando aquelLe

não liver pai. § 2.

- a elJe ~e devem dirigil' os administradores
de casas de expostos para na conformidade
da Ord. lív. 1, til. 88, S 13, se darem de
soldada. Av. 19 Janeiro 1835.

recommcnJou- e que entrassem para o cofre
com as quantias prO\"enientes dos bens de
defuntos e ausentes. Circo 31 Janeiro 1835.
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JUIZ na côrte ordenou-se enviasse á recebedoria
as cerlidões exip;idas pelo Dec. 27 Abril
1.812 e Reg. 16 Janeiro :1832 art. 27" e
como organisadas. Av. 9 Março 1835.

- deHes se exj~em de 6 em 6 mezes, conforme o
art. 2, § 8. Lei 22 Setembro 1828, as contas
dos adminislradores e curadores dos bens
de defuntos e ausenles, e como documen
tadas, obrigando ·se os thesollreiros das pro
vedorias a presta-Ias, e como na tbesoura
ria. Cic. 30 Maio Porto 20 Julho 1.835.

deve conforme, a expres,a disposição do art.
9J. Lei 211 Outubro 1832, recolher aos cofres
das thesoOl'arias os dinheiros provenientes
de hens de defuntos e ausentes á proporção
que se forem arrecadando, havendo as partes
pap;amento por deprecadas legaes. Av. 15
Julho 1835 § 1; por seu mandado quando
se habilitem interessados anLes de effec~

tuada arrecadação e remessa de di.nheiros,
se fazem os pagamenLos e enLregas sem re
metLer-se ás tbesourarias, § 2; e como estas
se farão, § 3: seu thesoureiro é preferido
para deposilario de quantias antes de re
mellidas ás tbesourarias § li.

_ perante elles se distribuem os Afr icanos ap
prehendidos, em qnanto se não p6de faze -los
re-exportar. Av. 23 Julhu 1835.

não pôde segundo a Ord. Liv.1, tit. 62, § 32,
tit. 88, S 22 etc. Lei 22 Setembro 1828 ar t.
2, § 4 e5 e Lei 3 Novembro 1830, venjel' os
bens de raiz de defuntos e ausentes, mas
aproveita-los. Av. 24. Julho 1834 S 1; 3
Agoslo 1835 § 1.; a Lei 211 Outubro 1832
art. 91 não revogou a Ord. Liv. 4, ti.t. 96,
S2, e Liv. 1, tit. 90 e Lei 3 Novembro 1830,
e só acautelou a boa guarda dos dinheiros
provenientes de ·taes arrecadações e admi
nistrações para se não demorarem em po
der dos administradores e thesoureiros par
liculares. Avs. cil. §§ 2.

_ ê maglstrado, e como tal comprehendido nà
Lei 12 Agoslo 18lH,art. 11, S 7. Av. 7
A~MlO 1.835.

JUIZ preslava juramento perante a camara muni·
cipal. por que a Lei 3 Ou tu oro 18M., art.
5, S10, revogou o art. 50 do Cod. Pr., e
re~labeleceu o art. 54, Lei 1. Outubro 1.828
de accordo com a Lei 4 Dezembro 1830,
art. 2. Av. 13 Agoslo 1835.-Vid. Av. 29.·
H Jllnho 1843 infra.

da côrle ordenou-se recolhesse ao cofre toda
as quantias existentes independente de li
quidação. deduzidas só as despezas judiciaes,
devendo todas as mais pertencentes a her
deiros ser pagas no lhesouro, á visla de de
precadas suas e qne o mesmo fizesse de 3
cm Ires mezes. Av. 30 Selembro 1.835.

da côrte e municipio neutro é nomeado pelo
governo entre os bachareis formados com
os requisitos do C. Pr. art. Ali, e com o or
denado de 1:600.)'t>. Res. 96, 30 Outubro
:1835, como é substituido pelos do civel.
Dec. 12 Fevereiro 1836, amp1. pelo Dec.
15 Março dito, subst. pelo Dec. 133, '2.6 Fe
vereiro 18112, ampliado li capital da Bahia.
Dec. 291, 6 Maio 18lt3, decl. por Dec. /'(}3',
12 Fevereiro 1845.

por de~re~adassuas como se faz pagamento, e
que JustIficações são precisas, conforme Lei
24 Outubro 1832, art. 9. Lei 4 Outubro
1831 art. 90, declarou-se.Off. 6 NovemlJro
Circo 14 Dezembro 1835. Ord. 125, 28
No vernbro 1838.

sua nomeação devia reformar-se inalteravel.
mente de tres em tres mezes. Av. 9 ovem·
bro 1835.

seus conflictos de jurisdicção com os juizes
municipaes decidem os presidentes em vÍL'
tude da Lei 3 Outubro 1834. art. 5, § 11 e
Reg. 3 Jflneiro 1803, ado 61, Av. 9 De
zembro 1.835 .

da côrte ordenou-se examinasse e relacionasse
as quanlias e bens recolhidos que na forma
da Lei devessem ser enlregnes. a.os prove-
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dores elo!' resíduos e cllpellas por ~e presu
mirem H'm duna!', parn depois se rf'colhcr
ao cofre o produclo dos \'agus. Av. 7 Janeiro
1836.

JUIZ podia cumolati\la~enteser no me~mo I"rroo
o prul'f'I';;nr du curslI juridico. Av. 26 Feve
reiro 1836.

da côrte ordrDou-se fizesse recolhpr ao re1'pec
tivo C(Il're as quantias provt'nienles das arre
matações de st'rviços de Afriranos, até haver
cofre para o dito fim. Av. fi Março 1836.

não dpve remettPr os autos de arrecadarão e
adminislrarão de hens de ausentes, mas' sus
penuer ul!e'rior procpdimpnto, l(t~o que pela
compl.reoria de seus donos, dl.'ixpm de ser
de ausenll's, por que se~l1ndo a Lei 3 No
vembro 1830, ar!. 2 tpJ]1 cessado a admi
nistração. Av. 26 Abril 1836.

t deve recorrl'r ao de direito para inslrucções.
Av. 10 Maio 1836, nãu póde no civel rece
be-la obrigalorias. Av. 27. 0 10 Junho 1843.

o pl'otesto do presidenLe da ('amara municipal
nflo ])odia invalidar as prop(lslas pela mes
ma feitas para tal cargo, nem obstar ás no
meDcões em conformidade do Cod. Proc.
art '3ft e ]nslr. 13 Dt'zembro 1832, art.12.
Av. 28 Setembr0 1836,

podia cumulativamente ser o parocho. Av. 15
Fevl'reiro 1837, S 3, não Loje, Av. 110,6
Novembro 18ft&.

deve arrecadar e fazer administrar os bens de
es lrangeiro fl'ancez flll1ecido, e entrega -los
30 respeclivo consul ou vice-consul. Av. 18
Fc\'ereiro 1.837, S 1; não deve admitlir jus
tificações de dividas, e mandar fazer paga
mentu de bens de defuntos e ausentes, com
petindo aos credores demanda-Ius devida
mente perante as justiças ordinarias, e
como, §~.

JUlZ na côrte recebia os Africanos que erão dis.
})ens;ldo~ nas obras publicas. Av. 11 e 20
Auri11837.

a orpllão bra~ileiro deve nomef:r Iulor brasi
leiro. Av. 8 Junho :1837.

qunndo sUfpeitndo, loma confm'me a O. Liv.
4, IiI. 96, § 25, por adjunloo jllizrnunicipal
ou de direito, e por eslps quanuo o forem é
lomado. Av. 20 Outubro 1837; quando so
der ele suspeito não tem logar a O. Liv. !.
til. 96, e este av.; mas as di~posições dos de
ii Novembro 1833, ele. o que está c1e accor
do C(lm as Ord. Liv. 1. til. 97, § 8. Liv. 3 tit.
24. § 1. Av. 100, 2.& Setemuro 1838.

é competente, na forma do art. 2, § 6, Lei 2!
Setembro 1828 e Lei 3 Novembru 1830, para
iO\ eularios de intestados cujos herdeiros se
achl'Ul amenles e precisem babilitar-fe. Av.
33, 15 Fe,-ereiro 1838, § 1; e para conces
são de carIas de f'mancipação, conforme a
Lei 22 cito S ft; § 2; e para execução de
formações de partilha e"pedidas pelo seu
juizo por serem incluidas no 3rt 20 Disp.
Prov.-§ 3.

é compelente para quando se apresenlarem
herdeiros ('om formaes pedindo separação
de quinbões, que lhes couberão em ter
ras, del'erir-Ihes, ha\'cndo feito os inventa
rios e partilhas, o que se comprehende no
art. 20 Difp. Provo Av. 87,26 Julho 1838.

não póde accumul~r o cargo de vereador, e
pOl' isso o deixa vDgO. Av. 16ll, 17 Agosto
1839_

é i:ompetenle para fornecer o livro para carga
dasJeis geraes distriLuidas. confurme (IS arts.
21, 2ô, Rf'F;. 1 Janeiro 1838. .Av. 170,23
Setembro 1839.

é competente e não o consul para inventariar
e é,dminislrar os bens, e curai' dos filhos de
eslrangeiro fal1e('ido 110 Imperio. nascidos
110 Brasil. Av,\) Selembro 1l:l4t. (JIInt. 234.
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J 1Z de orpbãos não é competente p.lnl inven
lario entre herdeil'os maiores. ainda havendo
menor legatario de quantia incerta rema
nescente da 3." Âv. 13 Outubro 1 l.t1.
(JOI'Tl. :W·'.)

paga novos e ,'elbos direitos, e quae- de seu
titulo.-Vid. Novos elc. Lei 243, 30 ovem
bro 18ft I, Tab. § 2.

pejos acto que pra ti!.:" r perctlbe dobrados os
emolumentos doAlv. 2." 10 Outubro 17M.
Lei261. 3Dezeml'ro18á1 art.'21. Re!t.1lt3,
1.5 Março 18h2, Çll'l. 39,1.0.

si 5ão assiduos em fazer audiencia~ e cumprir
-eus deveres examinão. e cumo, os juizes
de direito em correicão. Lei 261, cit. ar!.
26, S lJ. Reg. 1.20, '31 Janeiro 1 4231t.
210.

onde o não houver serve o juiz do cível, e
onde este não existir o municipal.-Vid.
Juiz Municipal. Lei 261, cito art. 1.18. Reg.
120, cito art. 475. Reg. 143, cil. art. 2 § 7.

~ do agaravos de pelição e instrumenlo delle
interpostos conhecem as Relações e juizes de
direito quando, e corno. Lei 261, cil. art.
121. P,cg. Lt3, cil. art.. 8, S 2, ~.

da appellações deHe inlerpo ta conhecem as
Relações. Lei 261, cil. art. 12:~. Reg. 1.43,
cito art. ,§ 1., 9, 30.

informações, e quaes delles, e em que prasos
devem ao governo submetter os presidentes e
a estes os juizes de direito, e para que fiw.
120 cito [lrt. 37, 3 ,.&0.

livros respectivos, para \'crificar si procedet.
conforme o direito. Re~_ {20, cit. arl. :20 ..
Re"', 1á3, cit. arl.3, 36.

JUIZ de orphã05 POI' via dlt l'egra é Lambem mu
nicipal, salvos certos casos. - Via. Juir
lJJllniciplll. Re~. 120, cito arl. 473 a h78.
fie"'. 122, 2 Fevel'eiro iS.&-, art.6., 13.

q1131ldo (01' juiz dn cível não slá.. ubj ito :li

corr~ição. Rpa. 120, cito arl. 48í.

da côr'Le (;onLillua a e:l: I'cel' suas funCC'lw' como
lllé llgora, em quaoto .não [01' "~1pt'e~ad
e;n outro lngat' de ma~straltlr3.Reg'. 1lt3.
cil. arl. 7. '

deve fazer rigoro -amenle observar as 01'(1el11;,
leis e regulamenlos relativos á assigoaçã
e lançamento dos lermos do processo e a
penas e multa ás parles, advogauos e pro
curadores. Reg. :tlt3, cil. art. H.

tem alçada de 32:tt> nos hens de raiz e 6lJ .
nos mo\·eis. Reg. 1LJ3, cil. art. 3lJ.

da côrte recommend ll- e tives c toda a \'JIT}

lancia sohl'e a boa arrecadacfio dos hem d f) •

defulIlos e ansenle e beranç;a jacente. não
excedendo no cuolpriUlento os lermo' dQ
Si, 2, do AI\'. 26 Agosto i 801. Ol'd. 16
Março 18l12. (.TO,,?I, 83.

como pl'ocedel'á a bem da nrrecatlaçüo da de·
cima urbana, c delegua além da demarcaçã •
na côrte, na appl'ovação das conlas annU1ie
e inventario. - Via. Deci1l1{l duma. nec.
Reg. 152, to hril i 1.2 art. t3. '\ 9.

I

todas as vezes que o lIpremo Trihunal ou
Relações lhes fizerem processo, p3rtici
pão-no ii secretaria da ju,liça. Reg. 120,
cit. Reg. art. 39.

nas correiçoes revê o juiz de direi lo os ,cus
autos de inventario, contas de lutores, e

II

como ti bem da arrecadacão da la'(a das h~
raoça e legados proc~derá nas al'l'ecaàa
ções, inventarios e parlilha~.-Vid. ]'((;(;n.

Dec. Reg. Iõ6, 2 ;\ hril1 ~2, ar!. 7.

.oere a arrecaJação e administra )io dos ben
de fa!lecido, não devedor á fazend1l 01-
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donal, e pagamento a credor deve regu
lar-se pelas Leis 22 Selembro 1828. 3 No
vembro i830. 24 Outubro 1832. 3rt. 9f.
Ord. 9 Maio 18~2. (Jom. 140.)

JUIZ

28 Novembro 1842; e nas villas do Brejo e
Pombal na Parahyba do Norle. Dec. 236, 21&
Oulubro 1842.

JlJIZ de orphãos que obrigações tem na arreca
dação dos bens de defllnlos e ausentes vagos.
-Vide Bens de defuntos. etc. Dec. Reg. 160,
9 Maio f8li2, art. 6. §S 4; U. 13a 1.5.20.
23. 27, 30, 32, 33, 37, 39 a 41; addit. Dec.
Reg. 422.27 Junho 1845.

- quaes ficarão reunidos aos juizes muoicipaes.
~Vid. Juiz Municipal. Dec. 162, 10 Maio
1842 ele.

- separados na Rama cl'eárão-se, na forma do
art. 6, Reg. U3, 15 Março 18.&2. Dec. 164,
iO Maio 1.8/,2. Dec. 170, 1.5 Maio 18h2. Dec.
195, 13 Julho 1842. Dec. 299. 21 Maio
i843. Dec. 359, 8 Junho 1.844. Dec. 1131,
13 Setembro 18.&5. Dec. li53, 25 Junho
1846. Dec.686,24 Jl1Jho 1850;na do Recife.
Dec. 171,15 Maio 18/'2; e na de S. Luiz do
Maranhão. Dec. 173. 1.5 Maio 1842, arte 1,
6; e nos termos do Penedo e Taipu nas Ala
gõas. Dec. 174, 15 Maio 1842; revogo por
Dec. 432.27 Selembro 18li5; da Capital,
Muaná e Ourem no Pará. Dec. 207, 1 Agosto
18ft2; da cidade de S. Paulo e Santo Amaro.
Dec. 2li4. 6 Novembro 18li2; revogo por
Dec. 279, 2 Abril 18M. revogo por Dec.
3!l6 A. 13 Abril :t.8lili; declarou-se que o
lermo da villa do Rio Claro novamente
cl'cado na provincia do Rio de Janeiro per
tenceria á jurisdicção do lermo a que per
tencia como freguezia. Av. 7.° 18 Janeiro
1850.

derão-se instrucções sobre comose procederia
a respeito dos dinheiros de orphãos confor
me o art. 6, § /J. Lei 13 Novembro 1841.
Ord. 51,12 Maio 1842, arls. 2. 5.6, 7 a 9.
Dec. 469. 26 Agoslo i8lí.6. Dea. 624. 21
Julho i8lí.7.

da cidade de Campos ficou sendo o juiz do
civel. Dec. 195~ 12 Julho 1842. Dec.253,

JUIZ de orphãos deve exigir fiança aos curadores
de heranças jacenles e bens de defunlos e
ausenles, sob sua responsabilidade. Ord.
10. 0 17 Março 18lt3.

l'ecebe attestado de fl'equencia para ordenado,
das camaras muoicipaes respectivas em cujo
dislriclo residil', quando reunidos dous ou
mais lermos. Av. 1!l. o 3 Abril 18~3. Ord.
15 dilo. (Jom. 1.16.).

que emolumentos e salarios em dobro. ven
cem, e das partilhas, c como distribuidas,
e conLador, e caminho, estada e jusla de
mora. Av. 21.0 :2.0 Abril 1843. Av. 86~ 30
Selembro 18.&ft, § 3.

- recebe juramento e posse do presidente da
provincin, conforme a Lei 3 Outubro 183/J,
art. 5, § 10, mas apresenta seu titulo ás
camaras municipaes, conforme a Lei 1 Ou
tubro 1828, art. M. A". 29. 0 i!J Junho
18ft3.

como deverá proceder, quando se lançar em
praça sobre moedas de prata, etc., confor
me as leis orphanologicas e o Reg. Ord. 21
Junho 1843. (Suppl. Jom. 176.)

e suppleote com escrivão do juizo, sendo cu
nhados ou lio e sobrinho não podem servir
juntos. Av; /,9, 28 Julho 1843.

ao de Pernambuco declarou-se perlenccl' pela
Lei 9 Dezembro 1830, e 11 Novembro 1831
a adminisll'ação e usofructo dos bens da
extincta congregação dc S. Filippe Nery'á
adminjslração dos orphãos, e por isso esla
autorisada eslava para reivindicar os sone
gados e extraviados e anOl1l1al' conlraclos
indevidamcnte celebrados. Ord. 5 Agosto,
1843. (Jom. 237.)
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JUIZ de orpbãos niio llóde ser o orrecfor 00 lyceu.
Av. 69, 7 Oulubro 1843.

JUIZ

d<lS as datas das entradas no rc.peeuwo
cofre. Ord. 13 All:0sto i~44. (Jom. 229.)

a jurisdicção dada aos juizes de direilo no S2,
do art. 25 Lei 2613 Dezembro 18.&1, limita
se 6s causas crimes, e por isso as suspei
ções dos juizes de orph50s são decididas
conforme a O.liv. 3, tit. 21, § 8. Av. 93,
1á Novembro 18lt3.

corresponde-se com o governo por inLermedio
elo presidenle. Av. 18 Novet'nbro 1843.
(Jom.306.)

deputado provinci,d.-Vid. Âsscl/Ibteas Proviu
ciors; e Av. 78,16 Abril 18!t7.

póoe ser suspenso pelo presidente da pl'ovin
cia e pelo governo. Circo 9. o 29 Janeiro
1.8.&11.

derão-se varias providencias sobre cumpri
mento de um legado etc., ordenando-seque
recolhesse ao [hesouro a importancia deHe;
Ord. 15 Janeiro 1844. (Jom. 3:1.)

declarou-se que os juros dos dinheIros de
orpbãos não se pagão de 3 em 3 mezes,
mas annualment.e. Ord. 29 Janeiro 18114.
(Jom. lI8.)

d~ve informal' o governo ~obre os embaraç?s
encontrados na execução do Re~. 9 MaIO
1842. Ord. 2 Março 18411. (J01'l1. 65.)

como deve fazcr enlrega do pI'oduelo das arre
matações dos bens de defunLos e ausentes
e do evento. Ord. 9 Março 18/'4. (Jom. 70.)

deve inspeccionar e ordenar, e como a arre·
matação de moedas e preciosidades de 01'

phãos. Av. M, 12 Julho 18!l4.

~ da côrte: nas guias do dinheirÇ>s de ausentes
remettidas ao thesouro devem ser declara-

JUIZ de orphãos, os lDoveis de onro, praLa, pedras
preciosas. pertencenles á arrecadação de
defunLos e ausentes que hoje não tem the
soureiro, na côrle sào recolbidas á recebe
t.loria. Ol'd. 24 Agosto t8.&ll. (Jonl. 237.)

(Lei 261 art.117, 118, Reg. 120, 3I't.473.
á74) sendo separado do municipal, devem
ser sens supplenlcs tambem dislinctos. Av.
93, U Oulubro 18M.I.

(Lei 261. art 116, Reg. 1.&3 art. 2, § 6. Dec.
276,2.& Março.&3 § 7) e municipal, encafl'c
gado de juiz do civel com que amplitude
exerce sua jurisdicção. Av. 95, 1.4 Outubro
18.&h.

a elles se mandou fossem enviadas as causas
em que intendessem.. ~endentes ~o extincle
juizo da conservatona mgleza. Clrc. i8 Ou
tubro 18.&4, § 4. (Jorn.290.)

que esliver em actual exercicio ao tempo da en
trada do dinheiro de defunlos e ausentes.no
cofre é que percebe a porccnhlgem dednzida
do liquido producto, e bem assim seus em
pregados. Av. 1.09, 5 Novembro 1.84á.

deve julgar vaga e arrecadar para a faze~da.

a herança jacenle abandonada e renunCiada
pelos interessados. Ord. 7 Dezembro 18âfJ.
(Jom. 332.); declaro por Av. 5.° 1.6 Janeiro
18.&5.

não pôde admillir arrematação de bens exis
lentes em paiz l'slrnngeiro. Av. i2á, 21
Dezemurl) 18fJ4.

não é comrietcnte pal'a arrecadar bens de au
sentes existindo teslamentelrós presentes. i.
vista do Reg. 1.60 3rt. H. Ord. 72, 5 Julho
1845.

IS"
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lJIZ de orphãos autorisa por despacho os tutores
e curadores a consentir em desapropriação
por utilidade publica geral ou municipal da
côrte.- Vid. Desaprop'·illfão. Res. 353, 12
Jolho i8!6, art. 1õ.

~OIDO deve mandar pas ar os titulos de sup
plemento de idade e emancipação. Av. 26.
i Mal'l;o 1 46.

_ pôde empregar o dinheiro dos orphãos em apo·
lices dGS fundos puhlicos. Ord. 31.°31 Barç o
18A6. Av. 26 e 29 Outubro !816. (Gaz.
Olf. 53vol. 1.)

- perante elle não pôde ser advogado 4) procu
rador dos feitos.- ido Av. 17..fbril1846.
(SflPPl. Jorn. 1M.)

- sua licença é Dccessaria para que o casamento
do orphão possa ycriJicar-se, e porque. Av.
70, i8 Julho 18lJ6.

- removido um, man(JJon-se considerar como re
conduzido. Dec. 26 Agosto 18lJ6. (Gaz.
Off. t voto 1.)

- e municipal, suas atlriboições em maleria elei
toral. - Vid. Eleições. Av. i29, 9 ovembrG
18116 § 1. Av. 64, 6 Abril 1848, § i. Av.
66, 22 Maio 8A8. Av. 2&.°29 Janeiro 1849
§ .

- partidllr do juizo não póde ser o tabellião. Av.
22 Novembro 18.&6. (Gaz. 011. 751101. 1.)

de MaLto Grosso mandou-se, e como proceder
na unecadação, inventario, administração
etc. da Calenda de Camapoan. Av. 30 Ja
neiro 1847. (Gaz. Off. 127 l1ol. 1.)

- que proceilimento deveria ter a respeito de
herdeiro menor, residente fóra do Imperio,
de estrangeiro neIle rallecido, declarou-se.
Av. 71, 14 Abril 18.47.

JUIZ de orphãos tambem municipal não tem
poder de mandar soltar por habeas corpus
guarda nacional preso por seu capitão por
faltas de serviço. Av. 16 Abril i847. (Gaz.
Off. 192 vol. i.)

- não é competente para imentarios de falleci
dos com ascendentes ou collaleraes notoria·
mente conhecidos presentes. Av. 31 Agosto
1847. (Gaz. Off. 103 vol. 2.)

- e lambem municipal declarou-se não poder
figurar como juiz em inventarios, em que
intervier como interessado seu primo co-ir
mão. Av. 18 Oulubro 1847. (Gaz. cito :147.

- recommendou-se-lhes o cumprimenlo do art.
Ó Reg. 27 Junho 1845 a respeito dos estran
geiros que fallecerem no lmperio sem her
deiros conhecid os, e sobre as informações
ordenadas no mesmo art. aos consoles e 3G
governo. Circo 22 Dezembro 1847. (Gaz.
cito 197.)

- providenciou-se sobre abusos nas arrecada
ções das heranças de subditos portuguezes
anteriores aos Reg. 9 Maio 18A2 e 27 Junho
1845, e como. Circo 14 e 31 Janeiro 1848.
(Dia?'. 8701.) Ord. 16. 0 31 dito. Circo 16
Junho 1848. (Gaz. Off. 11&3 vol. 3.)

- declarou-se quaes as precatorias que os cre
dores de hernnças jacenles devem acompa
nhar dos nutos origioaes; e qual a alçada:
dos juizes de Ol'pbãos, tudo conforme os
3rt. 35, 15. Reg. 9 Maio 18á2 ele. Ord. 30. o

2!i Fevereiro 18!l8.

deu-se esclarecimenlo sobre a entrega de di
nheiro ele orphãos, quando nas pI'ecatorias
falte a inlervenção do I'espectivo lhe'ou
reiro. Ord. 33, 2 Fevereiro 18á8.

- declarou-se como deveria cumprir uma carta
rogatoría passada em Lisboa, na conformi
dade do Av. junlo de 1 Outubro 18/'7. Av •.
95, 20 Ahri118la9. .'.
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.IU1Zde orphãos: seus parLidores não pagão imposto
de escriptol'io. Ord. 130, 11 Maio 18!1.9.

J IZ

juizo municipal deu- e solução. Av. :lhO, 30
Setembro 1850.

(Lei 261., art. 19) seus supplentes em que casos
serão chamados a substituir, e como nomea
dos etc. Dec. 6ll9, 21 Novembro 1849 art. h.

deve deposiLar os bens sequestrados a iuven
tari:mte na fórma ordenada no Av. 5 Março
1 49; deu-se solução a respeito dos inven
tarios amigaveis para 3l'l'ecadação da taxa
J'espectiva.-Vid. Av. 23 Novemb1"O 18119.
(Dim'. 8270.)

- declal'arão-se as pl'ovidencias que se devião
daI' para cessar O couflicto de jurisdicção
entre dous, conforme a Ord. liv.3, til. 2, §
9, liv. 1, tit. 6, § 9, Reg, 143, art. 15 1.
Av. 21 Junho 1850.

- é prohihido de commerciar, dentro do seu
districto. Cod. Com. art. 2, § 1; com que
limitação art. 3.

nomea curador para assisLir menorintel'essado
em liquidação de sociedades commerciaes.
Cod. Com. aI·t. 353.

- da côrte: a elle são remeLLidas as contas e ca
derneta de preso que fallecer na casa de cor
recção e o saldo que existir no cofre a seu
favor.Dec.Reg, 678, 6.Tulho 1850, arL.165.

é preferido nas nomeações para juizes de di
rei to , e como. Dec. 687, 26 Julho 1850,
3rt. 1, 2, em cuja execução exigiu·se que se
matriculassem, e como. Circo 8 Fevereiro
1851. (Diar. 8625.)

pertence á lista da reserl'a da gual'da nacional.
Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 2, § 3,14,
§ 2. Dec. 722, 25 Outubro 1850, art. 19, §
3; 2" § 2.

so1Jre exigencia por cUe feita de remessa de
invenlario a qlle se eslava procedendo pelo

JUIZ de ol'phãos: ao da côrte declarou-se que o
curador á herança jacenLe paga juros de
mora conforme o art. 43, da Lei 28 Outubro
1848. Av, 23 Janeiro 1851. (Dim·. 8617.)

ordenou-se que exigissem dos escl'ivães em
salisfaçüo de art. 12 Reg. 14 Janeiro 1832,
relações das lransacções suLjeitas :I siza e
meia siza, a bem de sua arrecadacão. Av.
7 Julho 1851. (Dial'. 87!i3.) Av. e ·Circ. 12
Setembro dilo, (Dim'. 8799.)

nomeia inLerinamente advo~ados para subsLi
tuir os impedimentos ao curador gel'al elos
orphãos e do_ Africanos livres. Dec. 817, 30

gosto 1851 art. á. (Dim·. 8 Oá.)

- e munieipal: foi o govel'llo aulorisacio para
augmenLal' seus 0rdenados, e como. Lei 628,
17 Se lembro 1851, art. 1..1, 1'/. (Dim'.
8802, )

assisle, e como, ás coneições dos juizes de
direito. Dec. 834,2 Outubro 1851, art. 6 ;
e a ellas são subjeilos, e como, arts. 25,26,
§§ 1, 2 (Dial'. 8822) ; art. 32, § 2 (Dia?'.
8823); art. 48, § 2; e sob qne penas, art . 51,
57 , § J, (Diar. 8824.)

JUIZ de paz promove conciliaçóes, e como. - Vid.
Conciliação. Const. art. 162. Lei 15 Oull1bro
1827, art. 5, § 1. Res. 18 Selembro i8~9,

art. 4, 5. Lei 11 Se lembro 1830, art. 5.
Dec. 18 Agosto 1831, art. 2,3, 5, 7. Av. 1.0
5 Outubro 1831. Av. 19 Junho 1832. Av. 2,
3 Setembro 1833. Coel. Com. art~. 24,
26 a 38.

- forão creados e com que direilos obrigaçóes e
emolumentos. Lei cil. 15 Outubro 1827, e
art. 7.

- e seus supplenLes, sobre sua eleição.-Vid.
Eleições, e Av. 17 Julho 1828. Lei 1 Outu-
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bro182. eurl. 7, ele. AI'. 1.° 2.°29 De
zembro 1828, ~lc. AI'. ~I.0 Q 2.° 28 c 2.° 3.°
29 Janeiro 1829. Res. 11 Selembro 1830 e
arls. 1 a 9, etc. Cad. Crim. art. 101, elc.
Cad. Proc. arl. 9, ele. AI'. 1.t. Fevcreil'o
1833. Port. 21 dito. OiT. 13 &larço dilo.
ParI. 3 Junho dilo. Av. 31 Janeiro 183LJ.
Dec. b Março 1837. Av. 12.° 15 Jnneiro
1838. Av. tá. ° 16 ,Janeiro dito. Av. 28á,
16 Janoiro 18á1. Av. 13 Novembro 18.&.&.
Lei 387, t 9 Agoslo '1846 arts. 92 a 106.
Av. 19.° 20 Fercreiro 18lt7 §§ 1, 3, 11
A\·. 8 Abril dilo elc. Av. <35,19 Maio 1848.
Av. 77,5 JoJho :lJ8lt8 § 6,8. Av. 85,24
dilo. Av. 100,23 Agoslo dilo § 1. Av. 102,
29 dito. Av. 105, O Selembro dilO. Av. 107
dilo. Av. 108 dito. Av. 109, 2 dilo. Av. 113,
15 dito. Av. 120, 27 dito. A\'. 12LJ. 19 Ou
tubro dito § 1. AI'.i3l, 31 dilo § 2,3. Av.
8 NO~'embro 18l18. Av. 1b5, 16 Novembro
1848. Av. 21 dilo etc. Av. 1.49 22 dilo. Av.
150 dito. Av. 151 dilo. Av. 153.23 dito. Av.
28 dito ele. AI'. 6 Dezembro dito etc. Av. 7
Dezembro dilo ele. AI'. 11 dito etc. Av. 13
dito e~c. Av. 15 dito etc. Av. 20 dilo etc.
Av. 2.1 dillo etc. Av. 22 dito ele. Av. 23 dito
elc. Av. 10 J aueiro 1849 elc. Av. 8. ° 11. dito.
Av. 11 dito elc. Av. 11 dito etc. 2 Av. 1.2
dito etc. Av. 13 dito etc. Av. 21.° 23 dito. §
8, 11, 13. Av. 29.° 5 Fevereiro 1849 Av. 1
dito. Av. 7 dlto ele. Av. 13 dilo. 2 Av. 21
Gitõ elrc. k I. 23 dilo. AI'. 9 Março dito elc.
Av.. 15 dit0 elté. Av. 20 dito elo. Av. 20 ~lito

elc. Av. 21 dHo ele. AI". 3 Abril dito etc.
Av. 17 dilo elc. A'I". 97, 20 dilO, § 7, 8, iO a
12. Av. 2b dito ele. M. 112, 27 dito § 3, lt.
Av. 122,7 M·aia 18ú9. Av. 1h dito etc. A:.v.
1-39, 21 dih). AI'. 31 elito etc. Av. 152, 8
Junhe dilO. A·v. 12 dilo etc. A'I". dito elc. 2
Av.1-/, dilo etc. Av. 30 dilo ele. Av. 5 Julho
di'lo et<Y. Av. 19 dito etc. Av. 21 dito etc.
Av. 23 dito etc. Av. 2-191 li. Setembro 1849.
A'. 22,,18 dito § 1; 2Av.1S dilo etc.
Ar. 22 Nove mbro 1849 ele. AI'. 6 Dezembro
dito etc. Av. 22 Janeiro 1850 ele. Av. 26.°
27 Fevereiro dilo. Av. 26 Julho 1850. ~\"

2 Agosto 1850. Av. 30 dito. Av. 26 Se
tembro 1850, A\'. 17 Janeiro 1851 etc. Av.
8 Março dito etc.

JUIZ. de paz impoem pena no. dltplo' aus que pai'
força não quizerem pagar :a taxa do uso ou

pn sagem pnra ;15 obl'as i)u1Jlicas. L~i ~

Agosto 1828 art. 1'1.

JUIZ de paz, que alll'ibuições l~Ul nas. e!eiçõe~
de camara muoicjpaes. - Vld. Elelçoes. Lel
i Onlnbl'o 1828 arls. 5. 11. Res. 30 Junho
1830 ele, e em oulras. Res. 28 Junho 1830,
arts. 1,2, 3, etc. Av .... Dezembro 1840 etc.
Dec. Ins1r. 157,4 Maio 18á2 art.1, 5, 7,9,
'12 a 15. 17, 20. Circo 6 Julho 1842 etc. Av.
17 Jnlho 18l1lt, suas attl'ibuições nas juntas
de qualificação de vrotanles. Lei 387, 19
Agosto 18h6 nrt. 1 a 6. 8 a 12, H, 15; na
<Jua1j(lcaç'úo ad. 16, 19 a ~l, 31; na orga
llisação das mesas parochIae~, ado 39, 4~,

lI3, LJá, /,G § 1, /'7, S.2; na npur~ç~o
art. 54; nos collegios elelloraes e elelçao
de deputados, art. '66, presidcncia ..G? junta
de qualificação art. 110; exerClCIO dos
eleitos para as cidades ~ vilIas não c~e~

uas; art. 116, Ilpreclação ua elmçao
art. 118, multas art. 126 § 6; Av. 27
Agosto 1.~46 etc. Av. 8 Ol1lub~ro dito. Dee.
'&80,24 dito etc. Av. 115,25 dilo. Av. 124.
2 Novembro dito § 6. Av. 129. 9 dito § 1. a
5, Av. 1á3. 26 dito § 2. Av. 150, 5 Dezem
bro dito § 2 etc. Av. 156, 21 dito § 1, 5, 6.
7 8. Nv. 31 dito. Av. L' U Janeil'o 1847 S, A o2. Av. 5.° 18 dito § i. Av. 2'2 dito. v. 8.
1 Fevereiro dilo § 8. 2 Av. 15 dit~. Dec.
500, 16 dito al'I'. 2. Dec. 503, 20 dlto etc.
Av. 18. 0 20dito. Av. 19.° 20 dito § 2, h, 5,
9, 12. Av. 20.° dilo § 1. Av. 26.° 26 dito,
Av. 30. 0 27 dito. Av. 1 Março dilo etc. Av.
36.° 8 Marco dilo § i, 2. A\'. 37.° dito. Av.
;;8.° dito S· 2. Av. 57.° 22 dilo. Av. 62.27
dito § 1,8. Av. 63,29 dilO,.§ h. Av. 64,6'
Abril dilo § LJ. Av. 67, 10 dito. Av. 69, ~3
dito. Av. 72, 14 dilo § 2. Av. 82, 23 dIto
§ 1 a <3, 8. Av. 83. 26 dilo § 1, 2, 13, 18.
Av. 84,27 dito § li, 6, 9. 12, 1ft a 16, 2.&.
25,29. AI'. 95, 17Jonhodito. Av. 99, 8JulhG
dito 2. Av. 109, 10 Agosto dito. Av. 110,
dilo. Av. 133. i Outubro dito. Av.13á dilo
§ 1,2. Av. 136..dilo. Av. 13~, 2 dilo. Av.
HO, li Outlibro dIto § 1, 3,4, n, 6. Av. 145.
;) dilo. Av. 1M; 6 dito. Av. 152, 9 dito. A:v.
28 Outubro 18.&7 etc. Av. 22 Novembro dlto
etc. 2 Av. 17 Dezembro dito. Av. 1.°lt Ja
neiro 1.8.&8 § 1. Av. 10.° 15 Janeiro 1848
S 2. Av. 15 Fevereiro 1848. (Gaz. Olf. 37
vol. 3.) Aov. 35.· i Março 1848. Av. 37.6
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Março dito§ i a 3. Av. 38, 7 dito. Av. 7 dito
ele. Av. 1.1, i3 dito. Av. 43, 15 dito § 1.
Av. 45, 20 dito. Av. 11 Abril dito. Av. 56.
26 dito. Av. 59,9 Maio dito ele. Av. 66, 22
dito. Av. 71, 16 Junho dito § 3. Av. 88, 27
Julho dito. Av. 99, 25 Agosto dilo § 1. Av.
106, 6 Setembro dito. Av. 116,1.8 dito. Av.
10 Oulubro dito. Av. 123, 18 Outubro dito.
Av. 150, 22 Novembro dilo. Av. 15 Dezem
bro dilo ele. 2 Av. 16 dilo ele. 2Av. 1.6 dito
etc. Av. 18 dito etc. 2 Av. 18 dito etc. 2Av.
19 dito ele. Av. 30 dito ele. Av. 2. 0 8 JaneÍl'o
1849, § 2. Av. ~ dito. Av. 1.2.0 12 dito. Av.
13 dito etc. Av. 16 dilo. (Dia7'. 7997.) Av.
18.0 1.7 dilo. Av. 19 dito. Av. 21. 0 23 dito.
§§ 7,9,10,12, Av. 23 dito ele. Av. 24
dito etc. Av. 25 dito etc. Av. 27 dito ele.
Av. 21.. 0 29 dito. Av. 3 Fevereiro dilo. Av.
3 dilo etc. Av. 30. 0 5 dilo. Av. 31. 0 5 dilo,
§ 1., 3. Av. 35, 8 dito, § 1 a h. Av. 37, 13
dito, § 7. Dec. 583, 18 dilo. Av. 150, 26
dito. Av. 27 dilo etc. Av. 15 Marco dito etc.
Av. 13 Abril 18J.9. Av. 20 dito e·tc. Av. 97,
20 dilo § 3, h, 6. Av. 2h dito ele. Av. 107,
25 dito. Av. 112, 27 dito § 2, 6. Av. 118,
2 Maio dilo § 1. a 4. Av. 1.28,8 dito. Áv. 8
dito ele. Av. 141, 24dilo§ 1,4,5. Av. 149,
31 dito § 3. Av. 150, 8 Junho dito § 2, 3,
4. Av. 11j0, 19 dito. Av. e Inslr. 168, 28
dito art,1a 5,7,8. Av. 1í6,177,1.1 Julho
i8ft9. Av. 19 dito etc. Av. 185, 21 dito § 2.
Av. 187, 23 dito § 2. Av. 19ft, 30 dito. Av.
1.95, 31 dito. Av. 20LJ, 13 Af'josto 1.8á9 ~ 1.
Av. 214, 31 dito. Av. 236, 17 Oulubro 1849.
Av. 4 Janeiro 1850 etc. Av. 13. 0 9 Fevereiro
dito. Av. 3 Abril dito. Av. 1.4 Agosto 1850.
Av. 16 Janeiro 1851 etc. Av. 15 Fevereiro
dito etc. Av. 23 Abril dilO § 1, etc.

JUIZ de paz recebe titulo da camara municipal
(lue publicará o seu nome. Lei 1 Outubro
1828, art. 55.

- execulara as posturas das camaras e punia seus
infraclol'es, e para isso as juJgava. Lei 1 Ou- ,
tubro cito art. 81,85, 88.-(Vid. Cad. Pr.
m't. 12, § 7 infm.); devia deferir segundo as
provas, direito e jusliça a respeilo das trans
~cssões de posturas, contra guem os pro
curadores requel'essem. Av. 15 Dezembro

1830; pois erão encarregados por lei de
executar agueHas. Av. 4 Junho 1831.

JUIZ de paz e seus empregados forão dispensados
do serviço da 2. 8 linha. Prov. 23 Outubro
1828; bem assim os seus supplenles. Res.
25 Junho 1831; logo que nomeasse mili
ciano para delegado ou commandante de
guarda municipaJ communicava-o ao com
mandanle do corpo para dispensaI-o do ser
viço. Av. 9. o 17 Outubro 1831. (CoU. Nab.)

- forão encal'l'egados, e como da matricula de
embarcações. em pregadas na bahia e rios
confluentes do Rio de Janeiro.-Vid. Em
bm·cações. Porto e medo 2l~Janeiro 1829, em
Olf. 1.9 Julho 1829 ele.; e Olf. ido (Inet. Alb.
Juiz.); não era competenle para matricula
de embarcações e suas gentes.-Vid. illeZ(ls.
Av. 56, 26 Março 1.838.

suas obrigações a respeito de malas de correio.
-Vid. C07',·eio. Dec. Reg. 5 Março 1829 art.
38: multas aos portadores de carlas art. 81;
82. Dec. Instr. 296,19 Maio 1843 art. 1, 2,
como procedia a diligencias nos correios,
segundo os art. 111, 99, 100 do Reg. Dec.
Reg. 637, 27 Selembro 1849 arl. h3.

- escolhido tambem vereador, tem e como es
colha. Av. 6, 2h Março, 26 Novembro 1829.
idem o juiz ordinario. Av. t 1 Dezembro
1829. (CoU. Nab.); não póde simulLanea- .
menle ser o parocho. Res. 18 SeLembro
1829. Av. 110, 6 Novembro 18h4; nem juiz
ordinario, de fóra , ol'phãos ou pl'ocurador;
é inquiridor e conLador no seu juizo. Res.
20 dito, § 1, 2, 3; (Lei 1.5 Out. art. 4) não
podem ser. os militares de 1.8 linha, excepto
reformados desempregados, nem os com
mandanles, majores e ajlldan les da 2.';
estes cessão de servir nos corpos; são au
xiliados, e como pela 1. a e 2. 8 linha, sob
que responsabilidade, conforme a Lei cito §
3, art. 5, etc. Dec. 21 Janeiro 1830, addit.
Dec. 17 Novembro 1830; não póde cumula
tivamente ser o curador dos orphãos. Av.
13 Oulubro 1831; p6de accumular o cargo
de vereador. Av. 10 Outubro 1833; mas re-
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:' ·jl<luo IlIlm ICZ i1Ú/J lel\1 :l." 0t>~'itlJ. Ar. li.
-Selell bl'o 183L1-; e!cilt, qne fossú promotor
pnblico preferia o juizndo, c depois ele con
c1uido lornu\'a ,lO seu Jog:ur. ':\1', li- AbriJ
183lJ; pátio sen ir jnnlamcnle como prOcLl
rad?l' li cul; o nã? perd? o L" cargo por
aceItar o :".", podIa ser slLllldlancall1Cllte o
COrl elheiro do ;:ol·orno. Av, 20Jl1nho 183[1
~ 1, 2, 3, uão é inhibido de ser jurado ou
\'el' aJol', sim de accum ul:U' os cargos, AI'.

15 Delemhl'o 1835; niio pótle seI' o labelliüo
e oJnciaJ de jLl~liçn ..h, 1ft Março 18:17; 11;10

pódn S I'. O L!Jc'ourciL'o rltl f'i7enda publicn,
AI', 28 i\or Illbro 1837; actualmenLe pôde
sei' o sal'gcnlr> mór d. milicia', .AI', 55,23
Março 1838; ,'t', é isünlo' de ~el'l'ir no jUl'V
'Iual doeslúem ll'cclil'ocxrl'cicio, AI'. 19",
7Jnneiro 18r,o·!\I·. 6~laio~ISlJ~(.Jorll.130,);

não póde senil' eonjunclalllcnlc (l cargo
de oiTiciHI da guarua nacional. AI', ~t;á. J(->

.Taneil'o IBM 2, siln porém, c como
empregados dc l'eparLições de fazenda, § 3;
11ào o podem esle ser, e (Juando eleilos
ueve-se-lhes conceder excu'n, ou deixarem
o empl'ego emquanlo juizes. Ord, 20 Feve
reit'o 18á1, (101"11. 1li9.); páde ser uhdele
orado, e como deixa de O ser, Reg. 120, cito
arl. 27, 30; não póde ser o c01lecLor, sim
procur~dOl' de camara municipal. Av. 105,
2á ~lmJ 18.t.9; não póde ser o empregado
rle lnilenda cumlllnli\'amcnle, AI', 2G Ahril
18h9 S2; póde cU01ulalivnmrllle Ser I'urea
(lar, quando substiluir-se, AI', 105, 22
.Junho 18li9; pôdc ser olTiciaI hOllorario do
l\xercilo, lh. 7 A;20 lo 18LJ9. (Dill1'. 817ll,);
não pôde ao mnsmo tempo s nil'como offt
Cilll da ~unl'c1a nacionn I. Ar. 7 Fevereiro
1850. (Vim', 8329,) execul. POI' nec. 722,
25 Ol~ll1l~r? 1850 nl'/. J 2, :1.3, ~J; não póde
sel' o 1I1dlVleJUO (IUE' não sabe ler nem escre
"el'. AI', '5 27 .Tulho '1850: o1ricial da guarda
nacionul, dlll'nnle o cifeclil'O ",:.ercici~ deixa
rle srrvil' na t::llarda nacion,.1. 1)cc. 7:.2. 25
~1I111hl'o 'J 85.0. nr!. '2.t. ; decinrnu-s<: que po
dia ~('I' \lm ['Ilol' da all'i111degn , e POI' que.
Urd. 7 nf'lemhro 18ál, (.J01'l~. 328.) OreJ. (j

.TlI1111O 'l.S'12, (J01'1l. 10:Q

J ']Z de pa7. declarou- e quaes as (Ibras a que
npplicavcj scgundo '11't. 9 Lei 10ulubro
1 2 as Jl1ultns prmenienl(' c1' sua 1 ic:ão,
AI'. 1," '20 Muio 1R2P.

JCIZ de paz nos negocios n elles relulivo3 deve a
camara municipal dÍL'jo-ir-se ú secI' laria da
justiça e não do Imperio. 1\1'. 2,0 20 Maio
t~:.Çl.

de' ia 110mear para iu.>pet:lllres pessoas deseUl
.lJaraçadils do serl'i(o mililar; e "ecelJia e
como dos corpos de milicias auxilio para
pCI'segui!' CJllilombo·. .v, 1 Julho 1829.
(Coll, Nab.); IlfLO cru pessoa]ulenle I'cspon
savel pelas despezas necossarias paril assalLo
de quilomhos. AI', 30 AuriI183':!; allribui
ç~es sobre nomcaçflo (le seus inspectores de
(IUal'lcil'flo e ofllria ,., - Vid. estas pal(/vros.

rui um rcpl'eIlendido POI' usar de expre' õe
exugeradas sobre seu hom sel'l'ir.o, 1\.v.2G
Olllubl'O 1829, (C(lU. Nab.) .

na sua audicncia declarou-se dever compnre
ceI' cilado consuI esLl'angeiro como admi
nisLrador de cada devedora. Av. 19 Janeiro
1830,

t~)(las as diligencias por elle ordenadas devem
os officiaC's de justiça fazei' independenLe <le
vrecatoria. AI'. 12 Fevereiro 1830. (CDU.
JVab.); mandotHe que seus officiaes de justiça
nfLO fossem, c por que empregados em di
·Iigencias de onlrus juizos. Av. Circo 3." 9
Agoslo '1831. (ColI. Nab.); a cllr.s falião os
juizes <lo orpllflos 1'f.C[uisiçües de ofliciaes
para prisões quando necessilnl'flo. AI'. 2ft
Novemhro :1 83ll, ~ /, ; sene-se dos escril'iies
c ofTiciaes do subdelegado; póue porém ler
e como escril'iio priv,"t.il'O, ne~. 120, cil. arl.
19, LJ2.-\'id, R"fi. 1~2, 2 Ffl'Crell'o 18,.2
[11'1. 15, j{\.

I - nüo. podia em eus actus ser julf!:ado pelo ou
Vidor que nem lima HlIlorid. de sobre eJles
tinha, .\ I', 27 Fel'preiro 1830. AI'. Hl Agosto
'ISR I.

deve e cm que praso fazer conslar a 'lia po5se.
f.irc. 27 Fel'ereiro 1830; e'2 Março 1830,

~ que recusa jUI'amenlar-se e to lnaI' posse ...
procc sado como desobedienle. Av. 4.Marçu
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183.t.; e accusado pelo promotor. Av. 12
Maio 18M; deve ser empossado pelas cama
ras municipaes, regulando-se pelas listlls
enviadas sem intromeUerem-se na sua vali
dade. Av. 2 Maio 1835.

JUIZ

revogo pelo Dec. 2.4 Setembro 1837; nas
causas ue liberdade de imprensa de que
conhecia inlendem hoje as autoridades po
liciaes e criminaes da Lei 3 Dezembro. Res.
de Cons. em Av. 15 Janeiro 1851. (Dia,-.
8614.)

JUIZ de paz: á requisição dos juizes criminaes
mandava citar as testemunhas residentes no
seu districto para os processos crimes. Av.
10 Março 1830. (CoU. Nab.) Av, 11 Maio
dito. (CoU. cit.)

- adquirio allribuições, e ql1aes dos extinctos
almotacés. Res. 26 Agosto 1830 art. 1. Lei
261, 3 Dezembro 18'lt.f art. 11.4 S3. Reg.
122, 2 Fevereiro 18â2 art. 23. Reg. 143,15
Março18/,2(lrt. 2, § 3,35. Av.7/', 9 Julho
18â2; mandou-se passar-lhe autos de liti·
gio e~tre uma camara e um cidadão por
ser.0hJecto, e qual, que pertencia á alm{)ta
certa. Av. 25 Novembro 1830; appelIações
delles interpostas sobre objectos de almota
ceria, excedendo a alç<tda da Lei 15 Outu
bro 1827 art. fi § 2 julgão as Relações. Reg.
3 Janeiro 1833 art. 9, S7. - Vid. Lei 261
cito art. 114, § 3. Reg. 143, 15 Março 1842
art.1, S3, 2§3. 8§.1.

- que allribuições linha quanto ao lançamento
da decima urbana.-Vid. Decima. Res. 27
Agosto 1830 art. 8, H. Dec. 7 Outubro
1831 art.10a16.

que aLlribuições tem no preenchimento do
contracto de locação de serviços. Lei 13 Se
tembro 1830; é competente para conhecer,
e como e com que recurso, das acções deri
vadas de contractos de locação de serviços.
-Vid. Lei 108, 11 OlltLLb7'o 1837, e al't. Il1.
1.5, 16.

fazia pt'ocesso preparatorio e qual para accusa
ção de abuso de expressão do pensamento.
Vid. Lei 20 Setembro 1830. aI't. 53; o do lagar
em que se distribuio o periodico era o com·
petente para a accusação, e porque, Dcc.
14 Março 1.836; suas attribuições e maneira
de proceder nos casos de abusos de liber
dade de imprensa. Dec. 18 Março 1837.

lU

JUIZ de paz: seu escrivão. - Vid. Esc1'ivãeF",

- como procederá a respeito dos estrangeiros que
aportarem no Pará. Res. 10 Dezembro 1830
art. 1 a [I; e sohre an'olamenlo das pessoas
existentes nos seus districtos. e das que de
novo vierem, e dos proprietariossenhores de
terras, e homens poderosos, acerca de seus
aggt'egados no Maranhão. Res. 11 dita; e
quanto aos escravos c forros na Bahia que
sarul'em de seus districtos sem passaporte.
Res. 14 dito art. 5; em Min~s que obrigações
tinhão no arrolamento das pessoas de sua
jurisdicção e das que de novo viessem e de
seus aggregados. Res. 17 Julho 1832; in
cumbio-se-Ihes não deixar desembarcar no
Impel'io nem habitar homens de côr, vindos
de fóra, sem, que no passaporle se declare
serem ingenuos , e abonada tal condição
pelos consules ou encarregados nos paizes de
onde viessem. Av. 9 Maio 18a5; ordenou-se
que exigisse dos libertos, quando viajarem
paca fóra das provincias ou dentro dellas
com passaporte, a apresentação da carla
de alforria. Av. Circo 10 Junho 1837.

do Rio Grande do Sul, que altribuições tem
a respeilo dos estancieiros e gado, e appli
cação do alçado etc. Res. 15 Dezembro 1830
art. 2 a li. 7. (Coil. Nab.); procederá no
extravio dos impostos do gado na côrte.
Vid.Orel. 58,28 Mal'ço1838 art. 15, 18.

- a elie deve ser manifestada, e como a cousa
alheia perdida que se achar. Cod. Crim.
art. 260; deve remelter.ao de orphãos os
bens achados não reclamados dentro de
que praso, excedendO:l sua alçada. Cod.
Proc. art. 195.

que atlribuições tinha a respeito de sociedades
secretas. Cod. cit. art. 282 a 284; e dos
ajuntamentos illicitos, art. 289 a 29ft; e a

19
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da côrte. e providencias a respeito. 28; Av.
i.o 29. Av. 3üSetembro OlT. 1 Av. 2.°6 Ou
lubro. 3. 0 11 Novembro .183i. (CoU. Nab.)

ordenou-se que as patrulhas e rondas lhes
dessem na côrte parte, e como <las occnr
rencias. lastr. 2h Julho 18)H l'l. 6. (CoU.
Nab.); na côrle alternadamente se fazião á
sua ordem as prisões, e qllaes. Inste.29 No
vembro 1831 arte A, 5, 1.7; expl. sobre o
art. 4. pelo Av. 15 Dezembro 1'331; enviava
e como, parLicipa'ções, e de que aconteci
mentos ao chefe d~ policia, Dec. 29 Març

JUIZ de paz: forão encarregados da punição dos
crimes polieiaes, e como. e sob que penas,
e com que auxilio. Lei 6 Junho 1831, e
arte 5,6,7, 8, 1.0, 12,13; em ex:ecucão fixá
rão-se seus dislincliv'os. Dec. 1i Junho
1831; e em exeeu'~iio <.lo urt. 10. Dec. 9
J IIlho 1831 e art. 9: processava os crimes
publicos e policiaes, e como, Lei 26 Ou
t.ubro 183l; e quem a~ 'ITnellças. inju.rias.,
e orrensas physicitS 3 t'ilos .feitas e "do de
omeio arl. G; como deveria pt'oceder poli
cialmente sobre certo cleliclo. Av. 22 No
vembl'o '18;H. lCoU. Nab.)-Víd. Cod. Proc-:
at·t. 12 in{.-a.

-na côrte erão-Iues enviéldos com a parle e para
que fim os mario eiros encontrados em lerL'a
fóra de br)ra e presos. áv. 2.· 11 Juoh~

183L (CoU. lfub.); luformav'o a secrelaria
da jUSliy3 de todas s novidarles occorridas.
A.v. 1.0 25 dito. (folt. cit.); tiv.rão cada
ulDa ordenaoça d guarda tIa polici'a. :\.v. 28
dilo. (CoU. cit.); maOdlltl se-lhes pela iolen
dencia da pahcia fl)rne~ero patel, tinta elc. ~
necessariÇ)s para O ex: ediante. Av. 1.· 1~
Julho di Lo. (CtJll~ cÍl.)~ p"ovide,ocias se Or
denárão a bHm da segt,rrança publica em
vista da Lei 6 JlJl1ho 1831.. Av, 0.° e POrto
~.' 20 Julho 1SiH. (C<Jll. cit.) Pori. 2." 27
dito. (CoU. cil.) Edil. 1 AFí~'slo dilo. (ColL.
cit.); conhecia da idoneidaup. dos gunrdlls

. mu nicipaes oa cô\'te.-Vid. Gllardas Mrtni_
cipaes. nes, 17 Julho 1831 art. 3.° execnl.
por Deo. Instr. ·1:7 dito art. [l, 5. (eoll.
Nab.) POI't. 18 Julho dito. (CoU. cit.); Av •

. 1.0 dilo. (CoU. tiL)

re8peilo de ..amos. arfo 295; eoncedia li
cença para DSO de armas ofreosivas, arte
298. S3. 299; deyia estar ao facto de esta
tutos de sociedades iostalladas. - Vide Av.
3 Outuln-o 1831.

foi-lhes recommendada a appreheosão do coo
trabando de escravos punivel com as penas
do arL f79. Cod. Crim. Circo 2'1 Maio 1831;
derão·se-Ihes inslrucçóes a respeito <lo pro
cedim~Dlocom os Africanos livres chegàdos
á cidade ao Rio de Janeiro. Av. á. o e lnstr.
2 Ag~to 1831. (CoU. Nab.); perante elle e
para que fim se dão noticias sobre desem
barque de Africanos illicitamente importa
dos. Lei 7 Novembro lS31 art. 5,executada
por Dec. 12 Abril 1832 ; alt Reg. 120, 31

~ Saneiro 18á2 arte 488; que emolumentos
percebia pela ,isita das embarcações vindas
da Africa. Av. 3 Dezembro 1838; remettia
para li casa de correcção na côrte os A.frica
DOS apprehendidos, e assistia á inspecção
dos que neUa fallecessem. 2 Av. 20 Junho
i834; assistia á inspecção de Africanos fal
lecidos na casa de correcção na côrte. Av.
i Setembro 1835; na côrte visitava, e como
as embarcações vindas da costa de Leste. 3
Ãv. 6 Junho 1837; quando visitava embar
cações impedidas pela policia devia previa
menLe communical-o por meio de offieio
ao commandante da fragata encarregado de
fazer efi'ectivo o impedimento. Av. 21 Feve
reiro 18,.2. (Jorn. 55); é competente cumu
lativamente com o suhdelegado para inspec
ção e e:&ame dos cadaveres de Africanos
livres fallecidos, segundo as lnstr. 290uLu
])ro 1835. Av. 26 Março 1842. (JorR. 85.)

JUIZ de paz: providencias se derão a bem dos
corpos de delieto e culpas por elles forma
das. AV. 2.· 3.· á Abril 1831. (Colt. NClb.)
- Vide CDfI..Pt-oe. ;n(ra arte 12 etc.

- um foi na côrte encarregado de presidir a
espectacolos de Lheairos publicos. Porl. 1.·
Av. 1.°28 Maio 1831. (Coil. Nab.); revendo
as peças antes de representarem-se. Av. 20
Julho 1831.; relatorio que o do S. S. na côrte
apresento dos acontecimentos no theatro
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18~3 a t. 2. 3; na côrte enviava parte dia ria
dos acontflcimentos á secretaria da justiça.
Av. 27 Maio 1.837.

JUIZ de paz: suas aUribuiçõfls nas cansas de se
guro, pela extincçno da respecti\'3 prove
doria. Lei 26 Julho 1831 art. 3, 5.

- -que altribnições tinha nas execuções da fazen
da publica. Dec. 18 Agoslo 1831. art. 2.
3, 7.

...:...- seus direilos a respeito da guarda nacional.
V. Guanias Naclonaes. Lei 18 Agosto 1831,
nrt. 6. U, 1.7,21,25,32,51,5.&,58. t 12,
1:16. Res. 25 Outubro 1832 3rt. 7,8; como
c.e,·el'ia proceder com os eleitores não con
correntes ao conselbo de qualificação da
guarda nacional.-Vid. Av. 17 Novembro
1831; não é compelente para conceder pas
sagem aos guardas nacionaes de uma para
Qutra arma. Av. 30 Agoslo 1833: nem para
passa-los para reserva e só Dotar no livro da
matricula as alterações que oecorrerem, re
lativas a excluir qu lquer cidadão do serviço.
Av. 9 Selembl'o dilO § 6; que for eleito, sendo
official da guarda nacional deixa vago oposto.
visto a Lei 18 Agosto art. H e nes. 25 Ou
tubro art. 8, S 3, quando enlrarE'm em ser
viço no seu anno, S10, 11; Av. 12 dito S f..
Av. 8Novembro di.to. Av. 4 Agosl0183ú; era
requisitado para a eleição de officiaes, recor
rendo-se ao governo em caso de recusa. Av.
eit. 9 Setembro 1833 S12; não p6de ser o
secrdario da guarda na cional. Av. i 2 dito Si;
procedia con tra os guardas nacionaes que se
não reunirem para eleições de officiaes con
forme aRes. 25 Outubro art. :19. Av. cil S
5; fazia reconhecer os chefes da guarda na
cional pelas companhias, quando não po
desse ter logar a reunião do batalhão con
forme o art. 58 da Lei 18 Agosto, por exceder
o dislricto a duas leguas, conforme o 3rl
15 da Res. 25 Outubro; Av. cit. § 7: que não
remettesse ao presidente <.la provincia os
mappas, copias do actas e relações da guarda
nacional matriculada era responsabilisado
como desobedienle. Av. 24 Outubro 1833;
4ue presidisse ao conselho de qualificação
.das guardas naciooaes, e livesse o tivro

da matricula requisita a dos mais as lista.
parciaes, e como depois procedia. Av. 7 Fe
nreiro 183,&; não podia mandar riscar ao
alistamento guarda nacional lo"'almen te qua
lificado pelo respectivo conselho. Av. fi
Maio 1836; devia, apezar dos edilaes, par
ticipar ao commandante do batalhão ofli
cialmente o dia da reunião do conselho ao
qualificação. Av. 5 Março 1835; presidia'
assembléa em que se tivesse de nomear of
ficiaes da guarda nacional, conforme o ut.
5!t.. Lei 18 Agosto. Av. 1:1 Fever iro 1836'
.as declarações que fazia no conselho de qua·
lificação se limitavão ao estado e idAde do
guardas nacionaes, podendo todavia fazer
oulras observaçõc . Av. 29 Abril 1836; pro-
sidente do conselho d qualificação, ali UI

da relação dos guardas nacionaes solleiros.
do conselho, devia rcmeUor ao governo ou
tra identica declarando os q\10 li1.essem em
suas casas menos falla, e de re~ular cou
àucta. Circo 29 Abril 1836 ; devia todos o.
annos, e em que praso enviar ao comman
danle superior da guarda nacionlll relação
nominal deUa extrabida do respeclivo livro
e como organisada. Circo 14 Janeiro 1837·
que aLtribuiçõ0s 50 lhe derão para destaca
mento de ~oarda nacional. - Vid. Dt!(;. t
Dldubro 1837 3rt. 3,6; era participante. 'Q

como da mudança dos guardas nncionaes da
um para outro districlo. Dcc. 105, li Dezem
bro 18.41 art. 2; e respoDs8vel por não fa1.
o conselho de qUlllificaçãonomez deJaneiro.
Av. M, 6 Agosto 184&: como auxiliará o l'OS

peclivo conselho de qualificação da guarda
nacional. Lei602,19 Setembro i 850 ort. 2!.

JUIZ de paz: ordenou-se que qoantlo mpl'oga
31~ummiliciaoo, parlicipasso logo a res
pectivo commandante. Av. 5,· 4 tltubr
1831. (CoU. Nab.)

os immediatoll aos actuaes dev m jUI'Lunenl '.
se sempre para que não hajn fallliS. Av. t.6
Oulubro 1831; é substituido p lo que tiv
maior numero de volos, quer pertença
classe dos suppleoles quer dos juizes. A••
17 Outubro 1831 j ou suppl Dt quaoclo for
parte no juizo. é substituído pelo imme
dido em votos DO mesmo dislricto. mi
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mais visinho que o autor escolher. Res. 20
Outubro 1832; do que servir em um anno
são supplentes os oolros tres por soa ordem
conforme o art. 18 do Cod. Proc. Av. 25
Outubro 1833; nomeado para o 2.o anno ou
etc. toma conta, ainda que haja servido no 1.0

como sopplente, e não o do 1.0 que esteve
impedido no seu anno" visto aLei :1 Outubro
arl. i7. Av. 29 Janeiro 18M. Av. 8 Julho
dito. Av. 1. Desp. 19 Fevereiro 1836. Av.
t4 Maio 1836. Av. 216, 5 Maio 1840; que
ia para a junta de paz passava a vara ao
supplent~ Av. 12 Maio 18M; quando impe
didos lodos por motivo falso, constrangem
se pelos meios ordenados na Lei 15 Outubro
1827 art. 4; quando verdadeiro substituem
se na fôrma do art. 6 Instr. i3 Dezembro.
Av. 12 Junho 18M; não pôde ser excusado
sem que o peça; em districto em que se haja
exgotado a lista serve para eleição o do im
mediato. Av. 30 Junho 1834; de sua excusa
conhece a camara municipal para conceder
lh'a emandarelegeroutros, ou procedercon
tra. Porto 17 Julho 18M; ausentando-se sem
licença procede-se contra elle e juramen
ta-se outro. Av. 11 OutubroJ.834; quando
todos quatro se acharem absolutamente im
pedidos por molestia, suspensão ou ausencia
tem logar a providencia do art. 6lnstr. 13
Dezembro; quando por suspeição a do art.
62. Cod. Proc. Av. 3 Agosto 1835; (Cod.
Pr·oc. art. 10, 62), declarou·se que suas
substituições se regulão por estes arts. e não
pelo Dec. 20 Outubro 1832. A'f. !J Setem
bro 1835; (C. P. art. 10) na sua substituição
deve guardar-se a igualdade, e como. Av.
40,21 Fevereiro 1838. Av. 273,15 Dezem
bro 1840; faltando todos, juramenta-se um
na fôrma das Instr. 13 Dezembro art. 6 para
servir como 5upplente dos impedidos, e
como proprietario, quando lhe tocar. Av.
67,21. Abril 1.838; (C. P. art. 9) decidio-se
si devia ser passada a vara ao que fora
dispensado por molestia grave e prolon
gada, on si ao supplente que para o substi
tuir fora juramentado. Av. 207, 6 Março
1840; quando impedidos todos quatro e se
tenha de recorrer ao mais visinho como se
regula a visinhança. Av. 272, 12 Detembro
{840; revogou-se lei da Parahyba que au
torisava u presidente a juramentar qualquer
ou supplente, e dar-lhe exercicio, como

melhor conviesse á causa publica. Res. 230,
9 Novembro 18111 § 6; contiuúa a ser subs
tituido segundo as leis em vigor. Reg. t20~

31 Janeiro 18lt2, art. 56; do 3. o anno subs
tituto é o immediato em votos a quem per
tencer o !lo o anno, e porque. Av. 38, 13
Julho 18h3.

JUIZ de paz por quem e em que casos era re5
ponsabilisado. Av. 1. 0 18 Outubro 1831.
(CoU. Nab.)- Vid. Cod. Proc. infra; seu
julgamento não póde a camara municipal
suspender, devendo quando injusto, como
proceder. Av. 6. 0 11 Novembro 1831. (Coll.~

Nab.)

vigia no seu districto e oecorre aos abusos
contra a liberdade dos Indios. Lei 27 Ou
tubro 1831 arl. 6.

- deve prestar ás colleetorias a bem da arrecada
ção da taxa de legado, relações, e quaes.
Vid. Reg. 14 Janeiro 1832 art. 27. Dec.
Reg. 156, 28 Abril 1842 art. 10.

- autorisava busca por colleetor a bordo de em
harcações para fiscalisação de impostos. Reg.
8 Fevereiro 1832 art. 6.

em Minas Geraes como fisealisarião as aulas
de 1.. 0

' letras. Res. 6 Julho 1832, art. 6, 7.

prestava informação (em S. Paulo) a respeito
das estradas que se tivessem de abrir, e
assistia ao arbitramento da indemnisação.
Res. :10 Julho 1.832 art. 1,3.

- em Santa Catharina, tinha em cada logar
cabeça de districto, casa de detenção, com
sala para audiencias. Res. 18 Julho 1832
art. 1,2.

- examina e para que fim no Ceará os açudes
Res. 25 Agosto :1832 art. 2.

passa atlestado de bons costumes aos matri
culandos na escola de medicina. C. Lei 3
Outubro 1832. art. 22.
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JUIZ de paz toma e julga as habilitações de es
trangeiros que pretenderem naturalisar-se.
-Vid. Cidadão. Lei 23 Outubro 1832 art. 6;
não é competente para julgar individuos
com qualidades de cidadão brasileiro ou
sem ella. Av. 23. Av. e Circo 29 Dezembro
1835; que attribuições lhe competem nas
diligencias para obtenção da carta de natu
ralisação. Av. 196, 1. Agosto 18.49.

- commetteu-se·lhes a vigia, e como dos terrenos
diamantinos do Tejuco. Res. 25 Outubro
1832 art. 10, e a decisão de questões entre
os arrendatarios a diversos respeitos art. 23.

- como procederá na creação effectiva de villas.
Dec. 13 Novembro 1832 art. 1, 2.

r- havera um em cada distrÍdo. Cod: Proc. art.
h,13.

r--- reeleito não é obrigado a servir dentro dos tres
annos immediatos aos em que tiver servido.
Cod. Proc. art. 1.1; serve o tempo marcado
no Cod., uma vez que não commetta crime.
Cod. Proc. art. 52. Instr. 13 Dezembro cito
art. 20 Reg. 120, cit. art. 52; os da côl't e
forão suspensos para responder por omissão
e qual grave, e pela alteração da tranquili
dade publica a que derão causa reunindo-se
no paço da cidade em virtude da denuncia
que disserão ter recebido de querer·se rou
bar a familia imperial. Dec. 2!l Setembro
1833; foi um suspenso por não proceder, e
como regularmente na concessão de uso de
armas a certo individuo. Dec. 21 Outubro
1833; (C. P. art. 52) só póde ser demittido
depO"is de responsabilisado. Av. 8 Agosto
1837; pMe o governo e presidente suspen
der. Circo 9. 0 29 Janeiro 18.4ft.

JUIZ

rança. Cod. cito art. 121. a 1.30. (C. Pr. art.
it3, 229, 1.2 S 6. Instr. 13 Dezembro art.
36); sobre concessão de .fiança. Av. 21.
Agosto 1833, S1, 2. Av. 2 Setembro 1833.
(Cad. cit. art. 211.) Av. 28 Novembl'o 1833;
era competente para julgar as multas im
postas aos contraventores de posturas, qual
quer que fosse sua importanciu, tendo os
multados recurso, e qual. Porl. 15 Feve
reiro 1.834, ~ 2. (Cad. Pr. art. 1.2, § 7, 35,
S 3) e s6 eUe. Av. h. Março 1834; é pelo
juiz de direito encarregado de diligencias
policiaes. Av. 9 Maio 1834 § 2, 3 (C. Pr.;
A. 12, § 7, 206, 228) involvem a fixação
de sua alçada no crime, e como. Av. 18
Outubro 1834.; (C. Pr. A. 17, § 7) compe
tia-lhe o julgamento de crime comprehen
dido neste art., salvas as excepções dos 32.4
e 325. Av. 16 Março 1836 § 1. (Av. 73, 12
Maio 1838.); nos casos em que não lhe
competisse julgamento final, pronunciava
ou não e procedia conforme os arts. 144 etc.
e 325 do dito Cod. § 2; como deveria pro
ceder nas infracções relativas a aqueduc
tos. Av. t3Abril1839. (10m. 93); asattl'i·
bllições crimillaes e policiaes que actualmente
lhe pel'tencem, e que por esta lei não farão de
volvidas ás autol'idades creadas, ficarão per
tencendo aos delegados e subdelegados ejuittes
municipaes. Lei 261, 3 De:tembl'o 1841 al't.
6, 1.7, § 2. Reg. 120, 31 Janeil'o 1.842 art.
62, § 3, 63, § 3, 64, 211, 212 § 2; suaju
risdicção policial e cI'iminal foi limitada á que
lhe é conferir/,a pelos §§ !L a 7, 9, 1.4 do ad. 5
Lei 15 Outubl'o 1827. Lei 261, cito aI't. 91.
Reg. 120,cit. art". 65,1 § 6, 2§5,66, § 1,
3; pl'ocedendo e como nos termos de bem viver
m't. 1.11 a 113 nos corpos de delicto art. 256,
259, 261. Reg. 122, 2 FevereÍL'o 18A2 art.
24; não póde formar processo e impor
peDa comminada aos bebados vislo o art.
91 da LeL 261, cito Av, 14 Junho 1842.
(Io/'n. 178.)

_ que attribuições policiaes e criminaes' lhe
compctião, Cod. Proc. art. 12 e S1. a 8.
Instr. 1.3 Dezembro 1.832 art. 17 alter. Lei
261, 3 Dezembro 18.41. art. li, S1; 2, 3 ,
art. 5,6, 17, § 17, § 5,91.. Reg. 120, 31
Janeiro 1842 art.18, 19, 58, 61, 62, S 1, 3;
63, S4; sobre termos de bem viver e segu-

JUIZ de paz que altribuições linha na apuração
dos jurados. Coel. Pr. art. 2ft, 25, 27, 32,
exec. pelas lnslr. 13 Dezembro 1832 art. 21,
23 a 25; substituida pela Lei 261, cito art.
281), 31; 101, 1.02. Reg. 120, cito 200, S 5,
2i2, S 2, 223, 225 a 229, 231, 232, 234
a 236 etc. h46; a falta de um na apuração
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dos jUfádos não era illegaJ. AI'. 7 Março
1834; era intimado pela comarA municipal
para comparecer á apuração dos jurados.
Av. 10 Selembl'o 1835.

JUIZ de paz obl'e concessão de .fiança que inler
. ferencía tinha o juiz de direito. God. Proc.

art. /,6 § 8, substituido.-Vid. Fiança. Lei
261 3 Dezembro, cit. art. h § 2, art. 5, 17
§ 5, etc.; (Cad. Pr0c. art. !J6, § 8, 29!J):
suas flancas individamente concedidas revoo
gava o ju"iz de direito ex-officio. Av. 16.· 71
Janeiro 1838. Av. 31.· 13 Fevereiro dito.

é inspeccionado e instl'Uiilo nos seus deveres,
quando careça. pelo juiz de direito. Cod.
Proc. art. /'6, S 9. lnstr. 13 Dezembro cito
ad. 32; (C. Pr. art. 66. § 9) é inslruido em
seus deveres pelo juiz de direito. Av. 2
Abril; ADezembro 1.834; e por elles e pelo
presidente da provincia. Av. 23 Junho 18M.
Av. 13 Agosto 1835. Av. 29 Abril 1B36. Av.
20 dito. Av. U Julho. 19 Agosto 1836. Av.
1!J Marco. 10 Maio. 2 20 Outubro 1837.
Av. H' Novembro 1843. (J07'll. 310.); 6

si é assiduo nas suas audiencias e cumpri.
mento de deveres examinão os juizes de di
reilo em correição. Reg. 120, cito art. 210.

percebe os emolumentos mal'cados na lei
para os actos que pralicar. Cad. Proc.
art. 119; sobro scus emolumentos de ca
minho e estada. Av. 9 NovembJ'o 1833;
empregado publico percehe vencimentos
quando oecupado em juntl\ de qualificação.
Av. 119,25 Setemhl'o 1848. -

suas suspeições erão julgadas pela junta de
paz. Cod. Pl'. art. 61 a 71; alto Lei 261, cito
art. 95; não póde dar -se de suspeito, sem
causa jurídica, segundo o Av. 23 Junho 1834
Av. 14 ~larço 1837; (C. PJ'. A. 63, M), do
districlo da culpa ou resideBcia, quando se
dá de suspeito, qual o escrivão que deva
servir. Av. 96, 17 Agosto 1.838; quando e
com.o póde ser a.verba.do de suspeito, e a
quem compete conhecer tae5 suspeições.
Av. 246, i6 Novembro 1.849.

JUIZ de paz recebia denuncia. Cod. Proc. 3Tl 77.
§ 1; subst. Lei 261, cit. art. 6, 17, § 2; (Cod.
Pr. arte 77, 325), lomava conhecimento do
denuncias e pro'cedia contra juiz municipal.
Av. 1ô Junho 1834; o que pronunciava era
qucm o inlimava da suspensão. e o mandava
prender, sem dependencia de outra aulori
dade, procedendo-se assim, conforme o Coei.
Pr. art. 7/,,77.1.59. 1150, 165,171. a 174.
Av. 8 Julho :1834; formava culpa ao juiz
municipal, ainda quando servia de juiz de
direito. Av. 4 Maio 1835; (C. Pr. art. 228t
nos seus termos se proseguia dada a queixa
'Ou denuncia e formada a culpa no juizo do
domicilio ou do delicio, quando o julga
me.nto pertencia 30 jury. Av. 9, 12 Março
183ô; não era competente para receber as
.de crimes commettidos não em seus distric
tos, nem contra individuas nelle residentes.
Circ. 10 Março. Dec. 6 Abril 1836.

como ordena cilacões. Cod. Proc. ado 81: a
citação a ene feita quando se destina a acto
de officio não é illegal, nem nulla. Av. 19
Fevereiro 1835. -

- suas allribuições quanto a passaportes. Cod.
Pr. art. Há a 120, subst.-Vid. Reg. i20~

{;it. m·t. 77; não era competenle para dar
passaporte para fóra do Imperio. Av. 26
Abril 1836; (C. Pr. art. 12 S 7, 118 a 120)
suas causas não erão lambem julgadas pelos
juizes municipaes; concedia passaportes, e
como. AV. 73) 12 Maio 1838.

_ em que casos pt'ocede a prisão sem culpa for
mada. c sem ordem escripta. Cod. Proc.
arl. 13ia 133. Reg. 1.20, cito art. 1U.
289; recebia dos escrivães relações dos cul·
pados obrigados a prisão. Porto 21 Agosto
1833; quando prendesse correccionalmente
.strangeiros, parlicipava-o aos respectivos
agentes. Circo tá Setembro 1833; só para
prisão em flagrante ou em caso extraordi·
nario póde chamar directamente os guardas
nacioDaes, devendo logo depois porlicipal-o
aQS commandantes. Av. 9 Outubro 1837.

como procedia na formação da culpa. God.
Proc. art. 135 ii U9, subst. Lei 261, cit.
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art. &7 a 53, no. Reg. 120, cito art. 256 a
2íO; procedia, e como contra os que fizes
sem dislurhio e motim nâs administrações
de rendas.-Vid. Jle:&as. Dec. Reg. 26 Março
1833, art. 37, 38; ia a hordo das embarca
ções de guerra proceder, e como quando
nellas tinba logar motim ou levantamento.
Av. 22 Junho 1833. (Cor. Of{. k); póde
prender os militares que commetterem de
sordens indo com licença, 22 Julho 1833.
- Vid. (Rep. Clmh. ll1att. Juiz n.08.); (Cod.
Pr. art. 29,&, 134, 173, 17! e 2lJ.2); sobre
suas pronuncias serem conhecidas pelo juiz
de direito. Av. 9 Novembro 1833.-Vid.
2 Av. 1lJ. .Áb,'il 183ll etc. infra; a elles se
remeUião os autos de apprehensões feitas na
alfandega para procederem na formação da
culpa. Av. 6 Fevereiro 18M. Av. 28 Abril
1835; devia nas pronuncias declarar a natu
reza dos delictos. Dec. 13 Outubro 183lJ.;
processava os crimes da Lei 10 Junho 1835
commeltidos pelos escravos. Lei lJ.. o 10 Ju
nho 1.835 art. 3; (C. Pr. art. 203, 204, 1.35);
procedia por desobediencia contra os cirur
giões e peritos que se recusassem a servir
em corpo de delicto. Av. 23 Junho 183:i;.
procedia contra os empregados e individuos
colhidos em flagrante dentro das repartições
àas mezas de rendas. Reg. 30 Maio 1836
art. 68, 69. (CoU. Planclt.) item nas al
fandegas. Reg. 22 Junho 1836, art. 85, 86,
171; (CoU. cit.) CC. Pr. art. Ui) quando não
houver queixa ou denuncia de offendido, não
se proceda ex-officio, conforme o Cod. cito
art. 37, 7!J, não póde ser este admittido a
seguir o processo no jury, sim coadjuvar o
promotor, segundo o art. 279. Av. 15 Feve
reiro 1837, §1; não deve ser incluido na lista
dos jurados dentro dos 4 annos, S2; era com
petente para processar réo por elIe senten
ciado a prisão oú'degredo e que fugisse, con
forme (, art.5lJ.. Cod. Crim. e 12, S7. Cod.
Proc. Av. :15 Fevereiro 1837, S 2; e ser
cumulativamente o parocho, § 3; não devia
mandar açoutar escravos, sem processaI-os
e sentenciaI-os, ouvido o senhor. Av. 10
Junho 1837, .revog. Av. 3 Outubro dito; n'l
côrte mandou-se procedessem, e como e
quando contra os vendedores de rifas. Av.
i! Outubro 1837; (C. Pr. art. 1lJ.9), decla
rou-se que á vista deste art. se admilt~ :1..
e 2.' queixa contra determinada pessoa por

crimes particulares, o que é conforme aol
ar15. 144, 1.â5, 329 do cito Cod. Av. 27. o 9
Fevereiro :1.838.

JUIZ de paz desboedecido ou injuriado, como
procederá. Cod. Pr. art. 203, 204; suas dis
posições se devem intender connexas e ap
plicaveis aos delinquentes em flagrante.
Av. 7. 0 H Janeiro 1838; em causas de
commercio quem lhe faltar ao respeito
como é punido. Dec. 737, cito art. 698.

- quando proferia sentença, e passava em jul
gado, e deHa se recorria. Cod. Proc. art. 205
a 212, substituido pela Lei 261 cit. art. !, §
1; 6, 17, § 2, 91,69 a 77, Reg. 1.20, cito art.
58, S6, 62, S1, 63, § 1., 64, 65, 438 etc.;
(C. Pr. art.17, § 7, 2o.õetc., 228 etc. Instr.
13 Dezembro art. 36, 38); declarou-se que
todas as duvidas suscitaveis acerca de pro
cessos crimes perante o jury se dissolvião á
vista de taes art. Av. 7 Ja,neiro 1834; (C. Pr.
art. 211); os presos em flagranle de jogo po
diãoreclamar afavor seu a execução deste art.
Av. 26 Março 1836; (C. Pr. art. 205, 206);
não era essencial o corpo de delicto em
certos casos para intentar-se a queixa ou
denuncia, vistos aquelles art. e 78, 79 e
1.40. Av. 9 Abri11.836, § 3.

- suas attribuiçõe s nas junlas de paz. Cod. Proc.
art. 213 a 227, abolidas. Lei 261, cito art.
95, 96.

- que attribuições tinha nos preparalol'ios da ac
cusação no jury. Cod. Proc. art. 228, 230,
231. Instr. 13 Dezembro 1832 art. 38, 39,
subst. Lei 261, cit. .art. lJ.9, 51,52,53. Reg.
120, cito art. 318 a 32ft; (C. Pr. art. 29lJ.)
de suas pronuncias não conhecia o juiz de
direito, mas o jury pelas formas estabeleci
das nos art. 171 a 173,228, 229, 231, 2lJ.2
ele. docit. Cod., ou ás relações, conforme o
art.167,:1.68.2Av.1.á Abril eAv. 29 Novem
bro § 2 de 18311; (C. Pr. art. 231) que não
cumprisse soa disposição era processado
nos termos do art. 157. Av. 9 Maio 1834
§2.
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JUIZ de paz suas altri1.Juições nos preparatorios da
forma<:ão do 1.0 conselh.o de jurados. Cad.
Proc. art. 235, 237, 239, 249, 253, 287,
ubst. Lei 261 cito art. 95,96. Reg.1.20,cil.

art. 325 a 327, 330 a 332, 3á7; (Cad. Pr. art.
237); á reunião do jury devia fazer pTeceder
editaes. A". 25 Agosto 1834; (Cad. Pr. art.
253, 296, 29i) su a nio pronuncia linha
recurso para o jury, e como, e dentro de
prasos interpos~os. Av. 20 Novemhro 1834,
§ 1.,2,3; (C. Pr. a1t. 235, 237) devião exe
cutar·se sua disposições, qnel' a sessão do
jury fosse ordinaria, quer extraordinaria; Av.
25 Agosto 1835; (Cod. Proc. art. 239) como se
intenderia altento ~ambem o cnmprimento
<.lo 317. Âv. cit. § 2; (C. Pr. art. 263, 264)
não linha obrigação de ouvir o promotor
pal1uJiunça, nem o qneixosooll denunciante,
§ 4; (C. Pr. art. 29i)) suspens.ão de decisão
de juizes de direito sobre fiança negada pelo
de paz, § 5; (C. Pr. art. 239) declarou·seser
restricto ao L° dia de sessão do jury, uma
só voz no começo, porque assim se deduz,
e para execução dos arts. 228, 229, 231,
235,240,377, 327. Av. 15 Fevereiro 1837
§ 1; perante eUe devia alil?gar.se a pl!escrip
ção dos delictos etc., que conhecia definiti
vamente § S.

ele sua decisão que obrigava a termo de bem
viver, segurança, apresentação de passa
porte, !la recurso l)ara a junta de paz. Cad.
l]I1QC. ad. 293, 296, subst. l.ei 261, cit-.
art. 91, 69 § 1. Reg. 120, cl~. art. 65, lt38,
§ 1, 440; item da que obriga ou não a
priSãO e concede ou não fiança. Cad. cit.
art. 294, 296. Lei cit. art. 69, § 3, 4; 70.
Reg. cito art. !L38, § 3, lt, 5; LJ40; d~ su~s

decisões nos crimes que lhe não compelia
julgar e.ra para o jury; no outros para a
junta de. paz. Cad. cit. art. 297, revogo Lei
cito art. 91, 95. Reg. cito 438; da que jul
gava peJ1d~.da a quantia afiançada era para o
jliliz. d-e clit:e.ito. Cad. c'Ít. 3rt. 299, subst.
Lei cito art. 69, § 5, 70. nego cit. art. lt38,
§ 6, 440; da.nomeação que fizesse para cargo
puhüco é paTa o governo e presiden4:e. Cod.
cit. art 300; formalidades dos recursos.
Cod. cilr. art. 311, subst. Lei cito art. 73 a
77. Reg, cit. art. 442 a 445; ningllcm era
isenlo da sua jurisdicção, excepto 05 privi-

legiados pela Consto Cod. cil. art. 325.
subst. - Vid. Lei cito m't. 91, 96. Reg. cit.
art. 65; (C. Pr. art. 294, 296, 299)regulou
se o mod'o pratico da interposição e remessa.
de seus recursos, Dec. 6 Maio 1833; (C. Pr.
art. 294) pelo recurso que este artigo concede
podia o juiz de direito, sem despronunciar.
coohecer da exactidão e regularidade com'
que aquellejuiz procedeu, e reduzir, ecomo
a pronuncia. 2 Av. 20 Outubro 1837.

JUIZ de paz não pôde reter e guardai' papel algum
do juizo, porque o cartorio do mesmo é o
archivo. Av. 5 Dezembro 1832.

na Bahia ordenou-se vigiasse na conservação
das mattas e florestas. Circo 19 J'aoeiTo
1833.

não tem feriados, e menos os tinha para apu
ração dos jurados. Av. 1. Abril 1833; nem
no crime. Av. 13 Abril 1836.

quando passar a vara ao supplente deve en
viar-lhe as leis e decretos recebidos. Av. 2~

J unno 1833.

- na côrle como vigia as couladas de aguas.
Vid. Aguas de chafariz. Inslr. 12 Agosto
1833 art. 6, § 1.

deve prestar-se ás requisições dos inspectores
das barreiras. Av. 29 Agosto 1833.

melhoramenlo na legislação a elles relativa
entregou-se, e como, a commissão nomea
da. Dee. Inslr. 3 Outubro 1833.

guardas -policiaes se mandou, e como crear
DOS seus districtos. Res. 55, 7 Outubro
1833; suas obrigações cm S. Paulo para or
ganisação da guarda policial. Res. 7.0 25
Junho 18M, art. 2, lt , 5, 7.

como auxilia a cobrança da taxa dos escravos.
-Vid. Escravos. Instr. 13 Dezembro 1833.
art. 9.
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JUlZ de paz (C. Pr. 340) a cuja ordem se achasse
presá alguem que requeresse e obtivesse
H abeas Corpas, não podia ingerir-s'e 110

conhecimento da legalidade ou não da pri
550. Av . .4 Fevereiro 183.4, § 1.

no lhesouro fornecião-se-Ihe papeis necessa
l'ios para exames, que não podem ~air da
rrparlição, Av. 8 Fevereiro 183/,.

podia da r buscas em districto alheio, e para
que fins, ainda sem participar ao respectivo'

,juiz, si não houvesse tempo. Av. 17 Feve
reiro 183.4.

que pronunciava mililares, r.om01unicava-o
logo ú repartição da guerra. Av. 23 Abril
183ft, Üem quando da armada, á reparlição
da marinha. Av. 15 Maio 1.834.

devia e em que prazos, e como organisados
enviar ao presidenle da província mappas
statisticos dos crimes commeuidos. Av. 23
Abril, 1 Junho 183.4.

- não el'a competente para execuções por im
postos. Porto 23 Agosto 18M, e porque.
Circo e OlT. 16 Outubro 1835.

correspondia-se por oflicio com o adminislra
dor da casa de cOI'l"ccção. Av. 10 Julho
'1835.

- é magiSll'àdo, e como tal comprehendido na
Lei 12 Agosto 183.4, art. 11, S7. Av. 7
Agosto 1835; é comprehendido no numero
de magistrados, coofol'me o art. 23 do C.
PI'. Av. 12 Março 1836.

é isento de pagar novos e yelhos direitos. Av.
13 Oulubro 1835.

- foi incumhido de informar, c como e qnando
sobre individuos recrutados. - Vid. Recru
tamento. Der. 2 Novembro 1835, art 4, e

lU

de recrutar. Dec.los1r. 61,23 Janeiro 1841:
perante elle assignava termo o que quizer
voluntariamente ser~ir no exercito. Av. I
Novembro 1835; da côrte liverüo ordem para
remetter para o arsenal de marinha o maior
numero possivel de l'apazes de 12 a 16
annos, Circo 30 Março, e 26 Abril 1836.

JUIZ de paz: os processos crimes pendentes ou
diversos juizos com a publicação do Cod. P«-.
devem ler o destino fixado pelas Instr. 13
Dezembro art. 36,37. Av. 2 Abril 1836, S 6;
(C. Pr. art. 134.etc. 152) sobre pl'Oducção de
documentos depois da formação da culpa.
solverão-se duvidas S 1G; a ellc cstavão
subjeilos os condemnados a prisàv cnm tra
balho. galés, prisão simples, $19; {C. Pr. art
228 etc.} se observão a respeito clns proces·
50S de réos p'l'onunciados por crime de mor
te, ou outro qualquer grave. que estiverem
ausentes ou occullos enãotivel'em sitio noti
Geados, S 20; devia remelter ao da caheç
do termo os processos crimes cujo conheci
mento lhe não pertencesse. Circo 31 Mai
1836.

- requlsllava e a quem guarda de honra para
thealros. Av. U Abril 1836.

as demandas do seu juizo er-dO snbjeitas ao»2
por cento substituidos da dizima de chau- ,
cellaria.-Vid. Clumullaria. Dec. 31 Agoste
1836 art. 1, Si; 5.

- recehe da camara municipal os livros para
cargas de actos legislativos e executivos re
cebidos, e como os conservará. Reg. 1..
Janeiro 1838 art. 22, 23.

- não é superior ao promotor pnblico, nem este
sen subordinado. e por isso não deve corres
ponder-se com ellc como tal, Av. 12 Junho
1838. (Jom. 14.0.)

que inspecção tinha etc. na côrte no jardita
Botanico da lagôa de Freitas. Dec, Reg. 20.·
6 Setembro l838 arl 3. 5, 6.

10
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.J1)JZ de paz deve ter á porta a sua tabolela. Av.
U Fevereiro 1839. (10m. 78.)

- por meio delles cumulativamente com ootr as
autoridades organisão os chefes de policia o
arrolamento de população das provincia s.
Lei 261. cito art. 7. Reg. :120. cil art. 68
§ 17.

da cabeça do termo foi substitoido pelo juiz
municipal para cumprir o que áquelle com
petia sobre os processos que tivessem de ser
submetlidos ao jury. Lei 261. cito art. 52.
Reg. i20. cito arl 330. Reg. 122. 2 Feve
reiro f8A2 art. 25.

- quem é soperior para conhecer dos recursos
delle interpostos. Reg. 120, cito arl .l38. S
8; sobre decisão de habeas corpus. MO § 2.

- «J.ue aUribuições civeis ficou exercendo. Reg.
U3, 15 Março 1812, arl I, 2, Sli; M.

- DO seu juizo extrahe-se simples mandado para
execução das sentenças proferidas sobre
causas que couberem na alçada. Av. 85,
26 Outubro 1813.

- é tambem competente para passar certidões de
vida. Ord. 8 Março 18lt4. (lorn.70.)

seus autos são subjeitos a se1l0. e como o fis-'
calisão e sob que penas.-Vid. Sello. Dec.
Reg. 355, 26 Abril 18U art. 19, ~6 § la ,
62,63.

todas as vezes que julgar denlro de sua alçada,
deve executar suas sentenças. embora as
custas sejão superiores ao principaL Av.
9.&. 14 Outubro 184la; nas causas commer
ciaes qual sua alçada. Dee. 737, cil. art.
7lae.

é compelenteem que easopara processarjusli
ficnçàQ tle força maior. motivo de arribada.
- Vid. Ord. e Inslr. H9. 2ó Outubro i8~5.

S 4, 5.

JUIZ de paz que altribuições tem na declaração
das quebras e seus erreitos. Cod. Com. art.
809, 811, 813, executo por Dec. 738, 25
Novembro 1850 art. 1.46 a U9, 157.

- como inlervem no juizo arbitral em causas de
commercio. Dec. 737, 25 Novembro 1850
art. 1116, fJ70.

declarou-se como se deveria proceder na apu
ração de sua eleição pelos livros respectivos.
Av. 19 Setembro 1851 (Diar. 8830.); a um
declarou-se que eleitores supplentes podia
convocar para collegio eleitoral. Av. 25 No
vembro 1851 (Diar. 8899.); declarou-se que
o eleito que acceitara mas não exercera o
cargo de juiz municipal supplente devia ser
admittido ao exercicio de juiz da paz. Av.
29 Novembro 1851. (Diar. 8893.)

- nomeado empregado de fazenda não pode
depois de demiLLido conLinuar a exercer
emprego de eleição popular. Av. 27 Se
tembro 1851. (Diar.8819.)

- é e como subjeito á correição do juiz de direito.'
Dec. Reg. 834, 2 OuLubro 1851 art. 6, 25,
26, § 2. (Dim·. 8822.)

- executa as suas proprias sentenças.-Víd. Á".
15 Dezemb1'o 1851, § 2 (Diar. 8871.): seus
escrivães devem tambem enviar as certidões
exigidas pelo Av. 10 Novembro. Av. 13 Fe
vereiro 1852. (Diar. 8922.)

JUIZ do povo podia em certos casos levar á presença
do rei as representações daquel1e, indepen
dente do senado da camara. Res. 12 Março
em Porto 27 Outubro 1819. (Ind. AlIJ.
Juiz.)

JUIZ de 1.. inslancia, que aUribuições recebeu por
occasião da extincção dos tribonaes das
mesas do dezembargo do paço e da cons
ciencia e ordens. Lei 22 Setembro 1828
art. 2, St.
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JUIZ de 1.' inslancia que houver proferido seo
tença de que se interponha revista é o que
II prepara, e como. Res. 20 Dezeqlbro 1830,
art. 26.

JUIZ

cit.); creados por leis geraes podem ~er ~n

carregados de causas de fazenda provlOclal.
Dec. U Julho 1846 referido em Av. 78, 3
Agosto dito.-Vid. Jui% de Commissão. Casas
Nobres.

era o ouvidor de comarca e juiz d.o crime.
Vid. Porto 28 Fevereil'o 1831. (CDU. Nab.)

que houver proferido a g~~llenç~ ~ compete~le
para proceder nas dlligeoClas necessarl~s

para averbação etc. dos 2 por ce~to subs.h
tuilivos da dizima da chancellarla. - Vld.
ChallceiLal·ia. (Dizima'.) Dec. 31 Agosto 1.836
art. 9, 10. Dcc. 150, 9 Março 18.42, art. 6.

- mandou-se fornecer-lhe. e como os livros
de que trata o (lrt. 2 Reg. 1. Janeiro 1R38.
Av. 11 Julho 18li6. (Jom.222.)

JUIZ privativo e de commissão, concedeu-se para
-as causas da casa da condessa da Ponte. C.
Reg. 2.' 26 Julho 1809. (CaU. Nab.); e de
Antonio Pereira Leite. Dec. 31 Agosto 180.9.
(CDU. cit.); da conservatoria dos privilegiados
do commercio a que negociantes e merca
dores não competia. Ass. 3M, 23 Julho
18ft (CoU. Ass.); e do visconde de Asseca.
Dec. 1." 1.5 Se lembro 1817. (CDU. cit.); e de
LuizGomesAnjo. Bec. 5, 2 Av. 22 Novembro
1819. (CDU. cit.) Res. 2.4 Maio 1.820. (CaU.
cit.) 2 Pl'ov.10 Novembro 182li. (CDU. cit.);
negou-se a um arrematonte de dizimos.
Res. 1." 26 Fevereiro 1.82.4. (CaU. cit.); da
casa doada em S. Paulo mal)dou·se, e como
cessar. Provo 9 Março 182/, (CDU. cit.);
forão, e como todos abolidos. Const. art.
179, § 17; sobre pagamento de ordenados
ao do banco do Brasil. Res. 5." 15 Selem
hro 1825. (CDU. Nab.) s6 os designados na
Consto isenlão de ser julgado pelo jury.
Lei 20 Setembro 1830 art. M, 57. Cod. Pr.
art. 257, 258. Reg. 120, 31 Janeiro 1.842
art. 240, 353; a respeito de nomeação re·
querida de juiz por commissão mandou-se
observar. Ord. liv. 3, til. 2.4 S 1, Av. 14
Junho 1831. tColl. Nab.); da santa casa da
misericordia da côrte, mandou-se não fosse
mais nometldo por haver sido renunciado o
privlleg,io. Av. 3.° 2· Setembró 1831. (CDU.

JUIZ dos privilegiados. - Vid. Juiz canse1'v~dor,
mandou-se que o procurador da corÔa IOler
viesse em certa causa, como parte. Av. :1 ••
26 Maio 1831. (CDU. Nab.)

JUIZ provedor da fazenda de defuntos e ausenles
e das capelJas e residuos é privativo. R.es.
2ft Maio 1820. (CoU. Nab.); para o da vllla
Real da Praia Grande no Rio de Janeiro
creou-se meirinho e escrivão. Alv. 1.0 3
Julho i820. (CDU. cit.); a dos defnn~os_e

ausentes foi exlincla, passando suas aUrlbUl
çóes aos juizes de orphãos. Lei 3 Novembro
1830; a dos residuos e capella!! ainda sub
.siste e como. Av. 28 Novembro 1834; que
aUribuicões lem na arrecadação da laxa de
herança~e legados. Dec. Reg. 156, 28 Abril
i8la2 art. 7, fOj e na arrecadação dos bens
de defunlos e ausentes. Dec. Reg. 160, 9
Maio 18.42 art. 21, 23,27, 30, 37, !lO; dos
resi'dJlos COlIJO deve proceder a respeito dOI
legados pios não cumpridos. Av. 95, i9
Setembro 1866; dos residuos, rubrica os
livros dos cemiterios na côrte. Dec. Reg. 796,
1la Junho 1851 art. 26. (Diar. 8755.); de
signa o escrivão que deve substiluir o impe
dido, art. 6, S t, e o promolor e solicila
dor de capellas art. 7. Dec. 817, 30 Agosto
1851. (Dim'_ 8806.); é e como subjeilo á
correição do juiz de dirp.ito. Dec. Reg. 8~~..
2 Outubro 1851 art. 30, 3!J, 40. (Dtal-.
8823,8824.); quanto aos de defuntos. - Vid.
Juiz de ausentes •edeorphãos_ Provedor; qua nlo
aos de capellas.-Vid. CaprUas. Juiz Muni
cipal. Provedor.

JUIZ relator, nas consultas do conselho supremo
militar assigna eom o nome inteiro, os con
selheiros e vogaes com appellido.-Vid. 25
Abril 1808. (Repe.·t. Cunho Malt. Juiz n. 6.)
O do conselho de justiça é subslituido pele
adjunto mais antigo, e este por um ministro
nomeado pelo da justiça. Port. 140ulubro
18iU. (Repert. cito 11. 9.)

~o'
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.JUIZ relator do processo em que se impõe a pena
de morte dne remeller á competente secre
taria de estado as sentenças por copia por
elJe escriplas, e a pelição de graça. ou cer
tidão de sua falta. Lei ii Setembro 1826 •
art. 3. Lei 18 Setembro 1828 art. 16. Dec.
80~, 12 Junho 1851. (Diar. 8764.)

- do processo de appellações das juntas de jus
tiças. e das revistas nas causas civeis e cri
mes.- Vid. Junta de justiça; AppeUafão;
Revista. Res. 9 Novembro 1.830 art A. 6.

.JUIZ dos residoos.-Vid. J,ti:& provedor etc.

JUIZ secular. é exclusivamente competente para
tomar 3S contas testamentarias c decidir
todas as queslões a elIas relativas. qualquer
que seja a natureza dos legados 00 dispo
sições. 00 dos leslamenteiros, CC5sando. e
como a alternativa. Lei 27 Agosto 1830.

JUIZ de sesmarias: mandárão-se crear no Brasil.
e com que jurisdicção. Alv. 26 Janeiro 1809
S2; os com jurisdicção menos qoe ordina
ria, e mais ampla que de vintaneiros farão
extinctos na America. Alv. ii; Janeiro 1810
S6; sobre bavel' a camara de Areas cassado
a provisão concedida ao de Rezende em S.
Paulo para certa medição providenciou-se
mandando prender o juiz e olliciaes daqnelle.
Provo 2.- 19 Novembro 1818. (Coll. Nab.)
PJ'ov. 27 Maio 1819. (CDU. cit.); para o
da villa de Porto Ale~re Cl"eOll-Se escrivão
privativo. Alv. 9 Agosto 1819. (CoU. cit.);
ao da villa do Rio Grande em S. Pedro oc
correu-se com providencias sobre escrivão.
Alv. 3.° 3 Julho 1820. (CaU. cit.); ao da
villa ~e S. João do Priucipe declarou-se
quaes as posses que devia respeitar nas me
dições de algumas sesmarias. Provo lA Março
1822. (Coil. cit.); mandou-se á camara do
Rio Pardo propôr um para logar vago. Provo
2.- 28 Novembro 1823. {CoU. cit.)

JUIZ de siza : crcaràu-se e com ql1e jurisdicção e
obrigaçõf'S 1I0S EsLa(los Ultramarinos. Alv.
a Junho {8oo.

JUIZ temporal: estão sem vig()r a Ord. }jv. t,
til. 95. Dec. 26 Março 1734 (e Lei 22 Se
tembro 1828 arl. 2, S11) que lhes probibião
ca8ar sem licença com mulheres de soa ju
risdicção. Res. ~.4 Dezembro 1830.

JUIZ territorial tem jurisdicção e ohrigação de in
dagarem os deliclos commeltidos por mili
tares. por meio de devassas. e para que fim.
Provo h Maio 1809.

nos porlos em que não houvesse auditor de
marinha forão aulorisados para, e como
julgarem presas feitas por subdilos do Im
perio. Provo 21 Fevereiro 182.4 § 10.

- recebe, e como queixas contra os presidentes
de provincia e ministros de Relações. ecomo
procederá. Lei 18 Setembro 1828 art. 21
a 23.

- é competente para fazer tombamento dos bens
das camaras municipaes, e como. Lei i
Qutubro 1828 art. 51.-Vid. Lei 22 Setem·
bro1828arl. 2, S 1.

recebe licença das Relações, para sair della 00

do dislricto até 30 dias conlinuos. Lei 2.2
~:_S· Setembl'o i828 :lrt. 2, § H.

- deve na cÔl'le e provincias enviar cerlidão de
posse a quem e em que praso. Circo 27
Fevereiro 1830.

para as causas de libel'dade de imprensa era o
juiz de direito. Lei 20 Setembro 1830 art.
37.-Vid. Cod. Pr. art. 12, S 7,46, S 1.
Lei 261,3 DCl.embro 18.u. art. fJ, § 1, 5,
6, 17, § 2.

_ nomean delegados do procurador da fazenda
equem. e corno. p~~a promov~rem ex~~uç_ão
dellafazendo conCIliação.-V Id.IConclltaçao.
Dec. 18 Agosto 1831 art. 6, 7.
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JUIZ territorial era competente para p~omo.ver as
habilitações dos herdeiros e cesslOnarlOs .de
quaesquer credores da fazenda nas provm
cias do Imperio, e como. Lei 4 Outuhro.~831,
art.. 6, § 8; e as justificações que se fazlao no
extincio erario e conselho da fazenda art. 90,
e a jurisdicção contenciosa do mesmo con
selho, art. 91, e propunha aos inspectores
de fazenda pessoa que servisse de procu
rador fiscal onde o não houvesse, art. 92.
-Vid. Jttiz dos feitos. Lei 242, 29 Novem
bro 18U art. 2.

- deixou de arrecadar impostos alguns. Lei 15
Novembro 1831 al't. 54. Reg. 14 Janeiro
1.832 art. 1.

- forão incumbidos da avaliação dos officios e
emprej?;os de justiça, e como. Dec. 26 Ja
neiro 1832.

- decretava e em que caso sequestro contra col
lectores. Reg. 8 Fevereiro 1832 art. 3.
Vid. Juiz dos feitos. Lei 2h2, 29 Novembro
t8U art. 2..

- foi autorisado para receber justificações dos
individuos que em S. Pedro do Snltivessem
passado obrigações de donativos para a
guerra, e não as tivessem satisfeito por
damnificações recebidas nas suas proprie
dades. Dcc. 6 Outubro 1835 3rt. 2, 3.

quando pedir licença ao goveroo, deve a Re
lação informar se já lhe concedeu a para
que está autorisada pela Lei 22 Setembrv
i828. Av. 4 Novembro 1835.

é compelente e não o de paz para as justifi.
cações da qunlidade de cidadão brasileiro,
e como deve proceder. Av. 23. Av. e Circo
29 Dezembro 1835.

- pôde obter, e como licença não só das Rela
ções, como dos presidentes de provincia.
Av. 19 Fevereiro 1836.

JUIZ territorial e competente para diligencias de
medições e demarcaçiles de lerrenos de ma
rinhas, quando em dislancia a que não possa
ir e voltar no mesmo dia o procurador da fa
zenda e officiaes da lhesouraria. Ord. 30
Agosto, 5 e 10 Setembro 1836, e quanto
em laes casos veoça. Od. 6 Maio 1.837.

- sohre sua iosistencia no Ceará, de reler de
baixo de sua jurisdicção terras de. indios que
se devião incorporar aos proprios nacionaes.
Av. 172, 21 Outubro 1850.

JULGADO não se suspende pelo duvidoso, e por
aquillo que se b3 de julgar ainda. Ass. 3h3,
23 Julho 1811. (CoU. Ass.)

- estabelecido no al'l'aial de S. Pedro d'EI-Rei
foi e como supprimido. Dec. 25 Agosto
:l813; e desmembrado, e como o de S. Ro
mão em Minas, creando-se o do Brejo-Sal
v;ado. Alv. 1.°2.° 12 Novembro 1814. (CoU.
Nab.); e desannexados os de Araxá e De
semboque em Goyaz, e como. Alv. 4 Abril
1816. (CoU. O. Pr.) Provo 2.& 21 Junho
1819. (CoU. Nab.) Av. 17 Novembro 1819.
(Colt. O. Pr.) Provo 8 Julho 1826. (CoU.
Nab.); nos de Marins e Pindare no Mara
nhão creou-se mais um escl'ivão. Dec. 2h
Novembro 1820; declarou-se irrita e nuUa
a persislencia do de Carolina em Goyaz
creado pelo ollvidor. Av. 22 Julho 1828.

excepção de cousa julgada tem logar nas causas
commercines. Dec. 737,25 Novembro 1.837
art. n, § h; e como julgada art. 79, 92.

embargos infringentes delle como serão admit
tidos e julgados em causas commerciaes.
Dec. 737, cil. art. 577 § 8; 579, § ó. Dec.
844, 18 Oulubro 1851 art. 5. (Dia,'. 8827.)

- torna-se a sentença denlro de dez dias conta
dos da publicação ou intimação nas causas
commerciaes. Dec. 737, cito art. 731.

como providenciará o juiz de tiireilo a respeito
dos processos crimes. Dcc. 83h, 2 Outuhro
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1851 art. 31 S 5. (Dia/'. 8823.); das parti
lhas passadas em julgado. Dec. ci~: art. 32,
S 5. (Dim'. cit,)

JULGADO dos tril.lUnaes superiores não põde o
juiz de direi lo em correição avocar, e por
que. Dec. Reg. 83h. 2 Outubro 1851 art. 57.
(Dim'.8824.)

elevado a termo.-Vid. 1'el'tllos.

quando passa em julgado suspensão e desti
tuição dos in~erpreles do commercio que
effcitos produz. - Vid. Dec. Reg. 863, 17
Not·embro 1851. art. 24. (Dia,.. 8855,)

- passadas em julgado devem ser as senl~nças

sobre dividas reclamadas da fazenda publica,
para serem reconhecidas pela~ thesourarias
da fazenda. Dec, e Reg. 870, 22 NOfembro
1851, art. 1, S 12. (Dim'. 8862.)

- em que ]>raso passão em julgado as sentenças
dos subdelegados.-Vid. Av. 15 Dezembl'o
1851, S1. (Dia?'. 8871.)

;JULGAMENTO ue semelhante para semelhante.
-Vid. Bcs, 18JLtllto 1813, allnex. á Porto
6 JulllO 1830. (CoU. Nab. pago :185 cal. 2.')

de escripto conlendo aLuso de expressão do
pensamenLo para ler lo~al' como será in
terpretado o escripto. - Vid. Lei 20 Setemb1"O
1830, Q1·t. 6. Cod. Crim. art. 8.

contra a litLeral disposição da lei como é pu
nido quem proferir. Cod. Crim. art. 129.s
1; contra lei expressa art. 160; eemmateria
criminal si se impoem pena maior do que a
detertninutla na lei art. 161.

do réo para ser punido por crime commet·
t~do, não põde aquelle renunciar o foro
compe~nte.- Vid. AI', 19 Outubro 1831.

das operações de banco como lerá logar.
Cod. Com. art. 120.

JULGAMENTO do conlracto de frelamenlo de
navio estrangeiro exequivel no Brasil com.
terá logar. Cod. ciJ. 3rt. 628.

de lribunal estrangeiro (sobre seguro) aioda
que baseado pareça em fundamentos 10
justos ele. não desonera. e como o segura
dor. Cod. cit. art. 725.

de damno causado por abalroação. God. cito
art. 750.

de avarias, Cad. cil. art. 776, 777.

de embargos á declaração da quebra qae
elTeitos importa. Cod. cil. art. 808. Dec..
737, 26 Novembro 1850 art. 577, S 6.
Dec. 738. 25 dito art. ti3, 119.

de embargos á concordata. Cod. cit. art..
851. Dec. 737, cit. art. 577 S li.

de contestação sobre validade de credito de
f anidos, em occasião de liquidação, come
terá logar. Cod. cito art. 860.

- conforme as di&posições do codigo comme1'
cial em que casos ha logar, além das·cau
sas repuladas commerciaes. Cod. cit, tiL
un. 3rt. 19.

(prolesto por novo.)-Vid. Proles/o.

não pôde o procurador fiscal accumular em
prego em que o profira.-Vid. Procuratllllr
fiscal. Dec. 736, 20 Novembro 1850 arL_
77.

- de sU5peição em C3usas commerciaes. Dec..
737, 25 Novembro 1850 art. 89; de appo
sição art. 122; de embargos á execl1çãod"
penhor art. 286, 287; em soldadas art. "297~
298; de penhoras nas acções executivas
commerciaes art. '312, ~14, 315,316; d.u



JULGAMENTO

( 313 )

JUNCTA

acções summarias especiaes e execulivas
commerciaes art. 320; do embargo ou ar·
resto art. 336; da exhibicão de livros art.
353, de ratificações de p~olestos formados
a bordo, art. 368; não admiltem os pro
testos, art. 392; de embargos de impug
Dação de deposito, art. 398, 399, 400;
por arbitros.-Vid. Juiz arbitro, art. 441,
453, 456, ~57, 469; de embargos de Dul
lidade da sentença, art. 577, S1; de em
bargos de erros de contas, quantias exe·
culadas, liquidas, ou custas, art. 590; de
embargos de 3.°, art. 599; de preferencias
art. 616; de deserção de appeliação art.
657; e destas nas Relações ado 661.

JULGAMENTO á revelia sofIrem os réos ausentes,
e quaes e em que delictos. - Vid. Crimes.
Av. 220, 5 Dezembro 1850.

- para suspensão, destituição e multa de cor
relores. - Vid. GOt'Tetores. Dec. Reg. 8Q6,
26 Julho 1851 art. 19. (Dim·. 8764.) Dec.
807, 808, 27, 28 dito. (Diar•.8766.)

::.- dos arcebispos e bispos do Brasil. Lei 609,
i8 Agosto 1851. (Dia?" 8785.)

- de crimes milital'es em tempo de guerl'a,
Vid. Crimes. Dec. 830, 30 Setembro 1.851 •
(Diar. 8816.) Dec. 831, 1 Outubro dito.
(Dia1". 8817.)

- em processos criminaes como deve o juiz de
direito em coneição regularisar e prevenir.
Dec. Reg. 834, 2 Outubro 1851 art. 31,
S 2.

- de justificação de dividas da fazenda publica
fallidas e insoluveis, como terá logar. Dec.
849,22 Outubro 1851, art. 4. (Dia1', 8833.)

- das multas impostas conforme os arts. 89 e 90
. do Cod. Com. como terá logar.-Vid. Dec.

862, i5 Novembro 1851, art. 3, 4. (Diar.
8855.)

JUNCTA se estabeleceu na capital de cada um
dos governos e capitanias dos dominios
ultramarinos para resolver aquelles nego
cios, e quaes, que antes se expedião pelo
recurso á mesa do dezembargo do Paço.
Alv. 10 Setembro 1.811. Alv. 13 Setembro
:1813. Alv. 25 Maio 1.818.

- e qual deve tomar deliberação sobre desvio
de derrota para desonerar o capilão de
navio de responsabilidade. Cad. Com. art.
509. Dec, 737 , 25 Novembro 1.850, art.
362 a 36.&.

- e qual conhece das sentenças do conselho
de disciplina da guarda nacional. - Vid.
G/larda Nacional. Lei 602. 1.9 Setembro
i850 art. 11.1. .

- de administracão dos diamantes.-Vid. Dia
mantes. De~. Instr. 8 Junho 1.812 etc.
Provo iO Abril 1818 etc. Dec. 24 Outu
bro 1826 etc. Lei 24 Outubro 1827. Res.
1.' 22 Setembro 1830 etc. Res. 2.· 8 Julho
1831. (Cott. Nab.) Res. 4 Setembro 1831
etc. Lei 24 Outubro 1832 art. 2h. Res.
25 Outubro dito etc. Ord. 19 Novembro
1833 ele.

- de administração e arrecadação da fazenda
do Senado de Lisboa. Alv. 3 Janeiro 1816.

- de administração do vinculo do Jaguára.
Vid. Pinculos. Ord. 6 Fevereiro 1810. Provo
26 Fevereiro 1818, junta á Provo 1.· 19
Outubro 1820. (Goll. Nab.)

- de administração do banco do Brasil. - Vid.
Banco. Provo l! Outubro 1.823. Dec. 29 Ou
tubro 1818. (Cott. OU1·. Pr.) Provo 20
Oulubro 182.&. (Coll. Nab.) Res. 18 Novem
bro 1.828.

de administração do hospilal dos Lazaros da
côrte.-Vid. Hospitaes; ditos Porto 2 Junho

. 1825.



( 31ú )

JUNCTA

JU. 1CTA de adminislr[,H;ão da caixa de nIllortísação.
- id. Cai:z;adeAmOltisacão. Lei 151 ovembro
1~27 art. 1I1. Dec. 806', 807, S08, 26,27.
28 Julho 1851 al'L ti. (Diar. 876.4 e 8766.)
Decr. 858, 10 Novembro 18;1. al't. 9.
(Diar 8852.)

de administração gel'!l1 encarreg:tda da apu
ração e cobrança da divida activa da pro
vincia de Mioa, Res. 10." 1 Março 1830.
(CoU. Nab.)

.lUNCTA ue aplir;1r:'flu e j"f'vi;;üo dos jurados.
Vicl. Jurados.

JUNCTA da bulIa da crllzada.-Vid. Bulias. Provo
20 'o\'embro 1822 etc. Porto 31 Maio 1823.
Res. 2/, Agosto 182ú, Res. 2," 31 Janeiro
1827. Port. 5," 5 ,Julho 1828. Lei 20 Se
lembro 1828. Av. 25 Janeiro 1830 ete.
Prov, 5 Novembro 1830 etc.

JUNC'fA do codigu crimioal militar. - Vid. Co
digos.

JUNCTA para a civilisaçHo € I'r.ducção dos índios
hotecuc1os d Minas Geraes. CarL Reg. 13
Maio e 2 Dezembro 1808.

JUNCTA 00 comlnrrcio. agl'icu1Lllra, ClJ1Jricas e
navegação do Esl.adodo Brasil crenu·se. Alv.
23 Agosto 1808; cre:lI'no-se jmpo~ições para
suas despezas. Alv. 15 Julho 1809 (pal'a
cuja execução. PorL. 12 Agosto 1809. (CoU,
Nab.); e explicndo pelaRes. 23 Outubro em
edital. e Provo '29 Novembro '1817. (CaU.
Nab.) Dec. 22 Outubro 1818; declarou-se
quacs as as ignalnrns de seus deputados. e
emolumentos da respecÜva secrotaría. Alv.
28 Jnlho 1809; sobre a recepção da apre
senlaçilO d.)s negociantes I"allidos matricu
lados nella. Alv. '29 Julho 1809; creou-se
o logal' de jni7. conservadol' dos fallidos e
da junta. Ali'. 1/, Agosto 1809; para elle so
interpunhão todos os recursos ordinarios e
extraordinarios das mosas deinspecção, Alv.
30 Janeiro 18l0; sobre seus emolumentos,

JUNCTA

e quaes exígirüo-se informações. Av. 6 Fe
verpiro 1810. (CoU. Nab.); sell escrivãlt
passou a escrever oa me7.a do despacho ma
rítimo. Av. 21 Fevereiro 1810. (CoU. dita.);
snas imposições como se cobrarião. Alv. 4
Selembro 1810; si suas provisões devião(Hl
não pagar novos direitos e transitar pela
chaneelluia mór para tel' validade. Provo 28
Maio 1811; sobre competencia de foro dos
negociantes matriculados e mercadores de
I·etalho. Ass. 3l!ú, 23 Julbo 1811. (CoU.
Ass.); suas sentenças passarão a ser execu
tadas pelas mezas de inspecção. Alv. 3 Ou
tubro 1812; ordenál'ão-se pl'ovidenciaspara
.:lrreCadação dos fnndos da exlincta compa
nuia de Pernambuco e Pal'abvba. Dec. 7
Abril 1813; seu juiz conservador não era
competente pal'n conhecer dos crimes de
córtes de páo Brasil, e porque. Provo 2.· 17
Abril 1815. (CoU. Nab.); mandou-se pro
cedesse, e como, a respeito dos autos sobre
navios de commercio de escravos apresados
por forças hritanicas. Edil. 1úJaoeiro 1818.
(CoU. cit.); os negocios de inspecção della.
relativos ás capitanias do Pará e Maranhão,
oerião-se tratar e expedir.se pelo tribunal de
Lisboa. Res. 19 Maio publicado em Edit. 27
Setembro 1819. Cesson com a independen
·cia. (Ind. Alb. Junta); contribuições a elJa
pertencentes, cobradas na Bahia mandou-se
t'oss<:m entre~lles ao lhesOllro. Res. 10 .Ja
neil'o 1826. (CoU. Nab.) Prov.1.8 dito. (Coll_
i:it.); idem p:lra o Maranhão. Provo L" 1
Agosto 1826. (CoU. cit.); seu deputado não
podin ser ao mesmo tempo thcsoureiro mór
do tuesouro publico. Res. 4.· 26 Janeil'o
')826; (Coil. ci/.) secretario supranumerario
Jella nomeou-se em ressarcimento. Oec. t.·
9 Selembl'o 1826. (CoU. cit.) ; ao cofre das
tomatlins oella x.istente se mandou remelter
a impol'tancia de cI,u!:·"baodoi'. - Vicl. Res.
9." lt Dezemb,'o 1827. (CaU. cit.) Rce, 2."28
Jnoniro 1828. (r:oU. cit.); ii wa -ccrelaria
{lU eRsa de se sões r'emctlia o correio os
oflicias a ella dirigidos. Part. () Março
1828. (CoU, cit.); a seus o:!ftcines se maodl')ll
pagnr njuda de custo. Res. 19 Maio 1828
(Coll. cit.); foi encarregada das obras da
calçada da serra ue Itagunhy e mais da eli

lrada de S. Paulo. Av. 2.° 30 Junho 1828.
(CoU. cit.); e de auxiliar n da estrada
pela serl'a do Boa Vista. POl'l. 1." 8 Agost.
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1828. (Coll. cil.); e a enlre a Ilha Grande e
:Bananal. Porto 2.· dito. (Coll. ci!.); pensão
concedeu-se em ressarcimento de perda de
emprego de oflicio da uscalisação das con
tribuições pnra elJa. B:e~.14. a1 Março 1830.
(Colt. cit.); fiscal in! rinu deJla nomeou-se.
Porto 22 Junho 1830. (CoU. cit ) ; os direitos
de pharol passarão a ser arrecadados por
outra repartição; sua contribuição e emolu
mentos de embarcações. Inslr. 8 Março 1831
art. 5; e marp.; foi abolida sua conladoria,
]lrovidenciando-se ácerca de seus emprega
dos vitalicios. Lei 2h Outubro 1832 art. 23,
25; como se decidem as suspeições de seus
membros. Av. 15 NovemLro 1832; sua con
tribuiçãO como era arrecadada. Reg. 26
Março 1833 art. 2, § 9, 23, § 11, 1.t5, !i8, §
5; e os emolumenlos art. 2 § 15, 23 § 11,
li8 3 10; foi o govemo uulorisado para des
pender com gratificações a seus deputados
a parte com que se allgmenlarão os seus
]lrimiLivos ordenaélos e de que forão priva
dos pela extincção da proyedoria dos segu
ros, e como, Res. 3i Maio 1833; suas con
tribuições fIcarão pertencendo á receita
geral. Lei 5, Outubro 1833 art. 31 § !i;
passou a ser pertencente ao minislerio do [mo
perio. Lei 40, 3 Outubro 1834 art. 3, S1;
foi o governo autorisado para em quanto
eIla existisse conceder aos empregados de
secretaria gratificações iguaes a seus orde
D.ados, abolida a que p rcebião a titulo de
ajuda de custo. Res. 8. 0 16 Junho 1838;
1Jxou-se como proveria as cadeir.as da aula
do commercio da côrLe.-Vid. Aulas. Dec.
12J, 31 Janeiro 1842; aulorisou-se o go
verno para despezas com a junta. Dec. 609,
12 Maio 18/'9; pagamento ele vencimentos
e ajudas de cuslo de seus empl'e~ados orde
nou-se. Av.1/, Janeiro 1850. (Dim'.8306);
negociantes nella malriculndos a que obri
gações ficarão subjeilos. Cod. Com. art. 7,
e tiL. UD. art. U. Dec. 695, 5 Setembro
.t8ÕO art. h. Dec. 738, 25 Novembro 1850
art. 15; seu officiaI maior e escripturarios
se mandou preferir para prover a secretaria
do tribunal do commercio. Cod. cito til.
UD. art. 7, foi extincto este tribunal da
JUDta do commercio, art. 30.

JUNCTA de commercio foi creada uma em cada
provincia que tivesse Relação; e com que

lU
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attribuicões. Dec. 738, 25 Novembro 1850
art. 72 ; 80; e com suas secrelarias, c como
regidas, art. 81. a 83; havendo nesta o registo
publico do commercio, e para que fim art. 8ã
a 88; quaes as allribuições das dilas juntas
DOS logares em que não bou.ver Relações
art. 90 a 97; su bsliluem os tribunaes de
commercio art. 118; crearão-se, e como
nas provincias marilimas do Imperio. Dee.
8M, 17 Novembro 1851. (DiO/l'. 8858.)

JUNCTA de companhia de Pernambuco -e Pa
~abyba foi e como extincta. - Vid. Compa
111lia. Dec. 7 Abril 1813.

- da comllanhia do AlLo Douro. - Vid. Compa
nhia. Provo 6 Junho 1820 ele. ; deu-se l'egu·
Jamento aos ministros das provincias do
norte, na conformidade das inslrucções que
3ccomp<lnhárão a Port. 18 Novembro 1817
para a distribuição e arrecadação do em
prestimo. Reg. 19 Janeiro 1818. (Ind. Alb.
Junta); para os logares deUa não se podião
eleger ecciesiaslicos, mililares ou ministros.
Av. 8 Fe\'creiro 1819. (Ind. e verbo cit.)

.TUNCTA consultiva sobre as sentenças das presas
marítimas, nomeou-se. Dec. á Oulubro1827.
(CoU. O. p,".); para cuja execução. Av. e
Instr. 13 dilo. (CoU. Nab.)

JUNCTA de corretores: suas foncções.-Vid. Dec.
}leg.648.10 Novembro 1849, art.19,2i. 22,
52 a67. Dee. 738,25Novembro1850 art. 22.
Dee. 806, 26 Junho 1851 art. 11, 17, 20,
34 a lJ7. (Diar. 8764) para o Rio de Janeiro,
ampliado á Bnhia por Dee. 807. 27 J olho
1851. (Vim'. 8766.); e a Pernambuco por
Dee. 808, 28 dito. (Diar. cit.)

JUNCTA de direcção dos negocios de Roma, creada
pelo Alv. 4 Setembro 1804 J foi ·suspensa.
Alv. 7 Janeiro 1809.

de direcção da academia militar. - Vid. Áca
demia M ilita1". Carla Lei h Dezembro 1810,
tit. 1. (CoU. O. Pr.); 11 Março 1811, (ape
nascit. noRepcrt. Cem". Matt. Juntapag. 91).

U
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lUNCT,\ de direcção da impressão regia: orclem
sobre puhlicnções de compendius da aca
demia mililar. Av. 31 Julho 1811, e de
culro m:lOlJ!>cripto. 2 Av. 19 Julho 1815, e
promptillcnçflo de collecções de leis e em
(Iue numero de exp.mplares. Av. 5 e 13
}:c'rereiro 1815, e Ürr. 7 Agosto 1820; sobre
maneira propo!>la de isentar de responsabi
lidade a junl") pelos f'scriplos particulares.
Av. 2ft Selemuro 1821; e remessa de todos
os impressos ao intendente de policia. Av.13
Outubro 1821; anncxos::i Port. 30 OUlubro
18:H. (CoU. Nub.)-Vid. Impl'cnsa. Dec. e
})ro\·.17 Fe.ereiro 1815. Dec.1.o,2,o, 3.°12
Abril dilo. Av.3 Julho dilo. Av. li Agosto
dilo. Av. 14 Junuo 1821 ; sobre invenlario
da faurica de cadas ele. fies. i. a 16 A~f)sto

1823. (CoU. Nub.); e impressão e distribni
ção dus diurius ele. da assembJéa con lí
tllinle. Porl. 2!} r1ilo. (Coil. cit.) Provo 1. a 4
Oulubro 18i3. (Colt. cit.); remessa de seus
impressos ao lml'er:tdor c consrJheiros do
eslado. Porto 1." 19 NOl'embro 1823. (Colt.
Nab.); sobre concerto na slla lypograpLia.
Purl. 31 Janeiro i82J.. (Coil. cil.); sobre
p:l~~men'o de impr,~ssõf'S ol'clenadas. Porto
101\bril dilo. (Coil. cit.) Porlo SOJulho dilo.
(Colt. cil.); ordenon- se remeLlesse ás pro
\incias cerlos impressos e em que numero
para serem dislribuidos. Pori. 29 Março
18:25. (Coil. cit.); ordenou-se impressão da
FI!!ra Fluminense. Pudo 25 Abril 1s·~5.

(Coll. cito); ne~ou-se privile~io á lypo
p.rnphia, e por que. Porto 28 Maio 1825.
(CDU. cit.) encolOmendas por ella feilas se
lbe m;lIldarflo enlreg;lr snbjeilas a direitos.
})ort. L" 5 Sclelllurll dilo. LCoU. cit.) Porto
13 Janeiro 182('). (Colt. cit.); conccdeu-se
lhe o lilulo de NClcional e Impcrial. Porto 2."
30 Janeiro dilo. (Coil. cit.); sobre venda d s
diarios das c;lmaras legi5lalivas. Porto 20
Junho 182G. (Colt. cit .); editaes, conheci
menlos c papeis offici:les de expediente de
repartições publicas ordenou-se fossem im
rressos na lypographia nacional. Porto 5
Outubro 1826. l Coll. cit.); ordenado a seu
depulado que era senador. como se man
dou p:lgar. Porl. 7 Oulubro dilo. (CoiL. cit.);
p-atific,IÇào díaria a UlL seu anli~o compo
sitor. Purl. 14 .Janeiro 1828. (Colt. cit.);
(lrc1t'Dou·se rf'melll'sse todas as semanas om
halaucde explicado. Porl. 21 Âg05~O 1828.

Ind• .Alb. Junfa.); foi exlincta.-Vide lrn~

pl'CIlSa. Lei 7 Dezembro 1830 ado 1.-Vid.
T;rpographia Naciollal.

JUNCTA de dil'ecção medica cirnrgica e ac1minig.
tralim do hospital real mililur do Rio de
Janeiro. - Vide llospitaes i11ititares. Alv. 2
Março 1812.

- de <1irecção do ensino mutuo: cessarão soas
fl1nccões com a Lei 15 Olllubro 1827. Dec.
4l\la;'ço 1820. (Colt. Nab.)

de direcção de associação commercial.-Vide
Dcc. Rl'g. 852. 5 lYovc17lbro 1851, (l1't. 40.
111. (Di(l1'. 8872.) Av. 23 Janeiro 1852.
(Dim'. 8904.)

JUNCTA. do donativo vnluntario foi, e como ex
lincla. C. Reo' 22 Janeiro 1816. (CoU.Nab.)

JUNCTA do exame aos cirurgiões militares e ins
pecçflo do militares enfermos creon-se. Av.
7 Fevereiro i810. (Per. Souza Dic. Jm·.
Junla.)

JUNCTA da fnzcnCla dos arsenaes, fabricas efundi
cões do exercitn. - Vide ArSClwi do e.Lercito.
Álv. 1 Marco 1811 elc. Dec.1.o2.0 18 Julho
1811. Dec: 3.° dilo. Av. 1.° 20 Julho 1811.
Av. 1G Agosto 1811 ele.; como faria·o lança
mento das multas provenientes dos liras de
peça da fortaleza de Sanla Cmz ás embar
cações. Porto 27 Agosto 1811, (Colt. Nab.)
Av.i8 Março 1816. (Colt. cit.); continue-se a
Vért:Cl·b. arsenal do exercito: Res. 1.a e 2.a 5
Onlubro 1811. Porto 17 dilo. Res. 1." 3." 23
dilo; a seu contador como se mandou pagar
os vencimenlos. Res. 1. a 12Novernbro 1811.
(CoU. Nab.) Contin. verb.' cil. Res. 25 No
vembro 1811. Av. 2ft Janeiro 1812. Res. U
Fevereiro 1812. Res. 12 Novembro 1812.
Av. 1ft Marco 1812. fies. 1.· e 2." 18 dito.
Res.5 Julho·1812. C. Reg. 7 Selembro 1812.
Provo 24 dilo. Provo 1.. 7 Oulubro 1812.
Res. 12 Novembro 1812. Res. 17 dito. Re••
20 Fevereiro 1.813. fies. 1.- e 2.- i8 Julho
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1813. Res. A Setem11ro 1813. Av. :tO dito.
Res, 1. a e 2." 2 OuLubro 1813. Res. 18 dito.
nes. 25 dilo. Res. 15 NO\'cmbro 1813. Res.
25 dilo; ordcnou-se-lhe compr:! de salilre.
Porto 14 Fcrerciro 181 h. (Coll. Nah.) ConLin.
verbo cit. Res. 30 Abril 181h. nes. 11 Ju
lho 181J,; foi-lhe tirada a inspecção e direc
ção da fabrica da polvora da La~oa de Frei
t;lS. Dee. 7 Abril 1815. (CoU. Nab.) Contin.
verbo ciL Res. 5 Junho 1815. Res. 21 dilo.
Av. 3 Outubro 1820 ele.; ordenou-se en
viasse ao Erario balanços de sua rceei la e
despeza, e como. Av. 2.° 20 Oulubro 1817.
(Coll. Nab.) Contador supranumernrio dclla

nomeou·se, e porque. Res. 2 àlarco 1818.
(CoU. cit.); elevou-se o ordenado a ~eu the
soure iro. Res. 2. a 15 Maio 1818. (CoU. cit.)
Contin. L'el'b. Al'SCllOl. Res. 6 Junho 1.818.
Res. 1.' 2. a 26 dilo; grali Gcação concedeu-se
a porteiro de sua secrelaria. Res. 4. Selembro
1818. (Colt. Nab.); COllt. t'el'h. Ânennl. Res.
i OJ1Iluo 1819. Av. 4 Oulubro 1819. Res. 20
Ouluuro dito; o lagoa r de vice-inspect'1r do
arsenal do exercito foi exlioclo. Dec. 30 Ou
tubro 1821. (Hepel't. Canh. AIatt.J unIa de ad
minislração n. o J) Contio. verbo cito Porto 29
Oulubro 1821 ele. A seu deputado contador
mandou-se nbonar ajuda de cnsto e qual.
Port. 1 Dezembro 1821. (CoU. Nab.) Conti:!.
t'el'b. Ârsenal. Porl.U Dezembro 1821. Res.
i7 dito. Res. 28 Janeiro 1822; ordenou-se

remellesse ao conselho da fazenda. copias
aulhenlicas das folhas de ordenados a seu
cargo. Porl. 15 Fevereiro 1822. (CoU. Nab.);
sobre ordenado conferido ao escrivão da sua
thesouraria e por eUe reclamado. Res. 21 Fe·
vereiro 1822. (CoU. cit.); sobre comprehen
derem-se ou não naRes. de 12Março :t821 os
ordenados ele. fixados em resoluções de con·
sulta da juncla. Res.H Maio 1822. (CcU. cit.)
Contin. verbo cito Res. 11 Julho 1822; 01'

denou-5e-Ihe concerto de armamento. Porto
2.- 7 Janeiro 1823. (CoU. Nab.) Conlin.
verbo cil. Dec. 14 Maio 1.823; mandou-se
que assistisse ás sessões da juncla como de
pulado exlraordinario o contador subslitulo.
Porto 1.· 9 Junho 1.823. (CoU. Nah.) Res.
~.' 12 dito. (CoU. cit.) indeferiu-se a official
graduado o ordenado que pedio da gradua
ção. Res. h Setembro 1.823. (CoU. Nah.)
ConliD. verbo cito Res. 16 Setembro it523;
Jobre pagamento ele ordenado devido a COD-

tador demiltido. nes. i8 Setembro 1823.
(CoU. J\'ah.); ll1andoll-se suspendei' pa~a
mento de ajud:ls de custo dI: moleslia aos
sells empr<'l~ados. Porl. 1." 27 A1H'il l:i2ll.
(CoU. cit.) Cantin. '·el'b. cit. fies. 2.' 26
Fevereiro 1825; manduu ·se interinameoto
ter \'olo nella o secrl'tario. Porto 10 Novem
bro 18~5. (CoU. Nab.) fui mandado estra
nhaI' um intenucnte por insullos praticados
em sess1ío da jnncla conlra o procurador da
coróa. Av. 5 Fevereiro 1827. (Coli. l\'ab.)
Conlio. l"erb. cit. fies. 19 Fevereiro 1827;
ordenou-se continuasse na f<'clura de far
damenlos para o exel'ciLo do Sul. Purt. i5
Março 1827. (CoU. J\'llb.) Conlin. '·eril. cito
Porto 21 Março 1827 etc. Lei 24 Novemhro
1830 3rt. 5; CIO logar do seu depulado
fiscal demiLliJo mandou-se sen iro ajudante
do procurador da COl'ôa. Av. 6 Novembro
1829'CoU. Nab.); sobre remessas de conlai
-ao luesollro, secretaria da guerra, e fórma
<le escriptlll'nção anlll1nl. - Vid. Res. 16
'AI O1-ÇO 1830. (CoU. cit.) COlllin. t'el,b. Arsenal.
Lei 2lt Novembro i830 art. 5; as compras
em grosso para o al'senl') ordenou- se fossem
feitas por ordem da secretaria de estado
e as miudas por um calculo semanal do que
for preciso para os trabalhos. Porlo 15 Maio
1.831. (Hl.'pert. Cunho Mall. Juncta de ad
ministração n.O 5.); extincla.-Vid. Ancnal
do cxe7'cilo. Dec. Reg. 21 Fevereiro 1832
ael f.

JUNCTA de fazenda da marinha provisoriamenle
creou-se. Provo 2.- 7 Novembro 1808. (CoU.
Nab.); como faria compras. Av. U lJezemuro
1808. (CoU. cit.); sua jurisdicção pertencia
ao lllmiranle general. Urdo 16 Março 180~.

(CDU. Nab.)

JUNCTA de fazenda publica da Ilha da Madeira de
clarou-se não dever deixar sair do seu archivo
.papel algum. Provo 27 Agosto 1808. (CDU.
Nab.); para n de S. Paulo creou-se o logar
de fiel do thesoureiro. Prov. 3. a 5 Setembro
1808. (CoU. cit.); á da Ilha da Madeira lixa
rão-se os emolumentos do escrivão. Provo
i Oulubro 1808. (Colt. cit.); á do Maranhão
.ordenou-se lum:lsse conta a um almoxarife
sem o seu comparecimento, e porque. Provo
~ •• 7 Novembro 1808. (CoU. cit.); á do Mi·
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nas tirou-se, e como o despacho das gaias
de escravos. Dec. 28 Novembro 1808. (CoU.
tit.) Res. 1.' 21 J aueiro 1809. (CoU. cit.);
de Pernnmbuco como se manJou proceder
na arrecadação do dizimo do aSSllcar, algo
dão e miuncas. Prov. 7 Fevereiro 1809.
{CDU. cit.) Te~mo da de Minas a respeito do
estabelecimento das casas de permuta, per
mutações e outras providencias do ouro ex
trahido pelos faiscadores. Tro. 15 Março
1809. (CoU. cit.); do Ceará foi extranhada
por falta de cobrança de dividas activas.
Provo 1. a 2 Maio 1809. (CoU. cit.) Prov. 2
Setembro 1.817 e a annexa. 28 Julho
1820. (CoU. cit.); e declarou-se, qual a
forma de assignnr os despachos nos reque
rimentos a el\a feitos. Provo 2." 2 Maio 1809.
(Coil. cit.); e suspendell-se a. extracção do
salitre de Tatajuba, e despezas nella em
pregadas. Provo 3." dito. (CoU. cit.); á de
}>ernambuco ordenárão-se providencias para
liberdade, e como do commerclo dos ga
dos. 5 Maio 1809. (CoU. ciL); á do Espi
rilo Sanlo ordenou-se administrasse por
conLa da fazenda o contracto dos dizimas
reaes. Provo 29 Maio 1.809. (Coil. cit.); do
Espirita Santo mandou-se eSlabelecer, ex
lincla e porque a provedoria. C. Reg. 29
Maio 1809, e a :mnexa. Provo ft Junho
1823. (CoU. cit.) Dec. 2:> dito. (CoU. cit.)
Provo 6 Julho dilo. (CoU. cit.); da Bahia
como mandaria. recunhar moeda. Provo La
17 Oulubro dilo. (CoU. cit.); sua contado
ria teve nova forma. Provo 2." dito. (CoU.
eit.); de Malto Grosso, soure as providencias
necessar'ias para a creação deHa ordenada
em Carl. 14 Junho 1802. C. Reg. 20 No
vembro 1809 e annexa. Res. 20 Dezembro
1825. (Coll. cit.); de Pernambuco ao escri
vão deputado e thesoureiro l'ieral fixou-se
l'encimento. Dec. :t4Març01810. (CoU. cit.)
Provo 29 dito. (CoU. ciL); á deS. Panlo de
clarou-se guaes os imposlos arrecadaveis
pela provedoria de Santa Calharina. Provo
2 J u11l0 1.810. (Coll. cit.); á de S. Pedro so
bre divisão e arremalação de contractos de
dizimos. Res. 18Novrmbl'o 1810. (CoU. cit.);
do Ceará como convocaria arrema.tantes de
oil.imos renes para darem sellS lances ele.
Provo 19 dilo. (Coll. cit.); de S. Pedro do
Sul teve augmento de numero de oiliciaes
para contadoria e secretaria. Dec. 15 Maio
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1311. (Coil. cit.) Provo 6 Junho 1811. (CoU.
cit.); do Pará mandou-se arrecadar os di
reitos e emolumentos das patenLes de offi
ciaes do regimento de infanlal'ia e arliJharia
da Capitania. Provo 16Maio dito. (Cott. cit.);
á de Cabo Verde communicou-se a cl'eacào
da de Bissau. Provo 10 Setembro 18i1.
(CoU. cit.); á de Piauhy mandou-se que a de
Maranhão remellesse todas as ordens que
lhe dissessem respeito. Provo 1." 27 Setem
hro 1811. (Colt. cit.); á do Maranhão que
levantasse, e porque sequestro dos bens
livres ele. do contracto de esc)'avos de Bissáu
e Cacheu. Provo 2." dito. (Colt. eit.); á de
Goyanna e Cnyenoa approvarào-se ·arrema
tações e providencias p.:u'a segurança e me
lhoramenlo d<J administração e an'ecadação
da fazend<J. Provo iO Oulubro 1811. (CoU.
eit.); á da Bahia sobre se110 n<Js alfandegas
das fazendas importadas. Provo 1ft No
vembro dilo. (ÇoU. ciL); item á de Moçam~
bique. Provo 22 dilo. (Coil. cit.); do Espirito
Santo seus emolumentos deLerminarão-se.
Provo V 29 Janeiro 1812. (CoU. cit.);
foi regulada no governo economico de sua
contadoria. Pcov. 2." e actas. 29 Janeiro
1812. (Cott. cit.); á de S. Paulo approvou-se
nomeacão de sollicitador da fdzenda. Provo
8 Abril 1812. (Coil. cit.); á de Cabo
Verde pat'a arrecadação de direitos de en
trada de 001'0 e prala. Peov. L" 13 Abril
1812. (CoU. cit.); á do Maranhão estranhou
se augmento de de~reza sem al1torisação
nomeando diversos officiaes para a conta
doria. Provo 2." dilo. (CoU. cit.); escrivão
depulado devia dar ao geoecaltodas as no
cóes e clarezas ordenadas concernentes ao
~bjecto da fazenda publica. Av. 13 dito.
(Cult. cit.); do Mar<Juhão; providencia re
clamada sobre máo eslado e it'regularidade
no seu procedimenlo. Res. 20 Maio 1812.
(CoU. cit.); na do Rio Grande do Sul conce
deu-seao porteiro ajuda~ccusto,e ser subs
tituido por seu filho. Prov.1.· 25 Maio 1812.
(CoU. cit.); á dallahia ordenou-se reser.va de
quanlia mensal á disposição do escrivão. C.
Reg. 17 Outubro 1812. (CoU. át.); de Per
nambuco como satisfaria os saques do es
crivão a favor do Banco do nrasil. Provo 9
Novembro 1812. (CoU. cit.); á do Maranhão
declarou-se não ter nella com a creação da
Relação o ouvidor e juiz de fór~, sim o chan·
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ceHer e procurac1or éla corôa. Provo 5 Feve
reiro 18U. (Colt. cit. l; á de Minns ordenou
se arreclldacão e remessa de ornamenlos do
fallccido pr~lado de Goynz. Prov. 17 Feve
reiro 1813. (Colt. cit.); á de S. Pnulo eslra
nhou-se não cumprir accordão do juiz dos
feitos sobre liberdade de escravos de cxlinc
iosJesuilns~ e porqun. Provo 4 Junho 1813.
(CoU. cit.); á do Rio Grande do Sul parlici
pou-se para execução nas alfandeóas a con
venção com In~lnlert'n, soure art. do Trato
j9 Fevcrcil'O 1810. Provo 10 Junho 1813.
(Colt. cit.); do ~Inranhilo para pagamenlo
de propinas a ouvidor depu lado injusta
mente suspenso. Prov.12 Julho 1813. (CoU.
cit.); do Maranhão, a ella se mandou se
queslrar e como as capellas vagas iUegal
menLe adminisln1das, e remellcr e em que
prasos e a quem I'ccopilação elos vinr.ulos e
cap~lJas. Provo 28 Agoslo 1813. (Colt. cit.);
oe S. Paulo rxlranllOu -se não se dirigir como
devia em olIicio ao juiz de fóra. Av. 23 Se
tembro 1813. (Colt. cit.); da Jhhia leve de
clarHções . obre arrecadaç50 dos imposlos
do Alv. 20 Oulubro 1812. Provo L' 2/, No
vemb o 1. 13. (CuLL. cit.); do Rio Grande
do Sul manoou-se reslab lecesse, e como
o imposlo do subsidio lilteral'io. PI·OV. 2.·
dilO. (Colt. cit.); de tllinas Geraes, sobre
serem-lhes remeLlidos os livros cupias do
lancamento da decima urbana. Res. 2.' 9
l\lar'ço 1814. (Coll. cit.); do Ceará ordenou
se remellesse sobras á de Pern:lmbuco, não
acceiLnndo saques de negociantes. PI'OV. 28
Junho 18th. (CoU. cit.); pro'liJencias iden·
ticas para as da Bahia, Piauby, Parahyba.
Provo 26 Junho 1818. (CoU. cit.); na de S.
Paulo separou se o pagamenlo da tropa com
meltendo-se a thcsourciro especial. Dec. 29

goslo 1815. (CoU. cit.); do Maranhão, seu
conlador mandou-se recolher, e porque ao
crario de Porlugal. Dec. 2.° 12 Selembro
1815. (CoU. cit.); de S. Paulo, seu depulado
juiz execulor leve fixação de ordenadO'. Dec.
2ó NovemLr01815. (CoLt. cit.) Provo 7 De
zembro dito. (CoU. cit.); da Bahia passou II
CXCI'cer as funcções da .extincta juncta do
donalivo. C. Ueg. 22 .raneiro 1816. (CoU.
cit.); da Ilha da Madeira os officiaes de sua
contadoria tiver50 au~menLo de vencimenlo.
Provo 21 Novembro 11:S16. (CoU. Nab.); da
Babia, seu offiei.u. de secretaria administra-
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dor do correio foi dispensado do ponto.
Provo 5 Dezembro 1816. (CoU. cil.); á do
Espir}to Santo eslranhou-se a creação de
thesoureiro pagador da lropa, passando as
funcções ao thesoureiro gel'a!. Provo 10
Fevereiro 1817. (Colt. cit.); item em Piauhy.
PI'OV. 5 Dezembro 1821. (Colt. cit.); de
Sanla Cnlharina leve inslruccões de melhodo
de escripLuração de contas, ·creando-se lhe
souraria ~eral. e como. C. Reg. e loslr. 19
Abril 1817. (CoU. cit.) Dec. e ReI. 2ú dito.
(CoU. cil.) Pl'ov. 16 Maio 1817. (Colt. cit.);
de Minas declarou-se a quem compelia a
presidencia na falta dos governadores. PI'OV.
Ú Julho 1817. (Coll. cit.) Provo 28 ~larço

1820. (Colt. cit.); de Pernambuco, Ballia,
Maranhão, Pará, l\1adeira, Açores e Angola:
remelteu-se-lhes instrucções para conhe
cer-se o renuimento das alr'lOdega. Provo
2.' de Inslr. 7 Agoslo 1817. (Coll. cit.); do
Marjllhão mandou-se, e porque pagar a
escrivão depu lado interino ordenado que
lhe compelia como escriplul'ario conlador
da de Pernambuco. Peov. 13 Agoslo 1817.
(Colt. cit.); da Babia mnndou-se pap:asse or
denados dos ministros d-ll aIcada de P 'rnam·
buco. Provo 26 J\goslo 18 7. (Cotl. cit.); do
Brasij; sobre elIas se ordenarüo saques pelos
supprimcnlos que as fabricas de Porlugal
fizessem de geneeos para a casa real e lropa.
C. Reg. H Selembro 1817; á oaBahiacpnce
deu-se augmenlo de ordenado aos Lerceiros
escripllH'arios. Provo 1.. 16 Janeiro 1818.
(CoU. Nab.); foi aulorisada para ultimal'arre
malação de conlractos de impu los som de
pendencia de virem as sentenças ao couse·
]llodafa7.~nda.Provo 2.'16 dilo. (Coll. cit.);
de S. Paulo aos escrit)lul'arios alllanuenses
e praticantes .fixal·ãQ-se ordenados. Dec. 29
Jaoeiro 1818. (CoU. cit.); do Espirilo Santo
o escrivão deputado que emolumenlos pas
sou a percebel' pelas cat'las de datas mine
raes e tilulos de guardas móres. PI'OV. 11
Fevereiro 1818. (Cott. cit.); ú de S.Ped.ro do
Sul, fixarão-se emolumentos do conlador
escriptural'io e empregadus da conL~doria.

Dee. 3 Abril 1818. (CoU. cit.); de. Malto
Grosso ol'denou-se promovesse cobrança de
divida acliva, e COUlO regulasse a economia
nas suas despezas. Provo 3 dito. (Colt. cif·);
de Sanla Call1arina, sobreannexação pedlda
de dizimos. Provo 10 Dezembro 181 • (Coll.
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cit.): do Maranhão. seus empregllrlos da se.
crt'l:lria e contadoria tiverão llll~mento de
vencimentos. Dec. 1 Março 1819. (CDU. cit.);
de Sanla C~ltharina declarou·~e dever ser
pelo escriplul'ario contador suLsLituida a
falia do escr'ivão deputado. PI·OV. 2~ ALril
18L9. (CDU. cit.); de Alagôas nomeou-se
thesoureiro gel'al um bacharel e com que
ordenado. Dec. 15 Julho 1.t:l19. (CDU. cit.);
dos Açor es, para se não fazerem despezas
não autori~adas rccommendou-se o Dec. 12
Janeiro 1íi9. C. Reg. 16 A~nsto 1819.
(CDU. cit.); em Piauby. Av. 26 Junho 1821.
(CoU. cit.); de Alagôas sobre nome3çflo de
procurador da corôa e fazenda não formado,
e de amanuense. Provo 7 Setembro 1819.
(CDU. cil.); da Parahyba do Norte como fui
autorisada 11 receber pagamento de dividas
em pesos bespanhoes. Provo 2. a 13 Selem
))1'0 1819. (CDU. cit.) Provo 8 Agosto 1.820.
(CoU. cit.); dos Açores, declarou-se como
procederia cm suas sessões faltando depu
tados a eHas. Provo i. a U Setembro 1819.
(CDU. cit.): seu escrivão deputado não de\ia
i I' ás sessões, de ca pa e volla, e porque.
Provo 2." ido (CDU. cit.); de Alagôas. appro
\'ou-~e creaçfio por ella feita de um almoxa
rifado e ordenou-se a de seu escrivão, e
como. Provo L" 16 Setembro 1819. (CDU.
cit.); de Pernambuco approvou-se deliLera
ção que tomára que o pagamento de folhas
civil ecclesiastica etc. fosse feilo pelo tbe
5Clllreiro das &odicões miudas. Provo 23
Setembro 1819. (Cotl. cit.); de MaHo Grosso
removeu-se, e como para CuyaLá. Dec. 4
Novembro 1819. (CoU. cit.) Provo 29 dito
annexa á Res. 20 Dezembro 1825. (CDU.
cit.); de Goyaz foi.lhe commeUida a arre·
matação das rendas e officios dos julgados
do Arnxa e Desemboque. Prov. t 7 Novem·
bro 1819 e a annexa Provo 1. a 24 Maio 182~.

(CDU. cit.); do Espirito San lo, sob sua ins
pecção e fiscalisação creou-se a alfandega
na villa da Victoria. Dec. e ReI. 10 Janeiro
1820. (CoU. cit.); de Goyaz quantia quesem
nutorisação supprira para o estabelecimenlo
de fabrica de fiação. Provo t.- 24 Janeiro
1820. (CoU. cit.); da Parahyba mandou-se
augmentar sua contadoria com officiaes.
Provo 2.-2& dito. (CDU. cit.); do Pará man
dou-se tomar annualmente conta a almo
ladre da iutendenció\ da Illarinba, Provo 14
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Fevereiro 1820. (CDU. cit.): deMinasGeraes,
sobre escriplur<lçfto do livro oe receita e
despeza. Provo 10 Março 1820 <lnnexa á
Provo 1.a 19 DezemLro 1827. (CDU. cit.);
de Pernambuco ordenou-se enviasse ao es
cri\"ão copias das ordens por eH" recebidas.
OtT. 8 Abril 1820. (CDU. cit.)-Vid. Olf. 28
A gosto 1820. (CoU. cit,): de Minas Gel'aes,
providenciou-se soLre falta de officiaes para
o expediente da contadoria. Provo 26
Abril 1820 c annexa; Provo 1.a 19 Dezembro
1827. (CDU. cit.): da Bahia teve providen
cias, e quaes para cobrança de dividas aeli·
vas e passivas. Provo 26 Junho 1820. (Colt.
cit.); do Maranhão mandou-se recebesse
como dinheiro elfectivo e désse em paga
mento as nolas do Banco do Brasil. Provo 3
Julho 1820. (Colt. cit.): sobre aforamento
de praso da real fazencla em Moçambique.
- Vid. Res. H Julho 1820. (Coil. cit.); de
S. Paulo augmentou-se o ordenado de seu es
crivão deputado. Dec. 31 Julho 1820, e <In
Dexa, Ues. 2." 2 Maio 1828. (CDU. cit.) Provo
2.' 23 Ago~to 1820. (CoU. cit.); de Piauhy.
declarou-se como celebraria suas sessões, e
-como seria suLstituid<l Sl?ll escrivão dppu-
-tado. Provo 2 Agosto 1820. (CDU. cit.); de
Piauhy mandou-se qne o continuo servisse
como sempre de comprador dos armazen!l
reaes. Provo 1.a 23 Agosto 1820. (Colt. cit.);
de Piauhy, declarou-se não dever sem sua
'Sciencia o escrivão deputado affixar editaes
para arrematllção dos contradosreaes. Provo
to SetemLro 1820. (CoU. cit.); e approva·
rão-se providencias a bem do serviço. Prov.
~ previd. 15 Setembro 1820. (Colt. cit.); de
Pernambuco a seus officiaes que propinas
5e deverião pagar pelas arrematações de
contractos reaes. Provo 2 Janeiro 1821.
(CDU. cit.); do Rio Grande do Norte qnaes
as aUribuições. Provo 4 Janeiro 1821. (CoU.
€it.); do Ceará, elevarão-se vencimentos doS'
seus empregados. Dec. 23 Janeiro 1821.
(CDU. cit.); de Pernambuco, gratificação a
amanuense da contadoria enclll'l'egado de
passaporte de navios. Provo 12 Fevereiro
182i. (CDU. cit.); de S. Paulo aos officiaes
concedeu-se propinas do lueto do rei e
rainha de Hespanha. Provo 1.- 29 Março
1821. (Coll. cit.); do Espirito Santo foi es
tranhada por illegal arrematação, e qual
de dizimo do IlSSl.lCar, Provo 13 J\IÜlo

~. .
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1821. (Cofl. cit.); de S. Paulo sobre sua
c:orrespondrncia dirccla com o erario.
Provo 9 Agosto 1821. (CoU. cit.); de Seqópe
foi detE'l"luinada. C. Re~. 25 Setembro 18:!1.
(Ind. Alb. Junct<l.); sohre cuja execnçiio, 2
Av. 22 Dezemhro 1827. (CoU. Nub.); de
Minas pro\idenciou-se a respeito do extravio
do ouro e prejuizo dos proprietal'ios e fais
cadores. Provo 2h Ou tllbro 1821. (CoU. cit.):
de Santa Catharioa fui autorisaua para ad
ministrar e contraclar a renua do suhsidio
]iUerario e rara despezas, e como. Provo 9
Janeiro 1822. (CoU. cit.); do Espirito Santo
~pprovou-se haver sllspenriiuo a \-intena do
pescado, e porque. Pro\'. 1. a 2 Março 1822.
(Colt. cit.); de Goyaz declarou-se dever ser
presidida pelo presidente dfl governo, vislo
a derogaçiio do Dec. 1 Setembro 1821
pelo de 29 do mesmo. Provo 2." 2 Março
1822. (CoU. cit.); da Rabia ordenou-se pa
gasse ao banco, e porque, c como o valor
de certas leUras. e com que desrezas. Provo
.1•• 26 i\)arço 1822. (CuU. cit.); de Minas
mandou-se remeller ao thesouro todo o di
nheiro existenle em cofre e para que fim.
})ort. 1."19 Abril 1822. (Colt. cit.); e outras
providencias. Porto da mesma data (' de 29
dito. (/lId. Alb. Joocta.); do Rio Grande
do Norte, sobre approvaçiio de nomeação
feita por occasião de sua instaUação, e qnaes
n~o devião subsistir. Provo 1. 8 3 Julho
1822. (CoU. cit.); de Pernambuco leve de
cis;1O sobre propinas de contractos compe
tentes ao ex-governador e capilão general.
Provo 2." 3 Julho 1821. (CoU. cit.); do Es
pirito Santo e demais, que informações de
lião enviar ao thesouro para conhecimcnlo
do estado de arrecad<lção e administração.
Provo 1 Agosto 1822. (CoU. cit.); de Alngôas
e demais ordeno o-se permiltissem exporta
ção de moeua. Provo 13 Setembro 1822.
(Coll. cit.); de S. Paulo sobre sua respon
sabilidade por alcance do lhesoureil'o que
5el'Vira com fiança limitada e a qnem se não
tomarão contas. Res. h. a 9 OuLubro 1822.
(Colt. cit.); deGoyazdec1arou-se como devia
proceder nas occasiões de accesso dos offi
ciaes da contadoria, visto a proposta do
escrivão deputado. Provo 23 Outubro 1822.
(CoU. cit.); de Pernambucoordenou·se não
cumprisse ordem alguma de Lisboa cúntra a
causnc1oBra6il. Prov.7.Del.embro 1822. (CoU.
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tit.): de S. Panlo, seu praticante da conta
doria mandou-se coo;:ervar como e~cri\ào

do correio e sobre suspensão de ~ralific;Jção

a certos empretrados. Pruv.1."120I'zemuro
1822. (Coil. cit.): de Pernambuco. enviou-se
sell'l para expediente. Provo 2." dilo. (CoU.
til.); do Espirito Santo drterminoll com
que preferencia faria pagamento. e reduc
ções no seu pessoal; e netO uma ingerencia
da juncla do go\'erno na aclminislraçiio e
arrecadação de fazenda. Provo 3." idem.
Provo 3. a 12dito. (Coll.cil.); ádollaranhrto
ordenou-se não incorporasse as Sllas rendas
a imporlancia do dizilU{) cobrado dos ~e

Deras de ootras provincias. Provo 1." 8.Ja
neiro 1828. (CoU. cit.): á de S. Paolo decla
rou-se de\er ser seu presidente o memoro
ou deputado do gorerno que esLe nomear.
Provo 15 Janeiro j82:J. (Coll. cit.) - Vida
Provo 2.' 27 Maio 1823. (CoU. cil.): de Minas
Ceraes mandou-se levantasse, e porque o
sequestro no bens do conde de Linhares.
Provo 1.'15 Fevereiro 1823. (CuU. cit.); do
nio Grande do Sul declarou-se não ter o go
vernador ing'!rencia cm ma lerias de sua
compcLmcia. r 01'1. 6 Mal'ço 1823. ICoU. cit.);
ii do Espirito Santo providenciou-se, e como
para escripluração r('gular do rendimento
da decima das heranças e ll'gados. Provo 6
!]arço 1823. (Coll. cit.); nã.o se approvou
nomeação que fizera de procurador da fa
zenda, e porque. Provo 21 Março 1823. (Colt.
cit.); de GOY2Z, seu escI i\-ãG vedor da gente
de guerra com qUPID se deveria corresponder
sobre objectos militares oe sua com petencia.
POI't. e ))ocum. 21 ~larço 1823 § .&; do Es
pirito Sanlosobre oãu compelencia da juncta
do governo para ordenar-lhe despezas, o
quaes não ur~cntes, sem os meios 11'gaes, e
como, extranhou-se áquella. Porl. 211 Março
1823. (CoU. Nab.); deS. Paulo foiccosl1rada
por conceder incompetentemenLc licença
para \'enda de \'iohas a administradores da
companhia deHes em Santos. Provo h Abril
1823. (CoU. cit.); tinha inspecção e direc
ção no Irem mililar quanto á contabilidade.
Porto 8 Abril 1823. S 7. (CoU. cit.) - Vid.
Porto 18 ..4bl'il1825. Provo 20 Julho 18~5.

(Rrpert. Cllnh.lIlatt. Joncta 11.° 2.) Reo;. 2.
26 Maio :1.825. (Coll. Nab.) ; de S. Paulo
sobre posse dos secreta rios do governo.
ptelendida pelos escIivães da juncta, de
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passarem provisões de omciaes de justiça
e cobrar os rf'!'pectivos emolumentos. Res.
2h Abril 1823. (Coll. cit.) Port. 28 dito
e a annex. Res. 1." /, Dezembro 182h.
(Coil. cit.) Res. 21 Junho 1824. (CoU.
eit. ); de Minas deLel'minou-se o venci

menlo do escriplurario nomeado escrivão
da Lhesouraria e pa~adoria geral das Iropas.
Prov. V 7 Maio 1823. (r,oll. eit.); do Rio
Grande do Norte licença que concedera am·
pliando o Dec. 2 Outubro 1798 não foi ap
provada, e porque. Provo 1.. 27 Maio 1823.
(CDU. cit.); do Rio Grande do Norte desip;
nando logares para cobrança do diúmo do
pescado; esLranhou-se li juneta do governo
e cam ara os obstnculos. e quacs que appo
scriío á exeeucão da referida medida. Porto
2." 28 Maio 1823. (CDU. cit.); de Monlevidéo
foi incumbida dos negocius da fazenda pu
blica. Port. 2ô Junho 1823. (CoU. cit.); do
Rio Grande do Norle approvou-se nomeação
de tbesoureiro geral, e procurador de fazenda,
não e porque a de conLador. Provo 24 Julho
1823. (CDU. cit.); mandou-se lhes fossem
remeuidos e para que fim os Diarios da As
sembléa Constituinte. Pori. 29 AROS lo 1823.
(CoU. cit.): continuarão n adminislrar e ar
recadar a fazenda publica nas provincias,
sendo presididas pelos respectivos presi
dentes de provincia. Lei 20 OuLubro 1823
art. 35; da Parahybn do Norte mandou-se
conservar no mesmo estado alé decisão da
assembléa gerallegislaliva. Provo 27 Outu
bro 1823. (CoU. cit.); de Alagôas, appro- .
vou-se deliberação de. que lodos os empre
gados seus encarregados de recebimento de
dinheiros e generos pl'estassem fiança. Provo
27 Novembro 1823. (CDU. cit.); do Rio
Grande do Norte, denegon-se emprestimo
de dinheiros do cofre dos orphãos para acu
dir a suas urf',encias. Provo 6 Dezembro
1823. (CoU. cit.); de Pernambuco, appro·
von-se, e como a distribuição das propinas
de contractos por seus officiaes. Provo 13
Dezembro 1823. (CoU. cit.); de S. Paulo
providenciou-sr:l á falta de rendas para suas
despezas urgentes, e como regeitados 05

recursos de que lançára mão. Provo i. a 23
Dezembro 1823. (CDU. cit.); do Espirito
Santo que incumbeacias teve a respeilo do
aldeamento dos botecudos do Rio Doce.
Porto e Reg. 28 Janeiro 182&, S3, 5, 10;
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a Lodas ordenou-se enviassem. c como e em
que praso orçamento individual de todas as
rendas e de~pezas. Provo Circo 31 Janeiro
1824. (CoU. Nob.); item nomenção tios om·
cios ao lhesouro, relação de1les de seis cm
seis mezes, e exlraordinarias de negocias
propostos para terem andamento. PI·OV. 7
Fevereiro 1824. (CDU. cit.); de Minas Gel'aes
reintegração de escl'ipturario de contadoria
<lrdenou-se, ecomo, com pagamento de orde
nado dorao le suspensão, f) com accegso. Res.
2." 18 Fevereiro 1824. (Colt. cil.): do Mal'a
nhao mandou·se fizesse suppri01cnto, e qual
á do Pará. Provo 2." 23 Fevereiro 182h. (CoU.
cit.); do Espirilo Sanlo sobre não superio
ridade do governo sobre ella, e não inge
rencia nos negocios de sua competencia, e
especialmente em mandar fazer despezas
por portarias suas. PorL 2lJ Março 1821í.
(Cott. cit.); do Pará leve indeferimento o
plano de melhoramento de ordenados de
.sens depu lados e mciaes, Provo 30 Março
182h. (CDU. cit.~; da Bahia sobre rcsponsa~

hilidade por duas noLas falsas npparccidas
no coere da decima. Provo 11 Maio 182h.
(CoU. cit.); do Rio Grande do Norte, sobre
resLiLuição pedida por lhesoureiro geral sus
penso, e ajustamento novo de contas.
Vid. Ras. 2." 12 Junho 182/,. (CoU. cit.);
nel1as Ol'denou-se fosse manifestado para
dcducção do 5.°, o OUl'O minerado. Dec. 17
Selembro 182lt.; das Alagôas reintegração
de seu escrivão deputado negou-se, e por
que, declarando-se s6 ler direito a ordenado
durante exercicio. Res. 2,· 18 Setembro
182/,. (Coil. cit.); de S. Paulo sobre suspen
são de pagamenlo de ordenado a deputado
extl'aordinario della. Res. S.a 1.8 Selembro
182ft, S2. (CoU. cit.); da Parabyba do Node;
50bl'e propinas indevidamente recebidas
duplicadamente por ex·ouvidor como depu
tado e presidente da juncta. Res. 23 Setem
bro 182h. (CoU. cit.); do Espirito Santo
foi esLranhada por falta de preferencia no
pagamento dos soldos e elapes, e de
remessa de balanços, e quaes. Provo 11
Outubro 182h. (Cotl. cit.); do Pará, não
se approvou por incompetente a nomeação
de lhesoureiro pelo governo provisorio.
Provo 18 Outubro 182/,. (CDU. Cit.); de
Sergipe de El-Rei, sobre .cumprimento
da carta Reg. que a creou. - Vid. Be,. O
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ND~nltbro 1826. (CDU. cit.); do Pmi foi es
tranhada por baver incompelentemenle fi
xado ordenado a juiz da alrande~a. Prol'. 12
flo'..embro 182lt. (CuU. cit.); oa BaLia. sobre
doação feita por seu contador ao Estado,
de ordenado que vencêra como escrivão de·
pulado de ex-jnncla creadn na Cachoei.'a, e
nflo :tpprovada. Res. 1.°18 Novembro 182.&.
(Clill. ciL) Res. 1." 19 Abril 1825. (Coll.
eil.); de S. Pcdro do Sul leve e porqne nova
nOllJeaçflo de escrivão depu lado. Dec. 2.° 19
l';uvembro 1821,. (Coll. cit.); da Bahia sobre
'~ua compelencia na compra de generos e
maleriaes para furnecimentu dos armazens
reaes e economia em todos os ramos desua
adOlinistraçào. Porto 1." li Dezembro 182.4.
(CDU. cit.); contas ddlas, requisitos e oulros
papeis mandad6s consultar ao conselho da
fazenda crão, e para que fim remeUidos á
secrelaria da fazcnda. Port. 13 Dezembro
1824. (Colt. cit.); de S. Paulo mandou-se
administrar contractos por conla da fazen
da. Porto 2.- e Prol'. 31 Janeiro 1825. (Coll.
cit.); de Minas sobre a pralica que seguira
de pagar aos officiacs das conladorias pro·
movidos por :Iccesso desde a posse, e sem
desconto do que havião recebido nos lo~ares

anleriores. Res.1.- 3 Fevereiro 1825. (Coil.
cit.); de Pernambuco, e onde houvesse Re
lação, o chanceller era seu vogal. Prov. 2. - 28
Fevereiro 1825 (Colt. cit.); da Bahia, sobre
pro~idenci'ls por ella dadas para remediar
males e abusus inlroduúdos na adminislra
ção da fazenda. - Vid. Ras. 5. a 19 Abril
1825. (CDU. cit.); seus continuos liverão
gralificação. Provo 1." 26 Abril 1825. (CDU.
ât.); approvou-se despem não aulorisada
com funeral do general das armas. Provo
2.' 26 dilo. (CoU. cit.); foi, e como aposen
tado seu conlador. Prov. 30 dito. (Colt. cit.);
do Ceará declarou-se não estar autorisada
para angmenlar ordenados dos emprE'g;ados.
Provo 10 Maio 1825. (CoU. cit.); da .8ilbia
declarou-se dever pertencer ma presidencia
ao presidenle da provincia. Prol'. 1." 2.", no
Maranhão, 3." 4." i5 Junho 1825; do Espi
rito Santo ordenou-se pagasse os ordenados
e soldos aos mezes depois de vencidos. Provo

-26 Julho 1825. (CDU. cit.); de Pernambuco
contador e escriplurario demittido e &ubs.
lituicio por gOlel'nO intruso se mand.ou reino
let;rar., e plt;ar, e (:omg e por quem. Res.
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M Julho 1'825. (CoU. cit.); de Maranhão
mllnoou-se orrecadasse os diúnlOs por admi·
ni!>tl'adorl's por elln nomeados. e cllmo. Provo
6A~usto 1825. (Coll. cit.) ; da Biill ia appro
vou-se furma ue pUl!amenlo de empre~<\d06
em melai. e comu. Provo 1 Setembro 1825.
(CDU. cit.); deGoyaz, para crcação do prove
doria della dependenle na comarca das DU ::l5

Bnrras. Res . .&.- 15 Selembro 1825. (CDU.
cit.); da Bnhia, ordenou-se lomas~e,e como
remelll'sse as cnn las da lhesournna dOIS 11'0

pas. Provo 10 Uuluuro 1825. (CoU. cit.); do
Ceará, sobre augmenlo de ordenado de seus
ofEciaes, e chamamento de omcial de róra
para sna secrelaria e fixação d~ ordenado.
Provo 18 Oulubro 1825. (CDU. Ctt.): doriau
by, reromlOendou-se actividade na collrnn
ça de dividas, reslilllição dos emprc~limos

as di\'enns c:lixas; e estr:lnhou-se a ln:re
rencia no jndicial. Provo 3 Novp.mbro 1825.
(Colt. cil.); do Maranhi'lo. zplo na arrp.cadação
da renda publica, fi:'c:Jlisação das de~pe7.as,

e reml'ssas pnra pa~nmenlo do f'mpreslimo
em Loncll'es. Provo 9 Novembro 1825. (CoU.
ci!.); de Pernambuco para tomnr·se conhe
cimento elo eslado de ~ua adminislração e
arrecadnção na província oeriio-se inslrnc
cões. Dl'c. e Inslr. 17 Novemhro 1825.
(Coil. cit.); da capital da provincia Cispla
lina creou-se prori~f\riam("nte.e como. c.art.
Imp. 6 Dezembro 1825. (CDU. cit.); de Per
nnmbuco. sobre nomeação qne fizera de es
crivão de receiln da alfnndf'ga. Provo 1." iO
Dezembro 1825. (Coil. cit.); do Pará decla
rou-se não poder aposenlar eoctiplllrario,
e nomear lhe snbslituto. Provo 2." 10 dilo.
{Colt. cit.); de Pernambnco, as suas provi
sões sobre empre~osqne lhe compete prover
são isentos de lransilar pela cbancellari3. e
porque. Provo 20 Dezembro 1825. (Colt.
cit.); (lo Para declarou-se que as prelençóes
dos officiaes de fuzenda de sua competencia
não se remellião á imperial presença. Provo
17 Janeiro 1826. (Coll. cit.); de Minas inde
feriu-se reinlegração de cont300r alé mos~

lrar-se iSl'nlo de cerla culpa. Res. 5." 26
Janeiro 1826. (CDU. cit'.); do Espirito Santo,
sobre pertencer-lhe a adminisb'ação e arre·
cadação dos impostos da aguardenle e assu
CDr de Campos. Res. -h.' ~O Janeiro 1826.
(CDU. cit.); do Cearà, sobre substituição do
logar de contador. Provo 1.- 1 Feverdro



324 )

JUNeTA

1.826. (Colt. cit.); de Piauhy. ao seu conla
dor como se nHlndllll dpscunl:ll' quaulias
que recf'h"ra :ldianladas. Pruv.10 Fevereiro
1826. (CDU. cil.); da Bahia provide nciou-se
a melhor arrecadacão e oh,t:lculllS a pxlra·
vio dus direilos de' f'xpllrlação da produc
ção de Ser~ipe. Provo 11 Fevereiro 1826.
(CDU. cit.); do Espil-iLo Saulo, declarou-se
não perLeucel' aos ouvidores c s6 aos eban
celleres, e porque, a precedencia de assenlo
enlre os depu Lados. e como. Provo 27 Fe·
verrieo 1 26. (CDU. cil.); de Minas que
propinas ao pre-idenle por arrematação de
conlracto de pass:l~em. Provo 2 Março 1826.
(CDU cit.); da Ballia declarou-se qunes as
aLtribuiçõt's du depulado procurador da co
rôa e ["zenda. Provo /, Março 1826. (Colt.
cit.); de Pernambuco corno procederia na
'Venda do pau Brasil. Provo L" 1u Março
1826. (('olt. cil.); mandou -se soccorresse e
corno com dinlJeirus, a do Ceará, Provo 2. a

dito. (Colt. cit.); mandou-se procedesse, e
como na remessa de quantias pnra amorli
sação de empl'eslil/lo. Provo UI Março 1826.
(CDU. cil.) Provo 2.· 24 Julho 1~26. (CDU.
cit.) Peov. 1.. 2/, Janeiro 1827. (CDU. cit.)
item á da Babin. Provo 3.· 2/, Julho
1826. (CDU. cit.); do Ma r:lnhiio. indeferiu-se
l-einle~ração pedidll por escl,iyiiu nomeado
por juncla pruvisuria de cujo exercicio fura
privauo por ler oulro sido nomeado por
decrelo. fies. 1. a 8 Abril 1826. (CDU. cil.);
de Matlo Grosso pagamenlo ao amanuense
que servira de conlador por demissão deste.
Res. 3. a 13 Abril 1826. (Coil. cit.); de S.
Pedro mandou·se adoptar e executar me
dida sobre' fornecimento de municões á
tropa. Res . .&.·13 dito. (CDU. ctt.); da pro
vincia CisplaLioa mandou-se eifeclivamente
crear. Dec. e Rell:. 15 Abril 1826. (CDU.
cit.) Provo 1.0 Julho 1826. (CDU. cit.); de
Pernambuco mandou-se tomasse contas ao
chefe do departamenlo do commissariado.
Provo 12 Julb.o 1.826. (Colt. cit.); do Ceará,
sobre empreslimo que contrahira para oc
correr a suas despezas. Provo L" 24. Julho
1826•. (CDU. cit.) Provo 14 Março 1827.
(Colt. cit.); do Pará :ljuda de cuslo conce
deu-se a escrivão deputado nomeado, e para
que fim. Dec. 26 Julho 182G. (CDU. cit.);
de S. Pedro do Sul trabalhos se lhe orde
nou, para inteiro conhecimenlo de rendas
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e despezas. remellesse ao thesonro. Peov.
1.a 31 Julho 1826. (Colt. cit.); de Minas.
sobre recebimento de moeda falsa em pa~a

mento como procp.deria. Provo 2." 31 Julho
1826. (CDU. cit.); do Maranhão mandou-se'
enlrf'gal' á do cnmmercio somma perlen
.cenle a contribuição de pharóes. Provo L"
-1 Agoslo 1826. tColt. cit.); a todas decla
l'ou-se não terem lo~ar as propinas de con
·iraclos a sens presidenles. Provo 14. Agosto
1826. (Coil. cit.) Provo 2." 7 Novembro
1827. (CDU. cit.); da Bahia reinlegrnção 01'

,denou·se de contador inj'lslamenlc despo
jado do logal'. Res. 1..a 16 AF)oslo 1826.
(CDU. Cil.); sobre não se dever reformar se
.dula perdida dI-! direilos de herança r~ce

bido. Res. 3.· 16 Agoslo 1826. (CDU. Ctt.);
.do Maranhão mandou-se fazei' encontro de
divida com um devedor á fazendn. Provo 1."
28 Agosto 11;26. (CDU. cit.); de Pernambuco
para entregar ao banco as rendas arreca
dadas da inlendencia da policia, e como.
Provo 2 Setembro 1826. (CDU. cit); du Rio
Grande do Node approvou-se pagamento
de cavalgadmu a administrador de maltas
e cól'le de pilu Brnsil, não ordenado a ou
vidor nomeado para lal logar. Res. 2 Se
tembro 1826. (Coil. cit.); de Pernambuco.
sobre expulsão que fizera de um conferente
de embarque de assucar de lt'apicl1e que
pedira reinlegrnção. Res. L" 14 Novembro
1826. (CDU. cit.); do Maranhão que tra
balhos e orçamento devia remeUer ao
ihesouro annual mente. Provo 29 Novembro
1826. (Coil. cit,) Provo 2."1 Dezembro 1826.
.(Coil cit.); do Piauby recommendou-se
como promoveria interesses das 33 fazendas
nacíonaes de gados. Provo 1." 1 Dezembro
1826. (Colt. ciL.); da Bahia mandou-se pôr
cm adminislração as capalasias, e como e
quando. Provo 9 Dezembro 1.826. (CDU. cit.);
da Bahia mandou-se aulorisar, e como
alcance que deviaá conservatoria d;tsmaltas
dos Ilheos. Provo 2." 19 Dezembro 1826.
(Colt. cit.); do Bahia desapprovou.senomea
ção que fizera de 2. o fiel para thesouraria.
Provo h. a 19 dito. (CDU. cito ); de Alagôas foi
,estranhada por crear logares e fixar ordena
dos para casa. de arrecadação de direitos.
,Provo 6.a 19 dito. (CDU. cit.); d~Malto Grosso
ordenou-se corno pagaria as despezas cor
rentes. Provo 2. a 20 Dezembro 18"26. (CoU.
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til.); de Parahyba foi estranhada por falta de
zelo na arrecaJilção das rendas. PrQv. 1." 8
Janeiro 1.827. (CDU. cit.); de Pernambuco
medidas se ordpnal'ão, e quaes para activar
cobrança de dividas publicas. Res. 2." 30
Janeiro1S27. (CDU. cit.); doMaranhãoorde
nou-seremettcsse, ecomosubsidio dosd"pll
lados e senadores da província. Provo 2.' 9
Março 1827. (Coil. cit); do Rio Grande do
Norte, determinou-se que não devia para suas
precisões recorrer aos dinheiros para comp.·a
de páu Brasil. nem consentir queo comman
àante de armas nbrisse cmrreslimos. Provo
6 Abril 1827. (CDU. cit.); de S. Paulo orde
nou-se repozesse propinas de lucto que
sem 3utorisaçiio dera a seus offieiaes. nes.
1." 1.3 Ahri11827. (CDil. cit.); de Pernam
buco mandou-se abonasse papel de expe
diente da secretaria do govel"nO de armas, e
gratificnção 30S amanuenses do mesmo. e
qual. Av. 2.5 Maio 1827. (CDil. cit.); do
Ceará concedeu-se. e porque melhoramento
de aposentadoria a seu escrivão deputado.
Res. 4." 30 Julho 1827. (CDU. cit.); do Rio
Grande do Norte, ao seu eonlinuo reuniu-se
o offieio de sollicitador da fazeoda. Res. 20
Setembro 1827; de Matto GI"OSSO foi encar
regado das altl'ibuições da extincta juocta
dos diamanles. Lei 2lJ Outubro 1827. art.
2: f'Jrào encarregadas dos impostos que
erão arrecadados pelas exlinctas mezas do
3SS11car, tabaco, e algodào. Lei 5 Novembro
1827 art. 3; de Minas Geraes abolirão-se os
emolumentos de 4, 6, e 8 por cenlo conce
didos ao escrivão da juncla procurador da
f3zenda etc. pela cohl'ança de divida. Lei 13
Novembro 11)27 art. 5, sobre cuja execução.
·Prov. 17 Março 1828. (CDU. Nab.); seus es
crivães nas provincias que obrigações tem
a respeito das ioscripções do graode livro e
auxiliares. Lei 15 Novembro 1827, art. 12,
.1.3: (declarado Res. 27 Setembro 1828);
seu escrivão é membro da juncta da caixa
miaI de amortisação, art. 53; da Bahia, (
pertencia-lhe a amol'lisação do emprestimo
(}ue o govemo foi autol'isado a fazer em
quanto se não estabelecesse a caixa filial
da provincia. Re!!. 27 Novembro 1827, para
cuja execução. Provo 5 Dezembro 1827.
(CDU. Nab.); não suspendl:'m as decisões
tomadas por pluralidade. em virtude de vo
tos ~iDgul\\res de seus membros. Res. 27
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Novembro 1827; di) Ceará, sobre orilenado
de escl'ivflO derutJdo pedido por escriptu
rario que servia o logar por estai' o pruprie
tario na f1ssf'mblé .. deei~iio. Res. 5.' 7 De
zembro 13J.7. (CDU. Nab.): de todas exi
giIJ-se relações ele impo-los que cobravão.
despezas. dividas activas e passivas. e de
todos os olTici"s de fitzenda. Provo 17 De
zembro 1827. (CoU. cit.); item quaes os im
postos mais ~ra\'osos, sua maneira de me·
HlOr arreefldnçiio, ahllsos introduzidos. Av.
19 Dezemht'o 1827. (CDU. cit.); de S. Paulo
sohre deliberações abu>Ívas e contrarias á
administraçiio da fazenda qne ella lomllra.
Provo 1.' 2lJ Dezembl"O 1827. (CDU. cit.);
do Rio Grancle do Node dcterminou-se córte
e remessa de pãu Brnsil para a Europa e
derão so oulrlls providencias. Provo 2." 2li.
Dezembro 1827. (CDU. cit.); da Parahyba
do Norte o mesmo. Provo h.' 24 dito. (CoU.
cit.); de Pernambuco a respeilo de conlrac
tO$ de dizimas pedindo snslaç50 de execução
manJou-se observasse a Lei 13 'ovembro
p. p. Provo 1." 4 Janeil"O 1828. (CDU. cit.);
da Bahia foi eslranhada sobre procedim 'nto
em arremataciío de varir.s conlraclos. Provo
2," !J .Janeiro· 18.28. (CDU. cit.); de S. Paulo
adminislracflO e recebedoria do todas as
rendas em Santos. mandou-se fosse, e como
enh'eglle a cerlo recebedor. Provo 2." 18
Janeiro 1828. (CoU. cit.); de Minas Geraes
adprovou-se duvida que pozera, e porque
ao pagamento de soldos de certo coronel de
milicias. Res. 1." 25 Janeiro 1828. (CDU.
cit.); do Ceará, pagamento a seu thesotlreiro
de ol'denados. de que fora pl"ivado injusta
menle com o emprego dado a outro, iodem
nisada e como a fazenda. Res. 1." 8 Feve·
reil"o 1828. (CDU. cit.); ilem para escriptu
rario da de Pernambuco. Res. 2." 21 Abril
1828. (CDU. cit.); de Monlevidéo mandou-se
examinar o estado e propor-se termo de re
forma. 0[. e Pori. 12 Fevereiro 1828. (Ind.
Alb. Fazenda.); do Espirilo Santo estra
nhou·se mandar escrivão a Campos ajustar
contas com exaclores e administradores.
Provo 2.' 13 Fevereiro 1828. (CoU. cit.); de
Santa Catharina determinou·se assistisse.
duranle a guerra, com as despezas neccssa
rias para a eonducção das participações
officiaes enlre o Rio GranrJe do Sul e a côrte.
Provo 22 Março 1828. (CDU. cit.); da Bahia

42~
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foi autorisada p!lra s3cnrsobre o lhesoureiro
da casa imperial f.J00:tf> que devia fornecer
á casa pia e collegio de orpbftos. Prov. 2."
26 Março 1828. (CoU. cit.); de Ala~ôas souro
arremataçfto e adll1inistraçiio de conlractos e
commissõps aadmillisll'adores.Rf's.1t. Abril
1828. (CoU. cít.) Provo 7 Maio 1828. (CoU.
cil.); do Cf'ará. dispensa de Inpso de lempo
a 2. 0 E'scriplurario para lomar conla do
jo~ar. Res. 3.' 2 Maio 1828. (CoU. cit.); de
Goynz, sobre nposenl:Jdol'ia pedida por seu
escrivão depulado. Re~. 4," 2 Maio 1828.
(CoU. cit.) Res. 27 Setembro 1828; de Sanla
Calharilla eslranhou-~e conceder ás embar
cações estrangeiras tl desembarque e venda
de ~eneros do J3raúi para occorrerem a con·
cedos nf'ce'sarios. Provo 27 Junho 1828.
(CoU. Nab.); de Pernambuco eslranhou-se
contracto que fez de alTernalação de melade
do rendimenlo da all'al\df'~a. e porque mo
tivo. Provo (j A~oslo 1828. (CoU. cit.)i do
Espirilo Sanlo e demais ordf'nou-se remessa
dos balanceles mensaes. Prol'. 14 AgostE)
1828. (CoU. cit.); a cllas se commelleu
guarda d'\ li\'ros e papeis relfllivos ii adminis·
tracão do extincto tribunal da bulia da cru
zad~. Lei 20 SeLembro 1828 art. 2; ficou
lhe pertenccndo lomar contas aos officiaes
dus jllil.es de ausentes, e impor as pensões dos
pnrochos á capella impcrial. Lei 22 Selem
hro 1828 art. 2, § 8; da Bahia para enLregar
cerLa qllautia aos auminislradores de casas
de orphüos. Rp.s. 2 Oulubro 1828; de S.
Pedro do Sul; mandou-se crcar adminislra
ção a ella suhjeila, e como rel;ul3da na
povoação do Norte do Rio Grande. Provo
a Oulubl'O 1828. (Colt. Nnb.) Provo L" 3
Oulubro 1829. (CoU. cit.) Provo 14 Se
tembro 1.831. (CoU. cit.); forão-Ihes dadas
novas inslrucções para seu regulamento.
Dec. Inslr. 23 Janeiro 1829; devem e como
proced~r ao assenlamento dos propril)s
nacionaes. Res. 2." 20 Fe'-ereiro 1829.
(CoU. Nab.); do S. Paulo ordenou-se obser·
vasse a Provo 27 Março 1.802 relaliva ao pa·
gamento de quinl3s pflrtes aos ser\"entuarios
interinos. Re~. 23 Fevereiro 1829. (CoU.
cit.); neJlas entravão os administradores dos
correios mensalmente com o rendimento
liquido do anlecedenle. Dec. e Reg. 5 Março
1829 3rt. 8; qo Cel!rá fui mandada respon
sabilisar indemnisando graLificações que in-

-devidamente pa~ára; declarando-se seus
membros rcsponsaveis pelo5 pl't'jui7.0S cau
sados. Provo 21 Março 1.829; de S. Paulo
determinou-se como expcularia o S 3 Dcc.
16 Abril 1821 a respeito da arrccndaçflQ
·dos dizimos. Provo 5 Junho 1.829 (('oU. O.
Pr.) Res. 8." 15 Janeiro 1830. (CoU. Nab.);
do Maranhão declarou-se como pa~al'i:l'di

virias :lOleriores a 1R27. Porto 2." 2,4 Julho
1829. (CoU. Nab.) Provo 2.' 6 A~oslo 183L
(CoU. cit.) Provo 2." 3 Setembro 1831. (CoU.
cit.); não devem fner con tracLos, se não em
conformidade elas leis ua fazendn. ou previa
approvação do lbesouro, pena de respon
sabilidade. Provo 1. 5 Setembro 1829; devem
fazer impreterivelmente as sessões ordina
ria~, e em falla o escrivão depuLado dará
pa rte ao thesouro. Provo 1.' 25 Setembro
1829. (CoU. Nab.); nno ue\-em remelter n03
saccos de officios informações ou papeis dI}
inleresse parlicular. mas sim pelo correio.
Provo 2." 25 Setembro 1829. (CoU. cit.); suas
.alll'ibuicões na arremalacão dll fornecimen
to de viveres do exercito. Decr. Inslr. Li
Novembro 1.829 art. á a 6. 10. 11, § 10.
Decr. Inst. 29 Dezembro 1829 8rt. 3, 17,
28; do Ceará. indeferiu-se ao escrivão so
hrevivencia de vencimenlos a sua mulher e
filha. Res. 2." 15 Janeij,o 1830. (CoU.
Nab.); do Rio Grande clo Sul, sobre denun~

cia de dilapidação que commellera. Res.
7." 18 Janeiro 1830. (CoU. cit.); da .Bauia.
sobre ter privado ccrlos empre)?;ados dos
seus logares, corno portu~uezes. Res. 1.." i
Março i830. (Coil. cit.); da J3ahia 0& empre
gados nomeados vereadores da camara muni
cipal considerão-se impedidos dm'anle as
sessões desla. Res. 9.' 1 Março 1830. (CoU.
cil.); de Goyaz. qual sua jurisdicção conten
ciosa nas execncões liscaes. - Vid. Rcs. i3."
1 Março 1830: (CoU. cit.); da Bahia deve
ser informada POI' quaesqller maj?;istrados
-qnando necessile. PI·OV. 2á Abril 1830.
(CoU. cit.); da Bahia ordenou-se repozesse
quantia que de ajuda de custo dél'a illegal
mente a depnlado do Ceará. Res. 2." 10
Junho 1830. (CoU. cit.); da Parahyba, sobre
sua responsabilidade a paj?;nmento de im
prensa incommendada, c porque. Res. 3.a
10 Junho 1830. (Coil. cit.); suas atlribui
ções nO lançamenlo e arrecadação da deci
}Jla.-Vid. Deci1tla, Lei 27 Ago~to i~:SO art.
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8 a 10, 12, 13. i6, i7. Dec. 7 Outubro
1831 art. 18; de PerD<.mbuco. subre r~,;ti

tuição ue ernprl.'gado rscl"ivão qne fora sus
penso rOl razilO de !'alLa de prolllptificação
de L:,I,'oç05 exi~idos. Res. 13 Setembro
i830. (Colt. cit.).; do Pará. esc ri vão deputa
do apos"nb,du Sf'm pedir. reclamando, foi e
pOI '1ue indeft'l'ido. fif·s. 2." 22 Setembro
i830. (CoU. cit.); a ellas se manJou fossem
en lt'e~ue5 os linos e papeis do extinclo com
missariado do exerci lo. Lei 24 Novembro
1830 llrl. 2. e encarregados das a"aliações
dóiS forr<1!tens e clapes, e corno, <lrt. 5; da
D:lhia destino ordenou-se e qual ao saldo
di~pnnivel. depois de satisfeilas todas llS suas
despl'zas lt'gaes; item ás de Pcrnnmbuco c
Pólrólhyha do Norle. Circo 1.' 9 Oczrmbro
18:W. (Colt. Nab.); do Espirito Santo e de
mais ordenou-se que com o balancete men
sal de sua receita e despeza eo viassem o orça
mento do mez seguinte. Circo 3," 9 Dezem
bro J830. (Colt. f\'ab.); de Pernambuco que
encélrgos teve a rt'speilo dus bens da ex
tincla congregaçiio de S. Phillippe Nery.
Lei 9 Dezl'mbro 18:\0 art. 3, 5; do lllo
Cr<lnde foi mandada estranhat' por de
leixo que déra occasião ao alconce de al
moxarire de arma1.ens nacionoes. Res. 13
Dezembro 1830. (Colt. Nab.); do Espirilll
Santo sobre balanceles men~aes, copias de
porlarias de despeza, providencias onJe
Darão-se. Provo 24 Dezembro 1830. (Colt.
cit.) ; expedirão-se providencias para remo
veI' todas e qnaesqnel' difficuldades que po
dessem obslar ii prompfa execução da Lei do
orçamento oe 31 a 32. Circo 22 JaneirG
1831. (Colt. cit.); de Minas, foi indeferida
prelcnção de metade ue ordenado de fulJecido
i.O cscriptUl'ario. em remuneração ue ser
viços. e porque. Res. 3. - 23 Ma rço 1831.
(CoU. cit.): de Pernambuco solvêrão-se du
vidas sohre liCJnirl3ção de divida passiva.
Provo 30 Abril1831; dos emolumentos nellas
existenles e dos que se percehessem pelos
passa portes dos navios nDcionaes. e das porla
rias ou passes dos eslran!!ieir05, mandou.-se,
e como dispor. Res. 8 Junuo t831; da Pa~

rahyha do Norte fui mandada autoris3r a
pagar ás camaras das dilTerentes vi lias dia
rias. e quaes, como indemuisação dI! rendi
mento do subsidio arrecadado pela fllleoda
publica. Res. 8 Junho isat; seus membros
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eriío nomenclos pela re:rencia em minori
dade do :;enoor D. Pcclro 11. Lei 16 Junho
lt131 art. 1B; de Pernamlmco sobre isenção
pedida por um religioso. de entrar com
quantia para o lhesouro. e de levantar
faança que prestára. declarou-sa estar em
vigor a Pnrl. 15 Março 1825. Provo 1.- 6
A~oslo 1831. (CoU. iVab.); de Alngôas de·
-«:Ial'oll-se quando elH'iasse requerimenlos de
rartl's informasse soure as prelenções. Provo
1.- 12 A~osto 1831. (CoU. cil.); que obri
~a<:ões linhão para pt'ompta arrecadação de
dividas da fazenda, confol'me o art. 161 da
Coml. Dcc. 18 Aftoslo 183l art. Ú, 5,7; de
Sanla Catharina reiterou-se a determinação
para independenle de (Ir lem du theslluro
cumprir os avisos dos diversos Olillistt'rios
sobre despezas e objPc.tos de suas allribui.
çõrs. Prov.1. a 20i\.gosto 1831. (CoU. Nab.);
do Espirito S:lnlo sohre dividas de emoiu
lDen tos de pa len tes m iIi la res aos officiaes da
secrelaria do conselho supremo militar.
Provo 26 Agoslo 1831. (CoU. cit); de Sanla
Calhal'ina nüo era compelente para nomear
empt'('gados da meza de diversas rendas
mandada cretu'. Provo 1.- 3 Selemuro 1831.
(CoU. cit.); de Sanla Calharina roi encarre~

garla da insppcçflo da obra do trapiche da
cidade, e como. Prov.1.·2ô Selemhro 1.831.
(CoU. cit.); das AI:'gôas foi autorisélda para
comrra de cofre ue rerro. Provo 2.- 26 Selem
bl'o 1831. (CoU. eil.)i r01'{io C'xtillctas e I:m seI'
logar se cI'earão litesoural"ias IJI"ovincia('s.- rido
1'/lCsolll"ar"ias. Lei Ú Oulub1-o 1831 ar'lo 45,
ele.; de Pernambuco mandou- ~e pagasse, e
})Orque o subsidio a um deput:ldo. Provo 2."
6 Outubro 1831. (Coil. Nab.); das Alaguas.
tlobre recebimenlo de renda em moeda de
cobre contra a!l leis existentes. Provo 8 Ou
tubro 1831. (CoU. cit.); de Santa Catharina
sobre fiscalisação na meza de diversas rendas,
e approvação de encampação de um con
traclQ, e pôr-se novamcnte em praça. Provo
1.- 10 Oulubro 1831. (CoU. cit.) ; de Malto
Crosso lhesoureiro p;eral negociante não
pôde cumulativamenle ter ambas as occu
pações, Av. 7 Novembro 183t; de Santa
.c:llbarina escrivão foi encarregado do eX4

pediente do fornecimento dos navios da
armada, aboliJa a intendencia da marinha.
Dec. 21 Janeiro 1832 art. 6; forão, emquanlo
,pio se orgaoisassem as lhesourarias, encar-
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regadas. e como da arrecadação dos novos
e ,elhos direitos. Dee. 25 Janeiro 1832 arte
9; a eIlas se remetlião as lotações dos offi
rios de justiça e fazenda. e para que fim.
Dec. 26 Janeiro 1832 § 4; forão encarre
r;adas as da Bahia, Pernambuco e Rio Grande
do Sol das atlribuições das extinclas the
sourarias das tropas, e como. Reg. 10 Abril
1832 arL 2, 8; do Rio Grande do Sul. apo
lSentadoria concedida a 2.° escriplorario fi
a:ou sem efIeito por ler antes delia sido demit
tido como pedira. Dec. 9 Abril 1834 ; jul
gou-se incompativel vencer um guarda da
alfandega como 2. 0 escripturario de junela
aposentado. ao mesmo tempo. Ord. 9Agoslo
1843. (Jom. 2110.); foi indeferida petição
de um individuo a ser considerado como
empr('~ado de repartição exlincla e paga
mento de ordenado de carlorario da extincta
juneta de fazenda, e porque. Ord. 2ft Abril
i8ltA. (Jorn. 113.)

lUNCTA. provisoria da fazenda da marinha;
teveregu};lmento. Prov.16 Nov,:,mbro1808.
(CDU. Nab.) OIr. 7 Dezembro 1808. (CDU.
cit.) Oa: 2.0 2lt Janeiro 1.809. (Gott. cit.) Av.
2., 0 7 Abril 18fO. (CoU. cit.)-Vid. Mais 01'

senal de marinha. Ãv. 1. o e 2.· 22 Novembro
1808. eLe. OIr. 1.0 1.8 Fevereiro 1809. ele.
OU: 10 Abril 1.809. Ord. 14 Março 1811 ;
em Mootevidéo foi eSLranhada por cansa de
saque sobre o banco do Brasil com inaudito
premio. 00". 2.° e 3.0 U. Janeiro 1828.
(Ind. Alb, Fazenda.)

JUNCTA da fazenda do senado da camara de Lis-
. boa. Alv. 3 Janeiro 1816.

lUNCTA de f!:overoo provisorio do Rio Grande do
Sul.-Vid.Governo. PorL 2:11 Janeir01823.
elc.-Vid. Porto 6 Março 1.823. (CDU. Nab.);
elo Pará. sobre não cumprir o Dec. i6 Fe
vereiro i822 que creou o conselho de pro
curadores das provincias do Brasil. Porto 8
AbriH823 annexa Av. 1.- 2 Outubro 1829.
(CDU. Nab.); do Rio Grande do Sul foi
advertida de que Dão podia crear amcios.
PorL e Prov_ 9 Abril t823. (CDU. &it.); á
de P"rnambuco lambem a respeito de logar
de ameial de secretaria. Provo 2.a 29 Abril

1823. (CoU. cit.); da Parabyba do Norte foi
mandado escolher um de seus membros para
presidente da juncla de fazenda. Provo 2.·
27 Maio 1823. (Coit. cit.); do Rio Graude
do Node foi estranhada por iJIegalmente
obstar providencias de junela de fazeada no
circulo de suas funcções. Porto 2. a 28 Maio
1823. (CoU. cit.); abolidas. Lei 20 Outubro
1823, art. 1.; do Pará supprirão-se nullida
des em devassa a que elia mandára proceder
por acontecimentos extraordinarios. Dec.
27 Fevereiro 182~; declarárão-se nullas pa
tentes de commissão por ellas concedidas.
Provo 25 Maio 1824. (Coll. Nab.)-Vid. Go.
'V/wno.

JUNCTA de Hygiene.-Vid.lJygiene. Res. 598. U.
Selembro 1850; marcárão-se as gralifi
cações da presidente e mais membros da da
capital do Imperio.Dec. 733, 25Jaoeiro 11:i51
(Diar. 8678.); teve regulamenlo. Dec. e
Reg. 828.29 Setembro 1851. (Dial". 8837.)

- prohibiu-se a fundação de novas casas de
saude na côrte. sem que aquella fosse con
sultada. Porto 11 Janeiro 1851. (Dia7". 8629.)

Ol'denou-se continuasse o serviço do lazareto
provisorio da Jurujuba na côrte a fazer-se
pelas instrucções dadas pelo presidente da
juncta, emquanto se não organisar regula
mento para o estabelecimento. e como. Av.
29 Janeiro 1851. (Diar. 8686.)

approvou-se sua proposta de medico para
verificar o caracter da fehre reimlOte. no
Espirito Sanlo. Av. 3t Janeiro, 18ó1. (Diar.
8686.)

- permitliu-se qu~ continuasse a celebrar suas
sessges na sala da junela vaccinica na côrte.
Av•.1 Fevereiro 185i! (Di61·. 8617.)

- seu. presidente nos casos de empate tem voto
de qualidade. Av. 24 Fevcrviro 1851. (Diar.
Av. 1. 8686~)
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tJUNCTA de Hygiene: abriu-s6 ao ministerio do
imperio credito extraordioario para suas
despe7.as. Dec. 773, 8 Abril 1851. (Diar.
8686.) Dec. 835, 3 Outubro 1851. (Diar.
8845.)

r-- Gralificação de seus membros desde qn:mdo
se conla. Av. 26 de Janeiro de 1852. (Diar.
8907.)

JUNCTA

Alh. JuDcta.); mandou-se nella cumprir o
S 7, Alv. 13 Março 1817, e Av. 10 Janeiro
1.817, e oulras providencias. Av. 31 Maio
1.. 'e 3 Julho 1.820 (Ind. cit.); pam ella se
nomeou mais um deputado. Av. 22 Julho
1817, e presidenle. Dec. 25 Maio 1820 (llld.
cit.); mandon-se dar gralificação a seus
officiaes que trabalhárão na loteria. Av. 16
Dezembro 1817, e i1Julho 1818. (Ind. cit.)

JUNCTA da impressão, regia, foi eJ;tincta. Dec. 21
Maio 1810. (p/w. Sz. Dic. llL1'. Juncta.)
Vid. Imprensa. J unela de direcção.

JUNCTA de inspecção de saude: aOIl presidentesde
provincia compete conceder as licenças jul
gadas por ella necessarias. Av. Circo 16 Ou
tubro 1846. (Goz. Olf. 46. vol. 1.)-Vid.
Inspecção e Av. 29 J anei"o 1848, etc. Av. 5
Junho 18ú9 ele. Dec. 763, 22 Fevereiro
1851 art. 7, 16; na armada. Dec. e Reg.
783, 24 Abril 1851, art. 8 (Dia,'. 87lt8.);
do exercito: não se devem receber termos de
sua inspecção, qU6 não declarem si a mo
lestia ~ on não curave!. Av .1.1 Agosto 1851.
(Dim'. 8í811.)

JUNCTA da instituicão vaccinica.-Vid. Instituto
vaccinico. Av. 12 Fevereiro 1820, etc.; man
dou-se que apromptasse porção de pós vac
cinico para ser remeUido para Minas Geraes.
OIT. 22 e Porto 28 Agosto 1828. (Ind. Alb.
Vaccina); á da côrte permittiu-se corres
pondencia com a estabelecida em Buenos
Ayres. OIT. 26 Janeiro 1829 (Ind. cit.); seu
direclor era nomeado pelo governo, não
pela camara municipal. Porto 19 Dezembro
1831 (CoU. Nab.); elevou-se a gratificação
do amanuense addido á.sua secretaria. Av.
18 Janeiro 1851 (Diár. 8685.); na sua sala
se permiltiu continuasse sessão a de hygiene
publica. Av. 1 Fevereiro 1851. (Via,.. 8617.).

JUNCTA dos juros dos reaes emprestimos, regulou
. se o pagamento dos ditos juros. Dec. 23 Mar

ço 1812. (Per. Sz. Dic. Jur. J unela.); appro
várão-s6 instrucções para destribuição do
seu expediente. Av. 2 Janeiro i8i6. (Ind.

JUN eTA de justiça criminal na Ilha dos Açores,
creou-se. Alv. 15 Novembro 1810. lambem
com funcçães militares, e quaes, § 1.0.

criminal de Pernambuco: sobre conhecimento
de devassa conlra equipagem deembarc:lção
que amotinando-se em alto mar, mntára o
mestre. Dec. 1.° 12 Fevereiro 1813. (CoU.
Nab.)

criminal de Villa Rica, declarou-se abusiva e
prohibiu-se a remessa que para as cadêas da
côrle fazia de réos de crimes capitaes per
petrados em Minas Geraes, Carl. Reg. 22
Setembro 1.813.

criminal noRio Grande do Sul creou-se. e corn
que jurisdicçãO. Cart. Reg. 19 Julho 18t6
(CoU. IVab.); sobre gralificação pedida por
magistrado vogal. Res. 1." 9 Setembro 1823.
(CoU. cit.)

- militar na capilal do Maranhão creou-se, e
com que jurisdicção para conhecer dos cri
mes militares commettidos por estes. Alv.
28 Fevereiro 1818.

criminal se tornou a crear em S. Paulo para
julgar criminosos. Cart. Reg. 23 ~gosto

1820.

erão presididas onde existissem, pelos presi
dentes de provincia. Lei 20 Outubro 1823.
art. 36. Provo 2.· 6 ~."16 Junho 1823.

militares se mandou crear em todas as provío"
cias em que houvesse Relações, excepto o
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Rio de JllneiTo e Eeo clislr-icfo. P. cnmo rf!~lJ

J:II~ns. e com flue recnrso. Lei 13 Outubro
i8:n; declarou ·se qlle o arl.l!. Dão eXc!llia
O fl'cur60 de graças. nes. 8 e 1õ NOlemlJro
U127.

JUNCTA criminal ~ declarou·se qU:les as formali
cl;ules <Jlle cle\'ião libsenar nos processos
uimes por mais snmmarios que fossem.
Lci 23 Selembro 1~28; dando,se falta de
membros cLamno·se os vereadores das ca
maras; de suas decisões clã·se lIppel1:u;ão
para a Relação. nes. 24 Setembro 1828.

- militar do Pará declarou-se ficar suhsistinéJo.
re~lllada no qlJP. lhe fór applicavel pela Lei
iS Outubro 1827. Lei 24 Setembro 1S:W.

- c:rimiDal, declarou·se, ii vista do assento 31
1Ia:o 1ô87, como devia proceder para julga
mento do réo fugido de J;alés a que fora
condemnado. Podo 13 Janeiro 1830.

- seus pre~identes só votão no caso de empate;
devem constar de 6 vogaesincluso orelalor,
além do presidenle. Res. 1 Julho 1830.

- militar ~oncf'dia.cartas de seguro ao miJitnres
de!.- e 2.-]illha por crimes eÍl'is e em que
caso. Res. 10 Selembro 1830.

- criminal: como se processavão nas Relações
as aprellações inlerpo~las desn3s senlença3.
Res. 9 Novembro 1830. Reg. 3 Janeiro 1833
art.90.

- criminal militar de Alagôas: liellS recursos fi
:Járão-se para a Relação de Pernambuco.
Res. '7 Junho 1831.

- sons appell:lções como se distribuem n:lS Re
lações. Reg. 3 JaDeiro 1833, art. 72.

- militar: as -appeJJaçães pendentes.. não sendo
41e crimes puramente militares, 00 de em
pre~o militar, remeUerno·~c às 'Relações. I

Refi. a Janêiro 1'8331 art. 90. I

JUNeTA militar de Pernambuco: recurso de re
"i:.la de soas sentenças por qoem será
escl'iplo. Dec. 12 Agnstu 1833; declaroo-lle
dever conhecer de proct>sso coutra desertor.
com IlnanLn suhdito portn!!.nez. Av. tá Fe
vereiro 1845. (Jorn. S"ppl. 69.) ,

- militar: 305 condemnados por ella se conta o
tempo da pena da data da confirmaçào de
senlença. Av. 23.0 2á Fe\'ereiro 1845.

- militar :'05 cnmm:tndnn'tes e officiaes das esta
ções navaes n~o podem p:lrtl dIas ser nomea
dus. Av. 73, 20 Jullio 1~~6. .

- onde a houver, conhece por appella~ão dali
senlenças de prisãO imposlas pelo conselho
de disciplina da guarda naci~mal que jlll;rar
commandaDles superiores. Lei 602, 19 Se
tembro 1850 arte 112.

- militar de 2.· Instaneia foi o governo llutori
sado a crcar no caso de guerra nas provincias
declaradas em eslado deUa, para conhecer
de cerlos crimes militares. Lei 631, 18 Se
tembro 1851 nrt. 1, S8 (Diar. 8803.); exe·
cUlada no Rio Grande do Sul. Dec. e Reg.
830, 30 Selernbro 1851..(Dia,-. 8::1J6.) Dec.
831, 1 Outubro 185 t. (Diar. 8817.); para
cuja melhor execução. Av. 9 Dezembro
1851. (Dia,-. 8881.) Av. 22 de Jantliro
1.852. (Diar 8934. )

JUNCTA dolançamenlo aa decima urbtlOu.-Vid.
Dccima. Alv. 3 Dezembro 1810, ele.

JUNCTA medico.ciruJ'gica: cessou a SlJacommis~ão

nos bospilaes militares. - Vid. /lospitals; l)ec.
22 Março 1821. Dec. 1·-31 dito. Inspecção
medico eLe. Porto 14 Fevereiro iti23, etc.

JUNCTA me.dico-militar·é exclusivamente cocai.
·regadfl da inspe~ção interna do hospilal mi
'!ilar na côrte. Av. -to ·Quhwl!O 18ól. (Di",,_
,8827,f
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~UNCTA de paz: como Ee procede naS suspeições
postas a seusmembl'os. Cod. ~roc. art. 67 a
69, que suspeições julga. art. 70 e como, arte
71. de suas sentenças não ha appelIação
art. 169, sua formacão, reunião e atlribui
cões, art. 213 a 22'7. InsLr. 13 Dezembro
1832 art. 8, 35; para ella se recorre sem
suspensão da decisão do -juiz de paz sobre
termo de bem "iver, segurança, e passa
porLe. Cod. cito art. 293; e das nos crimes
em que lhe compete julgar, art. 297; de soas
sentenças só ha revisLa, art. 298; suas ses
sões se fazem nos consistorios das igrejas ou
capellas, quando neo haj'a casa publica para
tal fim destinada, al\t. 33.&, Av. 16 Fevereiro
1837; para decisão dos processos conforme
art. 217. 218 deve compor-se pelo menos
de cinco juizes, inclusive o presidente, e
metade do numero de que elle se compõe e o
presidente para deliberar llObre multas e
éhamar supplentes. Av. 26 Setembro 1833,
22 Julho 18M., 20.0 22 Janeiro 1838; não,
tem emolumenLos, porque o coa. ProCo os
não dá, nem caminho e estada, porque é
contra o Reg. 10 Outubro 175.&. Av. 9 No
vembro 1833; nelIa devem comparecer pes
soalmente 3D;lbas·as·partes, sob pena ao réo
de revelia, e ao autor de ficar a acção pe
rempta, nos lermos do art. 220 e 221. do
Cod. JProc. Av. 2 Janeiro 1'834 § 2; póde ser
convo'cada em qualquer dia, com tanto que
seja dentro do prazo marcado no coa. Proc.
e lnstr. Av. 23 Abril 183h; seus membros
quando se reunirem passão a vara aos sup
plenles. Av. 12 Maio 1834; contra seus
membros que se não reunem procede o pro
motor. Av. 18 J.unho.Port. 25 Agosto, 18
Setembro 1834; são niembros -de1'la os jui
zes supplenles ·na falta aos proprietarios.
Porto 8 Julho 25 Agosto, 18 Selembro 1.834.
Av. 188, 2 Janeiro 1.840 ; deve annuaimente
reunir-se 4 vezes, e em que tempo. Port. 22
Julho; 28 Novembro 1834; o recurso do
art. 297 do Cod. Pr. póde interpor-'Se dentro -,
,do prasa do art. 296. Av. 29 Novembro
18311; quando por falta de juizes não se po
der installar, abrem-se os ollicios a ella di
l'igidos para ver-se o ,que contém. e sendo
necessario provideDciar-~ena forma do art.
218 do Cod. Pr. Av. 9 Janeiro 1836; seu
presidente tem voto nas deéisões. Av. 9
Abril :1836, S2; de sua sentença proferida

UI

ã revelia em conformidade do art. 221 do
Cod. Pr~ ha revista, seguniJo ~ art. 1"69,216,
298~ aproveitando La1nbam 'o art. lo Dec.
20 Dezembro 1830. Av. 5 Novembro 1836;
'Póde fazer suas sessões nas casas da camara
municipal, uma vez que a isso ella se preste.
Av. 15 Março 1837; conforme o art. 218.
Cod..Pr~ só póde ser addiada de um para
ou'1ro dia. Âv. 23.°'25 Janeiro 1838; forão
abolidas, passando as allrilmições a oulras
autoridades. Lei 261, 3 Déz~mbro 1841,
art.95.

JUNCTApolicial; em execução daLei'6Junbo '183t,
, art. 10, crearão-se, e como reguladas. Dec.

9 J,ulho 1831; para impressão de suas aelas
na côrte providencias. Av. 1.0 6 Dezembro
183t (CoU. Nab.); era convocada, e como
.pelo chefe de policia. J.i)ec. 29 Março 1833,
art. 4., S5.

JUNCTA "do Proto medicato foi extinctá e como,
passando as aUribuições ao phisico mór.
Alv. 7 Janeiro 1809', (CoU. O. Pt'.) Edit.18
Agosto1800. (Rl!per't. Til. Juncla n.O 562);
ordenado -do juiz assessor. Dec.11 Setem
bTO 1816. (CoU. ]'(ab.)

IUNCTA provisoria pal1a conhecer da responsabi
lidade dos ministros e -secretarios de estado
e para exame das leis foi creada; eapprovoo
se a proposição dos membros, e quaes, 2
Dec. 5 Junho 182i.

JUNCTA dil qualificação, de votantes e votando
em eleições.-Vid. Eleições. Dec. e Instr.
167~ 6. Maio 1842 art. 1 a 11. Lei 387, 19
Agoslo lSh6 alt. 1 a 32, 33.35, 37,39,93.
:110, 111, 126, S 1 n.O 5, § 5, 6; art. 127.
Dec• .&SO, 24 Outubro 18A6, S 3, 5. Av. 31
Dezembro 1846. Av. idem § 5. Av. 83, 26
Abril 1847 § 1. 13, elc. Av. 8h. 27 dito.
Av. 85,5 Maio 1847. Av. tOO, 9Julho18h7
pago 459. Av'. 173, 13 Dezembro 18.&7. Av.
1.° Á Janeiro 1848 § 2. Av. 2.° 5 dilo. Ã~.
10.° 16 dilo. 2 Av. 1 Fevereiro 1848. Av. 7

. dito. Av. 37.° 6 Marco 18&8. Av. 7 dito. Av.
'38 e 39, 7 dilo. Av. 4.1, 13 di~o. A~• .&2 dito.
Av.43, 16 dito. Av. 45, 46, 20 dito. A.v. 53,iõ
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Abril {8AS. Av. 5li, {8flito. A". 56, 26 dito.
Av. 69, 9 Maio 1848. Av. 65, 19 dito. Av.
66, 22 dito. Av. 70, 15 Junho 18&8. Av.
7:1, 72, 16 dito. A". 76, 21 dito. A.v. 77. 5
Julho 1848. Av. 92, 11 Agosto 1848. Av.
94. 12 dito. Av. 28 dito. Av. 104, 5 Setem
bro 1848. Av. 105,6 dilo. Av. 113, 15dito.
Av. 119,25 dito. Av. 123, 18 Outubro 1848.
Av. 131, 31 dito. Av. 149. 22 Nooemôro
18.48• .du. 154, 27 dito. Ao. 3.' 8 Janeiro
18!9. Av. da mesma data. Av. 4.0,6.', 7.0 9
dito. Av. 17.' 16 dito. A". 18.' 17 dito. Av.
i9 dito. Av. 21.',22.' 23 dito. Gire. e 2 Av.
27 dito. Av. 27.0 30 dito. Al1l 31.' 5 Feve
reiro 1849• .Av. 32.' 7 dito. ..4.11. 35.' 8 dito.
Al·. 37.0 13 dito. Dec. 583, 18 dito.
.Av. M, 26 dito. Av. 9 Março 18.49, etc.
Av. 67, idem. Av. 15 dito. Av. :l3 Abril
18.49. Av. 91,13 dito. etc• .11". 97, 20dito.
Av. 24 dito. Av. 107, 25 dito. Av. 112, 27
dito. Av. 114. 28 dito. etc. Av. f19. 2 Maio
iS49. A.v. 1M, 14 dito. Av. 140, 21 dito.
A". 141, 24 dito. Av. 143,25 dito. Av. 1.47,
149, U dito. Av. 150, 8 Junho 18ã9. A".
f.66, 25 dito. Av. e lnstr. 168. 28 dito arte
6. Ao. 187, 23 Julho 18.49. Av. 194. 30
dito. Av. 195, 31 dito. Av. 204.13 A.gosto
t8!9, elc. Av. 214. 31 dito. Av. 236, 17
Outubro 1849. Av. 243, 9 Novembro 1849.
.Av. 1 Feoereiro 1850. A". 13.0 9 dito. Ao.
17.o 14 dito. .Ao. 23.o 27 dito. Av. 27.0 28
dito. Av. 3 Abril 1850· Ao. 82, 23 Jtclho
1850. Av. 258, 28 De~embro {850• ..to. 16
Janeiro 1851. (Diar. 8629.) Av. 15 Feve
reiro U~51. (Diar. 8686.) .Av. 16 ..tbril 1851.
(Diar. 8689.) Av. 29 Novembro 1851. (Dia/-.
889&.) Á:o. 28 Janeiro 1852. (Diar. 8927.)
Av. 21 Feuereiro 1852 (Diar. 89.U.)

IUNCTA de revisão do codigo criminal militar
creou-se. Dec.1.°27 Maio 1816. (Ind. Alô.

. Joncta.)-Vid. Codigo. Dec. 27 Maio {8l6,
etc.

- de revisão de qualificação de votantes.-Vide
JUflrta de qualificação. .

,- de re'~o de jurados.-Vide Jurados.

.JUNCTA de Thesouraria.-Vid. ThesouraTias. beco
870, 22 NDDemÓrO 1851 arf. 3 G ai, S2,
33. S6: 1&2. (bicr. 8862.)

JUNCTA dos tresEstados: foi extincto seu tribunal.1
Alv. 8 A.bril 1813. .

JURADOS (juizes de facto, jury) juizes de facto
crearno-se para cobibir os abusos de liber
dade de imprensa nos escriptos desorgani
sadores. Dec. 18 Junho 1822; nomeou-se
ministro que servisse de juiz de direito nos
seus conselhos. Dec. 26 Maio 1823; no
meou-se o promotor da justiça promotor
fiscal do juizo dos jurados. Dec. 5 Junho
1823; providenciou-se sobre o processo e
casa dos conselhos. Porto 23 Julho 1823.
Conselho de juizes de facto para qualificar
os delidos de abuso de liberdade de im
prensa mandou-se houvesse em cada co
marca, e como composto e regulado; seu
processo, julgamento, juiz de direito, penas,
eleição, qualidades, reunião, obrigacões.
Proj. 2 Outubro 1823 mandadoobserva~por
Dec. 22 Novembr01823, declarado pelo Dec.
28 Setembro 1825, sustentado pela Res. 11
Setembro 1826; jurados no civel e crime
promelte a Consto art. 151; pronunciando
sobre o Tacto, art. 15-2; sobJ:e..sua eleição
nas Alagôas. Porto 1.a 27 Maio 1825 (Coll.
Nab.); no Pará. Port. 16 Setembro 1825
(CoU. cit.); forma da sua casa na côrte de
terminou-se. Podo 1.a 2 Julho 1825 (CoU•
cit.); declaração deu-se sobre seu sorteio,
substituição, empate, nomeação de curador,
recusação, recurso. Pari. 27 Agosto 1825
(Coll. cit.); seu promotor eleito como será
substituido. Res. 15 Novembro :1827; pro
videnciou-se sobre reuniões e expediente
das sessões de seus conselhos. Res. 12 Se
tembro 1828; sobre exigencia de actas de
suas eleições em S. Malheus. Av. 19Janeiro
1829; empregados que erão juizes de facto
não soifrião descontos pelas faltas. Res. 9."
1 Março 1830 (CoU. N o.b.); não erão os mem
bros dos conselhos provinciaes em exercicio.,
Res. f 1 Setembro :1830; substituio-se oProj.
de 2 Outubro 1823 pela Lei 20 Setembro
1830.

- usar de violencia ou ameaça pal"a qneelles pro
firão volo ou sentença, ou fação ou não
qualquer acto de seu ameio como é punível.
Cod. Grim. arte 97; como o juiz de facto que
por peita der sentença, Irt. 131 i e como o

e> • J
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que julgar causas em que a lei o lenha decla~

rado suspeito, ou em que as partes o hajão
legitimamente recusado ou suspeitado, arL
163.

JURADOS: e quaes formão o jury de revista da
guarda nacional.- Vid. Gua1'das Nacionaes.
Lei 18 Agoslo 1831, art. 21 a 25, 30. Res.
25 Outubro 1832 art. 10 (Coll. O. Pr.); 9
Junho 183~. (Repe7t. Cunho MaU. Jury.)

conhecião das culpas dos guardas municipaes
permanentes da côrte. - Vid. Guardas Mu
nicipaes. Dec. 22 Outubro 1831, art. 2~.

- deve haver em cada termo um conselho. Cod.
Proc, art. 5, modificado...:.......Vid. Lei 261, 3
Dezemb1'o 18~1 O1't. 31. Reg. 120, 31 Janeiro
1842 art. 223.

- par~ f~rma~ão de seu conselho podem-se reu
Dlr mlermamente dous ou mais termos.
Cod. Proc. ar . 7. Instr. 13 Dezembro 1832
art. 27, 28, substituido. Lei 261, cito art.
31. Reg. 120, cito art. 32, 223.

- quem póde ser; apuração e revisão de suas
listas; como a respeito, e por quem se pro
ceda. Cod. Proc. art. 23 a 32, executado
pelas Instr. 13 Dezembro cit. art. 21 a 26,
alterado pela Lei 261,cit. art. 27 a31, 101,
102. Reg. 120, cito art. 200, S 5, 212, § 2,
n. o 2, 223 a 239, 466.

- seu conselho é presidido pelo juiz de direito, e
como dirigido, C. Pr. art. ll6 S1 a 8. Dec.
15 Outubro 1833, art. 1 a 3. alterado. Lei
261, cit. art. 25 S ll, 67. Reg. 120. cito art.
200, S~, 6 a 10.

- suas sessões serão. e como publicas. Cod. Pr.
art. 59, 60.

- julgão as suspeições dos juizes de direito. Cod.
Pr. art. 70, 71. Reg. 120, cito art. 255.

JURADOS conhecião dos crimes commeltiClos~
por empregados não priviligiados. Coo.,
Proc. art. 1.71 hoje não. - Vid. Jui% tk
direito. Lei 261, cito art. 25 § 6, etc.; sua.
tenlavão ou não a pronuncia, sendo-lhes
na 1.· reunião apresentados (iS processos
pelo juiz de direito. Cod. Proc. arL 173.'
hoje não. - Vid. Jui:e Municipal. Lei 261",
cit. art. 17, § 3 etc.

preparatorios e formação e coBferencia do sen
1.o conselho. Cod. Pcoe. art. 235 a 253.
330, abolido. Lei 261, cit. arl 95. Reg. 120.
cito art. 3h8, 358.

como se proceda no jury de sentença. Cod~

Proc. art. 25ll a 291, alterado pela Lei 261.
cit. art. Ma 68, 71 a 77. Reg. 120,cil art..
200 § 13,318 a 385, li38 S9 tO; 439, U!
a ll~5.

para elIes se recorria das sentenças dos juizes
de paz nos crimes em que a estes não com
petia julgar. Cod. Pr. art. 297, sem vigor.
Lei 261, cito art. 91.

de suas sentenças ha appeUação para a Relação
e em que casos. Cod. Proc. art. 301 a 306.
309,310. Reg. 3 Janeiro 1833art. 25 a 33.
addit. pela Lei 261, cito art. 78, § 4,79,81,
82, 88. Reg. 120, cito art. 200, S11, 650tS .&, 449, S 1, 652 Si, 453, ll5/J, 456, 457..
h59 § 1, 502.

de suas sentenças quando ha protesto pOJ.>
novo julgamento, e como processado. Cad.
Proc. art. 308 a 310, add. Lei 261, cit~

art. 79 S 2, 87, 88. Reg. 120, cito art.
200, S 11, 449, S 2, ll52 S t. 653,
455 a 457, 459 S 1, /'62, ll63, 502.

que faltarem ás sessões ou deIlas se aosen'"
tarem, são e como multados. Cad. Proc..'
art. 31.3. Lei 261, cito art. 103. Reg. UO
ciL art. 200, § t~.

para principiar sessão devem estar presentea
4lJ. Cod. Pr. art. 3U. e como se preen
chem, 315, 320, modificado. Lei 261, ci&.
art. t07. Reg. no, ciL art. 334. 335. .
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.lVRADOS em que prazos se devem reunir em ses-.
são, e quando extraordinariamente. Cod.
Proe. 3rt. 316, S18. 319. Lei 4. o iO Junho
1835. art. 2. Reg. 120. cito arte 200. S4, 201.

- que processos julgárãõ nas suas sessões. Cod.
Proc. arte 317. Reg. 120, cil art. 201.

~ querecusassem se-lo sem justacausaou fossem
molLados tres vezes em uma legislatura n~o
podião mais exercer emprego publico. C"d.
Proc. art. 321, revo~do._Lei 261, cito
alto 10 .

?"- soas sessões durão quinze dias successivos.
e como. God. Proc. arte 323.

- do mesmo conselho podem conhecer de di
versos processos, si as partes os não re
cusarem, prestado novo juramento. Cod~

Proc. arl 331.

- tomão suas c1ecisáQs p9P d.ens terços de votos,
para pena de morle por unanimidade. Cod.
Proc. arte 332, subslituido por maioria
absolula e dous terços. Lei 261, cito arte
66 .. Reg. 120, cito arte 383.

~ sua conferencia na sala particular é secreta
e como. Cod. Proc. arte 333.

- suas sessões se fazem nos consistorios das
igrejas ou capellas,. onde não houver ca~a
deslinada. Cod. Proc. arte 334.

_.- que processos se lhe& remeUêrão, e para que
fim com a publicação do Cod. Proe.Instr.
13 Dezembro 1832 arte 37. ..

- seu alistamento póde ter logar em dias fe
riados. Av. 1 Abril 1833.

- processos e quaes se mandou sobmeUer. e
como organisado8, ao seu .conhecimenlo,
convocados duns jorys de senlença.J.\es. 22
A.gosto t633, al't. 3, A. .

JURADOS: (C. Pr. tit. 4, sec. 2.· e seguintes)
o serviço de suas sessões devia ser feito por
dislribuição enlre os escrivães, sendo de
signado 000 para cada sessão periodica,
Av. 21 Outubro 1833, S 6.

- (C. Pr. art. 323). Declaron-se que só men-
. ~iona os dias santos, não os domingos, e

findos os quinze dias e os oito de proroga
ção ultima-se a sessão periodica, embora
haja processos preparados, que deveráõ
ficar para a sessão seguinte, podendo as
partes aproveitar o recurso offerecido pela
Res. 22 Agosto. Av. 26 Outubro 1833, §
i, 2; os processos pendentes do 1.0 jury
ficavão em poder e guarda de seu presi
dente, e os do 2. 0 na do escrivão, S 3.
(C. PI'. art. 250) deve-se observar restric-'
lamente, S 4. (C. Pr. arte 2la2, 323); a
sessão de que aquelle trata é a periodica
mencionada neste. S Ó.

- não podiá e.r apurados com frade estran-
geiro, e por isso era nulla. . á Novem-
bro 1833.

(C. Pr. art. 313) só oma vez em taes casos
podião ser mulLados. Av. 3 Janeiro 1834,
§ i; podião assignar-se vencidos quandO'
discordassem na decisão, § 2; quando no 1.o

ou 2. o conselho se considerassem suspeitos
Dão poàião assignar-se como taes e eráo

" ubsLiluidos, § 3.

(C. Pr. art. 25!J,' 255) podem, atlendendo á
qualidade'e difficuldade dos processos con
ceder prasos mais ou menos longos para'
apresentação da defesa. Av. 7 Janeiro 18M.

_ não erão illegalmente apurados por não com
parecer um juiz de paz. Av. 7 Março 1834.
(C. PI', art. 2J.2), para cada sessão diaria
elegia-se um 1.0 conselho. Av. 12 Abril,
1834. (C. P. arte 171 a 173,228,229,297,
231, 2!l2 e seguinte) conhecião da justiça da
pronuncia ou da declaração de procedencia
da queixaou denuncia nos crimes orclinari~S

ede responsabilidade deempregadosnão prl.-.
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1ilegia<1os, 2 Av. 1.4 Abril 1834. (C. P. art.
314,315,320); para começars essãoquantos
pelo menos devião estar presentes. Av. 2
Maio. 2 Julha § 3, 1834.

IURADOS: (C. Pr. arte 313,316,319,321) como
devem ser multados quer nas sessões ordi
narias quer nas extraordinarias, a que fal
tem. (C. Pr. art. 46, S3) são instruidos pelo
juiz de direito. Av. 2 Junho 1.834.

- (C. Pr. art. 2fti, 1&6. § 4) advogados que ata
carem seus conselhos ná deveráõ ficar im
punes. Av. 16 Junho 1831&.

~ não podem deixar de ser os empregados de fa
zenda. Av. 18 Junho 1834.

"""- (C. Pr. art. 286) as multas que impoem este
arte são cobradas, e como em virtude de
copia do termo ou sentença. Av. 19 Junho
18311, SãO-DO os officiae de secretaria de
governo,nras-pocfemTepresentar ao conselho
a falta que sua ausencia nas respectivas
repartições possa causar, a6m de serem
dispensados. Av. 27 Junho 1834.

~ (C. Pr.3rt. 242,243, etc. 2!l5 a 249): quando
DOS processos a elle~ entregues se desco
brião fallas e irregularidades, o juiz de di
reito Ee devia dirigir aos jurados, ou para as
supprir. si fosse possivel. pela ratificação de
que tratão os arts. cit. ou para lhes dar a
consideração que merecessem para alivio
do réo e responsabilidade do causador. Av.
2 Julho 1834, S 1. (C. Pr. art. 24.2 a 253)
quando apparecessem ou se fossem prati-.
cando irregularidades nos actos do processo
contra o determIDado noaarts. cit., quanto
ao i. o conselho devia o juiz de direito obs
tadopeloarl .46. C. Pr., §2; ordenou-seque
provisoriamente o juiz do civel conhecesse"
de emb..rgos oppostos á sentença de jury
impondo multa. Av. 213 Julho 1834.

... são os escrivães do juizo de orphãos. Av.
13 Agosto i8-3A.

JURADOS: (C. Pr. arte 323) podem-se retirar
antes dos quinze dias, si não houver pro
cessos para julgar. Av. 12 Setembro. 25
Novembro '. § 1. 18M.

- (C. Pr. 3rt 271, 301): o réo absol vido é pos~o

em liberdade, embora ::I parte accusadora
intente recurso que não é suspensivo. Av. 6
Outubro 1834.. (C. Pr. art. 318) sua sessão
deve reunir-se em um termo da comarca
ainda que em outras nào tenha tido logar,
quando o juiz municipal serve de direito in
terino, porque aquelle ad. só a este se re
fere. Av. 23 Outubro 1834~

- não havendo casa destinada para sua reunião
nem consislorio. faz-se em qua11uel' casa
particular, convindo o proprielario. Av. 25
Novembro 1834, S 3.

- (C. Pr. 253. 297) para elle se recorria do das .
pacho do juiz de paz que não pronunciava.
Av. 29 Novembro 183h, S 1. (C. Pr. arte
293,294. 296.297. Av. l! Novembro 1833 e
14 Abril 183!,) taes recursos podião ser inter
postos e em que pt'aso, admitlindo-se jura
mento da noticia áquelles qne não forão
presentes á publicação da sentenç~, nem
deHa tiverão intimação. perant13 qualquer
juiz que tivesse os aulos ao tempo da inter
posição em termo legal, § 2, 3, 4. (C. Pr.
art. 317) deve-se observar geral e indi Linc.
lamente acerca de todos e qnaesquer pro
cessos, § 5.

(C. Pr. art. 271): sua sentença de absolvição
•executava-se, mandando voltar-se o preso
ainda que o juiz de direiLo se nào confor
masse. Av. 4 Fevereiro 1834. (C. Pr. art.
2Õ7), solução acerca da competencia para
julgamento deu-se de conformidade com o
art. 160, § 3. Av. 4. Março 1835; dous con
selbos podião trabalhar diariamente, ha
vendo 62 jurados, e tirando-se primeira
mente o 2. 0 conselho. Av. 17 Março 1835.

(C. Pr. art. 301):·com suas sentenças se devia
conformar o juiz de direito. Av.-:13 Abril.
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1835, Sf. (C. Pr. art. 313): os documentos
que apresentarem. pal'a justificar f~lt~ ás
sessões, ou ausenCla, devem ser admlthdos
para isenta-los da multa, S 2.

JURADOS que são empregados publicos vencem
seus ordenados emquanto servirem nas' ses~
sões. Av. 5 Junho 1835, fO e 21 Novembro
1837.

(C. Pr. art. 23e outros) podião seros que não
soubessem ler e escrever, e entrar nos con
selhos, procedendo-se como Av. 2- Agosto
1835, 5-f. . r. art. 233): declarou-se ap
plicavel este art. ao 1.° e 2.° conselho, S 2;
em suas sessões não erão admiUidas as par
tes a accusar e defender-se por procurador,
§ 5. (C. Pr. art. 301): decidir si o recursa
de que elIe trata tinha lagar no 1.0 conselho
declarou-se pertencer á assembléa geral
legislativa, § 6.

(C. Pr. art. ll.6 § 9, 24) para remediar a im
perfeição de suas listas, além das reclama
ções dos-<>ffendidos punbão-se em pratica
diligencias ofliciaes do juiz de direito, e pro
motor, inslruindo os de paz, e responsabi
lisando-se a juncta, e representando o pro
motor á camara para corrigir as listas. Av.
13 Agosto 1835.

(C. Pr. 235, 237) nas suas sessões quer ordi
narias quer. extraordinarias, se mandou
observar suas formalidades. Av. 25 Agosto
1835, S 1. (C. Pr. art. 239, 317) apenas
formado 1.° conselho, como se fazia a en
trega de processos, e como os examinava e
escolhia o juiz de direito, § 2. (C. Pr. art.
263, 26!l) nos processos pertencentes ao seu
conhecimento e julgado se ordenou a obser~

vancia dos ditos arts., S 3.

- para sua apuração competia á camara intimar
o parocho e juiz de paz. Av. to Setembro
1835.

(C. Pr. art. 23) não podem deixar de ser os
deputados provÍllciaes. Av. 22 Setembro
1835.

JURADOS: (C. Pr. art. 238, 2U, 279 e outros)
peranle elIes não póde o promotor defender
réos, salvo si pessoas a quem não poderia
accusar, e guaes. Av. 21 Nove~bro 1835.
§ 1; não é elle obrigado a assistir ás sessõe$
quando não tenha accusação a fazer, S2 _
perante o 1.° conselho era permiUido ás
partes produzir documentos para illustra~

ção. S!l. (C. Pr. art. 302,254, etc.): á vista
delles forma-se novo processo necessaria.
menle, guardadas as formalidades do 2.°, S5!

sobre justiça ou injustiça de suas decisãe!! da
vão os juizes de direito, a sua opinião nas
relações que enviavão á secretaria de estado.:
Circ. 27 Novembro 1835.

podião ser os juizes de paz. não accomular.'
Av. 15 Dezembro 1835_

(C. Pr. art. 46, § 3, 313, 315): qu~ é mótivo
poderoso .para dispensar a falta que fazião
nas reparlições os que fossem empregados
p ublicos devião 05 Juizes e <finl o explicar
a o jury. Av. 16 Dezembro 1835. Av. 21 Ja~

neiro 11 Março 9 Abril 1836. .

(C. Pr. art. 28f, 330) quando se sU8peitem;
compre ao juiz de direito decidir si é le~a~
e attendivel o motivo. Av. 26 FevereJro
1836.

perante e11es devem subir os processos de réos
soltos em virtude de habeas·corpus. Av. 2
Março 1836.

não podem conhecer sobre ser ou não liberto o
Africano cujo comprador foi declarado não
criminoso. Âv. 8 Março 1836.

(C. Pr. art. 160, 255, 257): para formação
da culpa e julgamento tão competente é (l

juiz do domicilio como o do delicto. Av. 9
Março 1.836, S1; dada a queixa ou denun
cia e formada a culpa nos casos em que o
julgamento lhe pertence, devem-se seguir
os termos d.QS arts. 228, etc., e ailiilu pre~



JURADOS

( 337 )

JURADOS

venta fica a jorisdicção pela formação da
culpa. e não tem logar a reclamação pela
remessa para o foro do domicilio, quando
fonnada aquella no do delicto, S2 e Av. 12
dito. (C. Pr. art. 23) são comprehendidos
neste art. como magistrados os juizes mu
nicipaes e de paz. Av. dito.

JURADOS para serem dispensados é necessario
que sirvão elfectivamente em uma sessão
periodica. Av. 2 Abril 1836, S1; quando
nos autos submettidos aoseu conhecimento
for necessaria distribuição ou conta, o
contador e destribuidor as fará, S2 (lnstr.
13 Dezembro 36, art, 37); os processos dos
diversos juizos e quaes, extinctos são a elies
remeltidos, S4; seu primeiro dia de sessão
conta-se do em que começar o exercício
etrectivo das sessões, S6 (C. Pr. art. 241.);
a declaração de perempção nos processos
perante elies é feito pelo juiz de direito,
.§ 7; dada questão de prescripção perante
elles será tambem pelo mesmo juiz decidida
S 8; nos processos pe nte elles se devia

vra tePm_ão s6 da verificação das sedu
las como de todos os actos e formulas judi,
ciaes, § 9; não podem admiltir o queixoso
a accnsar, si não compnecer á chamada.
ofiiciando o procurador á revelia, § 10; do
seu juramento em ambos os conselhos man
dou-se lavrar termo, assignado por todos que
o tiverem prestado, não se deduzindo nulli
dade por essa falta, em que circumstancia,
§ 12; aos conselhos deferia juramento ojuiz
de direito, S13; (C. Pr. art. 266.) apesar
dos arts. 13.&, etc. e 152, que só soppoem
a prodocção de documentos pelo autor nos
actos conductores á formação da culpa,
devem admittir-se ao autor e réo para cor
Toborar a accusação e defesa, o que parece
permittido no 2.· conselho, § 1.6; podem
suspeitar-se, sm:n:-qne pelas parles sejão
recusados, tendo motivos legaes, que de
clararáõ; e não ficando por isso numero
sufficiente para julgar, dilfel'e-se pal'a outra
sessão, § 17; (C. Pr. 2.40J 241, 25.&J 255.)
declarou-se que quanto aos pl'onunciados por
crime grave, ausen.tes ou. occultos ou. não
notificados, não haVIa motivo para dUVidas.
observando-se os art. 228, 229, 233, e mais
cit., S20:

JURADOS: (G. Pr. 315, 320.) Sua sessão convo
cada era 'levantada pelo juiz de direito.
quando a camara recusava sortear novos
jurados por inefficacia das pl'ovidencias dos
arts. cito Av. 26 Maio 1.836.

- (G. Pr. ari. 221, 241, 281.) Nas suas hypothe-
, CllS pertence ao juiz de dil'eilo declarar a

perempção da acção. Av. 7 Junho 1.836.
(C. Pr. art. 301, 30S.) Declarado por elIe
sem criminalidade um réo, sendo condem
nado pelo juiz de direito ~m outro jur~, d~ve

usar do recurso concedido pelo pflmelr~

art. Av. cito

(G. Pr. art. 291) declarou·se não ser este ~rt.

autinomico com os 32, 55, 57. Cod. enm.
Av. 17 Junho 1836.

, (G. Pr. art. 315.) quando comparecerem
poucos á sessão mandou-se proceder na fôr
ma do art. cito Av. 11 Fevereiro 1.837.

_ (G. Pr. al't. 279.) Perante elles não é admittidó
a accusar, sim a coadjuvar o promotol' na
fórma do art. cit. quando não propoz queixa
ou denuncia, ese procedeu ex-oflicio confor
me os art. 37,7.&, 81. do Cod. Proc. Crim.
Av. 15 Fevereiro 1837, § 1. Na sua lista nãõ
erão incluidos os juizes de paz e supplentes
durante os !l annos. ainda que não eslives
sem em exercicio, S 2. A elies e não ao juiz
de direito pertencia sustentar 01] revogar as
pronuncias nos crimes ordinarios e dos em
pregados não pl'ivilegiados. § 3. Pelo jura
mento que a elles deferirem os juizes de
direito não percebem emolumentos os ditos
juizes, S 5. O regimento de salarios dos ad
vogados incluídos no de 10 Outubro 17M.
procede a respeito dos processos que entrão
DO jury e quaes se reputão ordinarios, S 6.

-- erão os parochos. Av. 15 Fevereiro 1837, S3.'

(C. Pr. art. 239.) Sua disposição é restricta ao
i.o dia da sessão; uma 86 vez no começo era
admittido o juiz de paz do districto a apre:
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sentar os p110ceS'sos, para boa harmonia com
os art. 2,28, 229, 231, 236, 2áO, 317, 327,
podendo convocar-se a sessão extraoTdinaria,
conforme o art. 319. Av. 15 Fevereiro 1837
§ 1. Começada a sessão,. si deixar de lrab~

lhar em alguns dias por não comparecI
mento , nem por isso se excluem estes dias
dos 15 do art. 223 do Cod. Proc., servindo
só para prorogação, § 3. (C. Pr. arte 291.)
Declarou-se que este art. revogára o 57 do
Cod. Crim. § 7; (C. Pr. art. 28"1..) A pres
cl'ipção perante seu 1.1> e 2. 0 conselho alle
gada era decidiéla pelo juiz de 'direito, § 8.

------

JURADOS

e votaT sobre o processo de accusação ou
sentença, S2. (C. Pr. art. 323.) Suas sessões
devem ser eífecLivamente diarias e 5ucces
sivas, ainda que aconteça não haver que
fazer em alguns -dias. lavrando-se a acta
.com a declaração de se haver reunido o juiz
escrivão, promotor e juranos, e ter-se levan
tado a sessão por não haver sobre que de
liberar, § 3. Não se podendo verificar a
abertura da sessão, por falta de numero
preciso, h'ansfere-se para quanao couber
haver sessão periodica, ou for necessaria
exlraordinaria, e por isso se reenvião os
processos ao juiz de paz do districto,'§ 6.

JURADOS: (C" Pr. art. 58, 33h.) Suas sessões se
fazem uas sachristias das matrizes. Av. 16
Fevereiro 1837.

- (C. Pr. art. 332.) Declarou-se que nos crimes
punidos com a Lei 10 Junho 1835 verifi
ca-se a hypothese deste art., quando ha,só
mataria de votos e não dous tercos. Av. h
Outubro 1837. •

(C. Pr. art. 25 a 29) que devem servil' D,as
suas sessões annaaes são annualmente apu
rados. Av. hh, 8 Março 1838.

-;....; (C. Pr. 313, 315) que faltão ás sessões ou
dellas se ausentão erão multados por deli
beração dos,jurados. Av. 45,9 Março 183S.

- mandou-se no seu conselho na côrte observar
a pralica seguida antes do Av. 13 Fevereiro
1835. Av. 60, ,5 Abril 1838.

(C. Pr. art. 24S)poaem comprehencler no
coso deste art., na pronuncia individuos
contra quem se não tivesse dirigido denun
cia ou quei'Xa, porque assim se deduz do art.
cito edo 2/,5, etc., quandohalogar aralifica
çãodo processo. Av. 108,16 Outubro 1838.
Si. (C. Pr. arl;. '313, 288, 333.~ Sua sessão
não deve ser secreta no caso do art. 313,
como ,o é nos outros, que só são applicaveis
aõs casos em que, já fbrmado o 1.0 ou 2.0

conselho, tem o-s jurados de conferenciar

JURADOS: (C. Pr. art. 315) dispensados; reco
lhem-se suas sedulas á urna para soffrerem
novo sorteio, tirando-se para f6ra deHa as
daquelles que os substituirem. Av. 119, S
Novembro 1838.

(.C. Pr. 31'!. 24.) As junctas de sua apuração
devem conformar-se na escolha oom as
regras esta elecida"l>- D- P-I.'.-...no caso
de prevaricação ou abuso são responsabili
sadas. Av. 191, 7 Janeiro 1840, 'S 1. (G.
Pr. 27, 28.) 'As camaras na occasião de
formar-se a lisla geral só podião fazer as

exclusões de que tratão os cit. arts., em
additamento,. no caso especial de resul
tarem das listas parciaes apenas sessenta,
jurados, ou pouco mais em algum termo
ou termos, ainda depois de reunidos, S 2.
Erão isentos de servir como taes os juizes
de ·paz quando estavão -servindo em anno
e1Teclivamente, ou quando e1Teclivos sup
plentes, S3.

(C. Pr. art. 313,321) que se retil'ãoilo tribunal
não deixão de o ser, mas sofIrem multa.
Av. 208, 9 Março 18hO, 223, 12 Junho
18áO.

J'éo afiançado não comparecendo á sua ses
são, perde o fiadol' a quantia afiançada e
quebra nquelle a fiança. Lei 261, cil art.
39, l!2. S i. Reg. 120, eit. arte 302, 30BJI

31:1. a 313.
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JURADOS: réo afiançado que commeller feri
men.tó, offensa physica, ameaça, calumnia
ou injuria, ou damno contra seu -presidente
quebra a liànça. Lei 261, cit. art. 1.2, § 2.
Reg. 120, cito art. 302, 308, § 1.. 3H,
§ 2, 313.

suas decisões devem ser dadas em escrutinio
secreto, e sem declaração alguma de quaes
os vencidos e vencedores. Lei 261, cito art.
384.

compeTentes -pat:a o jülgamenlo, quando em
um termo, comarêa, ou província appareça
sedição ou rebeUião , são os do termo, co
marca ou provincia mais vizinha. Lei 261,
cito art. 93. Reg. 120, cito art. 243, 2M.

o conhecimento de suas excusas pertence aos
juizes de direito, quer sejão produzidas antes
quer depois -de multados. Lei 261, cito art.
10h. Reg. 120, r.it. art. 200, § 12.

que forem lspensa os e os multados não ficão
isentos de ser sorteados para a 2. a sessão.
Lei 261, cito art. 103.

- tem escrivão privativo para suas sessões e exe
cuções criminaes. Lei 261, cito art. :108.

JURADOS: declarou-se cm que casos podem de·
pêr como testemunhas nos processos sub
meltidos ao seu conhecimento, os membros
do conselho já designados para formal'
sessão. Av. 23. 0 29 Abril 1843.

- não podem ser ossupplentes dos juizes de paz.
subdele~ados e delegados em exercicio. Av.
6 Maio 1843. (Jam.130.)

conhecem das suspeições dos juizes de direito
ainda em processos de re8poDsabilida~

Av. 25.0 18 Maio i8h3.

(Reg. 120, art. 25.) De suas listas não devem
os delegados excluir os cidadãos que pos
suindo qualificações geraes devem ser pri
vados, por haverem incorrido em pronuncia
ou condemnação por cerlos crimes. Av. 52.
28 .Julho 1Slt3.

- da indevida inscripção em sua lista ha tambem
recurso para o p-residente da província. Av.

.1..4 A.gosto 1843. (/orn.235.)

(Reg. 120, art. 349, 355.) Fixou-se a inteUi
gencia delles a respeito da chamada dos
autores réos e testemunhas perante o jury..
Av. 82, 20 Outubro 1843.

exercem parte da autoridade criminal. Reg.
120, cit. art. 197, § 5.

- sua lista como se mandou organisar, apurar e
. rever por occasião da execução da lei da

reforma do Cod. Pr. Reg. 122, 2 Fevereiro
18h2, a1't. 12,13.

I

(C. Pr. art. 220, 241) em que caso podem ser
excusados legitim3mente. Av. h3, 18 Abril
18lt2.

(L. 26:1, art. 3~, 20) additou·se o Reg. 120,
31 Janeiro 1842 a respeito da existencia de
conselhos nos termos. Dec. Reg. 276, 2.4
Março 1843, art. 1,2.

III

quando perante elIes não comparecerem as
testemunhas notificadas sob pena de deso
hediente, o que cumpre fazer. Av. 13 De
7embro 1843. (Jorn. 334.)

podem ser presididos por juiz de direito in·
terino, ainda em julgamento de processos
em que tenha inlervindo como formador da
culpa, ou em que tivesse sustentado ou re
vogado pronuncia. Av. 105, 29 Dezembro
18.43.

(Lei 261, art. :10S) seu escrivão não póde offi
ciar nas execuções civeis. Av. 38,20 Junho
18.44.
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saRADOS: seu escrivão nada percebe pelas actas
das sessões da jancla revisora e do tribunal.
Av. 86, 30 Setembro 186lt, § !.

- mandou·se fossem-lhes remettidos processos
e quaes pendentes na extincta conservatoria
Ingleza. Cite. 18 Outubro 18ltlt. (Jom. 290.)

~ (Lei 261, arte 27) não podem ser os clerigos
de ordens sacras. Res. 3lt7, 24 Maio 18.\5.

t- como se formará, e 1'u ccioDará ojory de des
apro . çao por ulilidade publica geral ou
municipal da côrte. Res. 353, 12 JoIho
i8lt5, art.16 a 24, 26 a 29.

- (Reg. 120, arte 278, 279.) Logo que o pro
cesso com a pronuncia passa do juiz que o
formou para o do crime que o ha de apre
sentar ao jury. cessa toda a jorisdicção
daquelle. Av. 1M, 29 Setembro 1845.

- multado pa a ser iriados recor-
rer ao soverno. Av. 8 Outubro iM6. (Ga%.
Olf. 35, 110t. I.)

- a decisão que priva o juiz de paz do Iogar de
jurado por falta de renda não procede para
ser elIe privado das funcções do seu cargo.
Av. I.· ill Janeiro 18lt7. S2.

- em todo o caso na occasião de se prepararem
os autos para serem presentes ao jory, tem
de se lhes annexar todas as peças do pro
cesso, qoer sejão de recurso qoer as da for
mação da culpa. Av. 4Fevereiro18lt7. (Ga.z.
Olf. Ui, ..,ol. :1.)

- presume-se ser da freguezia para votar. Av.
75, 15 Abril 1847, § 6.

_ (C. Pr. arte 149.) Deelarou-se como deferia
ser instruido processo sobre appreheosãQ 81
julgamento de na'Vios com Africanos. Av.
88, 29 Maio 18.&7.

JURADOS: (C. Pr. arte 322.) Peraote elIes podem
ser defensores os padres e parochos e quaes
quer outras pessoas indislinclamenle. Ã.v.
i6 Junho i8lt7. (Gaz. Off. 41,2.o vol.)

- como lal não deixa de servir o juiz de paz mais
votado a quem compelia presidir a assembléa
parochial, salvo quando. Av. 95, 17 Junho
i8A7.

- declarou-se a maneira por que devem as Re
lações proceder quando conhecerem que..
houve falta de formulas substanciaes na
formação da culpa que servio de base ao
processo do jury, de cuja sentença se
appellou. Dec. 525, 21 Julho 1847.

declarou-se dever o director do arsenal do
guerra pedir a dispensa de certo empregado.
Av. 12 Agosto 1847 (Ga:&. Of!. 92, voto 2.) ;
item o director da escola dí' medicina a res
peito do reparador de physica e cbimica.
Av_ 7 Outubro 1847 (Gaz. cito :ta5); item o
inspector de thesouraria. Av. 2 Abril 1851.
(Diar. 8669.)

(Reg. 120, art. 465.) De seu juramento lavra o
escrivão um só lermo; a despeza com a pu
blicação das listas de qualificação é a cargo
dos ditos escrivães e não da camara munici·
paI. Av. 30 Novembro 18lt7. (Ga.z. Of!. :179, .
vdt. 2.)

- {Lei 261, art. 17, S7, 19} na sua presidencia
o juiz de direito é subslituído pelo juiz mu
nicipal e seus supplentes, e como e quando.
Av. 30 Novembro 1847. (Ga.z. Olf. 179,
vol. 2.)

_ sobre multa injustamente imposta a ~ndividuo

não qualificado legalmente. - VIde Av. .&.
De::embro t8117. (Gas. Of. 181, 110l. 2.)

_ seu escrivão não pôde ser vereaclor.- Vid. Av.'
~2 Novembro 1848. (Diar. 7956.)
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JURADOS: sorteados lendo de na occasião servi.
rem como membros das junetas de qualifi
cação de votantes, conselhos municipaes de
recurso e mesas parochiaes, devem de pre
ferencia occupar-se nestes misteres, sendo
substituidos nos jury, e como. Av. 6. 0 9
Janeiro 1849. Av. 82, 23 Julho 1850.

o,- sobre construcção de casa para suas sessóes
legisla a assembléa provincial, independente
de sancção do presidente. Av. 15 Março
18á9. (Diar. 8057.)

(C. Pr. art. 277) não podem ser no mesmo
conselho e em outros juizos dous irmãos
Av. 109, 26 Abril 1849.

os livros de seus escrivães estão subjeitos ao
seIlo. Av. 135, 19 Maio 1849. Av. ;lo o A Ja
neiro 1850.

(e. Pr. art. 213. Lei 261. art. 104) não tem
prazo..certo par.a:reclamarem :IS muItas que
lhes forem impostas pelo juiz de direito. Av.
163,20 Junho 1849.

_ conhecem do crime de damno mencionado
nos arts. 266 e 267 do Cod. Crim. em vir
tude do art. 12, S 7. Cad. Pr. Av. 217,2
Setembro 1849.

(Lei 10 Junho 1835. C. Pr. art. 94' Lei 261,
art. (7); não devem applicar a pena de
morte quando só houver a confissão do
réo. Av. 233, 8 Outubro 18,49.

(Lei 261, art. 79, S 2, 82, 88.) A decisão do
2..° jury em virtude de protesto importando
novamente pena de morte ou galés perpe
tuas é appelIave1 ex-oflicio. Av. 237,1800
tubro 1849.

I (Reg. 120, art. 4119 S 1.) O juiz de direito
quando appellar ex-officio, deve proferir
sentença conforme a decisão do jury. Av.
30." 9 Março 1860, S h.

JURADOS conhecem, e como das quebras do ~,.

ou 3.· especie. Cod. Com. 3rt. 820. Dec.
e Reg. 738, 25 Novembro 1850, arl 186.

(G. Pr. art. 31.) Marcou-se a forma de preen
cher as faltas dos jurad()s, para poder-se ios
tallar o jury. ou continuar as suas sessões..:
Res. 558, 26 Junh() 1850.

(Lei 2M, art. 31. Dec. 276, 24 Março 1Sh3,
art. 2.) Recommendoo-se o maior cuidado'
na qualificação dos juizes de faelo. Circo 2~.

Julho 1850.

(Reg. 120, art. 225, 230, 333,285, 237, 3M~
335. C. Pr. art. 289.) Regulou-se o mocLo
por quese ha de organisar a lish dos jurados
supplenles, os casose a forma por que hão oe
de ser chamados. Dec. 693,31 Agosto 1850.

declarou-se abusiva a pratica de seu escrivão.
privativo escrever perante o juiz de direito,
em recursos e appellações. Av. 3 Selembro
1850.

declarou-se irregular a pratica de ser o promo
tor, quando impedido de comparecer ás ses
sões da juncta revisora, subsliluido pelo
suhdelegado do dislriclo da cabeça do ter
mo. Av. 21 Novembro 1850.

(Cod. Proc. 25ft, 255, 233, 221, 229, 241 ~

e 341., 348, 3th. 349. Reg. 120. Lei 261,
art. h3, 39, h2.) São subjeitos ao julgamento
á revelia os delinquentes de crimes afian
çaveis, tenhão ou não prestado fiança e
assignado termo de comparecimento, etc.
Av. 220, 5 Dezembro 1850.

quando são competentes para conhecer doa.
abusos da imprensa, enão as demais auto
ridades criminaes.- Vid. Bes. 6 De%emb"Q
1850emÁv. 15Janeiro185t. (Diar. 8614.)

(L. 10 Junho 1835 art. 6.) A declaração do
outra prova além da con6s11ão, deve ser
vencida por doll8 terços devotos. Av. 14 Fe
vereiro 1851. (Diar. 8626.)

U'
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nJBADOS: na côrte transferiu-se para o juiz mu
nicipal da i.a vara o preparo dos processos
que perante o jury entrassem e a execução
das sentenças criminaes. Dec. 775, 12
Abril 1851. (Diar. 8672.)

JURAMENTO

bro 1823. Mandou-se sabir os que o não qlli~

zessem prestar. Porto 2.a 3 Janeiro 1824
(CoU. Nab.); declarado por Porto ~.·12dito.
(CoU. cit.)

jW'y para concurso nas vagas de ciFurgiõe.i do
corpo de sande da armada.-Vid. Dec. Reg.
783, 'lá -Abril 1851, arte 27,28. (Diar.87h8.)

:.-.. ela Parahyba d() Sul no Rio de Janeiro: para
c!,nstrucção de sua casa comprárão-se ma·
teriaes, e quaes Lei.628,.17 Setemoro 1851
arte 30. caro 8802.)

JURAMENTO dos empregados civis da repartição
da marinha recommendou-se. Av. 29 Ou
tubro 1808. (Repert. Canh. Matt. Juramen
to n.06.)

- de homenagem prestavão os governadores e
capitães generaes. G. Reg. 5 Janeiro 1811
pago 358. (CoU. Nab.)---

dava-se para se verificar si as fazendas erão de
manufactura nacional. Alv.20 Junho 1811,
S 2.

- de preito e homenagem ao Sr. D. João VI
soccessor do lhronopor fallecimento da Sra.
D. Maria I, ordenou-se, e como. Dec. 28
Janeiro 1818. (CoU. Nab.)

- da constituição portugueza. - Vide Constitui
ções. Aut. e ReI. 26 Fevereiro i82!. Auto 5
Dec. e Av. 8 Junho 1821.

~ dos procnradores geraes e ministros e secre
tarios de estado. 2 Junho 1822.

- de fidelidade á causa do Brasil erão obrigados
a prestar os Portuguezell que a elle viessem
com animo de residir. e gosavão então dos
foros de cidadão. Dec.1!&. Janeir01823, sus
penso provisoriam~ntepeloDec~ ~O Novem-

JURAMENTO determinado DOS Reg. 1763. 1764
forão substituidos pelo formulario que
acompanhou a Pori. 22 Abril 1823 (Repert.
Cunho Malt. Juramento u. o 156.); snbsti
tuido. Av. 16 Fevereiro 183á.

- sobre o facto de haver a tropa 'da guarnição
de Porlo Alegre declarado em parada fir·
mando com juramento a maneira por que
deverião ser sanccionadas as leis do lm
perio.--Vid. Port.l. a 8 Agosto 1823. (CoU.
Nab.)

- de membros de sociedades secretas sendo ob.·
servados, quando importavão punição.
Vide Lei 20 Outubro 1823, art. 7. 8.

dos jurados. Dec. 22 Novembro 1823 art. 28.
Lei 20 Setembro 1830 art. 1,23.27. so.
Cod. Proc. art. 253, 259. Reg. 120. 31
Janeiro 1842 arte 358. Av. 30 Novembro
18h7. (Gaz. Off. 179 vol. 2.)

da constituição do Imperio. - Vide Constitui
ção. Dec. 11 Março 1.82á. Port. 26 Janeiro
1825, etc. Dec. 4 Agosto 1831.; exigiu-se
para se consultarem afficios egraças. Porto
·27 ..\gosto1828. (lnd. Alb. Juramento.)

- do Imperador. Consto arte 1.5 § 1.; 1.03; dos
presidentes, vice-presidentes e secretarios
e membros das camaras legislativas, arte
21; do herdeiro presumptivo da corôa, art~
106; do regente e regencia, arte 1.27. Lei 1á
Junho 1831 arte 9. .

de teslemunhas em materia criminal.-Vid:
Testel'lwnhas, e Dec. 17 Abril 182á § 3. Lei
20 Seterpbro 1830, arte 29. .

_ militar ás bandeiras e estaAdartes, e artigos
. de guerra, pr~sta-se perante os chefes dOG
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corpos e generaes quando os quejurão per
tencem aos estados maiores, e de laes jura
menlos se lavra lerma nascoslas das paten
tes. Provo 20 Julho 1825. (Repert. Cunl&.
Malt. Juramento.)-Vid. Militm·. Praça.

JURAMENTO dos conselheiros geraes de provin 
cia. Lei 27 Agosto 1828, art. 13, U.-Vid.
Lei ! Dezembro 1830, art. 2.

te- dos vereadores das camaras municipaes. Lei 1
Outubro 1828, art. 17.-Vid. Port.2 Julho
1833. Â.v.1.9 Abril 1849. (Diar. 8091.) Av.
108, 25 dito § 3,5. Av. 146,31 Maio 18.49.
Av. 24. 0 27 Fevereiro 1850. Av. 23 Abril
i851, § 2. (Diar.8729.)

do presidenle de provincia. Lei 1 Outubro
1828, art. 53. Lei 38, 3 Outubro 183.4, arl.
10. Av. 2V'26 Fevereir01850.

r- dos empregados que não tiverem superiores
no ·loaar. Lei 1. Outubro cito art. 54. Lei 4
IJe~em ro 830, arto 2; modificado pe a
Le138, 3 Outubro 18M, arte 5 § lO, corri
gido por Dec. 15 Novembro 1834. Av. 29. o

U Junho 18!3, § 1. Av. 26 Outubro 1843.
(Jom.295.)

- dos juizes de paz e seus supplentes.-Vid. Dec.
e Instr. 1 De:eemfJ.l·o 1828 arte 17.

- dos empregados publicos na chancellaria. Lei
24 Setembro 1829.

:>- de commandante de armas. Port. 19 Novem
bro 1830; alterada pelaLei 90utubro 1834.
(Repert. Cunho MaU. Juramento n. O 11.)

- como e punido o empregado que serve sem o
prestar. God. GJ:im. art. 138.

- falso como e punido. God. Grim. art. 169.

__ ila!! guardas municipaes permanentes na côrte.
Peco :14 JUllho 1831, art. 13.

JURAMENTO do vigario da vara e encommendado,
conforme o art. 54 da Lei 1 Outubro 1828.
Av. 3.° 2 Agosto 1831.

- dos officiaes da guarda nacional. Lei 18 Agosto
18M., art. 58. Lei 602, 1.9 Setembro 1.850,
arte 59. Dec. Instr. 722, 25 Outubro 1850,
art. 81, 82.

- dos officiaes mililólres é prestado peranle os
sens chefes. Porto 20 Agosto 1831. (Repert.
Cunho Matt. Juramenlo D. O 11.)

- dos inquilinos para lançamento da decima.
Dec. 7 Outubro 1831, art. 8; dos arbitros
para o mesmo fim, art. 11.

dos lhesoureiros e escrivães do recebimento
dos direitos do ouro em pó, conforme o arte
54. Lei 1 Outubro 1822. Reg. 1.4 Fevereiro
1832, art. h.

- do cidadão que obliver car ta de:nalllralisação.·
Lei 23 Outubro 1832 art. 9.

- dos juizes de direito, municipaes, orphãos, e
mais empregados de justiça nos dislrictos
e termos. - Vide Os ,'espectiuos logal'es. God.
Prac. art. 50,51, etc. Porto e Av. 22 Outubro
1833. Av. 13 Agosto 1835, Av. 115, 29 Se
tembro 18.42. Av. 29. 0 14 Junho 1.843, S
2. Av. 67, 20 Setembro 1843. Av. 1.62, 20
Dezembro 1848. Av. 87,11 Abril 1849. Res.
559, 28 Julho 1850, arl. h.

- de queixas e denuncias. God. Proc. art. 78.
Av. 2 Janeiro 183.&, 9 Abril 1836. Reg. 1.20,
31 Janeiro 1.8.&2, art. 291, 500. .

para mandado de busca. Cad: Proc. art. 190.
Reg. 1.20, cito art. 121..

- de calumnia. foi abolido. Disp. Provo art. 10.

- deve ler a declaração de tripulação apresen
tada pelo capitão de navio com o manifesto.
Peco 4 Dezembro 18a2, art. 5.
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JURAMENTO de inspector de quarteirão. - Vid.
Inspector e Dec. Inst1'. 13 Dezemb1'o 1832,
a1't. 1.7, H>. Av. 162. 20 Dezembro 1848.

dos escrivães de paz, etc. - Vid. ESc1'ivães; e
Insl1'. 13 Dezembro cito m·t. 18,1.9. Av. 162,
20 Dezembro 1848.

- dos que assentão praça: os crimes que violarem
sua santidade e religiosa observancia são
militares. Provo 20 Outubro 1834, § 1.

- ás bandeil'!\5 -recruta o que se recusar a
prestar como é castigado. Av. 10 Outubro
1836.

- ás bandeiras prestudo pelos voluntarios enga
jados para os corpos da armada e arsenal
de marinha. Av. 288, 30 Janeiro 1841,
art. 3.

- dos conselheiros de estado. Lei 23.4. 23 No
vembro 1841, arL 5.

- do promotor publico interino. Av. 69, 14
Junho 18[12.

de delegados. Av. 29. o 1.4 Junho 18113 S2.
Av. 162, 20 Dezembro :1.848. Av. 87, H
Abril 1849.

de clerigos de ordens sacras. Av. 43, 5 Julho
18.&4.

- de inspector da alfandega. Ord. 13 Março
1845. (Sappl. 10m. 99.) Ord. 87, 9 Agosto
18.45.

- dos empregados subalternos das contadorias
de marinha. Dec. e Reg. 436, 2 Outubro
18h5, art. 7, § 4.

do inspector dos terrenos diamantinos e mais
empregados da administração. Dec. Reg.
665, 17 Agosto 18.46 art. 6, 7.

JURAMENTO dos bachareis em malhematicas.
Dec. Reg. 476 , 29 Setembro 1846 arl 3.
de doulor art. 1l1.

de aUestações e depoimentos para instruir
reclamações 50 bre eleições. Dec, 500, 16
Fevereiro 1847, art. 1,2,4.

- dos consules e vice -consules. Dec. Reg. 520,
11 Junho :1.8117, ad. 41, 42'.

- ás bandeiras pelas praças do corpo de fuzi
leiros navaes. Instr. 25 Novembro 1847,
art. 16. (Gaz. Olf. 173, voto 2.)

de subdelegados. Av. 162, 20 Dezembro 1848.

de arbitrador para liquidação de multas de
condemnaçõcs criminaes. Reg. 595, 18
Março 1849, arl. 5. _

dos corretores. Dec. Reg. 648, 10 Novembro
184.9, art. 15, 16. Cod. Com. art. 38. Dec.
738, 25 Novembro i850, art. 31. S6; 51,
§ 1. Dec. 806, 26 Julho 1851, art.1. (Diar.
8764.) Dec. 807, 808, 27,28 dito. (Diar.
8766.) Dec. Reg. 863, 17 Novembro 1.851,
art. 2. (Dia/·. 8855.)

- de interprete para traducção de livros de com
mereio em lingua estranha. Cad. Com. art.
16. Dec. 738" 25 Novembro 1850, art. 18,
§ 2; 31, § 6:

suppletorio se defere á parle quando. ~endo
negociante recusar apresentar em JUIZO os
seus livros e em que casos. Cad. ci to art. 20,
quando ao portador de letra, art. 412; exe":
cutados por Dec. 737, 25 Novembro 1850,
art. 166 a 171, 378.

- de proprielario armador de emb arcações so~

bre suas declaraçõe 5 para registo. Cod.J
cito art. 1I63.



JURAMENTO

( 3!l5 )

JURISDICÇ lo

SURA.MENTO para ratificação de processos teste~

munhaveis e protestos formados a bordo
de embarcações para comprovar sinistros.
Cod. cil. art. 605. Dec. 737. cil. art. 367.

a commerciantes para calcularem preço de
fazendas no caso de liquidação, repartição
e contribuição de avaria grossa. Cod. cil.
ut. 775.

~ elo curadores 1iscaes provisorios de casas
. faUidas. Cod. cito art. 809. Dec. 738, cil.

arLi42.

~ do fallido ou seu procurador para declarar si
tem mais a descrever. Cod. cito art. 814.
Dec. 738) cito art. 152.

~ dos membros do tribunal do lhesouro. Dec.
736, 2~ Novembro 1850 art. 5, § 5, e the
SOorarIas, art. 65.

r- soppletorio e in [item são admissiveis como
-prova JUIZO commercial. Dec. 737, 25
Novembro 1850 art. :1.38, § 5, 6; in li tem
para execução. Dec. 737, cil. art. :172 a
174,454.

'- a testemunhas no juizo commercial. Dec. 737,
cito art. 175, 181.

"- de arbitradores commerciaes. Dec. 731, cito
art. 201,202, 20h.

- para acção de deposito commerciaI. Dec. 737,
cito art. 269, 271,275.

- de soldadas vencidas, para Pl'opositura da res
pectiva acção. Dec. 737, cito art. 292, § 3,
294 a 296.

- para embargo ou arresto em materiacommer
cia!. Dac. 737, cit. art. 323,

- para recusar arbitros commerciaes. Dec. 737,
cito art. M3.

JURAMENTO de molestia de advogado em pro-'
cesso commercial. Dac. 737, cito art. 716
a 718.

dos presidenLes dos tribunaas de commercio.
Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. 30; dos
deputados, art. 3.&; dos secretarios, art. 37;
dos officiaes de sua secretaria servindo de
escrivães nos processos de quebras, art. 1.07.

de arbitros nas alfandegas. Ord. 214, 27 No
vembro 1850.

- dos empregados subordinados á secretaria dos
negocios da fazenda. Av. e Reg. 254, 21 De
zembro 1850, art. 13, S 8.

- dos empregados da contadoria geral de guerra.
Dec. Reg. 778, 15 Abril 1851, art. 8, § 2.
(Diar. 8699.)

- de empregados de thesourarias de fazenda.
Vid. Thesoluoa1'ias. Dec. Reg. 870, 22 Novem~

bro 1831, art. 31, § 6, H. (Dim·. 8862.)

de outros empregados civis, administrativos,
policiaes e criminaes.-Vid. As respectivas.
denominações.

JURISDICÇ!O competente ás diversas autorida
des existentes. - Vid. As 7'e.spectivas denomi
nações.

_ cumulativa dos magistrados criminaes do Rio
de Janeiro. Alv. 1.0 Maio 1808, S9.

do physico mór e cirurgião mór era privativa
e exclusiva. Alv. 23 Novembro 1.808, S4.

_ dos dalelJ'ados do physico mór para se executar
neces~itava cumpra-se do ministro terri·
torial. Alv. 22 Janeiro 1810, art. 39.

ecclesiastica, militar e criminal em casos de
assoada e levantamento foi regulada. Av.
31 Julho 1810. (Per. Sx. Dice. Jur. Juris:
dicçãO.)
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J RISDIGÇ O: excessos commetlidos a respeito
de magistrados pt:1o governador e capitão
general dos Açores farão, e como repri
midos, fixando-se elIa. C. Reg. 5 Janeiro
1811 (Cbn. Nab.); igualmente o dos gover
nadores interino::! do Maranhão sobre priva
rem cerlo individ'llG 'do emprego e substi
tui-los. C. Reg. 9 Março 1811 (CDU. cit.)';
ilem do do Maranhão em prender e deportar
juiz de f6ra. Provo 23 Agosto, 19 Novembro
18U. (CoU. cit.)

sobre confliclo de jurisdicção civil e militar
conforme o Alv. 2:r0ulubro 1.763 deu-se
decisão em Portugal. Av. 31 Janeiro 1813.
(CoU. Delg.)

conflicto enlre o ouvidor da comarca o juiz ~e

f6ra de Santa Calharina decidiu-se e sobre
que ponlos. Provo 1..·;t3 Julho 1.8U. (CoU.
Nab.) Outro entre o foro militar e o das
juntas ordinarias em crime de roubo. Av.
23 Janeiro 1816. (Ind. Alb. Jm'isdicção:)
OUlro enlre provedor e juiz de fóra sobre
rubrica de i lie camar.a. Prov. 1-6 Feve
reiro 1816. (Ind. cit.)

-- da junéla de administração da Cazenda creada
em Santa Catharina. C. Reg. Inslr. 19 Abril
1817. (Coil. Nab.)

dos juizes dos feitos da fazenda: seu exercICIO

era e como dependente do arbitrio regio.
Vid. Res. M Maio 1820. (CoU. Nab.)

as confirmações de doações deHa pertencião
ao desembarl;.? Elo Paço. - Vid. Res.1.1 Julho
1820. (CoU. lVab.)

- seu conflictos. entre as autoridades das pro
"incias erão decididos pelo presidente, e os
dellas com esle pela Relação do districto.
Lei 20 Outubro 1823 art. 24 § 1.2. Lei 22
Selembro 1828 art. 2, §; 6. Reg. 3 Janeiro
1833, art. 9, § 9, 61, 71.

conOictos deHa e 'competencia das Relacões
provinciaes são conhecidos e decididos pelo

supremo tribunal de justiça. Consto at'f.;
164, S 3. Lei 18 S-etembro i828 art. 5, S
3,3h,35.

JURISDI CçÃO: confliclo entre o presidente da
provincia da Bahia e chancellel'da Relaçio
so bre dias de regedor, nomeação de minis-

. li' os da casa, assignatura de pel'dões, de
ci diu-se. Provo 1.a e 2." 1.5 Junho 1825;
ite m no Maranhão. Provo 3." e h~· idem;
ou Iro entre o ouvidor e juiz de fóra do Serro
Fria. OIT. 20 Agosto 1828. (Ind. Alh. 1u-
risdicÇão. ) .

não tem o commandante de armas sobre
pagaderia, trem e hos(Jital militar. Av.l-a
Abril 1826. .

suas queslões entre os prelados e outras antG
ridades ecclesia:stica~, de. que conhecia o
desemb argo do Paç9 são decididas pelas Re
lações. Lei 22 Setembro 1828, art. 2 § 6.
Reg. 3 Janeiro 1833 art. 9, § iO, 61, 71:

conJ:enciosa não exercem as camaras monici
p aes. Lei 1 Outubro 1828, art. 24; nem
u ma no que lhes perlencia iinhão os cor
re gedores, art. 65. Av. 23 Novembro 1.830.

civel e criminal do Imperio, a elIa estão sub
jeitos os consules estrangeiros. Av. 19 Ja
neiro 1.830. Circo 5 Setembro 1846. (Gaz.
Olf. 22 vol. 1.)

contenciosa da jUDcta da fazenda de Goyaz:
qual era. Res. 13.· 1 Março 1830. (CoU.
Nab.)

- civil dos commandantes militares de praça.
no caso de guerra e 'começo de investi
mento. Res. 28 Junho 1830.

qu eslão della no 'supremo tribunal a respeito
de responsabilidade de ouvidor de comarca
e juiz do crime mandou-se levar ao conhe
cimento da assembléa geral legislativa.
Porto 28 Fevereiro 1831. (CDU. Nab.)
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JURlSD1(i;CÁO mil'i'~ar e civil. - Vicl. Av. 25
,Tlln0'0 , 2á, 2'8 Julho, !f Outubro 1831.
(Repe1·t. Canh. MaU. ConO'ído.) Av. 1.°
25 Junho 3.° 28 Julho 1831. (CoU. Nab.)

- cemOicto enlre o juiz de orphãos e ouvidor da
comarca de Cu)'abá mand'ou-se conhecer.
Av.t3 Selembro·t831 (CoU. Nab.); e entre
o presidente da provincia e juiz de fóra de
Goyaz. Âv. 1.° 25 Novembro 1831. (CoU.
eit.)

voluntaria do' tribunal do thesouro. tei l.t. Ou
Lubro 1831, art. 6, S8; 1\ contenciosa do
conselho da fazenda extincto pas~ou aos
juizes territoriaes, art. 91.

__ cr·imina1. maitar c civil qU:j1 foi conservada por
occasião d~ reforma. Cod. Pr. art. 8, 151..
171,32.&. Rep;. 120, 31Janeiro18.&2 al"t. 2110.

não exercem os consules brasileiros sobre os
subditos do Im,petio. :eec. c Reg. 1.4 Abril
1834, art. 76.

- conUiclos entre IIS autol'idades das provincias
são temporariamente decididos pelos res
pectivos presidentes. Lei 3'8, 3 Outubro 1834
art: 5, § 11.

de sua usurpação pelos juizes e autoridades
ecc1esiasticas como se interpõe recurso e
porque.-Vid. AlJuso. Reg. 10. 0 19 Feve
reiro 1838, art. 1, 12, 13. Lei 2M, 23 No
l'embro 18U, art. 7, § 5. Reg. 12lJ, 5 feve
reiro 18.&2, ar!. 30,31, 33 II 51.

- se não póde delegar. - Vid. AI'. 99, 13 Setem·
bro 1838.

conOictos entre a's autotiâadesadministrativas,
e entre estas e as judiciarias, são consultados
pelo conse~ho de estado.. Lei 234, 23 No
'VelDhro 18.&1, art; 7, § k. Re~. 12'4, 5 Fe
vereiro 1842~ art. 2& 'a 2tr, 31., 35 a 51.
Vid. Decisão em Av. 31 Março 185i". (Diar.
8668.) Res. 17 Maio 1851. (Diar. 8702.)

crimiQa!" no lmperio a-quêM p'e'rtence.-Vid.
Reg. 120, 311aneiro 1:84'2', efrt. 19.7.
lU

J URISDICÇl0 ecc1esiastica do termo da vina de
Loges regulou-se. Res.. 280. i Maio .8&3.

- conRicto entre inspeclor de alfandega e o d.
the50uraria de Alagôas sobre apprebensões
decidiu-se. Ord. 15 Setembro 18.&6. (Jona.

. 265.)

confii elos occorridos nas provincins mandou-se
fossem publicados na Gazeta OlflCial. Circ.
3 Se lembro 18h6. (Ga%. Off. 8 "ot. 1.)

civil 0'0 criminal não tem os presidentes para
ordenar prisão de devedor liscal. Âv. 12 Se
tembro 18h8. (Cor. Afere. Suppt. 258.)

- con Oielo enlre o presidente da provincia e juiz
d os feitos da Babia sobre nomeação de 50

li cilador da fazenda. Av. 94. 19Abril18li9.

e competencia administrati.va das autoridades
fiscaes não pôde ser affectada pelos julga
dos civis. Av. 19 Novembro t8~9. (Diar.
8261. )-Vid. Áv. 3t Marfo 1851. (Diar.
8668.)

par a cessar o conflieto entre o juiz d,e orpbãos
de Rezende, e o de Arêas em S. Paulo. Av.
21 Junlio '1850.

voluntaria, conlenciosa e administrativa com·
mercial dos tribuoaes de commercio. Cad.
(fom. til. uno art. 8. - Vid. Dee. 737. '2lJ
Novemb1'o 1850. art. 9 a 22, Ji7~. § 6.

- pr opria ou alheia: quando podem as autorida
des dentro ou fóra dolla oecupar destaca
mento ~e guarda nacional Lei 602. t9
Setembro 1850. arL 88.

....... conflicto s entre os empregados das repartições
fiseaes decide o tribunal do thesouro. Dec.
736,20 Novembro 1850. art. 2. St.

- sendo o juiz depreeanté superior ao depreeade
começa a prácalOria citatoria em causa com
mercial relo nome daquclle. Dec. 731, ciL,
arte 4:&, ~'1; 60.

45
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JUlUSDICCÃO commercial se indoz da recon
venção, e como. Dee. 737, cito ado 1100

JUROS

Junho 1816, S3. (CoU. Nab.); item o da
Restauradora. Cond. 18 Abril 1820, S3.
(CoU. cit.)

- dos juizes de pa7; em cansas eommereiaes como
continue. Dec. 737, cit. art. 7400

qual tem as autoridades polieiaes e criminaes
para conhecer dos abusos da imprensa. Res.
6 Dezembro :1.850, em Âv. fá Janeiro 1~51.

(Diar. 8614.)

- 4JS actos della pela juncta central de hygiene
publica, como serão, e por quem escriptos.
Dee. Rt'g. 828. 29 Setembro 1851, arl. 7.
(Diar. 8837.)

- do juiz de direito em correição quanto a in
ventarios. Dec. 83ft. 2 Outubro 1851. art.
32 (Dien-. 8823.); refere-se a jurisdicção do
dito juiz em correição ás jurisclicções infe
riores. e como, art. 67, 68. (Diar. 8824.)

conOictos della entre os chefes de repartições
sobjeitas ás thesourarias são decididos por
estas. Dee. Reg. 870, 22 No\'"embro 1851,
art. 1.§1. (Dia,'. 8862.)

do juizo municipal e alfandega Das apprehcn
sões, como se regola.- Vid. A". 29 Janeiro
1852. (Diar. 8908.)

confticto entre juizes municipaes em S. Paulo,
a respeito de competencia para inventario
decidio-se. Av. 14 Fevereiro i852. (Diar.
8919.)

JURISPRUDENCIA: para firmar-se cm ponto
dado mandou-se recorrer ao sopremo tri
bunal de justica, de uma sentenca absol·
vendo de mull~ e pagamento di direitos
em materia de nalurer.a administrativa, não
havendo mais lo~ar apresentar-se conOicto.
Av. 31 Março 1851. (Dim·. 86õS.)

JUROS da mora pagava. e qnando o soeio da
Companhia de Seguros Inde1llnidade. Cond.
5 Fevereiro 1810, S 3. {CoU. Nab.}; item
o da Prouidente. Cond. 30 Junho 181ft. S2,
{CoU. cit.}; item o da Pet·manente. Estal. 19

JUROS de dinheiro a risco franqueou-se. Alv. 5
Maio -l810; sobre prelenção de cobranças de
letLras ue risco e juros, por interessados em
navios de escravos captnrados por cruza
dores Britannicos. Res. 22 Setembro 1.817.
(CoU. Nab.)

- de lettra sacada pelo Banco do Brasil e pro
testada. - Vid. Banco. Res. 2.' 8 Setembro
1822. &c.

- dinheiro a juro de .4 por %, reela mado por
occasião do tratado com Portugal, reconhe·
cendo a Independencia do Br:lsii. - Vid.<
Commissão. Instr. 31 Março 1827, § 21.
Instr. 3 Setembro dito art. 10, &c.

- de apoliees de divida publica. - Vid. Apolices .
Lei 15 Novembro 1827 art. 22. 25, 28 a.
31,' 36, 67 a 59. Res. e Reg. 8 Outubro
1828. Lei 5H 28 Outubro 1848. art. .48.
Av. 100 23 Abril 1849. Lei 567 22 Julh/)
1850, art. 2, 4. Dec. 806,-26 Jnlho 1851 ,
art. 5. (Diar. 876.4); Dee. 807, 808, 27 e
28 dito. (DiQl·. 8766.) Av, i7 Março 1852.
(Dim'. 8946.)

- se mandou contar sobre o quarto do 001'0 em
pó que devia a sociedade de Gongo·Socco.
Av. 2.° 29 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

de apolices do cmprestimo antigo. - Vid. Apo
lices. nes. 2.' 26 Março 1828.

- de 5 por % de embarcação sequeslrada se
mandou, e como pal!;ar a particular. Res.
2." 6 Maio 1828. (CoU. Naó.)

de 6 por % se fixou pagaria o governo ao
Banco, da divida que excedesse a emissão
circulante. - Vid. Banco. Lei 23 Setembro
1829, art. 19.

ordinal'ios e compostos. se pagão ~ara_llatisfa.

ção do damno. - Vld. lndemn'lOçaoo Cod.
Çrim. ,3rt. 26.
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J1JROS

JUROS: dinbeiro a juros podem dar nos districlos
de sua jurisdicção os presiJenles. comman
danles d'armas, magistrados vitalicios, pa
rochoso e officiacs de fazenda. Cod. cito art.
1. 1,8, ampliado e como. Cod. Com _rl. 3.

dos emprestimos externos como se pagão.
Vicl. úi á Outuuro 1.831, art. 111.

do dinueiro de qualquer especie forão deixados
á convenção das partes, e como provada,
contando-se as parles por vidude de con
demnaçfio, sem començão, a 6 por % ao
nnno. Lei 2li Outubro 1832.

maiores de 6 por % ao anno· oão poJia o pro
jeclado Banco do Brasil receber dos sells
emprestimos e desconlos.-Vid. Ballco. Lei
59, 8 OuLubro 1833, art. 28; 1 por % dos
depositas em especie; e pflgnlldo 5 por %
pelo eroprestimo de dinheiro dos orpbãos,
art. 29 ; e 12 por % <e deixasse de pagar a
vista SUflS lellras. &c., art. 30.

de dividas passivas nacionaes. - Vid. Dividas.
Lei 62 , 10 Outubro 1833.

dos dinheiros de orphãos, forão fixados a 6 por
%. tomflndo o governo lodo por em preslimo.
Res. 231, 1.3 Novembro 18/,1 , art. 6, S
á ; pagou de nnno a :1Ono, e não de Lres em
tres mezes. Ord. 29 Jan. 18/,ú. (Jorn. 48.)

da lei servem para regular a t3xa do selJo nos
usufructos do dinheiro, e como si fÔl'em
estipulados. - Vici. Taxa. D. Reg. 156, 28
Abril 1842, art. 12, § 5.

dioheiro a juros póde o Banco Commercial
do Rio de Janeiro receber. D. Est. 187, 23
Junho 1842, art. ú7, § 14;~ilem da Bahia.
D. EsL á38, 13 Novembro 18ú5, art. 14.
§ 11 , c o dos desconlos e emprestimos 8 por
"lo, art. 15, 1.6; e 16 por"/. na mora e qual
art. 18; vencidos como, e quando se liquidão
nos renhore~, art. 25.

de deposilo em alfandega. - Vid. Ord. 6 No
vembro 1844. (Jorn. 311.)

JUROS de leUra indossada e não inlimQdo o pro
testo á tbesouraria, dedarou não ter dircllB
de cobrar o I'ndossador. Ord. ~o Jancil'l'
t.8l1õ. {SI/pP, Jont. 51.}

das Jettras sacadas a favor da fazenda nacional
como serão cohradas. Ord. 126. 20 Novem
bro 1845, art. 3.4.

dos depositos feiLos nas lbesourarias, de 2 por
%. quando se cobriío.-Vid. Deposito. Ord.
1.31. t Dezembro 1845. art. 12, e com que
applicação art. '1.5.

não se impulão aos devedores da fazenda pu
blica por contas correntes. nem á fazenda a
respeito dos seus credores ordioarios, sall
contractos expressos, Av. .& Abril 18h6.
(Jorn.137.)

quando são obrigados a p~gar as collectorias
que demorão a remessa dos dinbeiros de
orphãos para a tbesourarias. Ord. 12.~ 2'
Janeiro 18~8.

annuaes de 9 por % paga e como a Jivida
acliva de alcances de lbesoureiros e collec
tores, e outros recebedores de dinheiros
publicos. Lei 51á, 28 Outubro 18ú8, art.
43, explicada por Ord. b9, 26 Fevereiro
1849. Ord. 56, 2 Março i8~9. Ord. 1i6,
28 Abril 18ll9. Av. 23 Julho 1849. (Diar.
8161.)

vencidos em leLlras protestadas a favor da
fazenda, se reUnp.ID aocapilal para se passar
nova leltra. Av. 14 Dezembro i8á8. (Diar.
7972.)

se não pagão de dividas inscl'iplas, mas das
apolices. Av. 30 Janeiro i8lt9. (Diar. 8007.)
Av. 31 dito. (Di01·. 8009.) Ord. 228, 9 De
zembro 1850.

declarou-se não vencer a letira de quanLia que
o Banco Commercial do Maranhão restituisse
a herdeiros o credores desocio que deixar de

45"
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JUROS

o ser. Dee. Est. 597, 24 Março f869. art. 3;
recebe dinheiro eom o juro de 6 por %' art.
fll Sf J; até 10 por %é o de emprestimos
e descontos. art. iS. 16; e até 18 por ·/0 em
falta e como de renovação de transacção.
art. 18; os de penhores como serão pagas.
art. 2;;.

JUROS: qoaes conforme osart!l. 21,22,26 Cod.
Crim., se devem cobrar de quantias por que
são executados os empregados alcançados e
executados. Ord. 123, 7 Maio t8119. -Vid.
A". 3 Maio, 1850. (DiaJ·. 8U9.)

de 6 por 0'. vencem como as enlradas para a
Caiu Commercial da Bahia e retiradas em
que prazo. Dec. Esl. 664, 18 Janeiro 1850.
art. 2; de i2 por 6/0 é o dos descontos e
empreslimos, art. 13, tll. S 2; e 24 p'Jr
% em falta de renovação. S:1; de penhores
como afinal se pagaráõ, art. 21.

- de 9 por 0/. de alcance do producto de se1l0 da
Companhia de Seguros mandou-se e como
cobrar. Ord. 6 Fevereiro 1860. Diar.
8322.)

- são obrigados a pagãr o committente e man
datario commerciaes. Cod. Com. arl. 155 i
e o commissario e commiltente. art. 180,
t85, 189; e o comprador em qoe caso.
art. 2011; e quando o vendedor art. 206,
213.215.

- mercantis, quando. como e por qnem são cle 
vjdos. God. cit., art. 2J.7 a 255.

legaes é obrigado pagar o socio mercantil
que Dão entrar para a sociedade com a quota
e contingente a que se obrigou. God. cit.
art. 289.

de resaque e recambio são e como devidos ii

Cod. cito arl. 283. A15, 416.

- são obrigados a pagar e como todos os que
sacão. ordenão, aceilão e abonão leUras.
Cod. cito arL 422.

- de leUra protestada de qlle epoca. se devem •
God. cil. art. 423.

JUROS; imputa-se nelles primeiramente a paga
mento por conta quanto baste para os
vencidos. Cod. cit. art. h33.

- de dinheiro a risco para ultima viagem são pri
vilegiados. Cod. cit. art. 470, § 6; 642.
660,661.

de dividas por contracto de condemnação de
navio, e por que tempo; e para despezas de
concerto delJe e seus apparelhos, são privi
legiados. Cod. cito art. f01, .&72, 473; e
os do preço da compra do navio não pago.
art. 474.

vencem as soldadas de mar e desde qnand O.

Cod. cito art. 563.

- em que casos não correm contra o faBido.
Cod. cito art. 829, 831.

- dinheiro que os vencer não entra na classe de
creditos de dominio. bem como as sommas
entregues a banqueiros para serem relira
das á vontade, venção ou não juros. Cod.
cit. art. 475.

- continuão a vencer depois da morte do 01'

phão até efIecliva entrega os seus dinheiros
recolhidos ás thesourarias por emprestimo ,
conforme a Lei 13 Novembro. Ord. Ui,
SO Setembro 1850.

vencidos alé o concurso se compt'ehendem
para preferencias; as posteriores 56 havendo
sobras. Reg. 737, 25 Novembro t850, art.
637.

de 9 por 0/. conforme a Lei 28 Oulubro 1.848,
art. 43 pagão os curadores de hel'anças
jacentes constituidos em m6ra. Av. 23
Janeiro 1851. (Diar.8617.)

dinheiro toma a juros e desconlos a compa
nhia de seguros Nova Permanente. Dec. Est.
779, 15 Abril 1851, art. 7. (Diar. 8690) ;
e a de seguros maritimos Recuperadora. Dec.
Est. 791, 30 Maio 1851, art. 3. J Diar.
8730.)
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JUSTIÇA.

JUROS de empresLimQs do Banco do Brasil são
~ nvencionaveis e como. Dec. Est. 80\ , 2

lho 1851 , arl. 67, § 6; dos penhores são
e como pagos, S7; das contas correntes de
adiantamento sobre penhores e caução são
e como cODvencionaveis, art. 68, S2; ao
lucro do Banco perLencem os juros do fundo
de reserva, art. 75. (Diar. 87!J2.)

- annuaes recebe e como o corretor do dinheiro
que tenha depositado em logar de fiança,
que é obrigado a prestar, no Rio de J anei
roo Dec. 806,26 Julho 1.851, art. 5. (Dial'.
876!a); item na Bahia. Dec. 807, 27 dao.
(Diar. 8766); item em Pernambuco. Dec.
808, 28 dito. (Dim". cit.)

.....- de 9 por "/o da Lei 28 Oulubro 1848, art. !t3 ;
são applicaveis aos depositarios particulares
de dinheir'os pertencentes á fazenda nacio
nal. Av. 28 Agosto 1851. (Diar. 8790.) Av.
3 Setembro 1851. (Dim'. 8795.)

_ do empJ:!estímo contrahido pela Camara Muni
cipal da côrle, que applicação tiverão para
calçamento de ruas, conservação e melho·
ramento. Lei 628, 17 Selembro 1.851, art.
ll6. (Diar. 8802); e autorisada para conlra
bir novo emprestimo, pagos e como seus
juros, art.47. (Diar. cit.)

de alcances de lu tores , curadores e admi
nistradores como providenciaráõ que sejão
arrecadados os juizes de direito em correição.
Dec. 834, 2 Outubro 1851, art. 32, § 8.
(Dial'. 8823.); percebe o agente de leilão
na côrte do dinheiro que depositar como
fiança, e como arbitrada e por quem. Dec.
Reg. 858, 1.0 Novembro 1851, art. 8. (Dim·.
8852.)

- vencidos de penhores liquidados no banco de
...'" Pernambuco, como se embolsarâõ. Dec.
~~ Est. 888, 22 Dezembro 1.851, art. 66.

(Diar. 8886.)

JURY criminal. - Vid. Jurados.

- de revista da Guarda Nacional. - Vid. Gua1'da
Na~iollal. -Jurados.

JURY ue desapropriação. - Vid. J U1'ados.

JUS DETRACTUS que não linha uso em Porlugal.
não tem nem o terá no Imperio. Av. 30 Se
tembro 18lJ6. (Gaz. Olf. 31, v. 1..)

JUSTICAS ordinarias devassavão sobre os crimes
~omlDetlidos pelos réos que gozão do /or'o
militar. - Vicl. Provo Ú. Maio 1.809.

- recommcndou-se ao governo de Portugal vi
giasse particularmente sobre sua adrnlnis
tração, fazendo subir á real presença o
conhecimento de qualquer abuso, frouxidão
on prevaricação praticada pelos magistrados
em ta! materia. Av. 16 Outubro 1811. (8.
Cat'n. addit. 1.0)

a bem de sua administração abolia-se o uso <làs
tenções em lalim nas relações. Lei COnlt.
Porto 17 Maio 182t, mandada observar pcla
Lei 20 Outubro 1.823, art. 2.

- civil e crimin:ll; os papeis a ella relalivos .Gcá
rão pertencendo á secretaria de estado dos
negocios da justiça. Lei Consto Pari., 1.8
Agosto 1.821, § 5, 6, mandada observar
pela Lei 20 Oulubro 1823, art. 2.

- soa administração foi declarada indepen
dente do presidente e conselho geral.
Lei 20 Outubro 1823, art. 33. (CoU. O.
Pr.) Provo 14 Maio 1827. (Coll. Nab.) Provo
20 Março 1828. (Coll. cit.)

a bem de sua administração Das provincias
exigirão· se informações. Port. Circo 3.' 13
Se lembro 1.82A. (Coll. Nab.)

- ordinarias recebêl'ão a jurisdicção contenciosa
que pertencia ás extinctas mesas de inspec
ção do assucat', tabaco e algodão. Lei 5
Novembro 1.827.

civis e criminaes do paiz tem jurisdicção sobre
os consules estrangeiros. _. Vid. lurisdicção.
Av. 19 Janeiro 1830.

ordinarias processavão execução para cobl'ança
de decimas urbanas. - Vid. Decimas. Lei
27 Âgosto :1.830, art. 11.
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JUSTIÇAS; recusar ou demorar s~a adminislração
é um crime e como punivel. Cod. Crim. art.
129, S6; 159.

a criminal para ser administrada nas provincias
continua a divisão em dislrictos, termos e
comarcas. - Vid. Divisão. Cod. Proc., art. 1.

li criminal é administrada ainda em dias santos
ou feriados. Av. 13 Abril 1836.

- de La inslancia na côrte foi o governo autori.
sado para reunir em um edificio , bem como
a Relação e supremo tribunal, dando regu
lamenlo ao Foram da capital. Lei 5th, 28
Outubro 1848, art. 17.

ardinarias exercem as aLtribuições communs
dos juizes de direito do commercio e como.
Cod. Com. til. nn. art. i 7.

de 1." instancia: despezas com etlas foi o go
verno autorisado a fazer. Dec. 759> 1!l Fe
'efeiro 1851. (Dim'. 8669.)

ordinarias conhecem lambem, e como> da
suspensão e destituição dos correlores e da
imposição de multas, no Rio de Janeiro.
Dec. 806,26 Julbo 1.851, art. 16. (Dim·.
876h) ; item na Bahia. Dec. S07, 27 dito.
(Diar. 8766) e Pernambuco. Dec. S08, 28
dilo. (Diaf. dito.)

si ella é administrada ás partes; indagão, e
como os juizes de direito em correição. Dec.
Reg. 83h, 2 Outubro 1851, art. 26, § 2.
(D im·. 8822.)

são e quando competentes rara> e como sus
pender e destiluir, e multar os agentes de
leilões na côrte. Dec. Reg. 858, 1.0 Novem
bro 1851, art. 15, § 2. (Dia,'. 8852.)

de primeira Ínslancia: credito para suas des
pezas> concedeu-se. Dec. 9h5, 27 Março
1852. (Diar.8962.)

JUSTIFICAÇOES para sncceder em mercês da
corDa, de juro e berdade, ou em vidas, 011

para remuneração de serviços de terceiros.
ou para outros elfeilos, como, e por que
tribunal erão processadas. Alvo 28 JunlJo
1808, til. 'I; declarado quanto á de servi
ços pejo Dec. 23 Março 1.709; er'io e são
instruida com documentos originaes.
Vid. Res. á Fc/'er'ei1'O 1820. (CoU. Nab.), e
como allendiveis. na phrase. do Dec. 13
Agosto 1706, S3lI Lei 1.9 Junho 1789. Res.
2." 27 Setembro 1821. (CoU. Nab.) Todas
as justificações de que tratava o Alv. cito pas
sárão para os juizes terriloriaes. Lei h Outu
bro 1831, arl. 90,91; eclepois para o juiz
dos feilos da fazenda, e como. Lei 242, 29
Norembl'o 1841, art. 1.3,14, execuLado pOI'
Ol'd. 6.° 12 Janeiro 1842, art.2, § 2,3.
5. Dec. Reg. 870, 22 Novembro 1851, III"

1, S 8. (Diar. 3862.) - Vid. Serviços.

da real fllzeoda: ordenado do aflieio de seu
inquiridor fixou-se. Res. 23 Junho 1815.
(CoU. Nabo)

sobre graciosa j'lslificação aumiLlida por juiz
ue róra em caso de roubo conlra provedor
da fazenda de Sanla Catharina. Provo 21
Ab.·iI1817. (Cott. Nab.)

de i nnocencia Corão pel'mitlidas aos imol
vi dos na 1'evolucão de 1817 em Pernam
b uco, e perdoados os que quizessem nãD
() bstanle seguir sem livramenlo ordinario •
c omo seguros. Cod. Reg. 29 Maio 1819"
(Coil. Nab.)

de parles que se que1'iüo despachar erão
distribuídas e contadas pelos distribuidores
e contadores. e não pelo juiz de fóra. Provo
8 Outubro 182t. (CoU. Nubo)

para baver pagamento como credor ou her
deiro de bens de defunctos e ausentes. sendo
até 100t/b000 1's.• como tinhão logar. Pro"~

22 Junho 182h. (CoU. Nab.) Res. 9.' 2
Dezembro 18M. (CoU. cit.) - Viu. Bens.
Dec. Reg. 160,9 Maio 18h2, art.32; 36.
Ord. 58, 30 Julho t8l1ão Av. 2 Julho 1851.
nfra.
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JUSTIFICAÇÕES da India e Mina: sobre sua ne
ces~idade a respeilo de compra de herança
em Portugal por subdito Brasileiro, pen
dendo os bens de sequestro. - Vid. Res. 2.'
7 Junho 1825. (l;oll. Nab.)

- (eita para pagamento de valor de "'ado tomado
para subsistencia de tropa ~m Ceará e
Plaohy, processada sem o procurador da
~ lenda, declarou-se só servir para ajuda
,eprova ~m log~r .e. tempo compelente,
l,endo melO extrajudICIal que não livrava os
loleressados de usar dos () - 1 ')

a1'ço :1827. (CoU. Nab.) JlOarios.1\ .

~ de crime~

t ou a cusações não se devem ante
;Jpar sem baver accusação legal. Av. 13 e
15 Setembro 1828. (Repert. Cunho Mat.
Justificação n.O 2.)

de lavradnres e moradores de fÓl'a devem ser
allendidas com preferencia e brevidade.
'po t. J eiro 1830. (CuLt. NabJ

- quaes os delicios em que ellas são admittidas.
- Vid. C"imes, e AI). 20 Setemb,'o 1848.
(Cor. MeTe. 262,2.°) Documentos. Av. 243,
:17 Dezembro 1850.)

-' falsa de impossibilidade physica ou moral do
~ Imperaàor quem tentar e directamente, e

paI' factos, ou consumar como é punido.
Cod. Crim. al'L 88.

- de nacionalid... le brasileira, orden,árão-se, e
como, pe.-..tnte os juizes territoriaes fizessem
os empregados publicos de que se duvi
dasse. - Vid Cidadãos. Dec. 18 Agosto
183J.

- de gl eTC e de serviços qoe alio pogão.-Vid.
8ftl' Inslt'. 14 Novembro 1833, art. 5; &c.

- ele damnilicaçã de propriedades pelo inimigo
n '. ~ goerra no Rio Grande do
f:'ul, forão .rmiltidas aos individuas que

e' cr ..-r. J.;ado leltras ou obrigações de

donativos para as despesas Clo mr.sma, aum
de serem exonerados de seu pagn mento, e
como processndas. Dec. 6 Outuhro 1835.

JUSTIFICAÇÜES para receber p\"Oclncto de bens
do evento arrematados perante que juiz, e
cumo, serão processarias c deCel'idas. - Vid.
Bens. Reg. 160, 9 Maio HQ2, ar!. ~9.

- não são meio de haver por exonerauos t!.lesou
reiros da Cazenda, nem de peuil' ou im
pedir, e apenas em certos casos como pro
vas. Ord. 30 Dezembro 18h3. (Jom. 8 de
;~fLt)

de qualqolJl espccie não ão subjeitas <la paga
mento da decima. Ord. 3," 12 Janeiro
18la4, declal'ada por Ord. 58,30 .Tulho
1844. - ViJ. Av. 2 JCLlIlO 1.851 , inrra.

de viuvas e filhas para meio soldo, de herdei
ros, successares ces!lion arias de credol'es
da fazenda puhlica , de iden lida de. i lonei
dade, legilimidade, e de quaesgoer factos
para propor-se demanda não pagão dizima.
-Vid. Meio soldo, Cl'cdo,'cs, Ord. 58,30
Julho i84!l.

de nohresa para uso de brasão de armas, pl'o~

çessa-se no juizo dos feitos da fazenda com
recurso para a Relação. Dec. ~99, 31
.Janeiro 18.47, S 1.

de dividas passivas de heranças jacentes, são
apresentadas em original com os precatarias
para pagamento no thesouro e lheseurarias.
- Vicio Bens. Ord.. 30, 2!l Fevereiro 18ú8.

sobre direitos eleitoraes. - Vid. Eleições e Av.
61~26 Março 18117, § 1.-Av. 72,16 Junho
1848, § 11. - Av. 91 , 13 Abril1.8lt9.

para tenças e pensões, são das de que trata o
Alv. 28 Junho 1808, art. 90, Lei 4 Outubro
1831 e Lei 29 Novembro 18h1, art. 13,
com appellação ex-officio, não as de meio
soldo militar. Av. 21 Abril 1849. ·(Dia,'.
8093.) Ord. 102, 23 Abril 1849.



JUSTJPICACÕES.
( ~5I1 )

JUSTIFICAÇÕES

JUSTIFICAÇÕES de consulados para ohler carLa
de naluralisaçflo. - Vid. Cidadão. Av. 196,
1 Agoslo t8LJ9. Av. 1h Março 1860.

de nobresa pnra reconhecimento de caJetes.
. _ Vid. Cadetl's c Ci1·c. 17 De:umb,'o 18ú9.

(Dia,'. 295.) Av. 9 ,Tnoe1ro 1851. (Diar.
8607.) I

do eltce 50 commeuido a re peilo de insLruc
ções de com missão rnerc~lOtiI quando tem
logar. coa. Com. arL 169.

de: requisitos e quaes de,:e o cnpi'~o ie na"io &c.
faz r. e como, para \.010 a:' ~;raleiro a risco
Cod. ciL 3rt. 516. Dec. 737, 25 Novemur~
1.850, .arl: 21 , § 3, e quaes a respeito de
vlOl~ncla mtentada conlra o navio. que
mol1ve a entrega do mesmo. Cod. cito
ar!. 616.

de reclamações. de segurador a respeito do
p~eço da avalIação como terá logar. Cad.
cll. art. 693.

d('spez~s ~om documenlos juslificlllivos de
avarIa sImples ou parlicular não excedendo
3 por "/o de valor segurado. não estão a cargo
do segurador. Cad. cito art. iU, S 11.

JUSTIFICA. "F para. pr , r idadé 00 excluíc1
ou incluiu" mdev! ~ D 6 na guarda na
cional, são permll i _., e como. ."..... Via.
Guarda Nacion(lt. Dcc. 722, 25 Outubnl
1850, arts. 20, 86.

previas para amuar gos é, e quando dispen-:
saveI em materia commercial. D'c. 737.
cito art. 323. 32h. 331.

_ e <le que requisitos é necessaria em ateria
co mmercial para decretar-se a delen~:ão pes
.,,, -! ~ ~. 737, cito 8rt. 3M, § 2; 365.
~"'"•• .ueCt ';ío do sacado, art. 377.
c para pris,

"m que caso b'.logar
do cslado de fallenci a " -"'..... bro Hs50·

produzir-se. Dee. 738. 25 'No""...... . •
art. Ui.

- para receber documentos &:c. achados emcart,lS
de correio que Lenhão sido abertas e quei
m adas. processão-se, e como, no juizo dtlJ
fei tos da fazenda. Dec. Reg. 787, t5 Mail)
1851 arts. 6,7. (Dim·. 8730.)

de dividas &.c. feitas em autos de invenLari
nã~ estão.subjeilas aos 2 por "/o de.chancel·
larta.-Vld. Bells. Av. 2 Julho 1851. (Dia,-.
87t7.) Av. 6 Outubro 1851. (Di(l1" 8825..

par~ p~ovar casame nlo é feila no juizo eccle- ,
slastlco. Av. 2 Agosto 1.851. (Dim·. 8768.)

- de arribação forçada quando ou não lem Ioga.. ,
e como. Cad. cito arls. 7112. 743, 7/15.

do emprego de todas as receitas do fa.llido ,
faltando a quebra é fr'a:ud'ulcnta. Cod. cito
3rt. 802.

de apprehensão de embarcações com Africa
nos de que presumpçóes resolta. Dec. 708,
1ã Ontubro 1850, arl. 34.

- de destinu·se alguma embarcação 30 lrans
porte d ' colonos, cl1mo, e peraI1te quem
deve 5er feitA'. Dec. 70s, cit. art, ~5 a A1.

e quaes. dev~m fazer, e como os professores
de uOlvefsldades e escolas medicas esLran
geiras, e quaes para exer(' fi suas profis
sões. Dec. e Reg. 828 etembro f85t #

art. 26. (Di01·. 8837.)

- judicial de divid'as activas da fazendú faUid ..
ou insoluveis, devem, Oi> t>rocúradorl''' d
juizo dos feitos promover, e como. D"C.
849, 22 Ot. ,.bl 185. (Dia?" 8ô33.)-

- para citação pULo edic os. - ido Cílt" :"0.

- deproprietarioll e eslres dá eJllbarCaçõe lÕ •

Vid. Mezas.
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