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J,.AtBORATORÍO

LIAS---Vid. Fab"ica. Provo .s Novembro 1.814.
&c. Alfandegas. Res. 21 ,laneiro 1822, &c.
Cado. Porl 2.' 23 Fevereiro 1825, &:c.

LABORATORIO de fogos artificíaes: seu director
creDu-se. Dec. 24 Janeiro :1810. (Repert.
Cunho Mat. Laboratorio n.O 5); sobre con
cessão dos terrenos em que estava .edificado,
sua natureza, e sobre mudança do estabe
lecimento para outra casa.- Vid. Res. 19
Julho 1813 annexa á Porto 6 J"lho :1830
(CaU. Nab.); foi reunido á fabrica da polvora
da Estrella , e como. Dec. Reg. 21 Fevereiro
1832. art. 2, 8, 9.10, 41 a 47, executado
por AV. 18 Fevereiro 183.5; do morro do
Castel10 tiverlio augmento de numero e gra·
tificação os seus artifices. Av. ti Dezembro
1837; officiaes neUe empregados vencem

·etape. Av. 264, 31 Dezembro 1850; soas fe
rias para pagamento como serão autorisadas.
Dec. -Rep;. 778. 15 Abril 1851. '31't. 67.
(Diar. 8704.)

- .pharmaceutico do hospital.militar da côde.
- Vide Hospitaes Militares. Dec. 22 Maio
i810;-&c.

- "chimico-pratico.no Rio de' J.aneiro troou-se.
Dec. 26 .J·aneiro i8J2.

lU

LADRÕES

LABORATomo chimico de um particular no Ri.
de Jaueiro. foi. e como. animado. Dee. :1.
19 Novembro 1812. (eoll. Nab.)

de'chimica no Rio de J~neiro.- Vide Chimi&1..
Dec. 27 Outubro 1819. &c.; destinou-llG
casa para seu estabelecimento. e maodoa
se, e omo. onipí'ar. Dec. 28 A~ostG

1820 e Av. 24 Julho 1.821. aonexo á Porl.
2.& 15 Dezembro :1824 (eott. Nab.); man
dou-se fazer no edificio do Museo, e provi
denciou-se sobre compra de iost!,umentos.
Porto 2.& cil; mandou-se 'franquear para
analyses medico-Jegaes ao chefe de policia.
Av. 4 Agosto 1849 (Diar. 8112) ; e a certe
medico para fazer exposições publicas do
medicina legal. Av. tO Setembro i8S0.
(Diar. 8505.)

LAÇO ou tope nacional brasileiro designou...
Dec. 18 Setembro 1$22; nonmeote fixoa-se
e sob que penas aos infracLores. Dac. 5 Ou
tubro 18:H ; ordenado o uso á tropa. A.••
Circo 4.0 1S.dito (CDU. Náb.): publica•••
e como o Dec. supra por Edital 31 dilo.
(Colt. cil.)

LADROES do mar' óú pir.alQ. cODveio-JO nio
serem admittidos em qU:leJqoer porto.",

AG



LANÇA
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LANCHAS

surgidooros, eidades e villas dos confrac
tantes, procedendo-se. e como contra e1les.
Trat. com Inglaterra 19 Fevereiro 1810. arte
30, 17 Agosto 1827. art. 17; com a França
6 Junho 1825, art. 22;como Urngllay12
Outllbro 1851, arte 13. (Diar. 8857.)

UDRÕES: saa captura na côrte recommendou
se, e como. EdiL 3 Janeiro i825, § 2 (CoU.
Nab.) Instr.4 Novembro 1825, S§ 9, 11,
U. annexas á Porto 2.- ! Novembro 1831.
(CoU. cit.L

-na bahia e rios cont1uentes da. côrte: sobre
elles providenciou-se. Porto e Med. 24 Ja
neiro 1829. (CoU. Nab.)

- para soccorrer muaicipios da mesma ou di
versa provincia per'~rbados ou ameaçados
de soas incursões. destaca-se a Gllarda Na
cional. Lei 18 Agosto 1831. art.107, S 2.
Lei 602. 19 Setembro 181>0, arte 87, § 2.

- só em caso de resistencia formal se pôde contra
elles fazer fogo para captura-los. - Vide
Av. 5.- 22.Âgosto 1831. (CoU. Nab.)

- em S. Paulo podem os guardas oliciaes ser
empregados em ataca-los. Res. 7.- 25 Junho
1834, arte 9.

LAGOA àe Freitas. - Vide Fazenda &c. fabrica
de poluom.

- Dourada cm Minas Novas, mandou-se,.e como,
descobrir. Av. 10 Outubro 1810.

- sua pratica~em como será regulada pelas ca
pitanias dos portos. Dec. Reg. 447,1.9 Maio
18.46, arte 91 a 93.

LANÇA é contrabando de guerra e como prohi
bido eo commercio. Trat. com Inglaterra,
17 Agosto 1827, arte 15; e com os Esta
dos-Unidos da America 12 Dezembro 1828,
arte 16, S1; e com o Uruguay 12 Outubro
1851, arte ii. (Diar. 8857.)

LANÇA foi prohibido seu despacho por occasião
da rebellião em Minas e S. Paulo. Ord. 27
Junho 1843. (Suppl. Jom. i76.)

LANÇAMENTO de decima e oulr'os impostos.
Vide os respectivos Impostos.

- dos termos nos processos de presaS' mariti
mas por motivo de guerra. Dec. 21 FeYe~.

reiro 1824, S6.

- ordenou-senão se admiuissenecessidade delles,
senão nos precisos casos expressamente de
signados na lei. Circo 16 Dezembro 1829.
(CoU. Nab.)

- nas appellações. - Vide A.ppeUaç5es e Reg. 3
Janeiro 1833, arte 54.

- na interposição de revistas. - Vide Revistas.

- nas accusações perante o jury. -Vid. Accu
sação.

dos termos fixados para os actos do processo
civel, devem fazer rigorosamente observar
os juizes municipaes, de orphãos, e de ~i

reito civel e crime. conforme as Ords.~ Lels e
Regs. a respeito. Reg. 143, 1.5 Março 1842,
iR't. ---

- em causas commerciaes.-Vid. Dec. 737,25
Novembro 1851 , a2't. 57. 77 ~ 136, 7:10.

LANÇAR sobre moedas no juizo de orphãos como
se deve. Ord. 21 Junho f8lt3 (Suppl. Jorn.
1.76) ; nas causas executivas de cobranças
da fazenda nacional. Inst. 31 Janeiro '1851,
arte 10, 22, 23. 28. (Diar. 8639.)

LANCHAS quaes na côrte forão isentas das con
trihuições e emolumentos estabelecidos.
Dec. 2.° 6 Fevereiro i8l0 (CoU. Nab.);
sobre postura na Bahia que as subjtlitava a
licença, taxas, regimenLo e fretes. Prov.
28 Novembro 1.810. (Coll. cit.)
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LAUDA

LANCHAS conductoras de generos estão subjehas
ás disposições, e quaes do Cod. Com.: Cod.
cito arte 118; comprehendem-se no seguro
das embarcações, arte 690.

LANTERNA nas embarcações de guarda e vlgta
dos ancoradouros do Rio de Janeiro. - Vide
Áncoradouros. Dec. Reg. 13 Dezembro 1831,
arte :15; das embarcações que entrarem a
barra de noite, art.16.

LAPIDAS em sepulturas na côrte são, e como,
perILillidas. Dec. Reg. 796, 1hJunho 1851,
arte 7, 9, ~ 1. (Dim'. 8755.)

LAPSO de tempo declarou-se não ser necessario
para execução !le decretos dirigidos a Iribu
naes e executados no reinado do soberano
que os mandou lavrar. Res. 2lJ. Maio 1.8:15
(CoU. Nab.)

para confecção de inventario. - Vide Inventa
1'io. Lei 22 Setembro 1828, arte 2, ~ 6; &c.

de tempo para seguimento de I'evista. - Vide
Revista. Re~. 19.· 17 Julho 1838.

de tempo para as corporações de mão-morta
possuirem bens. - Yid. Am01,tisação.

sua dispensa pela assembléa geral, .governo e
autoridades nos casos permillidos é subjeita
a novos direitos. Lei 243, 30 Novembro
18.41. Tab. S 37.

- de tempo para seguimento de appellação com
mercial, como põde ser obstado. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 658.

LARGO DA PRAINHA na côrte; á sua demarca
ção mandou-se proceder, e como. Av. 1.0

30 Junho :1828. (CoU. Nab.)

LASTRO sobre elIe. - Vide Cart. Reg. 23 Janeiro
1819. (F. Borg. Dicc.lul'. LaSt1'O.)

LASTRO: sobre dispensa de lapso de tempo e
habilitações pedida por individuo para se
encartar no officio de guarda mór do lastro
do porto do Recife em Pernambuco. - Vid.
Res. 29 Julho 1829. (CoU. Nab.); foi ex
lincto. Lei 24 Outubro 1832, art. 15.

no Rio de Janeiro deve o inspector do arsenál
velar não lancem as embarcações no logar
do ancoradouro. Dec. Re~. 13 Janeiro 18M9

arte 3.&. - Vid. AfI. 1~ A/aio 1848 iofra.

- no Rio Grande do Sul onde deva ser 13ncade
designa o capitão do porto. .Av. 133', 19
Dezembro 18~5, S3, generalisado. e como.
Dec. Reg. /"&6, 19 Maio 18lJ.6, arte 5i a 54 ~

- logar onde se lançasse na côrte designou-se
Áv. 12 Maio t8hS. (Gaz. Olf. U 1, V. ã.)

- de embal'cações: declarou-se o que por tal se
devia considerar. conforme oReg. 22 Junh«t
1836, arte 2., 15 Novembro 18álJ., arte t.
S1. Ord. 86, 2 Abril 1849. Av. 28 Setem-
bro 1.850. (Dia/-. 8519.) ,

---~

sua recepção principiando 6xa o periodo aa
ultima viagem da embarcação, e como..
para pagamento de soldadas á tripulação.
Cod. Com. arl 659; achando-se o navi.
em lastro para receber carga em outra
porto, como dissolve o afretamento, art.
573; navio em lastro quando cessa o.
começa a Correr risco, estando seguro.
arte 702.

- de sal e carv ão não podem trazeI" nem levar.
e porque, as embarcações vindas com c0

lonos para o porto de S. Francisco em Sanb.
Catharina. Av. 6 Fevereiro 1851. (Diar.
8680.)

LAUDA de traducção de interprete do comméllCÚ
que emolumentos custa. - Vid. Interprete.
Dec. Re~. 683,17 Novembro 1861, arL i6.
(Diar. 8855.)

46·
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LAVRAS

IAUDEIDO '.1:1 qoarentena se mandou, e eomo.
cobrar de repartição ordenada de baldio da
ilha do Porlo Santo. Cart. Reg. 20 J Illha
18tO. (Coll. D..lg.) Cart. Reg. 18 Setembro
1810. (CoU. Nab.)

- da quarentena se ordenou cobrar-se de afora
mentos de terrenos particulares para edi
1icação em Pelolas no Rio Grande do Sul.
redl1zindo-se. e como o contraclo a escl'ip
lura. Provo 25 Fevereiro 1818. (Cole. Nab.)--

- ordenou-se das terras concedidas em fateosim
perpetuo para palrimonio da ereda vilIa de
Valença DO Rio de Janeiro. Alv. 1.7 Outubro
1823; idem â villa de S. Malheus no Ceará.
Alv. da mesma dala; idem á da Imperatriz
na mesma provincia. Alv. da mesma data;
idem para a do Poconé em Malto-Grosso.
Res. 25 OUtubro 1831, act. 3.

- Da côrte pas~oD a ser arrecadado pela recebe
doria do municipio.-ViJ. Rrcebedoria. Reg.
6 Del.embro iS:>!, ad. 1., S27.

-:- declarotr-se a legislação a respeito de Seu paga
menlo pela venda dos predios rllsticos e
urbanos em terrenos aCorados. Dec. 467,
23 Agoslo 1846.

- das alienações de propriedades foreiras ã fa
zeoda nncional como se pa;raria, declarou-se.
Dec. 656. 5 De~emhro 18!9. - Vid. mais
Proprios.

- qual devem pagar as trocas de propriedades
foreiras em terrenos de marinhas. Ord. 60,

.r- 25 J~nbo 1850; para sua cobrança derão-se
proVldeDcia • e quaes em Reg. :12 Julho
1851. (Diar. 8741.}-Vid. mais Marinlas.

LAVOU~: senso o.reasis :Ippl'ebendidos por cor
SarJOS BraslleJros forão declarados livres. e
como de direiLos. Alv. Beg. 30 Dezembro
:1822. cap. 2. art. 7; lendo na Slla compra
preferencia o go erno, art. 8.

LA.VOURA: ácerca do qoe lhe ê relativo provi
dencião as camaras municipaes. conforme
os S§ 9 a 10, art. 66, 72. Lei 1 Olltllbro
i82~. Av. 23 Novembro i830.

de cannas é subjeita. e CO!DO ás leis ge"aes
das execuções. Lei 46. 30 Agoslo 1.833 '.
arl. 2, 3.

- nos presidios mandados crear á m~rgem do
rio Araguaya em Goyaz: casa para ~uarda

de seus utensis. - Vid. Dac. RCf{. 750, 2
J aneÍ7'o 1851. art. 25. (Diar. 8078.)

- Vid. AgricClltura.

LAVRADüR : aos dos vinhos do Alto Douro com
minárão-se penas si dei:tassem de satis
fazer a quota do vioho separado e da ter
ceira qualidade. Av. 27 Janeiro em Edit. 8
Fevereiro i816. (Ind. Alb. Lavradores.)

os do sertão do Qullombola em Campos forão
aLtendidos a respeito de concerto pedido de
cerla estrada. 2 Provo 3 Oulubro 1817.
(Colt. Nab.)

- deve fazer malricula dos gados que pretender
meHer em lalho. Parlo 2(j. Julho 181.9 ear
Edit. 3 bl:iL182L (l ~d. 4Lb-. .Emvràdores.)

seu filho ODlco ou um á sua escolha são isentos
do recrutamento. Inst. 22 Junho 1822~

S6.

deve ser com preferencia e brevidade aften
dido em suas pretcnções pel:.s justiças. Porto
19 Janeiro 1.830. (eou. Nab.)

- sua emigração de paizes eslr:lngeiros para o
Brasil, devem os consules do lmperio pro
mover, e como. Dec. Reg. 620. 11 Junho
18l,7, art. 227.

LAVRAS de ouro. - Vid. Ouro. Provo 12 "laio
i812. (C"ll, Nab.)
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LEGAÇÃO

UVIUS nas ma~ens do corrego da rtntania em
Minas, permillirão-se, e como a um parti
cular. Porto 22 l\Iaio 1823 (CoU. Nab.);
item a outro em lerras de sua fazenda em
a cidade Diamantina, observado o art. 7
Lei 2j Setembro 184.5. Av. 6 Setembro
1851. (Diar. 8796.)

~ o ,alorde mercadorias provenientes de lavras
elo lIe~urado como será determinado para o
conlrado, não o havendo sido na apolice.
Cod. Com.• art. 696.

- Vid. Mineroção, terrl'enos.

--, privilegio, e qual concedeu-se para lavras de
minas de prata e cobre em S. Pedro do Sul,
e Sanla Catharina. Dec. 8~0, 27 Dezembro
18M. (Diar. 8917.)

LAZARETO se manrtou estabelecer no Rio de
Janeiro e em lodos os portos do Brasil ond"
se recebessem negros. Alv. 22 Janeiro 1810,
S i e 27.

- Da villa de Santos provincia de S. Paulo .. doa.
cão de casas com o onus de sua creacão
ioi confirmada, e como.: Dec. 1.° 22 'Se
lembro 1818. (CoU. Nab.)

- na ilha do Senhor Bom Jesus dos Frades na
côrte, mandou-se estabelecer, e como regu
lar para os atacanos de febre amarella. .4
Av. 17 Janeiro 1850 (Diar. 8306.) Av. g.4
dito (Diar. 8313.) Av. 26 dito (Diar. 8317.)
Av. e Provid.i4. Fevereiro 1850, § 3.

- provisorio da Jurujuba mandou-se reger pelas
instrucções do presidenle da J uncta de Hy
J!:iene Puhlica. Av. 29 Janeiro 1851. (Diar.
8686), approvãrão-se as gratificações con
cedidas ao medico, ad ministrador. botica
rio e outros empregados. Av. 18 Fevereiro
1851 (Diar. 868ô); providenciou-se, e como
a respeito das despezas que actualmente
com elle se ratem. Av. 21 Julho 1851.
(Diar. 8760.)

LAZARETO: qoestões a elles relativas são toma.
das em pal'licular consideração pela juncb
cenll'al de hy~iene publica'. Oec. Reg. 828,
29 Setembro 1851, art.iS. (Diar.8837.)

LAZAROS: seus hospitaes. - Vid. H ospitaes, &c.

- contribuição a favor do hospital da côrte.
como. e que providencias se pedirão para
melhor arrecadar-se. Res. 17 Metio 1820.
(CoU. Nab.)

- sobre creação de um hospital em Minas nas
visinhanças de Sabará. Porl. 28 Julho 1826.
(Coll. Nab.)

- seu hospital em Pernambuco conservon-S6
separado, e como. Rt's. 13 Oulubro 1831,
art. i, ~. Dec. 12 Agoslo 1833.

a arrecadação da conlribuição volunlariaem seu
beneficio foi. e como commeltida aos col
ledores da deeima UI'bana; autorisado o
governo para assislir. e como á sua manu
tenção. Res. 25 Agoslo 1832; sobreslada a
execução na Bahia, e porque, e nas mais
provincias. Circo 21 Agoslo 1833; na côrle
passou á. recebedoriã o municipio. Dec.
Reg. 6 Dezembro 1834 f ad. 1., S 28.
art. 16.

sobre cobranca de sua conlribuicão na Bahia.
Ord .••• 1833. (Carl". Olf. 6.)'

- para despezas ordinarias e exlraordinarias do
hospital da côrle. e em que cireum laDeias
se consignárão fundos. e quaes. Lei 60, 20
Outubro 1838, art. 3, § U.

LEALDAMENTO de fazendas.- Vid. Alfandega••
Res. 3.· 27 Setembro 1821. &c.

LEGAÇÃO (caixa da) de Londres. - Vid. Caixa.

- sobre prisão de um lacaio do minislro de
S. M. Calbolica. - Vid. Av. 13 Jt~lho

1846. (Jom. 8907.)
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LEGAÇÕES

LEGAÇÃO serão encarregadas de comprar obras
scientificas. e quaes para a bibliotheca de
marinha. Dec. Reg. 479, 17 Outubro 1846,
art. 3.

da Grãa·Bretanha e Allemanha solicitou-se
enviassem relações dos baptismos, obitos
e casamentos elIectuados no anno preterito.
Av, 24 Fevereiro 1847.

nacionaes: ioformão sobre estabelecimenlos
de novos consulados. Doe. Reg. 520, 11
Junho 1847. art. 14; recebem e quando ,_ e
em que casos e como. os archivos dos con·
sules que se virem obrigados a retirar· se ,
art. 201.

pOl' seu inl~rmedio reclamão os consules do
imperio. ou requerem a favor dos subditos
de suas nações. Ord. 193, 4 Novembro
1.850.

em Londres: sua correspondencia com a se
Cl'etaria dos negocias da fazenda. - Vid.
Secl'etQ1·ía. Av. e Reg. 25&, 21 Dezembro
1.850 art. 19.

organisou-se, e como O corpo diplomaLico.
Lei 614, 22 Agosto 1.851 (Dim·. 8785.)

- esLrangeiras; officios a clIas dirigidos como
serão enlregues. Av. 23 Março 1852. (Diar.
8954.)

LEGACIA: as appelIações interpostas pal'a esLe
tribunal, quaes ficárão de nenhum effeilo,
e como se aUendeu ao julgamento das que
lhe pertencião. Res. 27 Agosto 1830.

LEGAÇÜES brasileiras: os que se achão ausentes
em embaixadas, legações e commissões
extraordinarias e Lemporarias de que pri.
vilegios gosão a respeito de ciLação, não
os em ordinarias. Alv. 21 Outubro 1811,
§ 3, lJ.

- nos seus pagamentos mandou-se regular o
cambio ao par de 611/2 pences por 1::tJ 1'5.

Av. 7 Dezembro 1812. (CoU. Nab.)

LEGAÇOES: dos erros de officios dos empregadc5
no :corpo diplomatico conhece o soprem.
tribunal de Justiça. Consl. art. 1M, S.~

Lei 18 Selembro 1828, arte 5, §2.

- seus addidos dividirão-se em duas classes.
Dee. 15 Dezembro 1828. (CoU. Typ. Nac.)

estabelecêrão·seregl'as para nomeações dos 5eos
secretarios e addidos, e os vencimentos que
elles deveráõ receber quando interinamente
servirem outros logares. Dec. 22 Dezembro
1828. (CoU. Typ. Nac.)

- reglllárão·se as ajudas de custo do corpo di
plomalico. Dee. 23 Dezembro 1828. (Coll.
Typ. Nac.)

- proveu·se, e como a pagamento de seus em
pregados na Europa. Av. 2. 0 16 Outubro
1831. (CaU. Nab.)

- seus chefes em paizes estrangeiros para rece
ber ordenado não necessitão de aUestação.
Dec. 2 Março 1.833, § 5.

aos seus empregados removidos de umas para
outras côrtes se mandou abQ.!lar um quartel
de seu vencimento, a ululo de ajuda de
custo. Dec. 30 Maio 1833. (CoU. Typ.Nac.)

estrangeiras: os objeclos para ellas vindos de
fóra do imperio são entregues nos procura
dores dos agentes diplomalicos legalmente
autorisados, logo que fôrem recebidos nas
alfandegas. Av. 12 Abril 1.83.&.- Vid. AL
fandegas. Porto 18 Abril 1834, &c. Av. 28
Novembro 1837. Av. 7 Janeiro 1.8!J2.
(Jorn. 19) Av. 3 Abril 1844. Ord.9 Maio
18lt4. Ord. 27 Junho 1864. Av. 1.8 Setem
bro 18lJh. Ord. 10 Dezembro 18!J5, &:c.
SuppI. Av. 3 Agosto 1846. &:c. Av. 9
Dezembro 1847, &:c. Av. 23 Fevereiro
1848 (Gaz. Olf. !9 v. 3.) Av. ti Março
1848 (Gaz. Off. 61 v. 3.) Av. 12 Maio 1848.
(Gaz. Olf. ioa v. 3) Av. 16 !unho 1848.
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LEGAÇÕE

(GO%. cito 139.) Av. 26 Março 1849. (Diar.
8066.) Av. 21 Abril 1849 (Diar. 8093.)
Dec. Reg. 633. 28 Agosto 1849. Av. 10
Novembro 1849 (Diar. 8254.) Av. 28 No
vembro 1849 (Diar. 8269.) Av. 25 Abril
i8ãO (Diar. 8399.) Av. 19 Setembro 1850
(Diar. 8507.) 2 Av. 4 Novembro 1850
(Diar. 8M5.) Av. 9 dito (Diar. 8M8.) Av.
4 Janeiro 18á1 (Diar. 860ft.) Av. 31 dito
(Diar. 8619.) Av. 1 Fevereiro 1851 (Diar.
8621.) Av. 12 Março dito (Dia,'. 8655.) Av.
7 Abril dito (DiaT. 8671.) Av. 26 dito (Diar.
8685.) Av. 20 Maio dito (Diar. 8705.) Av. 3
Junho dito (Di«1·. 8720.) Av. 5 dito (Dia1·.
8722.) Av. 30 dito (Diar. 8736.) Av. 10
Julho dito (D-iar. 8743.) Av. 17 dito (Diar.
8751. 2 Av. 21 dito (Diar, 8757.) Av.
3i dilo (Diar. 8765.) Av. 4 Agoslo dito
(Diar. 8768.) Av. 21 dilo (Diar. 8784.)
Av. 22 dito (Dia,', 8785.) Av. 30 dito
(Diar. 8790.) A.v. 6 Setembro dito (Diar·.
8796.) Av. 20 dito (Dia1'. 8804.) 3 Av.
6 Outubro dito (Dim'. 8825.) Av. U
dito (Diar. 8830.) Av. 21 dito (Diar. 883.4.)
Av. 28 dito (Diar. 8839.) Av. 20 Novembro
dito (Diar. 8852.) A.v. 26 dito (Diar.8858.)
Av. 31 Dezembro 1851 (Diar. 8892.) 15
Janeiro 1852 (Dim·. 8899.) 2 Av. 21 dito
(Diar. 8903,) Av. 23 dito (Diar. 890.4.) 10
Fevereiro dito (Dial'. 8917.) 19 dito (Dim'.
8925.) 4 Março (Diar. 8938.) 9 dito (Dial'.
8941..) 23 dito (Diar. 8954) 1 Abril dito
(Diar. 8964.) 17 dito (Diar'. 8971.)

LEGAÇÕES nacionaes: a seus ministros são su·
bordinados ~ e como os consules e vice·con
sules do imperio. Dec. Reg. 14 Abril1834~

art. 22. Dec. Reg. 520, 11 Junho 1847.
art. 61; são por esLes consultadas sobre
observancia de privilegios, isenções e direi
tos accordados por tratados, &c., arte 27;
concedem passaportes extraordinarios ~ au
torisando sahida de embarcacão com ban
deira nacional ~ arte 51; a eÍlas participão
os consules as sahidas que fazem de sua
residencia para visitarem os portos onde não
residirem. art. 72,

- mandou-se pôr em observancia seu regimento
pas côrtes da Europa e America. Dec. 14
Maio 18M. (CoU. Typ. N ac.) Dec. 15 Maio

- i834.

LEGACOES hespanhola e brasileira: mandou·se
~ntre elIas observar reciprocidade de im
munidades. Av. 25 Outubro 1836.

_ nacionaes authenticão o cambio dos saques
que fizerem os commandanles dos navios da
armada nacional. Reg. 1J. o 8 Janeiro 1838,
arte 1, 6.

_ seus addidos de 2.- classe a que obrigações
são subjeitos. Circo 10 Outubro 18.40,
(Jom. 273.)

_ prevenio-se a continuação do abuso praticado
no pagamento de ajudas d.e Cllsto, em con
formidade do Reg. 15 MaIO 1834. art. 9,
10. para missões não verificadas. Dec. 65,
6 Março 1841.

_ derão-se esclarecimentos ao art. 10 Reg. 15
Maio sobre ajudas de custo. Dec. 66, 6
Março t8U.

- :6.xou-se a regra observavel Das serventias que
inlerinamenle se derem, conforme os art.
1.3. 14, Reg. 15 Maio. Dec. 67, 6 Março
1841.

- fixou-se o dia em que devem principiar os
vencimentos dos individuas nomeados para
cargos diplomalicos, e os dos officiaes de
secretaria dos estrangeiros, depois de terem
exercido commissão de que se recolhão.
Dec. 74.8 Abril 18lt1.

- estrangeiras: declarou· se qual a eliqueta nas
precedencias de seus ministros no acto da
coroação de S. M. o Imperador. Circo 4
Julho 1841. (/orn, 177.)

- estrangeiras: os individuos a elIa addidos po
dem viajar no imperio sem passaporte, em
quantosegoirem para o seu destino; quando
lhes será necessario, e por quem dado.
Reg. 120. 31 Janeiro 18.42. art. 71, § 2;
não necessilão titulo de residencia, art. 9h. ,
S 1.
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LEGA .,O«S naci()b'aes: uns emp'réglidos,'e quae~
'Sã<1preferido's'pllraofficíaes e âmanoensesda
secrelaria dali negoclos estraog;ciros,-Vid.
Secretaria". Dec. Reg. 1.35, 26 Fevereiro
18h2, arte 2; e vice-vcrsa, e addidos art. 3;
quando demiltidos e em que casos arte 4;
a esta secretaria perlencem os negocios
relaLivos áqueIlas, art. {) a 9; e sobre estylos
c etiquetas arte 11, S 6; e sua correspon
dencia e como S 7; e contabilidade arte 17.
4:8, S 1; 19,23, 26'a 28; seuslpacssaportes
arts. '3'5. 36.

- forão demiltidos e reprehendidos, guardas
:que na côrte embataçavào desembãrque
alltorisíiao de bagagem do ministro rl"ance:r.
Av. tO Dezelhbro 18112. (J01n. 5 de 1843.)

despacho livl'e pelo consulado ordenou-se da
bagagemdominislro hespanhol. Av. 17Maio
1t'1'3 (10m. 145 Sllppl.); e dO'secretario "da
legac:ão brasileira em Turim e PaTma. Ord.
15 AbriL 1844 (Jm'n. 113); e de objectos
do minislro da Russia. Av. 27 Janeiro 1867
(Gaz. 0IT. 127, v. 1); e do ex-encarregado
de negucios brasileiro em Veneza. Ord.
8 ,J~lho 1847. (Gaz. Of(. 66,~ v.,2); e do
JOlntstro de S. M. I. e R. Aposloliea. Av.
28 Julho 18&7 (Gaz. 0IT. 78, v. 2.) Av. 31
dito (Go::. cit.); e do ministro de Sardenha.
<Av. i7 Juiho t8!l9 -(Diar. 816~); e <la côrte
da Auslria. 'Av. M Ji)ezen1bro 1850. (Dia,'.
8"581.) e da Belgica. Av. 4 Márço 1852.
(Diar. J8938.)

- brasileiras fOl'áo aUlorisadas a passar, passa~
portes ás embarcações nacionaes matricu
ladas em panes eslraógeiro-s, quando se de
rem os oasos dos art. 133, 13&. Reg. 30
Maio 1836. A~. 63 '2 AgOáto 18h&.

LEGADOS: legatario não pôde esle receber
aqu&Ue. som pagltmento do competente
selIo. - Vid. T-á~(l; Alv. i7 J'unho i809.
S .

~ pios não cumpridos na ilha' êla. Madêira. e
'pél'tedce'nte. á Santa Casá de lIisericordia

e hospital deLisboa, mandou-se arrecadar.
Provo '1." 20 NovembTo IStO ('CDU. Nab.);
idem na comarca-de Angra. Provo 2,.-- idem
(Coll. lJit.); idem 'Da de Piauhy. Prof. 3,.
idem (Coll. cit.)

LEGADOS Sl! 'não podem deix,ar em cartas de
consciencia em frautle do imposto, e por

I isso como .devem ser maniFestados pelos
testa.nenteiros. Res. 26 -IJulho 1S13 (CoU.
Nab.)

.... pios não cumpridos na comarca de -S.' Paulo :
ISl:1a ter~a parte. se 'mandou applicar, e por
que~á Misericordia e hospital de '5. Paulo.
Provo V 17 Abril-t815 (Colt. Nab.)

- um deixado aoJHospital"aa Caridade-da Bahia,
determinou-se subsistisse. apezar de ler di
versa applicação. Dec. 30 Outubro t817
(CoU. Nab.)

..- deixados ás irmllndades do SS.: sobre sna
'"àbolição estar ou não comprehendida na
dús encargos pios decretada por leis 80

te'riO'res.- Vid Edit. 20 Março 1820 (Cou.
Nab.)

- deiJCados a individuo libertado em tesla
mento se não mandárão entregar-lhe, por
não provar ser falso o recibo que se.,d~sse

passára exislente na conta do testamento.
Provo U Oulubro 1823 (Colt.·Nab.)

- pios não cumpridos no imperio: ordenou-se que
as duas terças partes que pertencião ao hospi
talde S. José de Lisboa fossem applicadasao
hospital de S. João de EI-Rei. Dec. 27 Maio
1825 (Coll. 'Nab.). restringidas âs da co
marca· a que este pertencia. Dec. 10 Junho
1825 (Coit. cit.) Provo i.· 5 Outubro 1825
(Colt. tit.); applicalla ao da cidade do Ourq '"';>

Preto. Dec. 16 Novembro 1825 (CoU. cit.),
forão applicadas in solidum aos hospitae.
dos dislrictos respectivos, e onde os não
houvesse,. á .criação de- .elpostOS. Lei 6 No
vembro 1827.

... ~
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LEGADOS pios não cumpridos como se arreca
darião. vista a Lei ô Novembro 1827 e 1
Outubro 1828, 3rt. 69, declarou-se. - Vid.
P01't. 1 Outub1'o 1829 (Calt. Nab.)

- qualquer que seja 3 sua natureza, nem por isso
deixão as contas testamentarias de pertencer
ao juizo secular. Lei 27 Agosto 1830, art 1.

-- foi permiltido á administração geral dos hos
pitaes de Olinda e Recife de Pernambuco
adquirir, e bem assim entrar na posse dos
a que tivesse vocação. Res. 13 Outubro
1831, art. 12.

- um para novo seminario de orphãos da Ilha
Grande, mandou-se, e como arrecadar pela
camara municipal. Porto 19 Outubro 1831
(Coll. Nab.)

podem receber e guardar e por quem feitos as
tlscolas de medicina do imperio. C. Lei 3
Outubro 1832, art. 32.

depois da Res. 31 Outubro 1831 sua deixa a
menores de 21 annos não autorisa o juizo
de orphãos a fazer invenlario entre maiores,
mas só a arrecadar os legados e adminis
tra-los, quando os menores não tenhão pai.
Av. 28 Novembro 183.4, § 2.

de quantia incerta deixados a menores não
aifectão o inventario ao juizo de orphãos.
Av. 18 Outubro 1841 (Jom. 268.)

os lega tarios como se habilitão pllra receber
heranças de defunctos e ausentes. - Vid.
Bens de defimctos ,&c.

se podem fazei' das acções do Banco Com
mercial do Rio ele Janeiro. Dec> Estat. 187,
23 Junho 18.&2. art. 9; e do da Bahia. Dec.
EstaI. /.38, 13 Novembro 18/,5, art. 9; e
do Maranhão. Dec. Estat. 597, 24 Março
18/'0, art. 9; e das do Banco do Brasil. Dec.
Eslal. S01, 2 J (Ilho 1851, art. 11 (Dial'.
8739.) e das de Pernambuco. Dec. Estat.
22 Dezembro 1351 ~ ar!. 10.. (Diar.. 8885.)

ln

LEGADOS sobre cumprimento de um e recolhi
mento ao thesouro providencias. Ord. 15
Janeiro 1.844. (Jom. 31.)

- pios não cumpridos 'luaes são subjeitos á de
cima. - Vid. Taxa. Av. 90, 18 Agosto
18.45.

pios para se levantarem do cofre, sendo con
testados o qnc é mister. Av. 31 Março 1846
(Jom.103.)

seus titulas quando pagão seno fixo. - Vid.
Selta. Ord. 88, 31 Agosto 18ú6. Av. 146,
30 Novembro 18116.

- pios não cumpri.dos; declarou-se o que.a seu
respei.to se deveria praticar. Av. 95. 19
Setembro 1846.

pios niío cumpridos denunciados pela Miseri
cordia ela Victoria conlra o convento do
Carmo da mesma cidade; declarou-se com
prehendida aquella nos art. 3 e 12 do neg'o
9 Abril 18.42. Av. 106, 10 Outubro 1846.

as apolices transferidas em virtude de legado
não precisiío de intervenção do corretor.
Av. 20. o 26 Fevereiro 1850.

- seu sello proporcional. - Vid. Sello. Lei 555,
15 Junho 1850, art. 18.

- por el1es são credores de dominio os legatarios
para serem graduados. e como em concurso
commercial. Cod. Com. art. 87/', § 5, e
como taes tem hypolheca tacHa geral em
todos os bens do l'allido, art. 878. § 2;
para cuja execução. Dec. 737, 25 Novem
bro 1850 J art. 620,.§ I,.

adquiridos pela mulher casadá com commer"
cianLe, com a clausula de não enlrarem
na commnnhão, regislão-se) e como. Dec.
738,25 Novcmbro 1850, art. 58. § 2; 59.

4~
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LEGADOS de predios urbanos: como se averba

seu titulo, conforme o art. 16 do Reg. 16
Abril 1842. Av. 12 Abril 1851 (Diar. 8672.)

de terrenos de sepulturas e obras nenes feitas
nos cemiterios; s6 podem fazer-se a ascen
dentes ou descendentes. Dec. e Reg. 795,
14 Junho 1851, arte 8 (Dial'. 8755.)

- pios não cumpridos: que obrigações tem a
respeito os juizes de direito em correição.
Dec. 834, 2 Outubro 185:1, art. 34, § 4 ;
quaes se considerão taes, art. 36; legatario
testamenteiro que premio percebeI:}, art.
31 (Dim'. 882.&.)

LEGATARIO. - Vid. Legados.

LEGENDA elos patriotas do Brasil designou-se.
Dec. 18 Setembro i822.

LEGIÃO de geardas nacionaes.- Vid. G:ual'das
Nacionaes.

- de MaLto-Grosso lHe p1'ano de organisação.
Dec, e PI. 22 Janeiro 18~8 (CoU Nab.).; e
reducção, e qnal por Dec, Tab. h Maio
1831. - Vide Cm'pos. Lei 24 Novembro
1830, arte 2, &c,; mandada executar por
Av. 2.° 6 Selembro 1831. (CoLC. Nab.) , ex
1Jiucla por Lei 25 Ap;osto 1832, art. 1; §
1. ; II : execu~:1da po.r 2 Dec. 4 Janeiro 18.33.

LEGISLAÇÃO. - Vid. Leis.

LEGISLA.TURA dura quatro annos. C:onsl. art. 17.

LEGITIMA divida aos herdeiros neeessarios não
põde ser prej udicada lJe1a adquisição de
hens que fizerem os regulares secularisa
dos, art. 2; hem assim os translatos, art.
5, Lei Const. Porl. 16 Novembro 1821;
mandada observai' pela Lei 20 Outubro
1823. art. 3.

LEGITIMA. - Vide Bens de defunClOs, &c.

LEGITIMAÇÃO para entrar na successão de he
rança e foros, concedeu-se, e como a certo
individuo, salvo prejuizo de terceiro. Manif.
2 Maio 1823 (CoU. Nab.)

conceder suas carlas a filhos illegitimos in
cumbe, e como aos juizes de 1." instan
cia. Lei 22 Setembro 1828, 3rt. 2, § :L

de sua confirmação que novos e velhos direitos
se pagão. - Vid. Novos, &c. Dec. e Tab.
25 Janeiro 1832. Lei 60, 20 Outubro 1838
Tal.>. § 9. Lei 2h3, 30 Novembro 1841;
Tab. § 38. Ord. 76, 10 Julho 1850, e em
que casos. Av. 29 Outubro 1851 (Dim' •.
8839.)

de estrangeiros para titulo de residencia, e
passaportes tem livro especial nas secretarias
de policia. Reg. 120, 31 Janeiro i84~, arte
i5; quando, como e com que emolumentos
se expedem, art. 90 a 93; declarou-se que
o imposto dellas de que trata o arte 93 só.
tem execução no nn:micipio da côrte. Ord.
90, 4 Agoslo 1842. Ol'd. 28 Novembro
18.&2 (JOl'll. 339) ; declarou-se que o pro
ducto do seu imposto indevidamente co
brado deve ficar em cofre como bens vagos,
e porqne. Ord. 7." 25 Janeiro 1843; para:
passaportes declarou-se pagarem tambem o
sello do art. 20 do Re~. 25 Abril 1844.
Ord. 55, 15 Agoslo 1844; nenas se deve
declarar a profissão do individuo que pedir
passaporte para f6ra do imperio, e si é
gnarda nacional. Av. 1:1. Abril 1845 (JOtH.
101);- passárão os emolumentos a ser arre
cadados pela recebedoria do município. Av.
29 Junho 1851; declarou-se geral em to(10
o imperio o art. 90 &c. Reg. 3'1. Janeiro
1842, depois do art. 9, § 35. Lei i5 Junho
1850 &c. Av. 17 Fevereiro 1852, (Dim'.
8923.)

sua carla em que casj;Js é necessal'ia ,. para não·
pagar-se taxa de berança. - Vide Taxa-.
Ord. 30 Março 18h5 (JOTll. 122,)
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LEGITIMAÇÃO: que filhos illegitimos a podem
obter. -Vid. Filhos. Res. 1,63,2 Setembro
18lt7, &c. Ord. 29. 0 23 Fevel'ei7'o 18.&8. Provo
12 Agosto 18liS (COI'. Mere.226.)

é necessaria pel' subsequens mat1'irnonimn para
verificar-se o beneficio de meio soldo nos
filhos não legitimos. Ord. 132, I, Novembro
1848.

suas cartas como pagão selIo. - Vid. Sello.·
Av. 29 Abril 1850 (Dim·. 8lt08.)

de posse de terras. - Vid. Terras. Lei 601,
18 Setembro 1850.

LEGITIMIDADE de presas. - Vid. Presas. Alv. e
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 2.

- do reclamante do deposito commercial não se
mostrando, como procederá o depositaria.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 279.

LEGUA: decima urbana além deHa na côrte.
Vid. Decima.

LEILÃO se não permitte dentro da alfandega.-
Vid. Alfandegas. Res. 28 Setembro 1811, &c.;

neBas servem de porteiro do mesmo os cor
reios.- Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho
1836, art. lt7. Av. 16 Julho 1836. - Vid.
Av. 15 Janeil'o 1852. (Dial·. 889~.)

do commercio: creou-se na praça do Rio de
Janeiro o officio de seu pOloteiro. Alv. 17
Oulubro 1819; serve na alfandega sem ven
cimento algum. Av. 16 Julho 1836; não
está comprehendido Das disposições do art.
3 do Reg. 28 Janeiro 1832, a respeito da
casa que estabelecer, por deposito e leilão a
que procedeu ex-oHicio. Ord. 9 Junho
1843 (JOTII. 166.)

- para arrematação ele conlracto de receita ou
despeza publica. Lei 4 Outubro 1831, art.
56.~Vid. m·!. 6, § 5; 12, § 5.

LEILÃO mercantil, e como deve o Banco Com
mercial da côrte fazer para venda dos penho.
res para solução dos empreslimos. Dec. Estat.
187, 23 Junho 18.&2, art. 59; iLem o da
Bahia. Dec. e Est. 438, 13 Novembro 1845;
art. 25; item do Maranhão. Dec. Estat. 597,
24 Março 18.&9, art. 25; item do Banco
Commercial do Brasil. Dec. Estat. 801, 2
Julho 1851, art. 67, § 7; (Vim'. 87á2.) e
o de Pernambuco. Dec. Estat. 888, 22 De·
zembro 1851, arts. 60, 66. (Dem'.8886.)

da thesoural'Ía; á do Pará declarou-se que o
porteiro de leilões que nelle servisse só ven
cia os salarios do Regiro. Av. 12 Outubro
18lt7. (Gaz. O/f. 140 v. 2.)

nas alfandegas de objectos despachados por fac
lura e impugnados, corno se fará. Dec.
Reg. 588, "27 Fevereiro 181,9, art. 9, 10, 12.

seus agentes são auxiliares do commercio. Cod.
Com. art. 35, § 2.; terão regimento pro
prio dado pelo governo, art. 67. Dec. 738,
25 Novembro 1850, art. 8, § 3; tivel'ão o
Dec. e Reg. 858, 10 Novembro 1851 (Dim'.
8852); suas qualidades. nomeação e obriga
ções, &c. Cod. cit., art. 68 a 73. Dec. 737,
25 Noverobro 1850, art. 287,357. Dec. 738
id., art. 18 § 1, 7; 31 § 5,6; 50 § 6; 58 §
1; 95; suas quebras se presumem sempre
fraudulenlas. Cod. cito , art. 804.

se faTá, e como dos eITeilos avariados. Cod.
cit., art. 773. Dec. 737, 25 Novembro 1850
art. 358; e dos generos e mercadorias de
casa fallida quando de facil deterioração ou
difficil guarda. Cod. cit., arts. 816, 862,
883. Dec. 738, 25 Novembro 1850, art.
159,§2.

- impostos sobre suas casas. - Vid. Casas de
leil~o e modas.

LEIS peculiares de outras nações se não podem
executar em nosso territorio, porque eria
offender sua iO"ualdade, independencia e
soberania. nes. 1 Outubro HHO (CoU. Nab.)
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LEIS que fallão indisnndamente devem observar
se sem distincção alguma, porque onde ena
não distingue não podemos nós distinguir.
Ass. 342, 23 Julho 1811 (CoU. Ass.)

LEIS

cutadas. Av. 28 Agosto 1821 (CoU. Nab ..)
- Vid. Res. 21 Janei7'o 1822 (CoU. cit.)
revogada ~ e como aquella por Porto 4 Maio
1822 (Coll. Gil.)

regimento de 15 Abril 1709 contendo emolu
mentos do escrivão da camara da Bahia, em
observancia plena e inconcussa por mais de
sessenta annos depois do Reg. de 1o. Outu
bro 175ft, declarou-se não se poder consi
derar revogado por este, não só pela gene
ralidade deste, como por não fazer expressa
menção da revogação daqueUe, neeessaria
na fórma da lei do reino. Provo 11 Selem
bro 1815 (Coil. Nab.)

coUecções dellas desde 1808 se mandou re
meHer ás diversas missões portuguezas nas
côrtes eslrangeiras. Av. 5, 13 Fevereiro
1816; e aos conselheiros de guerra e mais
empregados do co~lume. OIT. 7 Agoslo
1820; e ao intendenle geral da policia. Av'.
13 Outubro 1821, lodos annexos á Porto 30
Oulubro 182ft (CoU. Nab.)

ao magistrado compete sómente a sua inler
pretação doulrinal. CarL Reg. 6 SeternLro.
1816 (per. SZ.. Dic. Jur. Lei.)

ecc1esiastieas e regulares I'ccommendou-sc
foss.em poslas em rigorosa observa Deia.
Circo 1." 2." 19 Junho 1817 (CoU. Delg.)

- e alval'ás: eneart'egou-sc aos omciaes da se
crelaria da fazenda a su::t remessa para os
conselhos. Dec. t 2. Fevereiro 1 19 (lnd. Alb.
Leis.J

sua promu\gaçflo quando pertenceria á secre
laria dos nego cios do reino, § 4, e á da
justiça § 6 da Lei Consto Porlugueza, .18
Agosto 1821 , mandada observar por Lei 20
Outubro 1823, art. 2.-Vid. Lei 20 OlLltt
b7'o 1823 inIra.

da consLituinle porlugueza apenas cheO'avão
ao Bta ii se mandou fossem, e como" exe-

LEIS são iguaes para lodos.-Vid. Res. 1 Outubro
1821 ,CoU. Nab.) Const. art. 179, § 13.

da constituinte porlugueza de 16 Julho 1821,
foi declarada privaliva de Porlugal. - Vid.
Res. 21 JaneiTo 1822 (Coil. Nab.); bem.
assim a n. o 2U sobre ordenados de magis
h'ados. Res. 5." 8 Abril 1826 (CoU. cit.)
Provo 9 Maio dito (CoU. cit.)

- não podem ler effeito rectroaclivo. Res. 2. a

90utubro 1822 (Coll. Nab.) Const. art. 179,
§ 3. Res. 29 Novembro 1831 (CoU. Nab.)
Av. 5 Fevereiro 1850 (Dia7·. 8321.)

mililares devem remetLer-se aos commandantes·
de armas peles presiden tes de provincia.
Porto e Doc. 21 Março 1823, § 10.

sobre o criminoso acto de em Porto Alegre a
lropa em parada declarar com solemne
juramento a maneira por que deverião ser
sanccionadas as leis do imperio, e a indis
creta condesceudencia que o governo prQ
visorio livera a tal respeito. Porto i. a g..
Agosto 1823 (CaU. Nab.)

abusos de imprensa provocando desobediencia
a ellas, como são punidos. Proj. 2 Outubro
1823" art. 9; mandado observar por Dec.
2.2 Novembro 1823 .. Lei 20 Setembro 1830,.
arl. 2 § 3; 4, 5. Cod. Crim. art. 119.

como serão levadas á sancção e p·romulgadas.
Lei 20 Outubro '1823. -' Vid. Const.- art.
52, &c. infra.

de suas infracções dá parle á assembléa geral
o presidenle da provincia. Carl. Lei 20
Oulubro 11823, art. 24, § 8.
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L.EIS do imperio abrangem as de Porlugal até 25
. Abril 1821, as do Sr. D. Pedvo como re
gente e como imperador, os decretos das
côrLes de Portugal que são especificados.
Consto Lei 20 Outubro 1823..

LEIS

Av. 8 Janeiro 1828, todos annexos á Porto
6 Novembro 1828 (CoU. Nab.) Pori. 9,
Av. 26 Março, Av. 7 Abril, 23 Maio, 20,
21 Junho, 3 JLllho, 26 Outubro 1827.
(CoU. cit.) Av. 20 Março 1829. (CoU. cit.)
Av. 18 Maio 1830. (CoU. cit.)

56 podem ser feitas, intel'pretadas, suspensas
_ou revogadas pela assemLléa geral legisla
tiva. Consto art. 15, S 8. Res. 29 Julho
1829 (CoU. Nab. pg. 80.); Slla proposição,
discuss50, sancção e prornlllf!;iJção como
terã.o lagar, art. 52 a 70. - Vid. Av. 9 Se
temb1-o 1829, §. 3, e Lei 11 Dezemb.ro.1830,
infra. -

- sobre sua execução não podião os conselhos
geraes resolver, devendo, e como proceder
em taes caEOS. Consto art. 83-; para sua boa
execução dar deci'etos, instrLlcções e regl1~

lamenlos incum.be ao poder execlllivo, art.
102, § 12.

- pela falta de sua observancia são responsaveis
os ministros de estac1 o, e como. Const. art.
133, 1M. Lei 15 Outubro 1827, art. 3, S.
1; á..

- para reforma d:et constituição como será for
mulada, discutida, sancc:ionac1a, promul
gada, e addicionada depois de reforma.
Consto art~ 17.4 a. 177~

só o que ordenarem é o cidadão Brasileiro obri
gado a fazer OLl deixar de fazer. Consto art.
1:79, § t. Cod. Crim. art. 180-; nenhu-ma
será estabelecida sem utilidade p-ublica.
Consto cito , § 2.

- devem ser anteriores ás- senlenças 'Ille na [órma
dellas deverem ser dadas. Coost. art. 179,
S 11. Cod .. Crim. :.IrL. 1.

- mililares: sna col1ecção deve ser comprada
pelo governador de armas. Porl.. 7 J Lloho
1825.

- civis e criminaes se mandou col1igir, e· como ..
A.v. 1~, 23 Fevereiro :1827, suspenso por

LElS: é regra geral e legal que uma lei escripta só
por outra emanada do mesmo poder p6de
sofIrer alteracão. Res. 1.. 4 Dezembro
1827 (CoU. Nab.)

- alvará de privilegio concedeo -se para impres
são das obras Compendio Scientifico, &c. e
Dialogo Constitucional, &c. com derogação
da Ord. L. 2 tit. 40 dispensando o transito,
na chancellaria. Alv. 5 Dezembro 1827.
annexo á Cart. Lei 29 Dezembro 1830
(CoU. Nab.)

e diplomas remettiçlos ás camaras devem ser
registados em livros proprios pelos respec
tivos escrivães em colleccão. - Vid. Cama
raso Provo 7 Fevereiro 1828 (CoU. Nab.)
Lei l' Outubro 1828, art. 5.0. Av. 9 8etem
bl'o 1829, §' 1, 2. Circo 30 Outubro dito.
Lei !J Dezembro 1830, art. 3. Av. 11 dilo.

a il1sufficiencia,. vicios, lacunas e incoherencias
na legislação, deve e como o Su premo Tri
bunal enviar em relação ao governo, para
propôr á asscmbléa geral. Lei 18 Setembro
1828,al'l.19.. Av. 7, 19 Junho 1837.

deliberaçôes das camaras lDunicipaes para
creação, revogação ou alteraç.ão de lei
peculiar, Oll ordenar cumprimento de leis
cuja execLlção eSLeja a cargo das mesmas,
como serão as-signadas. Lei 1 Oulubro 1828,
art. 64. - Vid. Camams. Av. 3 Marce183lr.
Av. 85, 1 11gosto 1:842. Av. !J dit~ (./01'11 •.
2M. )

que davão ás caOlaras muoicipaes ouLras allrt
b?ições diversas das declaradas na presenle
leI, forão revogadas. - Vid. Camm·as. Lei
cit. 1 Oulubro, art. 90. - Vid. Av. 9 Se
tembro 1829, §. 3. Circo 30 Outubro dito~
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LEIS que fallão indistindamenle devem observar·
se sem distincção a.]gllma, porque onde ella
não distingue não podemos nós distinguir.
Ass. 342,23 Julho 1811 (CaU. Ass.)

LEIS

culadas. Av. 28 Agosto 1821 (CoU. Nab •.)
- Vid. Iles. 21 Janei?'o 1822 (CoU. cit.)
revogada, e como aquella por Porto 4 Maio
1822 (Col/. cit.)

regimento de 15 Abril 1709 contendo emolu
mentos do escrivão dtl camara da Bnhia, em
observancia plena e inconcussa por mais de
sessenta annos depois do Reg. de 10, Outu
bro 17M, declarou-se nãO' se poder consi
derar revogado por este, não s6 pela gene
ralidade deste, como por não fazer expressa
menção da revogação daquelle, necessaria
na fôrma da lei do reino. Provo 11 Selem
bro 1815 (CaU. Nab.)

collecções dellas desde 1808 se mandou re
melter ás diversas missões portuguezas nas
cârtes eslrangeiras. Av. 5, 13 Fevereiro
1816; e aos conselheiros de guerra e mais
empregados do co~tume. OIT. 7 Agoslo
1820; e ao intendenle geral da policia. Ai.
1.3 Outubro 1821, lodos anncxos a Porto 30
Oulubro 182á (Coll. Nab.)

ao magislrado compete sómente a sua inler
pretação douLl'jnal. Carl. Reg. 6 Setembro
1816 (per. Sz .. Dic. Jnr. Lei.)

ecc1esiaslicas e regulares rtlcommendou-se
foss.em poslns em rigorosa observancin.
Circo 1." 2." 19 Junho 1817 (Coil. Delg.)

e alvarás: encarl'egou-se aos officiaes cla se
crelaria da fazenda a Sll3. remessa para os
conselhos. Dec.1"2.Fevereiro 1819 ~Incl.Alb.

Leis. )

sun promulgação quando pertenceria á secre
laria dos negocios elo reino, § 4, e á da
justiça § 6 da Lei Consto PorLllgueza, 18
Agosto 1821 mandada observar por Lei 20
Oulubro 1823, art. 2. - Vid. Lei 20 Olltll
b1'o 1823 infra.

da conslituinle porlugueza apenas cheO'avão
ao Bra iI se mandou (ossem , e comoo exe-

LEIS são iguaes para lodos.-Vid. Res. 1 Outubro
1821 'CoU. Nab.) Consto art. 179, $ 13.

da constituinte portugueza de 16 Julho 1821,
foi declarada privaliva de Porlugal. - Vid.
Res. 21 Janei7'o 1822 (Coll. Nab.); bem,
assim a D.O 21.4 sobre ordenados de magis
trados. Res. 5.' 8 Abril 1826 (Coll. cit.)
Provo 9 Maio dito (foU. cit.)

- não podem ler eifeito rectroaclivo. Res. 2."
9 Outubro 1822 (Col/. Nab.) Const. art. 1-79,
§ 3. Res. 29 Novembro 1831 (Coll. Nab.)
Av. 5 Fevereiro 1850 (Dia1'. 8321.)

- miliLares devem remeller-se aos commandantes
de armas peles presiden tes de provincia.
Porto e Doe. 21 Março 1823, § 10.

sobre o criminoso acto de em Porto Alegre a
lropa em parada declarar com solemne
juramento a maneira por que deverião ser
sanccionadas as leis do imperio, e a indis
creto condescendencia que o governo prQ
visorio livera a tal respeito. Porto 1.. 8·
Agosto 1823 (CaU. Nab.)

abusos de imprensa provocando desobediencia
a ellas, como são puniuos. Proj. 2 Outubro
1823-, art. 9;_ mandado observar por Dec.
22 Novembro 1823. Lei 20 Setembro 1830,
arl. 2 § 3; 4, 5. Cod. Crim. art. U9.

- como serão levadas á- sancção'e p·romulgadas.
Lei 20 Outubro 1823. - Vicl. Consto art.
52, &c. infra.

de suas infracções dá parle á assembléa geral
o presidonle da província. Carl. Lei 20,
Oulubro 1823., art. 24, S8.
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LEIS do imperio abrangem as de Porlugal alé 25
Abril 182.1, as do Sr. D. Pedvo como re
gente e como imperador, os decretos das
côrles de Portugal que são especificados.
Const. Lei 20 Outubro 1823.

LEIS

Av. 8 Janeiro 1828, todos annexos á Porto
6 Novembro 1828 (CoU. Nab.) Port. 9,
Av. 26 Março, Av. 7 Abril, 23 Maio, 20,
21 Junho, 3 Julho, 26 Outubro 1827.
(Colt. cit.) Av. 20 Março 1829. (CoU. cit.)
Av. 18 Maio 1830. (CoU. cit.)

s6 podem ser feilas, interpretadas, suspensas
_ou revogadas pela assembléa geral legisla
tiva. Consto art. 15, § 8. Res. 29 Julho
1829 (CoU. Nab. pg. 80.); sua proposição,
discuss50, sancção e promul;.;ução como
terã.() logar, art. 52 a 70. - Vid. Av. 9 Se
tembTo 1829, §. 3, e Lei 11 Dezembro 1830,
in fra. -

- sobre sua execução não podião os conselhos
geraes resGlver, devendo, e como proceder
em taes casos. Consto art. 83; para sua boa
execução dar decretos, instrucções e regu
lamenlos incumbe ao poder executivo, art.
102, § 12.

- pela falta de sua oDservancia são responsaveis
os ministros de estad o, e como. Const. art.
133, 1M. Lei 15 Outubro 1827, art. 3, §
1; !L

- para reforma d:a c005tituição como será for
mulada, discutida, sanceionada, prom ui
~ada, e addicionada depois de reforma.
Consto art~ 174 a. 177~

só o que ordenarem é o cidad:ão Brasileiro obri
gado a fazer ou deixar de fazer. Const. arl.
179, § 1-. Cod. Crim. art. 180; nennuma
será estabelecida sem utilidade publica.
Consto cito , § 2.

devem ser anteriores ás sentenças qne na fórma
deHas deverem ser dadas. Const. art. 179,
S 11. Cod.. Crim. ar.l. 1.

- milílares: sua collecção deve ser cOHlprada
pelo governador de armas. Porl.. 7 Junho
1825.

- civis e criminaes se mandou colligir, e- como.
Av. 1~, 23 Fevereiro 1827, suspenso por

LEIS: é regra geral e legal que uma lei escripta só
por outra emanada do mesmo poder p6de
sofIrer alteracão. Res. 1.' 4 Dezembro
1827 (CoU. Nab.)

- alvará de privilegio concedeo -se para impres
são das obras Compendio Scienti(tco, &c. e
Dialogo Constitucional, &c. com derogação
da Ord. L. 2 til. 40 dispensando o transito,
na chancellaria. Alv. 5 Dezembro 1827.
annexo á Cart. Lei 29 Dezembro 1830
(CoU. Nab.)

e diplomas remetti<Jos ás camaras devem ser
registados em livros proprios pelos respec
tivos escrivães em coJlecção. - Vicl. Cama
raso Pr·ov. 7 Fevereiro 1828 (Coll. Nab.)
Lei 1 Outubro 1828, art. 5.0. Av. 9 Setem
bro 1829, § 1, 2. Circo 30 Outubro dito.
Lei á Dezembro 1830, arl. 3. Av. 11 dilo.

a insufficiencia,. vicios, lacunas e incoherencias
na legislação, deve e como o Supremo Tri
Lunal enviar em relação ao governo, para
propôr á asscmbléa gel'al. Lei 18 Selembro
1828, ad. Hl .. Av. 7,19 Junho 1837.

deliberações das camaras munrclpaes para
creação, revogação ou alteraç.ão de lei
peculiar, ou ordenar cumprimento de leis
cuja execução eSleja a cal'go das mesmas,
como serão ns-signadas. tei 1 Outubro 1828,
art. 64. - Vicl. Camams. Av. 3 Marc618311.
Av. 85, 1 Agosto 1:842. Av. á dit~ (./01'11.

2111. )

que davão ás camaras municiplles oulras alld
b~üções diversas das declaradas na presente
leI, forão revogadas. - Vid. Cama1·as. Lei
cit. 1 Outubro, art. 90. - Vid. Av. 9 Se
tembro 1829, § 3. Circo 30 Outubro dilo~



LEIS

( M8 )

LEIS

LEIS: em seu numero não era considerado o assento
do conselho ultramarino 28 Maio 1792, sobre
tenças militares, e porque; nem os meros
assentos da casa de supplicação. - Vid. Âs
sentos. Res. 24 Março 1829 (CoU. Nab.)

por elIas e não por exemplos se deve julgar,
como é axioma de direito; aos negligentes
em seus negocias não costuma favorecer o
direito, mas sim aos que não dormem.
Vid. Res. 29 Julho 1829 (Cott. Nab.)

de fazenda. De sua collecção systematica offe
rece o autor exemplar para certas reparti
ções. Porto 21 Maio 1830 (Cott. Nab.)

abusos de imprensa contendo imputação de
infracções de leis a corporações ou empre
gados publicas como são punidos. Lei 20
Setembro 1830, art. 2, § 12. - Vid. Cad.
Crim. ar't. 23ô, § 1, 237, § 1, 2.

analyses dellas quando não são criminosas.
Lei 20 Setembro 1.830, art. 3, § 2. Cod.
Crim. art. 9, § 3.

- como se puhIícaráõ nas secretarias de estado.
Lei lt Dezembro :1830, art. 3, 11, 12; para
cuja execução. Res. 2.' 30 Setembro 1831
(Cott. Nab.)

- pelos erros de impressão nellas commetlidos
pela typographia nacional responde seu di
rectal', e como. Lei 7 Dezembro 1830,
art. 3.

obrigar qualquer das camaras legislativas a
propÔl' ou deixar de propôr, fazer ou
não, crc. é crime, e como punido. Cad.
Crim. art. 94.

- julgamento ou procedimento contra sua liUe
ral di posição como é punil'eI. Cod. cit, art.
129, § i.-Vid. Dec. 83.&. 2 Outubro 1851,
ar't. 31, § 5 (Dia/'. 8823); ou infringi-la,
Cod. cit•• § 2; deixar de cumpri·la ou de

faze-la cumprir, art. 154; não responsabi
lisar os subalternos que as não executarem
cumprida e promptamente, art.i56; julgar
ou proceder contra lei expressa, art. 160.
Impõe em processo criminal maior pena do
que a nelIa expressa, art. 161; infringir as
que regulão a ordem do processo, art.
162; impedir sua execução por meio de
ajuntamentos, art. 287.

LEIS da responsabilidade dos ministros e conse
lheiros de estado, e não o Cod. Crim.,
são as reguladoras das punições destes.
Cad. cito art. 308, § 1..

- militares, e não o Cad. Pen., regulão a punição
dos crimes puramente militares. Cad. cito
art. 308, § 2.

anteriores ao Cod. Peno são as que devem ser
applicadas aos delinquentes respectivos, si
as pilnas forem menores. Cod. cito art. 309.

colIecção systematica de legislação da fazenda
e seu appendice obliverão privilegio, e qual
e por que tempo. Cart. 29 Dezembro 1830
(Cott. Nab.)

como e em que praso devia a regencia do
irnpel'io sanccionar. Lei 14 Junho 1831,
art. 11 a 14; corno se promulgavão, art. 16;
a da regencia mandou-se executar sem
sancção, art. 24.

para manter a obediencia a elIas foi iostituida
a guarda nacional. Lei 18 Agosto 1831,
art. 1. Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 1.

exame da legislação de fazenda para indicar os
defeitos, insufficiencias ou incohel'encias,
incumbe ao tribunal do thesouro. Lei 1
Outnbro i831, art. 6, "§ 6. Dec. Reg. 870,
22 Novembro :185:t, art. 1, § 16 (Dim'.
8862.) ; parte desta lei ficou fazendo o Alv,
28 Junho 1808, tit. 3,4,5, 7,8, no que
por ella não ficou revogado. Lei cit. art. 88.
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LEIS: juramento de obediencia ás leis do paiz pres
tão, e como e quando os cidadãos naturali
sados. C. Lei 23 Outubro 1832, art. 9, 12.

em collecções devem os juizes de paz enviar aos
substitutos, quando passarem a vara. Av.
22 Junho 1833.

são as resoluções da assembléa geral, e por
isso passão pela chancellat'ia como as
cartas de lei. Dec. 23 Junho 11133; nume·
rão-se e em que lagar, quando traDsitão
pela mesma chancellaria. Dec. 23 dito.
Vid. Reg. 1. 0 1 Janei,'o 1838, inrra.

de quaes para revisão e reforma se nomeou
commissão de exame. Dec. 3 Outuhro 1833.

economicas e fiscaes dos paizes estrangeiros
devem os consules estudar, e como. Reg. 1.4
Abril 1834, art. 29. Decr. Reg. 520, 11
Junho 1847, art. 86.-Vid. Dec. 738,25
Novembro 1850, a,'t. 23.

- provinciaes, como serão Jiscutidas, &c., &c.
- Vid. Assemúleas pI·ovinciaes. Lei 16.", 12
Agosto 1834, art. 11, § 1; sobre outras
que olIendão seus direitos, arl. 11, § 9;
CJuaes sancionadas para execuçiio, art. 1;3,
e como, e em que praso, art. 14 a 17; 19;
promulgaçào, art. 18; remessa dcHas ao
governo e corpo legislativo gel-aI, ad.
20; suspensflO em que casos, ad. 24, § 3;
instrucções para execução, art. 2h, § h.
Vid. mais ido verbo Av. 22 Junho 1835, &c.
Circo 20 Junho 1836. Lei 39, 10 Oulubro
1836. Lei !!1, 14 dilo. Res. 66,25 Selem
bro 1837. Av. 117,5 Novembro 1838. Av.
27 Março 18!J0, &c. Lei 185, 12 Maio
18/'0, art. 8. Res. 230, 9 Nm'emb,'o 1S!!!.
Res. 110, 2 Junho 181,0. Lei 261, 3 De
zembro 1.841, art. 124. Ord. 7 Oulubro
18/'2, &c. Re~. 124, 5 Fevereiro 1842,
art. 21. Cir'c. 7 Novembro 1842, &c. Av.
16 Dezembro dilo, &c. Res. 263, 21 Feve
reiro 18/, 3. Res. 254, 22 dilo. Res. 268,
22 Março dilo. Res. 278, 3 Abril dito; 1.80,
1 Maio dito, Ord. 12 Julho dilo, &c. Res.

293, :1.3 Setembro dilo; 316, 21 Outubro
dilo. Av. 28 Março 18!l&, &c.2 Av. 16
Agosto 18/,.& (Jom. 216, 229.) Res. 347.
A, 2k Maio 1845. OJf. 7 Outubro 1.8116, &c.
SuppI. Av. 28 Outubro 18/,7, &c. Av. 16
Novembro 18/,7, &c. Av. 28 Junho 1848,
&c. Av. 26 Novemb,'o 18&9 (Diar. 8268,)
Lei 602, 19 Selemb,'o 1850, m·t. 138. Dec.
i22, 25 Olttub,'o 1850, at't. 79. Av. 20
Outub,-o 1.851 (Dim'. 8872.) Dec. Reg. 870,
22 Novemúro 1851, art. i, S 16 (Dia?'.
8862.)

LEIS geraes: velar na sua guarda, e como devem
as assembléas provinciaes. Lei 16. 0

, 12
Agosto 1834, arl. 11 , § 9.

executa-las e fazê-las executar, devem los pre
sidentes de provincia. Lei 38, 3 Outubro
183h, art. 5, § 1; e para esse fim exigir
dos empregados as informações e p3rtici
pações que julgarem convenientes, § 2; e
os embaraços que encontrarem participar
ao governo, § 12.

e mais papQi~ que pela lypographia nacional
devem seI' l'emellidos aos diversos ministe
rios: regulou-se o seu numero. Port. 9 Fe
vereil'o 1835.

de 15 de Dezembro 1830, 15 Novembro
1831, 24 Outubro 1832, 8 Oulubro 1833:
declarárão-se em vigor como permanenles
as disposições deHas que acompanhárão o
Dec. 12 Abril 1835 (CoU. T)'p. Nac.)

- e impressos sobre alfandegas não se regi tão,
mas encadernão-sc, e como se guardão. Reg.
22Junh01836, art.119 (Colt. Pt.)

geracs: avisos que sendo dirigidos a uma pro
vincia dão instrucçóes para boa execnção
deHas, obri~ão em todo o impel'io. A.v. t
Agoslo 1837,

coma serão numeradas, impressas e dislribui
das em coJlecção, regulou-se. Reg. 1.0 1
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Janeiro 1.838. Dec. 252, 28 Novembro
1842.-Vide Dec. 254, 29 Novembro 1842,
&:c. infra; sua distribuição e remessa ás re
parlições e autoridades do Imperio, é e como
feita pela secretaria do Imperio. Reg. 3h6;
30 Março 1844, art. 12 § 18.

LEIS militares em tempo de guerra são applicaveis
no caso de rebelJião, ao exercito. Res. 61,
24 Outubro 1838, executadas, e como por
Der. 23. 0 24 dito; mandadas observar em
S. Paulo e Minas por Dec. 184, 20 Junho
18.42; revogado por Dec. 226, 30 Setembro
dito; substitllido e ampliado por Lei 631,
1.8 Setembro 1851 (Dim'. 8803,)

sobre decretos, regulamen tos e instrucções
para sua boa execução, é ouvido o conselho
de estado. Lei 23/', 23 Novembro 1.841,
art. 7 § 6; para execução Reg. 12lJ, 5 Fe·
vereiro 1842, art. 11; 23. .

que se oppozessem á das reformas do Cad.
Proc. furão revogadas. Lei 261, 3 Dezem·
bro 1841, alto 12!J.

- como pagão porte nos correios. - Vid. C01'1'eio.
Dec. 25!J, 29 Novembro 18.42, art. !J, 5,
6, 7 Dec. 255, 29 Novembro 18"2, art. 1,
26. Dec. Reg. 399, 21 Dezembro 1.844,
art. 185, 198.

do Imperio: a ellas não estão sujeitos os bens
existentes em paiz estrangeiro. OIT. 124,
23 Dezembro 1841,.

sua impressão foi privileginda, e como a favor
da typographia nacioDnl, e sob que pe·
nas. Lei 369, 18 Setembro 181,5, ad. 35.

militares: sua compilação ordenou-se. Av. 17
Outubro 1845 (Jom. 303); executado por
Ord. 27. 0 12 Março 1846; providencias para
rever adJitar, emendar e continuar seu
rcpertorio derão-se. Av. 8 Agosto 1849
(Diar. 8181.) Av. 20 Ferereiro 1850. (Diar.
366.)

LEIS: disposições e eslylos 'commerciaes cempre
hendem as lettras do tbesouro e thesoura
rias. Ord. 126, 20 Novembro 1845, art. 1.

- se registão, e como na contadoria geral e
contadorias de marinha. Dec. Reg. ld 8, 19
Maio 184.6. art. 7 § 15.

&c. expedidas pelo thesouro. se mandou [os
sem remettidas á typographia nacional para
se publicarem na Gazeta O fllcial. Av. 22
Agosto 18h6 (Gaz. 0t!. 2 v. 1.)

do orçamento de !J9-50 ordenou~se ficasse em
vigor desde que fosse publicada. Lei 51.4,
28 Outubro 18.48. art. 55.

mantlmas e commerciaes da Europa ado?ta
.das pela de 18 Agosto 1769, probibem que
seja capilão de navio quem não esteja le
galmente emancipado. OI'd. 170. !J Julho
1849.

de 16 Junho 1831 foi dispensada. e como.
Res. 54.1. 23 Maio 1850.

e regulamen tos nscaes: pelas omissões contra
elles que produzão damnos, como respon
dem os cODductores e commissarias de
1ransportes. Cad. Com. art. 115.

contracLos commerciaes sobre objectos por
ellas prohi1Jidos são Dullos. Cad. cito an.
129 § 2.

- estalutos ou regulamentos de bancos e estações
publicas: a ellas ficão subjeitos os depositas
nelles feitos. Cod. cil. art. 285.

particulares do commel'cio regulão, e como só
todas as associações mercantis, recorren
do-se em que casos ao direito civil. Cod.
cil. art. 291. - Vid. Dec. 737.25 Norcmbj"(J
1850, art. 237 § 1.
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LEIS ou usos commerciaes das praças em que as
letras forem a presenlauas, acei tas, pagas,
protesladas são as que regulão as contes
tações que respeitarem a taes actos. CarL
cit. art. /J2/J. - Vid. Dec. 738,25 "Novemb7'o
1850 m·t. 22.

e regulamentos e instrucções uscaes: conforme
cllas devem ser feitas as guias ou manifestos
de alfandega de porto 'brasileiro, que toda
a embarcação deve ter. Cad. cito art. 466 S
/J; deve fel' um exemplar do Cad. Com.,
S7.

que regulão as arrematações dos bens de raiz
são as que regulão nas das embarc3~ões, e
como, e porque. Cod. cit. art. 478.

e regulamentos das alfandegas, sendo deixados
de observar-se exactamente pagão os ca pitães
de navios as respeclivas multas. Cad. cit.
art. 530. - Vid. 7i8.

ou US(i)S do logar da descarga do navio devem
os capitães salisfnzer. e como, para haver
pagamento do frete. Cad. cito art. 620.

do Imperio: seguros sobre objectos cnjo com
mercio ellas prohibão, são nullos. Cad.
cito art. 686.

- suas solemnidades devem presidir avenda dos
bens do faBido. Cad. cit. art. 862.

- e disposições de direito relativas a ma lerias
de commercio e opposlas ao respecliro Cad.
farão derogadas. Cod. cit. art. 913.

commerciaes é obrigado a applicar aos casos
occorrentes todo O tribun<ll on jniz (pie co·
nhecer d~ negocias 011 causas commerciaes.
arbitro ou arbitrador, experto on pe
rito. Cod. cit. tit. un., art. 21. - Vid.
Dec. 738,25 Novemb7'o 1850, al't. 12, 13.

III

LEIS nas repartições publicas sómenle terão nso
as impre sas na typographia nacional. Ord.
iDO, 21. Agoslo 1850. Av. 6 Setembro 1850
(Dim·.8495.)

só elJa póde prorogar o anno, Hndo o qual a
guarda nacional suspensa ou dissolvida dev
ser chamada a serviço ou reorgaoisada. Lei
602,19 Setembro 1850. art. Ú· seus ofTi
ciaes antes de reconhecidos prestão jura
mento de obediencia ás leis, art. 59. Dec.
722, 25 Ou tubro 1850, art. 81, 82. Lei
qu~ determinar seus dtlslacamentos fixara ()
numero de homens e a duração do serviço,
art. 119.

do ministerio da fazenda: credito para de. pe
zas com sua irn pressão concedeu-se. Dec.
720, 24 Oulubro 1850.

sohre decisão de duvidas ou questões úcerca da
intelligencia e execução da!' leis, regulamen
tos e instrucções couvenientes a administra
ção defazenda tem voto consultivo o tribunal
do thesol1ro. Dec. 736,20 Novembro 1850,
art. 3 § 3; á directoria geral do contencioso
incumbe e e pecialmente ao procurador
.fiscal do thesonro vigiar que as leis da fa
zenda sejão executadas, e como, art, 26 §
1; sobre sua intelligeocia dar parecer, S2;
quanto ás lhesourarias. D. Reg. 870, 22
Novembro 1851, ad.1 S 15;33 §'1,2
(Dim". 8862.)

a legislação commercial que disposições com
prebenc1e. Dec. í37 25 Novembro 1.850,
art. 1 a 5. (Dec. 738, 25 Novembro 1850,
art. 11 a 13, 22); contra os assentos dos
lribunaes admitle-se acto al1thenLico do Pf.liz
a que se refere o uso j esle iJlide-se pro
vando que não o é conforme a lei do paiz
onele foi passado, art. 217. (Vicl. Dcc.
738, 25 dilo, m·t. 22, 23, 25.) Lei deve ser

.declarada na sentença deflniliva commer
cial, arL. 23~.

nl1l1a é a sentença commercial proferiaa con
t.'a expressa dispo~iç{lo da lei. Oec. 737 cit.
art. 680 S2.
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LEIS: commissões anteriores ao Cod. Com. , salva
convenção, decidem as causas pendentes ao
tempo da execução do Cod., (art. 912.) Dec.
737 cit., art. 7li1, 7/,2.

LENTES

messa effectiva do dinheiro dos orphãos
ao IhesOllro ou. lhesourarias procedem, e
como os juizes de direito cm correição. 
Vid. Dec. Rfgim. 834, 2 Olltltb1'O 1851, art.
32 § 9 (Dim'. 8823.)

collecções completas da legislação commer
cial estranll:eira de nações commarciaes,
devem os tribunaes de commercio procurar
obter e guardar nos seus archivos, e para
que fim. Dec. 738, 25 Navemhro 1850,
art 55.

- especiaes conforme a direito não se intendem
alteradas por lei geral posterior, si não
quando o são expressamente, ou quando se
tornão com ella incompaLiveis. - Vid. Res.
de Gons. 6 Dezembro 1850 em Av. 15 Ja
nei1'0 1851 (Diar. 861.&.)

expedidas pelo ministerio da fazenua quem
escreverá. e registará na respectiva secre
taria. Av. Reg. 254, 21 Dezembro 1850.
art. 5. § 2; e a dislribuicão da colleccão
deI las • § 5. - Vid. a1't. 1~, §§ 8, 9. .

e decisões do gOl'erno. e quaes devem princi
palmente tel' em vista os procuradores do
juizo dos feitos da fazenda, na promoção elas
Célusas execulivas p.wa cobtança da divida
activa da nação. Inslr. 31 Janeiro 1851, art. 2
(.Di(l1'. 8639,)

arbilros nomeados na f6rma deHas, são os
flue decidiraã as contestações da companhia
de se~uros - Nova Permanenle. - Dec.
Eslat. 779, 15 Abril 1851 , art. un. (Diar.
86UO~ .

commercia s: os actos dos corretores qúe a
, ellas contravierem, como e para que e1feitos

s rào ceo urados pela respectiva juncta; no
Rio de Janeiro. Dec. 806, 26 Julho 1851,
art. 41 § 2 (Diar. 87(4); na Bahia. Dec.
807, 27 dito (Dim.. 87(6); em Pernam
buco. Dec. 808 28 dito (lJim·. 8766.)

contl'a os que forem culpados por falta de
cumprimento de lei ou prevaricação na re-

LEIS do paiz são as que serviráõ para decidir-se
questões judiciaes da companhia de seguros
maritimos Bom Conceito na côrte. Dec.
Estat. 852, 5Novembro 1851, art. 7 (Diar.
8872.)

é do rigoroso dever das thesourarias adquirir
perfeilo conhecimento das concernentes aos
negocios de sua repartição. Av. 23 Janeiro
1852, § 5. (Dim'. 890.&.)

LEITURA. - Vid. Bacharel. Lei Consto Porto 9
Maio 1821 , <Xc.

de instrumento antes de assignado, faltando,
constitue nullidade de pleno direito. Dec.
737, 25 Novembro 1850, art. 68A § 2.

I -.

LEMBRETE - Vid. Dec. 738,25 Novembr 1850!
aTt. 38 § 2.

LENHA. - Vid. as 1'espectivas ,'epa1,tições , a1'senaes,
qlla1'leis.

LENTES: da academia real de fortificacão, arti
lharia e desenho não erão excl~idos do
accesso nos postos mil itares. Res. 26 Feve
reiro em Edit. 13 Agosto 1818 (Goll. Delg.)

da universidade de Coimbra: as graduações
concedidas pelo Alv. 1 Dezembro 180A não
se estendem ás provisões e exercícios dos
logares da magistratura nos tribunaes. Av. 6
Agosto 1818 (GoU. Delg.)

dos cursos j uridicos, jaruins botanicos e ou
tros estabelecimentos scíentificos e littera
rios. - Vicl. G(l/"SOS, jm'dins, <Xc.
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LENTES: como serão processados e punidos os
estudantes que para com elles, por causa de
actos de seu officio, usarem injurias, amea
ças ou violencias. Res. 42, 19 Agosto 1.837.

LER e escrever devem saber os jurados. - Vid.
Jurados. Lei 261, 3 Dezembro 1841, 3rt.
27. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 224
§ 2.

- escrever e contar devem aprender todos os
menores desde idade de 5 annos dos pre
sidios Leopoldina e Santa Isabel, e mililares
á mar~em do Ara~uaya em Goyaz. Dec.
Reg. 750, 2 Janeiro 1851, art. 65 (Dim·.
8678. )

LESÃO em partilhas. - Vid. Res. 22 Novembl'o
1.818 annex. á Res. 2." 21 Outubro 1822
(CoU. Nab.)

- em arrematação de contracto de dizimos.
Vid. Res. 2." 9 Outubro 1.822 (CoU. Nab.)

na avaliação de multa. - Vid. 111ultas.

rescisão, por motivo del1a, de adjudicação
feita á fazenda publica de bens de devedo
res, corno e quem intenta. Ord. 17 Se
tembro 1.841 (J01"l1. 238.) Ord. 6 Junho
1846 (Jom. 211.)

rescisão por tal ~otivo, de compra enlre
pessoas commerClaes, em que casos tem
logar. Cod. Com. arl. 220.

em contractos e alienações de bens de orphãos:
como a respeito proveráõ os juizps de di
reito em correiçào. Dec. e Re~. 83ú, 2 Ou
tubro 1851, art. 32, § 8 (Diar. 8823) ; em
conlraclos de ordens 3. as, irmandades.
confrarias. como comporáõ, art. .46 § 3
(Dim" 8826.)

LETRADO devia ser o procuracloi' da coro [I e
fazenda. Provo 1.' ~o Selt:IJb,'o 18~(j (Coll.
Nab.)-

LETRAS impressas a pagai' á visla se davão nas
casas de fundição do Brasil aos que nella~

apre enlavào ouro em pó. Alv. 1 Setembro
1808 § 5.

ou bilhetes pagaveis ii visla ao portador pas
sava o banco do Bra ii ,e erão recebidos
pelo erario no pfl~arnenlo das despezas do
eslndo como dinheiro. Alv. 12 Ouluhro
1808.

com tres boas firmas pelo monos. e como
descontava a companhin de seglll'os ll1r1em
nidacle. Cond. 5 verereiro 1810 § 6; enl
lelras pap;ava os premios de SLlas apolices §
12 (CoU. Nab.) - iJ. a Permanente. E lat.
19 Junho 1816 § 6, 1.3 (CoU. cit); iel. a
Boa Fé. Conel. 20 Fel'ereiro 1827 § 6, 1~

(Coll. cit.); ido a SrgL!1'(/l1ça. Coud. 1. ~Iarço

1827 § 10, 19 (Colt. cit.); ido a JJom Con
cei/o, Conel. 26 Abril 1 27 § 5,1.5 (Colt.
cit.); ido RetTibuição. Cond. 15 No,-ernhl'o
1827, al't. 5, 11 (CoU. cit.) ; id. Concorrlill.
Cond. 23 Fevereil'o 1827, al't. 7, 15 (Coll,
cit, ); ido Seguros mutILos bmsilei,·os. Dec.
E tat. 29 Abril 1828, [lrt. 31 (CoU. cit.);
ido Nova Pe7'manente. Dec. Eslat. 779, 15
Abril 1851, art. 20 § 2 (Dim·. 8690; ido
Bom Conceito na Bahia. Dec. Estat. 852, [)
Novembro 1851, art.25, 31, 32 (Dim'.
8872,)

de negociantes para passagem de fundos pro
bibio-se á juncta da fazenrla do CeCll'á acei
tar. Provo 28 Junho 1814 (CoU. Nab.); por
meio dellas se ordenou, e como passagem
de dinheiros das junelas de Pianhy e Pa
rohyba do Norte. Provo 26 Junho 1818
(CoU. cit.)

de risco de credores de Davios [Ipresodos com
escravos pelo cruzPlro inglez, - Vid. Res.
22 Setemo1'O 18t'7 (Colt, Nab.) Edil. 1.1, Ja
nei,'o 18 L8 (CoU. cit.) Res. 21 Abril 1830
(Colt. cit.)

por meio de saques se mandou entrar nos
cofl'es elo banco do Brasil o emprestimo de
ü milhões de crnzados aberto nas praças da
Europa. Dec. 1.0 28 Março 1821 (CoU.
Na/;. )
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LETRAS: se adlllillirão, e como em pa~amenlo

nos deverlores insolvaveis sem culpa. L.
Consl. Porl. 9 Junho 1821 § 2, 3; mandada
observar pela Lei 20 Outubro 1823, aft. 2.
- Vil!. Devedores.

de uma a favor da fazenda e não paga, mandou
se accionar o passador por elIa, e pejo cam
bio J recambio e custas, conforme o c'lpitulo
17 do Reg.-Prov. 12 Selembro 1821 (Cou.
Nab.); declarada por Porto La 30 Maio
1823 (CoU. cit.) - Vid. P,'ov. h.' 20 Agosto
1831 (Cott. cit.)

de seus prolestos, caminho, intimação e cerli
dão cabrão os escrivães custas, sem depen
dencia de conla por estarem taxadas pela
lei. - Vid. P,'ov. 5 Janeiro 1822 (CoU. Nab.)

uma, e de que provenienle, se mandou pagar
com producto de fazendas sequestradas in
cluidas despezas de prolesto e juros, desde
o dia da falla de pagamento, por assim o
peáir o bem do comm~rcio e ser pralica
en lre as nações commerciaes, e para que
fins. Res. L" 9 Outubro 1823. (CoU. Nab.)

a-poslolicas ~ para executar-se necessilão bene
.placito, e quando approvação da assembJéa
gerallegislaLiva. Const. art. 102 S U.

- a e'nas 'se reduzem os preços dos contraclos
de Tendas publicns, e como aceilas, saca
das e endossadas. Lei 13 Novembro 1827,
art. 1; beH1 assim a divida acliva' da nação
até a~ora exislenle, art. 2; as aceilas pejos
l;ontractos de al'recadação de rendas puhli
cas lem a natureza de mercantis, art. 3; o
lhesouro p6de dá-las em pagamento, e
como endossadas, ar!. á.

ou bilhetes de credito fOI o governo aulorisado
a emiLLir para preencher deficit, e como.
Lei 1,4. Novembro 1827, art. 5.

commerciaes como serão aponladas, proles
tadas e regisladas na Bahia e no Imperio.
Lei 15 Novembro 1827.

LETRAS de cambio e da terra: seu se110 fixou-se
- Vid. Sello. Lei 59,8 Oulubro 1833. Tab.
f'xecu tada por Inslr. 1á Novembro dito, art.
21, 22. ; para dar em juizo acção ao credor,
ordenou-se pagassem um sello na razão de
1/2 por % ao anno do valor respeclivo, não
sendo menos de 300 réis. Lei 58, 12 Oulu
bro 1838, art. 3; para cuja execução. Ord.
110, 20 Outubro dilo; quando não tinhão
declaração do lempo do vencimenlo, ainda
que revestidas das oulras circumstancias
não pa~avão este sello. Ord. 163, 13 Agosto
183lJ § 1; mandou-se cabral' das leltras
ajuizadas por parte da fazenda, § 2; pagão
não este, mas o se110 simples quando apre
sentadas em juizo como documento c não
ajuizadas. Ord. 173, 7 Outubro 1S39 f só
das de cambio ou da lerra privatiV'amente
se cobrava aquelle sello. Ord. 203, 29 Fe
,'ereiro 1840; e quando lem de servir ele
base a a]!?-uma acção ordinaria ou summaria
pela sua imporlancia em juizo contencioso,.
não quando apresentadas nos juizos de paz
e divisorios, para haver-se pagamenlo pelos
meios conciliatorios e amigaveis. Ord. 21á,
15 Abril 1840; e só d:ls leUras, não das
vales e creditos. Ord. 261, 11 Novembro
1840; peja parle não paga quando tenbão
de ajuizar-se recae o selJo na quota que
faHar. Ord. 12 Agusto 1843 (Jorn. 2hO)';
seu se110 proporcionaL - Vid. Sello. Lei
263,21 Outubro 18lt3, :lrt. 12 § 1, exe
cUlada pelo Dec. e Heg. 355 de 26 de Abril
de 18ltlJ, art. 1, 2 a 5, &c., subslituido
pelo D. Reg. 681, 10 Julho 1850, art. 1 a
&c. j pagão sello as passadas por premias de
seguro. Av. 25 Maio 1846 (Jom. i86j; de
cl~rlJu-se o que se devia pralicar com as
letr:ls passadas anles do Re~. 355 e vencidas
depois, e quando não tiverem sido selladas
antes, &c. Ord. 1.&5,30 Novembro 18lt6.
Ord. 1l.JG dito. Ord. h. a 5 Janeiro 18lt8;
sobre sello das de conlt'actos que já o lenhão
pngo. Ord. 11.7, 18 Selembro 18h8; resol
lêrào-se duvidas a re peito das levadas a
juizo lendo pago um sello menor do que o
devido para que possão tel' effeito legal.'
Dec. 579,27 Jnneiro 18lt9; as passadas,
negociadas ou aceila pelas repartições das
rendas provinciaes estão subjeilas a seUo.
Av. 1.0 3 Janeiro 1850; seu sello propor
cional allerou-se, e como. Lei 555, 15

..
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Junho 1850, art. 18; nesle arligo se com
preheodem as de terra. Ord. 63, 3 Julbo
1850. Lei 586, 6 Setembro 1850, art. 11;
as sacadas f6ra do Imperio não o pagão.
Ord. 217, 28 Novembro 1850; não as inva
lída o pagflmento do spllo no logar em que
são passadas. Av. 6 Mflrço 1851 (DiM.
86M}) ; o indosso antes do vencimenlo não
obriga a novo se11o. Av. 13 Março 11:151
(Dia7', 8655); as passadas a favor.da fazenda
provincial não são isenlas do sello nem da
revalidação. Ord. 30 Abril 1851 (Dim·.
8689); que seno pflgaráõ quando se pozer á
venda o papel respectivo. Lei 628, 17 Se
tembro 1851, art. 26 (Dim·. 8802) ; não são
cOOlprehendidas na isenção do art. 23 § 'I.
Reg. 10 Julho 1850 as compradas pelo
governo a particulares. Av. 6 Outubro
1851 (Dim'. 8825.)

LETRAS: ou quaesquer ohrignçães provenienles
de donativos em S. Pedro do Sul para des
pezas da ultima guerra, foi o governo autori
sado para exonerar de pagarem os individuas,
cujas propriedades livessem pelo' inimigo
sido damnificadas. Res, 17.· 17 Setembro
1835; execulada por Dec. 6 Outubro dito.

officina de sua eslamparia no thesouro publico
regulou-se. Reg. 1h.• 23 Março 1838.

como se escriplurão no thesouro e lhesoura
rias. - Vid. eslas palavras.

- ou bilhetes de alfandegas. - Vid. Alfandegas.

- de cambio e da terra desconla o banco Com
mercial do Rio de Janeiro. D. Estat. 187,
23 Junho 18á2, art. 47 § 5, art. 54,55;
e cobra, § 6 e art. 52; e emille, e como,
§ 11, art. 60 a 62 (alter. o arl. 60 pelo
Dec. 927,5 Março 1852. Dia1'. 89/'0); item
o commercial da Bahia. Dec. E·taL !t38, 13
Novembro 1S/,5, arls. 13, 14 §§ 1, 5 9,
iO, 12, ar-ls.16a 21, 26 27: idem o com
mercial do Maranhiio. Dec. Eslat. 597, 2.&.
Março 1Sá9 §§ 1, 2, 'ort.1t. §~ 1,5 9.10,
12, arts. 16 a 21, 26,27; idem (1 da B,!bin.
Dec. Esta lo 66~, 18 Janeiro 1850, arl. 12,

§ 1, arts. 14. a 18; item o lHlDc(1 do nrasil.
Dec. Estllt. 801 2 Julho 1851. arl. 3(l

(Dia?'. 87áO) , 56 §S 1, 58, 59, 66, §S 1. a
4, 6; 67 e § 7 , 68 § 1.; 72, 73 (D im·. >:) 7á2) ;
idem de Pernambuco, Dec. Estat. S8/;,
22 Dezembro 1851, art. 1, 15 (Dim'. 8885);
56 §§ 1, 5,8,'9,11; 57 a 62,66,67.
(Dia,.. 8886.)

LETRAS da fazenda puLlica, independente ti >

despacho envia o lhesoureiro geral ao pro
curador da fazenda para cobl'arf'l1I-se
quand(1 não pal;as no I' ncimenln. Orel.
19 Agosto 18.&2 (J01"11. 235.)

quando DelIas se convertpln qnaesqner divida
passivas da fazenda puLlica. lem estas ml'
dado de especie, e (1 processo a eguil'-sc
é o que marcão as leis 'e pratica mercantil.
- Vid. Ord, 30 NOl'embro 18á/, (Jorn. 329.)

declarou-se não ter direi lo a cúbrar juros e
custas de proleslo de I1ma o endossanle,
não havendo sido intimado prote.lo á Lhe
Fouraria. Ord. 30 Janeiro 18/,5 (Suppl.
Jorn. 51.)

sacadas a favor da fazenda nacional: regu
lou-se o modo de proceder na sua cobrança
e dos respectivos juros. Ord. 126, 20 No
vembro 1845.

dellas é a fazenda publica obrigada a pagar
juros. - Vid. Av. .&. Abril 18á1j (Jm·n. 137.)

de individuos pertencentes ao thesouro e ac
cusados de crimes contra a fazenda, como
se examinaráõ, &c. - Vid, Av. 9 Fevc1'ciro
18.&7 (Gaz. 0tr. 136 v. 1.)

fazer seus proteFtos devem os consules do I m
perio. Dec. Reg. 520,11 Junho 184i,
art. 96.

prolestadas: seus devedores podem remi-las.
ainda depois de remeUidas a juizo, não
Lf'n-do havido ainda contenda judicial; no
seu protpsto devem-sCl observar que forma
lidades. Ord. 105, 26 Julho. 1847.
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LETRAS das lhesoura:-ias não são assi~nadas pelos
inspeclores, tim pelos lhesol1reirl1s. 2 Av.
30 A~oslo 18Jj7 (Gaz. 00'. 103 v. 2) Av. 28
Dezembro ditu (Gaz. 0lr 2 v. 3.)

sacadas a favor da fazenda sobre casa fallida
depois do saque proleslão-se e caUClO
não-se, &c. Av. 31 Marco 1848 (Gaz. OfT.
81v.3.) .

- sacad as sobre o lhesouro e lhesourarias, de
vem declarar o exerCICIG. Ord. 1.46, 17
Novembro 18lJ8.

- para annullação das que se passão de direitos
de consumo de mercadorias reexportadas
para parlas eslrangeiros, basta o certificado
da descarga das mercadorias cm qualquer
alfandega de parlo eslrangeiro. Ord. 90, 12
Abril 18.&9. .

a favor da fazenda, estando em poder do de
vedor, em que caso se julgão pagas, não
tendo recibo nas coslas, &c. Av. 16 Abril
181.9 (Diar. 8091.)

de camhio: aos corretores de fundos puhlicos
com petem suas negociações. Dec. Reg.
648, 10 Novembro 1849, art. 23 § 2; 24 §
1, e com que commissão, art. 39; e em
que casos a perrlem, art. 43. - Vid, Cod.
Com. m'/. 1I9 infl'a. Dec. 805. 26 Julho
1851. art. 25, 30 (Diar. 8764,) Dec. 807,
808, "1.7,28 dito (Dim'. 87ti6.)

de sizas. - Vid. Sizas.

do lhesonro: melhorou·se o proresso ela 101
pre.são e emi-são deIJas. Ord, 69,1 Junho
1850; morlificada por Ord. 30 Junho 1851
(Dia',.. 8736.)

devem os commercianles lancar no Diario
quando pas'arem, aceitare;n, a(jancarel~
00 endossarem, e como. Cad. Com. ar'L 12.

LETRAS: quando negociadas por corretores, que
notas devem estes fazer nos assentos de ne

gocio. Cad. cito a.rt. 1I9. e como e a quem
as entregaráõ art. 54.

de cambio ou da terra: seus descontos regu
Ião-se pelas convenções das parles. Cad. cito
arl. 255.

de cambio ou da terra, sacadas ou aceitas por
sacio, depois de dissolução de sociedade,
não podem sel' accionadas contra sacias, e
porque. Cod. cit. ado 341.

de cambio, sua fórma e vencimentos. Cad.
cito art. 354 a 359; endossos art. 360 a
3M (Vid. Dec. 737, 25 Novernb1'o 1850,
art. 250 § 6) ; obrigações e direitos do sa
cador, art. 3ü5 a 370; do porlador, art.
371 a 37ú (Vid. Dec. 737, 25 Novemb1'O
1850, 01·t. 371, § 1); art. 375. (Vid Dec. 737,
m·t. 371); arl. 3/j7 (Vicl. Dec. 737, 25 Novem.
b7'o 1850, ad. 12) a 391; do sacado e acei·
tanle, aTt. 392 a "'O/'; seus prolestos, art.
lJ05 a 414 (Vid. Dec. 737, m·t. 370 a 389);
recambio, art. !J'l5 a 621; solidariedade dos
figuranles obrigados, art. 422; juros delJas
e das despezas, sendo aqueHas protestadas
como seconlão. art. lJ23; contestacões ares
peito da apre~entaçãD, aceile, pa'gamento:
protesto, notificação, como se decidem,
art. "'24 (Vid. Dec. 737, 25 Novembro
1850, (/1'(. 3 § 2. Dec. 738 id., m't. 22,23);
as de terra como se regulão e nccionão,
art. 425 e 425 (Vid. Dec. 737, 25 Novembro
1850, m·t. 2h7,§ 3; 370,1I27.)

as n~çõe' delJas provenientes em que praso
prescl'evem. Cad. cit. art. 443; as de di~

nlJeiro a risco ou segnro marilimo, art.
úfJ.7.

de risco lomadas pelo capilão sobre que ob
jeclos constiluem credores privile~iados os
qoe tiverem fornecido dinheiros. Cod. ciL.
art. /'70§ 6,7,8; 472 (Vicl. Dee. 737, cito
ar!. 58 S 7; 59), /,73, 47h, 476,482; o
conlracto de dinheiro a risco ou cambio



LETRAS

( 377 )

LETRAS

mariLimo como regula-se e acciona-se.
Cad. cito art. 633. (Vid. Dec. 737, 25
Novembro 1850, m't. 3 § 2. Dea. 738 ido ,
art. 58 § 7, 8, 59) a 635 (Vid. Dea. 737,
cito m·t. 247 § 3,370) a 651. (Vid. Dec.
737 cito al't. 2á7 § 3) a 661 (Vid. Dec.
737 cit., art. 370) a 665 (Vid. Dec. 737 cit.,
m·t. 252.)

LETRAS de cambio passadas pelo capitão de na·
via, como autol'isão o segurado a pedir in
demnisação e qual, conforme o art. 515.
Cod. cito al't. 754. - Vid. Dec. 737, 25
Novemb1'o 1850, aTt. 21 § 3.

- o curador fiscal no caso de quebra diligencia
o aceite e pagamento das pertencenLes ás
dividas activas do fallido. Cod. cit. art.
834.

em concurso de credores sào-o de dominio
os de lettras de cambio. Cad. cit. art. 874
§ 3. Dec. 737, 25 Novembro 1850, art.
620.

de reexportação: sobre sua escripturação na
alfandega. - Vid. OTd. 99, 21 Agosto 1850.

- provenientes da venda autorisada dos bl:lns
da capella de Hambé em Pernambuco, 01'

denou,se não excedessem. para pagar-se. o
, prazo de 10 annos. Lei 586. 6 Setembro
1850, art. !l § 1.

de reexportação devem ser annuUadas, logo
que se apresentarem os documentos, e
quando não possa ser. dar-se recibo ás
Eartes desses documentos. Ord. 179, 22
Outubro 1850; ainda que a descarga fosse em
qualquer porto fóra do Imperio não sendo
aguelle para onde farão reexporla los os
generoso Ord. 203, 15 Novembro 1850.

de cambio e de terra: as questões a ella re
lativas pertencem á jurisdicção com01erciaJ.
em razão sórpenLe dos actos. Dec. 737, 25
Novembro 18lJO. art. 20 § 4.

LETRAS dos fflUidos se inventarião, e como. Dec.
738, 25 Novembro 1850, art. 146 § 3; 151.

das lbesourarias e quàesquer oulras: sua
remessa e cobrança. - Vid. Ord. e Reg.
253. 21 Dezembro 1850, aTt. 1 § 1, _; sua
aceitação pertence, e como ao director
geral.da despeza publica.-Vid, Orel. eReg.
254, 21 Dezemb1'o 1850, m't. 13 § 9; saldo
em leUras como se passtlrá de um para
oulro exercicio. - Vid. I nst'/'. 262, 30 De
zembTo 1850, a1't, 2, 3.

de devedores da fazenda accionados, quando
assignadas suspendem, e como as execu
çõps. - Vid. Inst1'. 31 JanciTo 1851, m't.
26 (Dim·. 8639.)

pagamento em letras pelo arsenal de guerra,
como se fará na conLadoria ~eral da guerra.
- Vid. Re/{, 778, 15 AbTil 1851, ll1"t. 45,
46 (Dim'. 8704.)

que não se podem considerar vencidas pelo
simples faeLo da morte, &c., decidia-se a
bem de cobrança de sizas. Av. lú Agosto
1851 (Dim", 8778,)

os livros de seus protestos conforme o art.
408, ú10 do Cod. Com., são presentes aos
juizes de direito em correição. Dec. 83á, 2
OuLubro 1851, art. 27 § 3 (Dim'. 8823.)

de cambio, quem falsi ficar, sub dilo Brasileiro
ou do Urugllay, é subjeito li. extradição.
Trat. 12 Outubro 1851, art. 1 § 2 (Dim'.
8857. )

de reexportação, logo que estiverem vencid:\s,
cobr~o-se conforme o art. 243 Re~. 22 Ju
nho 18;-W. ainda que os responsavci' Len!J,io
!'eCIlI'SO pt'ndenLe, Av. 8 No'emiJro 185i
(Dia1", 88113,)

do tbesouro prcscre\'cmem 5 annas conl'tmne a
Lei 30 NOI'elllbro :l 'ld c al'I. ,,;3 do Cod.
Com, Dcc, 857, 12 Novembro '1':>5 L, art.
8 (Dial'. 88M,)
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LETRAS: lrio la pelo menos deve ter cada linha das
vinLe e cinco de cada lauda de traduccão de
interprete. Dec. 683, 17 Novembro 1851,
al't. 26 § 1 (Diar.8855.)

LEVADA 'd'aguas. - Vid. Res. 1." 2 Outubro
1813, pg. 85, colo La (Cott. Nab.); aguas
em canaes.

LE V:\NTAMENTO de sessão em cada uma das
camaras legislativas, quem obrigar a ter
logar criminosamenle, como sera punido.
Cad. Crim. art. 9.4.

a bordo de embarcações brasileiras mercantes,
como será processado, sendo commetLido
no mar, e como, si depois de entrarem em
portos e3Lrangeiros. Reg. 14 Abril 183ft,
art.lt1. Reg. 520,11 Junho 18li7, art. 133.

(mandados de) de dinheiros depositados.
Vid. Thesouro, Deposito e Dec. 9 Dezemb1:o
183ft, m't. 6, 7.

do preço de embarcações vendidas judicial
mente qllando tem lagar, e como. Cad.
t:oUJ. art. /'77. Dec. 737, 25 Novembro
1850, :J1'1. 55ô § 3.

de deposito de quanlia pedida de soldadas de
OIal' quando tem lagar. Dec. 737, 25 No
velI bru 1850, art. 297, 556 S L

de fiallça ou deposito, no caso de recusar-se o
'ucuuu entregar letl'a recebida, quando Lem
1)gar. Dl:c. 737 cit. art. 379.

Je depusito: suas despezas estão a cargo do
devedor, sendo os embargos julgados pro
Jados. - Vid. Dcc. 737 cito art. 399.

do \'tiJUl' de pena convencional. Dec. 737 cito
ar!. 431.

do preço da arrematação não exige cilação de
credores certos ou incertos. Dec. 737 cito ,
art. 558.

LEVANTAMENTO dentro de prisão na côrte, nos
casos delles deve a tropa de guarda ou sen
tinelta armar a baioneta. Ordem do dia
n. o 39, 21 Março 1851 (Dim'. 8653.)

- de deposito feilo em dinheiro ou apolices por
agentes de leilão da praça do Rio de Janeiro
quando se concede. Dec. Regim. 858, 10
Novembro 1851, art. 11 (Dim'. 8852.)

- de sequestro. - Vid. SeqLtest?'o.

de deposito de multa imposta por capitão do
parLo. - Vid. Dec. 916, 24 Feve7'ei7'o 1852,
art. 9, iA (Diar. 8959.)

LEVANTAR-SE quando devem as partes, espec
tadores e escrivães nas audiencias e sessões
de juizes e tribunaes. Cad. Pr. art. 60, o
que comprehende os réos officiaes do exer
cilo. Av. 21 Novembro 1851 (Diar. 8858.)

LIBELLO se formava, e como contra juiz syn
dicado por devassa de residencia , &c. Dec.
5 Maio 18iA (CoU. Nab.)

(acção de) em que casos se permitliu á villa
de Jaguaripe.- Vid. Acção. Provo 10 Maio
1814, &c.

suas taxas elevárão-se ao tresdobro. AI,\'. 16
Setembro 1814 S 2.

accusatorio nos crimes de liberdade de im
prensa, acompanhado de outros processos
dava-se por copia, e em que praso e sob
que pena ao accusado. Proj. 2 Outubro
1823, art. 35; mandado observar por Dec.
22 Novembro dito; substituido por Lei 20
Setembro 1830, art. 25; generalisado, e
como a outros crimes. - Vid. AccLtsação.
Cad. Proc. art. 254, &c. Av. 7 Janeiro
1834. Av. 25 Agosto IBM Si, 2, 3, &c.

accusatorio nos crimes dos conselheiros e
ministros de eslado perante o senado. Lei
15 Outubro 1827, art. 25, 26) 30, 32.
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LlBELLO accusatorio nos crimes dos empregados
publicas suLjeitos ao supremo tribunal de
justiça. Lei 18 Setembro 1828, art. 25 a 27.
Lei 20 Dezembro 1830, art. 32.

accusatorio flOS crimes dos guardas municipaes
permanentes na côrte. - Vid. Guardas &c.
Dec. 22 Outubro 1831, art. 21.

accusatorio crime peranle o jury: soLre elle
é perguntado o accusado. Cod. Proc. art.
259. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 358;
é lido e por quem, e quantas vezes. Cad.
cito art. 260, 261. Reg. 120 cit. art. 358,
374; sobre seus artigos são perguntadas
testemunhas. Cod. ci t. art. 262, 264, 265.
Reg. 120 ciL art. 358.

crime: por occasião da execução do Cad.
Proc. os autos que o já tinhão formado que
destino tiverão. Instr. 13 Dezembro 1832,
art. 37.

accusatorio nos crimes de empregados sub
jeitos ás relações. - Vid. Dec. e Reg. 3
Janeiro 1833, a1't. 16, 18, 1.9, 20, 23.

de justificações de dividns de bens de defunc
tos não se processa, bem corno outros no
juizo dosorphãos. Av. 17 Julho 1833 (C01"/".
Df{. 18); substituido, e como. Dec. e Reg.
422,27 Junho 1845, al'I. 9; explicado por
Orei. 30. 0 24 Fevereiro 18LJ.8 § 2.

accusatorio nos processos anteriores ao Cad.
Proc., cujo conhecimento, com o consenti
mento das parles, foi nltribuido aos juizes de
direito. Res. 22 Agosto 1833, art. 3, 4.

crime: copias authenticas delle devem, con
forme a Lei 11 Setembro 1826, art. 3, os
juizes de direito fazer addicionar ás das
sentenças do jury, em caso de morte,
quando os réos recorrerem ao poder mo
derador. Circo e Av.2 Junho 1835, decla·
rado por Dec. 804, 12 J onho 1851 (Vim'.
8764.)

III

LlBELLO deve declarar o valor do objecto pedido.
para deducção dos 2 por "/o soL tiluitivos da
dizima da cuancell flt'ia. - Vid. Chancellari<l.
Dec. 31 Agost01836, nrt. 7.

crime: quanto por elle e sua sustentação I'ence
o promoto)'. Lei 261, 3 Dezembro 18.4 L
arl. 23. Reg. j 20, 31 Janeiro 1842, ad.
472.

de conformidade ou não com elle, e comn
fará o juiz de direito quesitos ao jury tlcerca
do accusado. Lei 201 ciL, art. 59, 60.
Reg. 120 cil. arl. 367, 308,

accllsatorio crime nos proces os de responsa
bilidade de emprf,gados não privilegiados
como se apre enta e processa. Reg. 120 cit.,
art. 401 a 603.

enlre elle e a proouncia podem aprarecel' cir
cOIDstancias que alLerem a classificação cio
crime que (1 juiz tireI' feito ou de fazer. Av.
53, 28 Julho 1843.

accosalorio nos crimes de roubo, homicídio
commelLido nas fronleiras, moeda falsa.
resislencia, tirada de presos, Dec. 707, H
Oll.tuuro 1850, art. 5, 7 a 11.

accusatorio crime na imporLação il1icita de
Africanos, como se processa. Dec. 708,
1ft Oulubro 1850, ad. _0, 30.

LIBERALIDADES 00 legados como se fazem c
cumprem em carias de consciencia. - Vid.
Res. 26 J,tlllO 1813 (Colt. Nab.)

LIBERDADE de escravos,liberlos.-Vid. Escravos.
Ord. 9 Abri11809. Provo 1ã JLlObo 1813.
Provo 8 Agoslo 1821. Provo 12 Abri11822.
Provo 20 Selembro 1823. Provo 23 Outubro
1823, &c. Provo 1. n 15 Dezem!Jl'o 1823.
Port. 3. n 12 Março 1825. Res. 5.' 19 Abril
1826. Av. 2. 0 17 Marco 1830, &:c. Av. 2. 9

22 Agosto 183'1, &c. ·Av. 3. 0 15 Dezembro
30. 0 11 Agosto 1837. Av. 160, 30 Outubro
dito. Res. 1847. Av. 7 Novembro 18.49.
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L1l3ERD:\.DE do commercio accordou-se. - Vid.
COlllllw/'cio. C. Reg. 28 Janeiro 1808. Trat.
19 Fevereiro 1.810, art. 2, &c. Trat. 6
J uohl) 1826, arl. 10, &c.

dos snhditos lnglezes e Porluguezes em ma
teria de con~ciencia fixou-se. Trat. 19
Fevel'eiro 1810, ad. 12, 17 A~o~to 1827,
ad. á; Francezes 6 Junho 1826, art. 5:
Dinamarquezes 26 Outubro 1828, art. 8;
dos E·tados-Unidos da America 12 Dezem
bro dito, art. 13.

da imprensa: licenças para impressão, e
como de cerlas obras. 2 Av. 19 Jnlhl) 1815
e Av. 24. Setembro 1821, annexos á Port. 30
Oulubro 182ú (CDU. Nab.); prohibin se o
pel'iodioco O POl·tagltez. Provo 9Jull10 18l8.
- Vid. Censlll·a. Dec. 2 ~'brço 1821; crei
rào-se juizes de fado para cohibir o, abusos
da liberdade de imprensa nos e;ct'iplos ues-.
organisadOl'cs. Dec. 1.8 Junho 18J2; prc
viniu-se a execução dos arts. 21 e 22 do
Proj. 2 Outubro 1822. POI't. 25 ~11io 1823
(CDU. Nab.) e de 18211 (Coll, O. P.); orJe
nau-se nomeação de ministro que servisse
de juiz de direito. Dec. 26 Maio 1823. 
Vid. Imprcnsa, Dec. 6 Junho 1823; qual o
liscul que deveria promover a accusação de
seu abusos e como. Port. 23 Julho 1823.
- Vid. Imp,'cnsa. Proj. 2 Outubro 1823, &c.;
foigarantida pela conslituiçào arl. 179 § 4.
-Vicl. Imprensa. NaU, 19 Maio 1.82á; sobre
inju I,ia' it'rogadas a cerlo empre~adopublico
que deHas se pl'elendêl'u derender pal'a com
o governo. Porl. 26 Janeiro 18~5; decla
rou-se como em c~l'tas hypolhe es se deve
ria pr'>cedel' na Ol'g, nisação do conselho.
Parlo 27 Agoslo 1825 (CDU. Nab.); decla
rou-se o Dec. 22 Novembro 1823 que 01'

deonu a cxccuç'o do Proj. 2 Outubro.
DêC. 28 Setembro 1825; ol'deoou-se con
tinuação da ex cução do dito Pl'oj. Res. 11
S lembro 1826; n~ juizo dos jurados pua
julg meolo de seus abuso', como se subs
tituia o pI'omotol'. Res. 15 Novembro 182.7;
sobre accus3çiio promovid 1 pel'ante a Re
lação contra cerlos iodi"iduos incompe
tenlemenle. Porto 1." 2lJ. Julho 1829 (CDU.
Nab.) ; conll'a pt'omotor, si não requeresse

contra seus abusos, maodou-se proceder cri·
minalmente. Av. 1.1 Dezembro 1830 (CDU.
Nab.) Av. 2.° 22 Julho 1831 (CDU. cit.)
Vid. Imprensa. Lei 20 Setembro 1 30, art.
7, &c. Cod. Crim. art. 90, &c. - Vid.
Culpa. Oec. 1ú Março 1836. Dec. 18 Mar ço
1837, &c.-Impl'ensa. 2 Av. 1ft Março
dito; prohibição de publicações em que
casos tem logar. Lei ô3l, 18 Setembro
1851, art. 1. § 8 (Dia?'. 8803.)

LIBERDADE de Africanos illicitamenle importa.
dos e appl'eh oJidus, como SR clJl1cederia
a::cot'JoLl 50. Reg. 0.° 3 de 28 .Julho 1817,
art. 7, annexo á Coov. ido Av. 111 .1"lho 1821,
anoexo. POI't. 7 Fcvereil'o 1825 (CoU. Nab.)
- Vicl. Africanos c Âi'. 1.° 9 Setemb 1'0 1829.
AI'. 29 M io 1830. Circo 21 M<tiv 1831.
Av. 1.3 Julho 1831. PorL 16 dilo. Av. 2.°
26 dito. Av. e lo '[1'. 4.° 2 Agnslo 1831.
Av. l. Q 22 Outubro dito. Av. 17 Maio
1836. Av. 88. 29 Maio 18.&.7. Lei 581, lt
Setembl'o 1850, ar t. 8. Dec. 70S, 1ft Ou
tubro 1850, art. 10.

- a confirmação de doações de liberdarle per
tenciaao desembal'go do paço. -Vid. Res.11
Julho 1820,pg. 93, colo 2." (CoU. Nab.)

legada por senhora em testamento mandou-se
guardaI', npezar de contender o marido
desta para subjeitar a legataria em escravi
dão, malll'atando-a, e como. Provo 11
Outubro 1823 (Coll. Nab.)

dos e5cravos (ai aos presidentes de provincia.
encarre~ado promover, e como. Lei 20 Ou
tub 1'0 1823, ad. 2ft § 1.0.

de escravo ord enou o governo se procurasse
obter de um senhor por meios brandos
e honestos, recebendo outro em troca.
Vid. POl't. 1..• 13 Janei,'o 182ú (Coll. Nab.);
oulra promettida por meio do preço fixado.
Av. 1.° 8 Março 1830 (CDU. cit.)

liberto nascido no Brasil é cidadão Brasileiro.
Consto art. 6 § 1.; tem voto nas eleições
primarias, ad. 92 § 1. (los tI'. 26 Março
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182!~, cap. 1 § 6, 0.° 1. Lei 387,19 Agosto
18lJ6. art. 18); não nas de depu tados. se
nadores e conselheiros de provincia (exlinc
tos). ad. 9lJ § 2. (Instr. c:it. cap.2 § ü, n. °2.
Lei 387,19 Agoslo 18á6, art. 53 S 2.)

LIBERDADE individual foi garantida, e como ao
cidadão Brasileiro. Const. art. 179: e a da
expressão do pensamenlo, § 4 ; e a de cons
ciencia. § 5; formulas garantidoras de liber
dade individual em que casos se suspendem.
Const., § 35; não o podia fazer a regencia
em minoridade do Imperador. Lei 14 Ju
nho 1831, art.19 S 6.

dos Indios.- Vid. lndios e Porto L" 23 Llfal'ço
1825. C. Reg. 13 Maio 1808, &c.

dos cidadãos: são responsaveis, e como os
conselheiros e ministros de estado que con
tra ella obrarem. Lei 15 Outubro 1827,
art. 5.

compete aos donos de generos fixar-lhes os
preços. - V.id. Camams Municipaes. Lei 1
Outubro 1828, ad. 66 § 1.0.

libertos para sahirem das cidades, villas, po
voações ou fazendas e predios na Bahia,
devião sob que penas munir-se de passa
porte. Dec. 2.° (Res.) 20 Março 1829,
art. 3, 4 (CoU. Nab.)

individual: os crimes, e quaes contra elIa
commettidos, como serão' punidos. Cod.
Crim. art. 179 a 191; no crime do art. 179
accusa o promotor. Cod. Proc. art. 37, §
1. Av. 10 Julho 183lJ.

libertos são preferidos, e como para servir,
hem como os ingenuos, em estabeluimentos
publicos. - Vicl. Escravos. Re-s. 25 Junho
1.831., &c.

dQ. Imperio: para sustenta·la forão, e como
creadas as guardas nacionaes. Lei 1.8 AgosL1>
1.831, art. 1.. Lei 602, 19 Setembro 1850,
ar.t.. 1.

LIBERDADE: cada pessoa liue ou liberta quanto
pngaria de passagem ao ntravessar o I'io de
S. Franci co, na Ballia. Res. 25 Outubro
1831, art. 3.

libertos que não forem cidadãos Brasileiros
não podem desembarcar no Brasil, pOl'
qualquer motivo que seja, e sob que penas.
- Vid. Af,.icanos. Lei 7 Novembl'o 1.831,
ad. 7 a 9. Dcc. 12 Abril 1832, nrt. 7.

de um escravo do mosleiro de S. Bento da
cÔl'te mediante dinheiro mandou-se solici
tar. Av. 5.0 22 Olltubl'O 1.831 (CoU. Nab.);
de outro casado com filhos. Av. 1.0 1S
Novembro 1831 (CaU. cit.) ; um dos Fran
ciscanos. Av. 27 Janeiro 18á7 (Gaz. Off.
125, valo 1.)

- libertos não pagão os senhores meia siza das
quantias por que os libertarem, e porque,
nem ·taxa do legado de sua liberdade. Ord.
13 Novembro 1.833.

os libertos não são excluidos da guarda nacio
nal. Av. 27 Agosto 1834. Av. 28. o 9 Feve
reire 1838.

~ aos libertos estrangeiros não é applicavel o
ad. 118 do Cod. Proa. Av. 18 Março 1.835.

_ libertos vindos de fóra do Imperio não descm
barcão, nem residirâõ em qualquer provin
cia, quando no seu passaporte não constar
que são ingenuos, sendo esta qualidade
abona~la pelos consules nos paizes esb'an
geiros, donde vierem. Av. 9 Maio 1835.

libertos ainda quando sejão excluídos da guarda
nacional, só ao conselho de qualificação
compete verificar as provas dessa qualidade.
salvo direito ao alistado de recorrer para
o jury de revista. Av. 8 Agosto 1835.

suas carlas pngã.o sello. Ord. 14 Outubro
1.8.35.
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LIBERDADE: libertos que sahírero para fóra das
provincias em que residirem ou nellas via
jando, para não serem presos como escravos,
devem trazer comsigo c~\rta de liberdade,
mencionada no passaporte. Circo 10 Junho
1837.

libertos pretos crcoulos não são excluidos do
recrutamento. Av. 3 Novembro 1837; ma
xime sem occupação. Av. 30 Julho 18.&1
(Iom. 210.)

declara-se na matricula pela qual d'antes se
pagava a laxa. - Vid. ESCl"at'os. Dec. e Reg,
151, 11 Abril 18ú2 , art. 9, 10, 11; como
pagaraõ laxa tendo obtido a liberdade em
parle. Ord. 8.° 17 Janeiro 18M. Ord. 4h,
16 Março 18á8; nem paga meia siza, art.15.

genle liuc foi mandada empregar em certos
repnros da ponte grande da alfandega da.
côrle, sa1l'o os serventes. Av. 27 Julho
181. 3 (J01'11. 220.)

coneedeo-se a uma escrava da nação me
diallle ceda quantia. Av. 31 OutUbro 18ú6
(G~;;. Of{. 57, vol. 1.)

concedida em leslamenlo não paga decima
Ord. 1Hl, 10 Selembro 18/0.

decretál'ão-se fundos para pagamento dos es
el'aros pejo governo liberlados, vindos do
Rio Grande do Sul. Lei 51ú, 28 Outubro
181.8, art. 6, § 26.

soure eliminacflo de oleilor reconhecido li
berlo, e co~o tnl excluido de jurado. Av.
78,21 Março 18ú9.

- Sll as carIas que seJlo p:lgão. - Vid. Sello. Ord.
2." 3 Janeiro 1850.

probibido seguro sobre a vida de alO"uma
pessoa livre. Cad. Com. art. 686 S 1. ti

LIBERDADE: a clausula -livre de aVal,ia - que
:.;aranlias importa. Cod. cit., art. 714, e a
tilJ1'e de hostilidade - art. 715.

o S 13, art. 1 Decr. 22 Novembro 1851, não
comprehende como pertencente ás thesou
rarias a concessão de carlas de a1forria, que
só é do ministro da fazenda e por que. Av.
26 Março 1852 (Dia1'. S955.)

- os escravos libertados para serem isentos da
taxa, devem-se apresentar na recebedoria
as cartas. Av. 19 Maio 1852 (Diar. S99Q.)

LIBERTO. - Vid. Libe1,dade.

LIBRÉS. - Via. Casa (Real.) Dec. 20 Setembro
1822, &c. Dec. 29 dito,

LICENÇAS para fóra da cnpilania a militares de
linha ou milicias, sollicitavão-se pelo con
selho supremo mililar. Av. 24 Novembro
1808; limilado pelo Av. 24 Janeiro 1809.

sobre condições que impreterivelmente se
exigião para dar-se aos navios a de nave
gar. Av. 22 Novembro 1.809 (F. B01'g.Dicc.
Jm'. Licença.)

concedidas por causa do fundo de fardamento.
Alv. 12 Março 1810, S18 a 21; farão sup
primidas. Alv. 23 Julho 1816.

dos soldados regulárão-se, sem necessidade de
representações. Dec. 28 Março 1810.

concedidas por camaras , por quem erão sa
signadas. - Vid. Camm'as Municipalis. Provo
1.', 23 Julho 181ú; sobre emolumentos
deIlas. Verbo cito Provo 11 Setembro 1815.

para estudar na academia mililar concedião-5c
aos militares com soldo, obrigados á altes
tação de frequencia. Av. iS Agosto 181.4.
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LICE NÇAS regisladas com vencimento de soldos,
por praLica não interrompida, são descon
tadas no tempo. - Vid. nes. 6 Junho 1818,
pg. 335, cal. 1." (Colt. Nab.)

durante ellas o magistrado considerava-se
impedido, e por isso vencia propina.
Vid. Provo 7 Outubro 1819 (Colt. Nab.)

a militares de uma e outra linha só em casos
muito raros e de urgencia se concedião.
Av. 12 Fevereiro 1821.

de vendedores de cal, telha, tijolo e madeira
que contribuições pagavão. - Vid. P01·t. 11
Março 1822. (Colt. Nab.)

uma concedida convidou-se a cerlo juiz de fóra
não gozasse, por serem aproveitaveis seus
serviços. Av. 27 Julho 1822, annexo ao
Av. 2.° U Julho 1828 (Colt. Nab.)

a empregados não podia a juncta de fazenda
conceder, senão no caso de graves molestias
verificadas por altestados de dous medicos.
Provo L" 27 Maio 1823 (CoU. Nab.) - Vid.
Res. 27 Junho 1826 (Colt. cit.)

para lojas de carnes verdes concedia a ca
mara, e com que emolumentos. Provo 20
Novembro 1823 (Colt. Nab.)

do ordinario, sem a imperial não são bastantes
para que os parochos ausenles e sem resi
dencia venção congrua. Res .. 6 Junho 1827
(Colt. Nab.)

par~ eslare~ as lavernas aberlas depois do
S100 corrIdo, se prohibirão passar-se na
intendencia, annuJlando-se as passadas.
ParI. 2 Fevereiro 1828 (Ind. Alb. Licenças.)

dispensa de lapso de tempo, concedeu-se a
empregado de junela para recolher-se. Res.
3.' 2 Maio 1828 (CoU. lVab.)

LICENÇAS illimiladas para consenação fÓl'a do
imperio: sobre seus elIeilos quanlo á perda
do emprego por não comparecimenlo no
Imperio.- Vid. Res. 1.· 3 Julho 1828 (Colt.
Nab.)

a membros do supremo triLun aI de j usliça.
Lei 18 Se lembro 1828, art. !J, § 8.

para uso de armas. - Vid. Armas. Lei 22 Se
lembro 1828, art. 2 § 1, &c. Cod. Crim.
art. 298 § 3, &c. ; 299.

a escrivães e labelliães para lerem escreven les
juramentados. - Vid. Escrivães. Lei cito 22
Setembro, art. 2 § 1.

a mulheres menores para venderem bens de
raiz, consenlindo os maridos, são conce
didas pelos juizes de orphãos. Lei cito 22
Setembro, art. 2 § 4.

- para advogarem individuos não formados ou
que o forem em universidades estrangeiras.
- Vid. Advogado. Lei cito 22 Setembro.
art. 2 § 7. Heg. 3 Janeiro 1.833. art. 7
§ 5. Res. /'66, li Setembro 1847.

- a desembargadores e j aizes territoriaes para
sairem das relações ou dislrictos, e porque
praso concede o presiden te daql1ellas. Lei
cito 22 Setembro. art. 2 § 11. Reg. 3 Ja
neiro 1.833. art. 7 § 3. Av. 27 Junho 1835.
Ord. 2. 8 5 Janeiro 1846; e aos juize3 de
orphãos para casar com orpbiia de su a
jurisdicçãO. - Vid. Casamento, § cito, &c.;
e para servir dous officios, § cito

- a rereadores podem as camarilS conceuer, c
como.- Vicl. Camaras Memicipacs. Lei 1
Outubro 1828, art. 37.

para vencia de .s~ccos e moll13d.os. - Vid.
Camm'as Ai U7lCC!pacs. Av. ó JaMlro 1829.
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LICENÇAS pedidas por militares não são alten
didas não vindo informadas as pelições pelos
seus respectivos chefes. Circo 27 Maio 1830
(CoU. Nab.) ; e commandanles d'armas.
Dec. Reg. 293, 8 Maio 1843, arl. 7.

com vencimenlo de tempo e meio soldo aos
officiaes e inferiores desnecessarios no exer
cito, autorisárão-se. Lei 24 Novembro
1830. art. 7. Lei 25 Agosto 1832. arl. 10.

sem cllas largar o empregado publico o exer
cicio do emprego. ou excede-las é crime.
e como punivel. Cod. Crim. art. 157.

com vencimenlo de tempo e mei'O soldo, aulo
risou-se a favor dos officiaes, e inferiores
que excederem o completo do corpo de
arlilharia da marinha. - Vid. Al'~ilharia da
III aI·infla. Lei 25 Agoslo 1831, art. 8; igual
meo le os cabos, anspeçadas, artifices, cor·
nelas, lrombelas e soldados no exercito
sendo desnece sario. Lei 30 Agoslo 1831 ,
art. 5; e aos officiaes e inferiores, art. 11;
ilem aos officiaes da Armada. Lei 31 dilo,
art. 6.

a religiosO'S pOTa residirem f61'a de convento.
- Vid. Com'ento. Av. 3 Novembro 1831.

ae mililares como serão registadas.- Vici.
COl-pOS. Dec. Inslr. 6 Dezembro 1831, art.
11., Circo 72,20 Julho 1846. S 5.

de insli1uição de morgado; para venda de bens
de capellas ou mOI gados subrogando oulros
de igual valor; de uso de armas; para resi
dir em audiencia por procurador; para
cilaçno que direilos pagão. - Vid. Novos, &c.
Decl'. e 2 Tab., 25 Janeiro 1832.

com vencimento de antiguidade e meio soldo
mandou-se conceder aos o.fficiaes desneces
sarios na armada, e como. Lei 29 Agosto
1832, art. 7.

LICENÇA a empregados civis. - Vid. Emprega..
do,~. Lei 24 OUlu,bro 1832, art. 93. Lei 38,
3 Oulubro 18311, a-rt. 5 § 14. &c. - Vid.
Áv. 27 Junho 1835. Av. 3 Novembro 1835.
Av. 27 Oulubro 1836. Av. 101, 29 Agosto
1842. Av. 28. 0 18 Junho 1843. Ord. 1 Se
tembro 1843, &c.. Ord. á Março 18á5, &c.
Av. 13 Novembro 18á9, &c.

- a empregados de diversas repartições. - Vid.
nos respectivos lagares. ,

da policia: seus impostos.- Vid. Policia.

os officiaes militares que sem elIa se ausenla
rem do seu quartel, são considerados de
sertores, e como punidos. - Vid. Desertores.
Res. L" 26 Maio 1835, art. 1.

- a empregados de justiça. - Vid. Empl·egados.
Circo 12 Junho 1831. Circo 111 Maio 1845,
&c. Ord. 25 Junho 18á6, &c.; recommen
dou-se o -cumprimento da de 14 Maio 1845.
Av. 122, 18 Ouluh.ro 18/t8.-Vid. Empre
gados. Av. 58, 5 Março 18!t9, &c. Circo
179,12 Julho 18á9.

não necessilão os testamenteiros, curadores,
1.111.0res, administrado.res e outros na côrte
para pagamento de ~ecima ~os predios qne
adminislrarem. - VId. DecLma. Dec. Reg.
1.52, 16 Abril 1.842 art. 1.2 S 6.

- podem, e como conceder os commandan~es. de
armas. - Vid. Commandantes de Pl'OVLnCLGS.
Dec. e Reg. 293, 8 Maio 18/'3, art. 7. Av.
103, 25 Se lembro 1&45; explicado por
Circo 43, 16 Maio 18á6.

a empregados provinciaes. - Vid. Emprega
dos. Av. 31. 0 21 Junho 18M.

- para sairem das provincias os lentes ~os cur
sos jurídicos. -'Vid. ClLrsos 1uddtcos. Av.
1. o 5 Janeiro 1844, &c.
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LfCENÇAS que obtiverem 05 parochos dos seus
respectivos prelados, devem aquel1es parti
cipar aos presidentes. Av. 30.· 18 Abril
18álJ. Av. 16 Março 18h7 (GIlZ. 00'. 166,
voto 1.)

5.obre ingerencia da thesouraria nos emolumen
tos qne deHas se cobravão na secretaria da
presidencia. - Vid. Áv. 10 Junho IBM (lorn.
170.)

papeis para el1as podem ser sellados em
branco. - Vid. Setlo. Av. 35, 20 Junho
18M.

da camara municipal da CÔ1'te: cobrança de
seu sello approvou-se fosse feita pelo seu
lhesoureiro. Av. 25 Junho 18hlt (10m. 181);
passou para a recebedoria. 2 Port. 30
Agosto 18h8 (Cor. Mel'c. Suppl. 252.)

- a collectores. - Vid. Cotlectol'es. Av. 88, 1
Outubro 1844.

declarou-se que jlliz de direilo no gozo della.
dura n le sessões da assembléa geral de que
era membro. percebia os veflcimenlos de
seu ~mprf'go. Ord. 1lJ Novembro 184.4.
(.forno 318.)

a official de marinha com respectivos venci
menlos concedeu-se para tratar de seus in
teresses. Av. 2õ Novembro 1844 (lorn. 330.)

a empregados de repartição cio Imperio.-Vid.
Empl'egados. Circo 4 Dezembro 18M., &c.

concedidas a officiaes e praças de pret para
estudar na escola militar. - Vid. Escola
Militar. Av. 4 Março 18!~{>, &c. Av. 10
Março 1845, &c.

de p;uardas nacionaes que sello pagão. - Vid.
GUa1'da; Nacionaes. Ay. 34 12 Marco
1845 &.c. ' , •

LICENÇA de serviço a p;uard.as nacionaes. - Vid.
Alfandegas. Av. 28 Março 1845, &c.

a emprel!ados de fazenda. - Vid. Elllpl'egaclos
e Av. 10S. 1 Outubro 1845; dec!arOIl-se não
compreheoder os aposenlado • Ord, 121"
13 Novembro 184.5, - Vid. Av. U Feve
"eiro 18"6. Oec. h59, 27 JUlllO 1846, &c.
Av. 120, 26 Outubt'o 1846.

uma com vencimento por lres mezes conce
deu-se a um juiz de direito, no caso de ser
compntivel com o sel'viçll pnblico. Otd. 24.
Outubro 18h5 (Jom. 309.)

- a militares: como se deve PI'OC der com os
que findando-as. se não recolherem aos s us
corpus. Circo 29 Outnbl'o 184.5 ; aRf!;ravado,
e corno por Cil'c. 77, 1 Agosto 18-"6.

não especificadas no Re~. art. 32 que sello
pagão. - Vicl. Selto. Ord. 14.1, ~g Dezem
bro 1845 § 6. - Vid. O,.d. 89, 1.1 Ab,'il
184.9.

para recolherem-se generos subj eitos a direilos
gfll'aes em ar-ma?-ens e alfandegas. - Vicl.
Afundegase O,-d. 4. Q iá JaneÍ1'o 181,6.

a empregados da contadoria ~er31 e contl1ell1
rias da marinha. - Vicl. Contadol'ias. Dec.
Reg. 41,8, 19 M'êlio 18ltO, arl. 8.

uma por seis mezes com vencimento conce
dtlu-sC a um juiz de direito, Dão obslanle
não ter tomaria ainda posse do logar. Av. 8
AgQsto 18h6 (Jom. 226.)

- julgadas necessarias pelas junctas de saúde,
compete aos presidenle3 de provincia con
c.eder. Av. 16 Outubro i84.6 (Gaz. Olf. lt6,
voto 1.)

com vencimento aos juizes de direito embargão
aos juizes municipaes que os subslituão o
recebimento do ordenado. - Vid. Av. 21
Outubro 1846 (Gaz. Orr. 46, voto 1.) Av. 13lt.
11 Novembro 1846. Av. 6 Junho 1849
(Diar. 8132.)



LICENCAS.
( 386 )

LICENCAS.
UCE~ÇA sem declaração quanto a vcncÍmentos

inlcndem-se com elle, e por quanto tempo.
Av. 21 Oulubro 1846 (Guz. Olf. LtG, vol. :1.)

auuso da concedidas a imperine5 mnrinhciros
par'n mbarcarcm cm navios mercantes ala
Jb;iriio-sc, e como. Av. 27 Outubro 1846
(Goz. O(f. 51, ~'ol. 1.)

a officiaes do exerciln e armada para tomarem
assr.nto em assemhléas provinciaes. - Vid.
AssemblJos. Res. 14 Novembro 1846, &c.

ordenados dellas como se recebem por procura
ção. Av. 5 Janeiro 18A7 (Goz. Of!. 111,
vol. 1.) Av. 12 dito (Gaz. cit. 122.)

quando aproveilão ao juiz de direito removido
para perr.eher vencimento.-Vid. 01'd. 3,·
18 Janei1"o 1847 § 3;

a officiaes do exercito s6 em casos de necessi
dade, e porque, podem os presidentes con
ceder. A•• 3 Abril 1847 (Gaz. O(f. 179,
vol. 1.)

a empregados consulares: penas aos que sem
ellas se nusentarem.- Vid. Consules. 'Dec.
Reg. 520,11 Junho 18á7 , art. 56,57, 58.

uma concedida a um desembargador pelo go
verno, si caducava com a concessão de outra
pela pl'csidencia. - Vid. Av. 26 J.Yovembro
18A7 (Gaz. O(f. 179,1'01.2.)

cobcedidas pelos presidentes a magistrados
são, e como communicadas á respectiva
secrelal'ia de eslaoo. - Vid. Empl'egados.
Circo 23 Agoslo 1848 (Co?'?·. Mere.233.)

a mililares que fossem demoradas a apresen
lar-se por mais de um mez, mandou-se não
fossem cumpridas. Av. 5 Selembro 1848
(Con'. J1lerc. 253.)

LICENÇA. de bispos para casamentos. - Vid.
Casamento.

de favor a militares. - Vid. Empregados. Circo
72,13 Março 1849; declarada por Av. 12
Selembro 1849 (Dim'. 8213); eoncedeu
se a certo offieial para eonducção de sua
familia. Av. 19 dito (Dia?'. 8217.)

concedidas pelos prelados diocesanos que sello
pagão. Av. 199, 3 J\gosto 1849.

- para as corporações de mão morta fazerem
alienação. - Vid. Amortisação e Deer. 655,
28 Novembr'o 1849. Uecr. Reg, 83ll, 2 Outu
bro 1851, art. 44 § 3, ,49 § 2 (Dia?'.
8824.)

providencias sobre as passagens nos paquetes
a vapor dadas a individuas que vem ou vão
gozar licença. Circo á Maio 1850.

uma registada com vencimento por seis mezes,
concedeu-se a cirurgião da armada para
tratar da. saúde de sua familia. Av. 31 Maio
1850 (Diar. 844ll.)

- necessil50 os officiaes e gente de lripolnção
de embarcações para sahir destas, e passar
a noite fóra. Cad. Com. art. 5á5 § 2.

e o ulros impostos de navegação não se reputão
avarias, mas sim pIes despezas. Cad. cito
art. 768.

do capilão para arrumação de objectos em
barcados como influe Da contribuicão das
avarias. Cod. cit. art. 790. .

seu tempo aos juizes de direito como se conta.
Dec. 687, 26 Julho 1850, arL 1. § 1.

- que não por motivo de molestia, são excluidas
dos vinte annos para concessão da ordem
de Aviz. Dec. 092, 25 Agosto 1850. Circo
U2, 30 Setembro 1850.
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LICENÇAS a militares não devem ser cumpridas,
não estando selladas e com a nota do registo
por extenso. Circo 11.4, 11 Setembro 1850.

- não especificadas do art. 68 do Reg.: como
taes pagão seBo os titulos dos caixeiros des
pachantes a ajudantes. Ord. i15, H Se
tembro 1850.

concedidas conforme o 3rt. 145 do Reg. de
22 Junho 1836 que selJo pagão. Ord. 118,
13 Setembro 1850; ampliada ás demais
licenças que pelas alfandegas se costumão
passar. Ord. 120, 16 dito.

.
- aos empregados do correio quando se conce

derem, se entendem sempre cem o simples
ordenado, e não gratificação. Av. 1.24. 1.7
Setembro 1.850; declarado por Av. 155, 7
Outubro dito.

a guardas nacionaes e seus officiaes, em que
casos se concedem. - Vid. Guardas Nacio
naes. Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 1.9.

-:- para embarcações sem suspeita se destinarem
. a transportar colonos, como se processão.
, Dec. 708, 14 Outubro 1850, art. 35 a 41.

dos empregados do thesouro e thesourarias.
Dec. 736, 20 Novembro 1850, art. 55, 56.

- do juiz necessita o credor para ser admittido
a laucar nos hens do fallido. Dec. 737, 25
Nove~bro1850, art. 549, § lJ.

dos empregados dos tribunaes de commercio ,
como se notão em livro respectivo. Dec.
738, 25 Novembro 1850, art.53.

concedidas a officiaes com soldo por inteiro
não serão cumpridas pelas pagadorias e
tuesourarias, e só com meio. C,irc. 21.1.,

,- 25 Novembro 1850. Circo 27 dilo (IJiar.
8569).

III

LICENÇAS para ausentarem-se necessitão os com.
mandantes dos presidios Leopoldina e Santa
1.abeL Dec. Reg, 750, 2Janeiro 1851, art. 5
(Diar. 8678).

aofficiaes da armada: derão-se esclarecimentos
sobre a maneira dese intenderem. Prov.1i
Janeiro 1851 (Diar. 8634).

- como, e por que tempo p6de, á vista das leis
em vigor, o governo conceder ou prorogar.
Av. 13 Janeiro 1851 (Dim·. 8685).

- para entrar na fortaleza de Villegaigoon con
cedeu-se a lente de exercicios da escola
militar. Av. 28 Janeiro 1851 (Dia,.. 8621).
Av. 31 dito (Dim'. 8623).. .

dos proprietarios aos foreiros 00 arrendatarios
que seUo pagão. Av. 30 Janeiro 1851 (Dim·.
8619).

- na matricula de juizes munlclpaes, devem
estes mostrar que não tiverão inlerruPltão
por licença nos seus empregos. Circo 8
Fevereiro :1851 (Diar. 8625).

- como são expedidas pelas repartições geraes
do exercito eslacil)nado em S. Pedro do
Sul. Dec. Instr. 762, 22 Fevereiro 1851,
art. iO, S9 (Dim'. 815.49).

dos parochos a outros sacerdotes, e dos viga
rios para exhumação que seUo pagão. Av.
20 Março j~51 (Dim'. 8658).

- nos mappas relações ou informações, quando
se mencionarem as concedidas a militares,
deve-se mencionar o aviso e sua data. Ord.
n.039, 21 Março 1851 (Dia!'. 8653).

a coUectores e sens escrivães não se compre
heodem no art. 55 do Dec. 20 Novembro
i850. Av. 22 Março 1851 (Dia!'. 8658).

10
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LICENÇAS registradas: seu tempo se nãd conta
como de praça aos voluDtarios para promo
ção. Dec. Reg. 772, 31 Março 18&1, arts. 6,
19 (Dia}'. 8671).

.- concedidas a empregados de fazenda do mi
nisterio da guerra que desconto soífrem.
Dec. Reg. 778, 15 Abril 18õ1, arte 75
(Diar. 8í04).

- dos officiaes de saúde da armada. Dec. Reg.
783, 21i Abril 1851, arte 35 (Diar. 8748).

_declarou-se que depois do Dec. 20 Novembro
p. p. deixou de vigorar o arte 93 Lei 2.4
Outubro 1832, e passárão a reger-se pelo
arte 55 daq.nelle Dec., estando subjeitas
todas ás disposições do Dec. 2l!7, 18!J2. Av.
7 Maio 1851 (Diar. 8(91). Av. 22 Agosto
1851 (Dial". 8785).

- para G6rte de madeiras, e quaes se apresen
tão, para se passarem as guias ou manifes
los. Circo J. Junho 1851 (Diar. 8720).

- pelas camaras municipaes para exercicio de
industria commercial que seilo pagão. Av.
2.4 Julho 1851 (Dia1'. 8759).

- motivadas e temporarias são necessarias para
autorisar a residencia dos o,fficiaes da 2.·
classe do exercjto. Av. 8 Agosto 1851 (Diar.
8778).

- de empregados da repartição da fazenda fin
dando-se, suspende·se a continuação de
vencimentos até que se apresentem. Circo
18 Agoslo 1851 (Dial·.8782).

de favor a praças do exercito para frequenta
rem estudos. só o governo p.óde conceder.
Av. 5 8etembrq 1851 (Dim·. 8796).

da camara municipal da côrle a lojas, arma
zens, tavernas e mais casas de negocio e
outras que emolumentos pagaráõ. Lei 628,
17 Setembro 1851. arte 44, S2,3 (Dicl1'.
~802). .

LICENÇAS para abertura de escolas e collegios
na côrte. Res. 630, 17 Setembro 1851.
arte 1, S2, 8 (Diar. 8816).

- das camaras plUnicipaes não necessilãG OS.

hotieariQs matrienlados para exercer phar
macia ou abrir botica. Dee. e Re~. 824, 29
Setembro 1851 art. 56 (Dim'. 8837).

- para instituição ou erecçã.o de ordens 3.··
confrarias e irmandades. Dec. Reg. 834, 2 '
Outubro 1.851, art. 46, § 1 (Dia1', 8824).

_ são necessarias aos officiaes do estado maior
para residirem nas provine.ias, não estal!do
em seniço. Áv. 9 Fevereuo 1.852 (DLaT.
8927).

- a empregados de fazenda todas são concedidas
nos termos da segunda parte do art. 55 Dec.
20 Novembro 1850, conforme a Ord. 7
Maio 1.851 declarou. Av. 26 Fevereiro 1.852
(Diar. 892g); declarou-se c~mo deva inte.n
der-se restrietamente a refenda Ord. 7 ~lalO.

Ord. 28 Fevereiro 1.852 (Dial'. 8931.).

dos paroehos a ontros sacerdotes para casa- .
mentos, h~ptismos, &c., que sello devão
p~gar dçel,arou-se. Av. 1. Abril 1852 (Diar.,
89(4).

_ a empregados não podem vigorar se não da
. dala do cumpra-se com o sello. Av. 21 Abril

1852 (Diar. 8972).

~lCITAÇÃO de capatazias de alfandegas. - Vide
Alfandegas. na Re~. 24 Julho 1820, a de 10
Setembro 1821, &c.

LICORES •. - Vide Agttal'dentes, Bebidas.

LIDE pendente.- Vide Cod. Com. arte 19. Dec.
737, 25 Novembro 1850, arte l!26. - Acção
-caij~a.s, -pl·oceSSQs.

LIGEIROS, milioianos do Pará creadús pela C.~
Reg. 12 Maio 1798; seus corpos for-ao dis~

solvidos. Lei ~2 Agosto 1831.
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LIMPEZA.

LIGEIROS de Matto Grosso: seu corpo mandou-se·
organisar, e como. Dec. e PI. 22 Novembro
:1831; sua forca mandou-se elevar a oilo
companhias, e ~omo, dividida em caçadores,
marinheiros e artilheiros. Lei 25 Agosto
1.834., art. 4; executada por 2 Dec. 4 J a
neiro 1833; conservada ná Lei lI8, 3 Se
tembro 1833, art. 1, § 1. Lei 68, 28 Se
tembro 1837, art. 1., § 1.

:- do Maranhão: duas companhias se creárão. Lei
25 Agosto 1832, art. 5; executada por Dec.
e PJ. 22 Setembro 1832; conservado na
Lei 48, 3 Setembro 1833, art. 1, § 3. Lei
68, 28 Setembro 1837, art. 1, § 3.

- de Goyaz: companhia de 100 praças se man
dou crear. Res. 38,10 Outubro 1836, art.
1, § 3; execulada por Dec. e PI. 17 dito,
conservado,. Lei 68, 28 Setembro 1837, art.
1, S 3.

~ Vid. Corpos. Ded. 30.0 22 Fevereiro :1839.

LIMITES da villa da Campanha, Baependy &c.
em Minas Geraes, mandou-se regular. Provo
8 Julho 1811.

das provincias de Minas e S. Paulo, se mano
dou respeitar, como actualmente se achavão.
Av. 25 Agosto 1814.

, da França em suas fronteiras com Portugal
accordárão-se e para que fim. Trat. 20 No
vembro 1.815 (CoU. Nab.)

LIMITES da freguezia de Queluz e llaberavlI do
bispado de Marianna, fixárào-se. Res. 17
Maio 1.825 (CoU. Nab.)

a comarca de S. Francisco, que se achava,
incorporada á provincia de Minas Geraes,
passon para a da B ahia, Res. 15 Oulubro
1827.

destruição de cousas que distingão ou sepa
rf'm os predios, como será punida. Cod.
Crim. art. 267.

- das villas de S. Pedro de Cantacrallo e Nova
Friburgo: sua convenção foi approvada.
Res. 7 Julho 1831.

e quaes d.o Imperio pelo sul e oeste, para se
averiguarem nomeou-se commissão. Av. 25
Outubro 1837.

da provincia do Rio de Janeiro e Minas Ge
raell, forão provisoriamente fixados. Dec.
297, 19 Maio 1843; item os de Sf>rgipe e
Bahia. Dec. 323, 23 Setembro 18.43.

da villa de Rezenda no Rio de J aneil'o, mar
cados na sua inauguração, mandou-se ob
servar. Dec. .408. 28 Maio 18h5.

entre o Brasil e a Republica Oriental do Uru
guay, nxárão-se. Trat. 12 Outubro 1.851
(Dim·. 8857).

- da chacara dos Invalidos na côrte, incorpo
rada nos proprios nacionaes. Provo 20
Julho 1816 (CoU. Nab.)

- do Brasil com a Guyanna Franceza pelo rio
Oyapock, fixárào-se. Conv. 28 Agosto 1817
(CoU. Nab.)

~ do termo de Olinda em Pernambuco dee1arÍí
r~o'se. Provo 1.- 6 Dezembro U1,7 (CoU.
Nab.) .

de capeUas, freguezias, comarcas, cidades,
termos do Imperio.- Vid. estas palavras;
Divisão.

LIMPEZA da cidade: sobre elIa se derão varias
providencias. Edit. 26 Março 1828. (171d..
Alb. Limpeza.)

-- concedeu-se privilegio para fabricação de va·
silhas de conducção de m:üerias fecaes na
côrte. Dec. 658, 5 Dezembro 18!J9.

50·
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LIQillDAÇlo

LIMPEZA das pnsoes da Cása de correcção da
côrte. Dee. Reg. 678, 6 Julho 1850, arts.
i33, 145, 146.

- de valias e canos de despejos, e das povoa
ções: para suas despezas oa côrte e pro
-vincias do 1m perio, e como applicavel, con
cerleu-se credilo. Res. 598, 14 Setembro
1850.

- das casas das thesonrarias da fazenda a qnem
incnmbe. D. Reg. 870, 22 No\'embro 1.851,
arte 38, § 1 (Diar. 8862)~

...... Vide Âsseio.

LINGUA portugueza e franceza: accordoo-se o
emprego exclusivo dellas 00 tratado com a
Prussia, 9 Abril 1828, arte i3.

- francer.a e ingleza devem saber peritamente
os consules do lmperio. Dec. Reg. 1á Abril
1834, art. 3. D. Reg. 620,11 Junho 18117,
art. 6; e os vice-consules, arte 16.

- na porlugueza são os facu1Lativos obrigados a
receitar, e como. Dec. Reg. 828, 29 Setem
bro 1851. arte 40 (Diar. 8837).

- nacional: nella devem ser escriptos os livros,
e quaes dos commerciantes, e quando em
estranha por serem de estrangeiros, como
serão traduzidos. Cod. Com. arte 16, 125;
das traducções quanto cobraráõ os inter
pretes do commercio no Rio de Janeiro: Dec.
Reg. 633, 17 Novembro 1861, arte 26 (Diar"
8855).

LINHA 1.& 2.& e 3.': seus corpos. - Vide Corpos.
milicias, ordenanças.

LINHO canhamo. - Vide Av. 13 Marfo. ii
Abril 1809 e Porto 1: 20 Âb,·il. 20 Junho.
Provo 31 Agosto. Porto 6.& 22 Setembro.
Provo 5 Outubro 18211 (CoU. Nab.) Av. 27
SetembIO 1834. Av. 6, 1(1 Julho 1837.

LINHO de 1mbanba. - Vide Av. 7 Junho 1809
(CoU. Nab.)

LIQUIDAÇÃO de bancos, companhias, damnos
e perdas, dividas publicas e particulares.
m ultas.-Vide estes termos nos seus respectivos
lagares; so'bre companhias.- Vide mais D.
Estal. 791, 30 Maio 1851, art. 6, 16
(Diar. 8730).

de indemnisação devida por conductores de'
generos e commissarios de transporte. Cod.
Com. art. 107.

- de sociedades commerciaes. - Vide Cod. cito
art. 302. § 6; 309, 310: no caso de disso
lução art. 335. S 6, 339, 34.4 a 353; no
caso deste ultimo arte não se dá restituicão
de menor. Dec. 737, 2õ Novembro 1850.
art. 59!1, S 1; de avaria grossa, arte 787,
788; de casas fallidas, arte 855 a 872 e
Dec. 738, 25 Novembro 1850, arte 162.
164, S 4; 167,169 a 171, 186,187.

- prestada justifica, e como o arresto. - Vide
Dec. 737, 25 Novembro 1850, arte 321, S
5; como se processa e julga, art. 603 (é
formula e termo essencial. Dec. 737 cito
arte 673, § 10) a 606 ; das sentenças do'
arte 506 não ha aggravos, arte 669, S12.,

em execuções fiscaes se não admitte, e porque.
Iostr. 31 Janeiro 1851, arte 31 (Diar.'
8639).

- da divida activa de testamentos promoveu-se,
e como. - Vide 2 Ord. 30 JUlllO 1851 (Diar'l
8765).

- de dividas passivas e activas da fazenda para
evitar a prescripção. como terá logar. -'
Vide Dec. 687,12 Novembro 1851, art. 3,
7 S 2 (Diar. 8844).

tlas multas commerciaes. impostas pelo Cod. '
arte 89, 90, como se fará. D. Reg. 862.
~,5 Novembro1851, arte 9, 10 (Diar. 8855b
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I.ITIGIOS

LIQIDDAÇl0 de divida de exercicios findos a
repartição que fizer deve declarar porque
razão se não pagárão. Av. 21 Fe'ierelfO
1852 (Diar. 8925).

LIQUIDOS prohibidos : seus contrabandos devião
ser vendidos em hasta publica e reexporta
dos. Provo 1 Março 1819 (Ind. Alb. Contra
bandos).

- contribuição sobre elIes, e como para as
casa!l de caridade. - Vid. Casas de ca,-idade.

espirituosos: seus direit~s. - Vid. Bebidas,
e como se despachão , VIsto o art. 263. Reg.
22 Junho. - Vid. Alfandegas.

- sua diminuição e derramamento se não com
prehendem na responsabilidade do seguro.
Cod. Com. art. 711 , S 5.

- privilegio concedeu-se á propriedade e nso do
processo para evitar o escoamento d~lles em
l'asilbas de madeira. Dec. 730. 13 Novem
bro 1850.

LISTAS de votos para eleições. - Vid. Eleições e
aI diversas pqlavras sob,'e que versarem.

LISURA e sinceridade no trato e negocio com os
Indios, se recommendou aos presidios mi
litares á margem do Araguaya em Goyaz.
Dec. Reg. 750, 2 Janeiro 1851, art. 4 S
9 (niar. 8678).

LITHOGRAPHIA: para augmentar e aperfeiçoar
sua officina no Rio de Janeiro, foi o go
verno autorisado. Res. 14 Junho 1830;
animou-se, officiando-se aos diversos minis
tros de estado, para que nella mandassem
fazer todos os trabalhos de que· se podesse
encarregar. Circo 1,4 Junho 1,836; mandou-se
mudar para salão na escola militar. Av. 4,
suspenso por Av. 11 Dezembro 1848 (Diar.
79ô5, 7974) ; providencias para seu melhor
andamento, e quaell. Av. 26 Setembro
!8óO (Diar. 8523).

LlTHOGRAPHIA: lithoF;rapbo quando é respon
savel, e por que crimes, e como pelos es
criptos que publicar. Cod. Crim. art. 7,
S1 ; UO, 99, 119, 230, 261, 277 a 279,
303 a 305, em quaes accusava o promotor,
art. 312.

- na formação da culpa de abuso de sua liber
dade como se proceda, e qnal o seu dis
tricto. - Vid. Culpa; na accusação e sen
tença, como. Cad. Proc. art. 252, 271.
(Av. 13 Abril 1835. Av. h Fevereiro dito,
e 4 e 6 Outubro 1831.); 272 a 271.. Reg.
120. 31 Janeiro 181.2, art. 385.

- isenção de direito para despacho de uma per
tencente a particular, indeferiu-se, e por
que. Av. 8 Novembro 1851 (Diar. 8843).

LITIGIOS sobre bens de raiz, como rendas an
nuaes, pensões e locações de mais de dez
annos do marido com outor~a da mulher,
conforme :I Ord. Lei Ú, 1. 1.8, S8. - Vid.
Res. 16 Fevereiro 1.818 (CoU. Nab.) Cad.
Com. art, 24, tit. un. Dec. 737, 25 No
l'embro 1850, 3rt. 67, 56.

- desembaraçados deHes devem ser os titulas
do governo ou de particulares, e quaes que
o banco commercial do Rio de Janeiro des
contar. D. Estai. 187, 23 Junho 181.2, art.
64; bem assim os penhores, art. 57; item
da Bahia. Dec. Estat. 1.38, 13 Novembro
1865, art. U, S2, 3, 22; item do Ma
ranhão. Dec. Estat. 597. 24 Março 1849,
art. 1.4, S 2, 3; 22: ilem da caixa com
mercial da Bahia. Dec. Estat. 664, 18 Ja
neiro 1850, art. 12, S 2; 19: item do do
Brasil. Dec. Estat. 801, 2 Julho 1851, art.
66, S1; 67, Si (Diar. 8742).

- conlra o navio e capitão não póde intentar
individuo algum da tripolação, antes de ter
minada a viagem, salvo, e quando a res
cisão do contracto. Cod. Com. art. 557.

commerciaes intentados. ou que de novo se
intentem, não ficão suspensos em seu an
damento ordinario pela moratoria conce
dida. Cod. cito art. 903. Dec. 7a7, 25 No
lembro 1860, art. 577, S 3.
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LIVROS

LITIGIOS: liligiosa torna·se a cousa commercial
com a cit:lção inicial da causa. Dec. 737,
25 1 ovembro 1850, art. 59.

- havendo sobre a divida commercial, tem
logar o deposito em pagamento. Dec. 737
cito , arte 393, § 3.

sua instancia commercial cessa, fallecendo
qU:llqucr dos litig-anles, e como proseguirá.
Dee. 737 cit., arte 403.

- considerão-se alienados em fraude da execu
ção commercial os bens litigiosos. Dec.
737 cit. arte 49ft, § 1; 572, 574.

sohre bens de testadores. - Vid, D. Reg. 83ft.
2 Outub1'o 1851, a1'f. 34, § 1 (Diar. 882ft).

- Vide Acção-causa-p1·oGesso.

LITIS- consodes commerciaes podem dizer afinal
por um só advogado denlro do mesmo lermo.
Dec. 737, 25 Novl3muro 1.85.0, arte 227.

LITISCO TESTAÇÃO. - Vide Contestação.

LITISPENDE 1 IA: quando deHa se considera
. livre a propl'iédarJe desaprílpriada por uti

lidade publica geral ou municipal da côrle.
Res. 353, 12 Julho 1845, arte 31..

a cilacão inicial da cau·sa commercial a induz.
Dec·. 737, 25 ovemuro 1.850, arte ,.59.

- sua ex ei ç-'o lem logar nas causas commer
ciaes, e COfllO. Dec. 737,cit. , art. ?4, § 3,
art. 77 a 80, 92, 93.

- a l~oposlçao da acção re cisoria do conlracto
não a induz para a acção de dez dias prove
nienle do mesmo contTacto. De·c. 737, art.
255.

Vid. Lide.

LIVRAMENTO dos presos, como cm correição
promoveráõ os juizes de direito. - Vide Dca.
RI'gim. 8~lt, 2 Outub1'o 1851, O1't. 31, S 6
(Diar'. 8823).

LIVRARIA do finado conde da Barca, mandou-se
incorporar aos proprios nacionoes. Porto 12

.. Julho 1822 (Catt. Nab.)- Vide Bibliotheca.

LIVRE. - Vide Libmlade.

LIVREIRO: a um estrangeiro no Rio de Janeiro
se mandou despachar livres os instrumentos
do seu officio. PorL 1.. 17 Maio 182li.
(Cott. Nab.)

L1VROS de soccorros. - Vide Á1'mada. Ord. 1..
2 Maio 1809, &c.

- dia rio e mestre dos negociantes e mercador,es,
de retalho pagão sello, e qual, sob pena de
nullidade, e como. - Vide Sello. AI v. 1 7
Junho 1809, § 1.-Vide Porto 1 Mal'ço
1811, § 1 (Coll, Delg.); item os das ca
maras, notas de tabelliães, escrivães di
ve,l'SOS, distribuidores, irmandades, con
frarias, ordens terceiras" baptismos, casa
·mentos e obilos e outros, e quaes, § 2.
Lei 59, 8 Outubro 1833. Tab. lustro 11, No
:vembro 1833,' arts. 2, 3. Ord. 27 Julho
:1837. Dec. Reg. 355, 26 Abril 18Ml, arte
21. Av. 63, 13 Maio 184.8. Av, 13'0, 31
-()olnbto 1848. Av. 19 Novembro 18.&9 (Diar.
.8261). Av. 3. 0 4 Janeiro 1850. D. Reg. 681,
;10 Julho 1850, arte 37. Ord. 80,22 Julho
1.850. Ord. 198, 8 Novembro 1850. Av.
15 Fevereiro 1851 (Dim'. 8628). Av. 28
Jull~o 1851 (Diar. 8759); reduzido o dos
negociantes. Lei 628, 17 Setembro 1851.
lart. 2,7 (Dia.1'. 8802). Av. 14 Outubro 1851
(Dia,.. 8829).

~ diárió devião pelo meD:os 0,8 faIlidos apresen
, 'taro - Vide Dim'io. Alv. 29 Julho 1&09, §

,~;,ampl. ,p.E:lo Alv. 8 Agosto 1811 ,(Gatt.
Delg.)
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LIVROS

LIVROS e papeis de subditos Inglezes com qU0
formalidades se poderáõ examioar. Tra t.
19 Fevereiro HnO. art. 7. Trat. 17 Agosto
1827, art. 5; item os dos Prussianos. Trat.
9 Abril 1828 , art. 2.

- man.dou-se cassar um publicado pelo bispo
de Elvas em desobedieucia ii Real Ordem,
sendo asperamente reprehenilido. - Vid.
Bispo. C. Reg. 2 Março 1810.

- da carga ou portaló de navios mercantes. 
Vid. Embm'cacões mel'cantes. Alv. 20 Junho
1811 , § 1, 2: &c. - Vid. Insir. 31 111m'ço
1827, § 16, infra.

- para venda de certos contra Napoleão se con
cedeu privilegio. Provo 8 Agosto 1811 (Per.
Sz. Dice. Jur. Livro); foi pr hibido outro
sobre o gabinete secreto de S. Clond. Av.
Ó Outubro 181.1 (Dice. cit.); permittio-se a
publicação dos que fossem uteis e proveito
sos as artes e aos povos. - Vid. Av. 5 dito
(B. Carn. addit. i. o; prohibio-se o intitu
lado Conheça o mundo os Jacobinos. Edit. 13
Março 1815 (CoU. Delg,); item iJ1ilagl'e que
fez N. S. J. C. Edit. 24 Fevereiro 1816
(CoU, cit,)·; item Dissel'tações de Pr. José de
S. Cyrillo Carnei1'O. Edit. 12 Jnlho dito
(Pel'. Sz. Dice. J w'.): o Livro intitulado O
Portuguez foi prohihido. Prov.. 9 Julho
1818. - Vid. Obl'as.

- de mercadores de inteira fé e probidade, em
f6rma legal e mercantil, fazião prova semi
plena. - Vid. 6ompanhia. Ass. 357, 26
Abril 1817 , &c.

iua isenção de direitos.-Vid Importação. Av.
26 Janeiro 1819, &c. POl'I. 14 Oulubro
1826. Res. 15 Novembro 182í ; forão i eo
tos de direitos. Lei 1ó Nov mbro 1831,
art. 51, § 4; fixárão-se para elJes os direi
tos das outras mercadorias, e quaes. Lei
98, 31 OUlubro 1835, art. 9, ~ 8; sendo
despachados por factura. Reg. 22 Junho
1836, art. 216 (Colt. Planch.); limllíida
aquella lei pela D. O 70 de 22 (hltubro 1836,

art. H. Cil'c.16 Novembro 1836; declarou
se que não eriio isenlos de direitos com a
execuçiio da nova paula. Ord. 3.' 13 Ja~

neira 1845; regulou·se seu despacho livre.
Dec. nego 633, 28 Agoslo 1849, art. 1, §
14, 15,17,1.8; art. 2, Si, 2; art. 3, art.
9,10.

LIVROS de protocolos de audicncias devem os
escrivãt's ler, e para que fins, e como, e
leva·los ou manda·los ás alldieocia . - Vid.
Escrit'áes. Alv. 4 Junho 1823, § 1.

de registo dos corpos do exercito. - Vid. COI'.'

pos e Po-rt. 15 FevC1,eil'O 1323, § 1 3 2. Dec.
Inslr. 6 Dezembro 1831. Av. 26 Outubro
1.849 (Diar. 825ú), Circo 239', 29 dito.
Provo "l./ií, 21 Noverobro 1849. Dec. Reg.
722, 31 Março 1851, art. 13, S 5; 14,
15, 35 (Diu1·. 8671).

de negociantes em que casos poderião ser
esles obrigados a apresentar por occasião
dos seqoel'-lros ordenados em propriedades
porluguezas. Porto 28 Julho 1823 (Colt.
Nab.)

- podem livremente imprimir-se, publicar-se,
vender e comprar, e cllmo. - Vid. Imprensa.
Prúj. 2 Ouluuro 1.823, § 2; mandado ob
servar por Dec. 22 Novembro 1823, &c.

de juramenlo da Constiluição. - Vid. Consti
tuição. Porto 26 Janeiro 1825, &c. Dec. 4
Agosto 1831.

de carga de embarcações portuguezas, como
e para que fim se mandou attender nas
reclamações. - Vid, Embm'cações mercantes.
Instr. 31 Março 1827, § 16, &c.

- mestre de matricula dos officiaes do exercito.
- Vid. Exe,"cito. Dec. Iostr. 27 Novembro
1827. Dec.lnstr. 31 Janeiro 18;}2, art. 6,
&c.; allerado pGr Dec. lnslr. 72, 3 Abril
1841. Dec. Reg. 722, 31 Março 1851, art.
U, § 5; 1!-, 15, 35 (Dial'. 8671).
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LIVROS de camaras monicipaes. - Vid. Camaras
e Lei 1 Outubro 1.828, arts. 49,50. Av. 9
Setembro 1829, S 1. Av. 22 Julho 1831.

de lançamento das multas de jurados. - Vide
Jurados. Lei 20 Setembro 1830, arte 43.
Cad. Proc. art. 313. Lei 261 , 3 Dezembro
1841, art. 104, &c.

de notas dos escrivães de paz. - Vide ESCl'i
vães. Lei 30 Outubro 1830. arte 2, &c.

d~ avaliações dos novos direitos, do registo
das leis e dos officios e mercês. e das cartas
e alvarás. - Vide Clwncellm·ia. Lei 4 Dezem
bro 1830, art. 11, &c.

- para a bibliolbeca publica de Olinda. - Vide
Bibliothecas. Res. 7 Dezembro 1830, arls.
á, 5, 6.

- para bibliotbecas dos cursos juridicos. - Vide
CUTSOS Jm'idicos e Lei 9 De%emb,'O 1830,
arl. 7.

o:fficiaes, o empregado publico que cancellar
como será punido. Cod. Crim. art. 129,
§ 8.

- judiciaes: quem deHes tirar folhas como será
punido. Cod. cit. art. 265.

para designação do estabelecimento de im
prensa, lilhographia ou gravação. - Vide
lmp,'ellsa. Cod. Crim. art. 303. .

de notas servem para o registo das apolices de
seguJ;"o. Res. 26 Julho 1831, arte 7.

de ponte cm todas as repartições de fazenda.
- ido Lei AOUtUb,'O 1831, al'ts. 101, 10á,
107.

para naturalisação de estrangeiros quaes de
vem. as cam aras ter. - Vide Cidadão. Lei
23 Outubro 1832, arts. !J, 9, 10, 12, &c.
Av. 6 Outubro 1847 (Gaz. Off.132, vol. 2).

LIVROS das parochias, maxime dos baptismos,
casamentos e obitos. são altendidos na ava
Jiação para lotação dos beneficias. - Vide
Beneficios. Dec. 10 Abril 1834 , art. 3, § 3.

- para registo dos actos do poder legislativo e
executivo. - Vide Dec. Reg. 1.· 1 Janeiro
1838, a,'/s. 21·, 22. Av. 11 Julho 1846
{Jom. 222), não pagão sello. Av. 8 Novem
bro 1849 (Diar. 8249).

da contabilidade e p.scripturação dos bens de
defuntos, ausentes, vagos e do evento,
.como serão. - Vid. Bens de defuntos, &c.
Dec. Reg. 160, 9 Maio 1842, arLs. 5, 6,
Sá; 7 a 10,19,23,45.

qHe porte vagão nps correios. - Vid. COrl'eio.
Dec. 254, 29 Novembro 1842, art. 3; dos
Jivros de talão se cartão os conhecimentos
dos seguros, art. 15. Dec. Reg. 399, 21
Dezembro 1844, arts. 185, 186, 198.

de regista das companhias de imperiaes mari
nbeiros.- Vid. Mm'inheiros. Dec. Reg. 30lJ.
2 Junho 18ú3, arts. 10 a 12; de soccorros
arts. 22, 47, 50; de termos de ajuste de
fornecimentos art. 62; de escrípturação do
quartel mestre arls. 68, 69, 70, 72.73.

- dos corretores. - Vide Cot·retores. Dec. lt17,
1ú Junho 1845, art. 6. Dec. Reg. 648, 10
Novembro 1849, arts. 21, 22, 35, 47 a 50,
58, S 1. ; 60. Cad. Com. arls. 51, 52. 65.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 309; §
3. Dec. Reg. 806, 26 Julho 1.851, art. 6;
11. a 13; 23, 35; 39, U, § 1; /'3; /,4
(D iar. 8764). Dec. 807, 808, 27 e 28 dito
(Diâr.8766).

das contadorias de marinha. - Vide Contado
rias. Dec. Reg. 436, 2 Outubro 1845, arts.
7; § 6 , f 1; 8, 1f I § 2; 4; 13, 14, § 1, 2;
19.

de arrecadação do se110. - Vide Setlo e Ord.
121, 29 Outubro 1845.



LIVROS

( 399 )

LIVROS

LIVROS de qualificação e outros em eleições. 
Vid. Eleições. Lei 387; 19 Agosto 1SlJ6,
arts. 1.5; 21, 24, 27, 36, 37 , 43 , 61, 67 ,
79; 96,103; 119. Av.10i, 102, ~9 Ap;osto
18lJ8. Av. 16.°; 16 Janeiro 1849; 35, 8
Fevéreiro dilo; § 8; 9. Av. 37j 13 dilO,
S5. Av. 2 Agosto 1850, S3.

de registo de hypolhecas. - Vi.d. Hypathecas.
Reg. 482, 1á Novembro 18á6; arls. 7; 10
a 12, 16; 18,22 a 25,27, 30. Av. 30 No
vembro 1.846 (Gaz. Dff. 79, valo 1).

1llestre dos officiaes da armada; approvou-se
seu modelo. Av. 28 Julho 1848 (Can'.
lIferc. 210).

dos arrematantes de rendas publicas onde se
guardão. Ord. 65, 9 Março 1849.

- seu exame ordenou-se; e como pllN arreca
dação do imposto d;l siza, - Vid. Sizq., Ord.
182; 1.6 J Qlho ~849.

da secretaria do governo indicando as direcções
dadas aos registos de mercês, graças e em
pregos requeridos. ~ Vid. Dec. 632, 27
Agosto 1849, al't. 11.

'-=" do çorpo de fuzileiros navacs. - Vid. Fazilei
ras.-Av. e Tab. ~55, 17 pez.embrQ 1849.

de com,merciantes, e quaes, como serão es
cripturados, e guardadps; e qual a sua fé,
causas de ex:hibição e exame, e sob que
penas. - Vid. Cad. Com. al'ts.10, S1, 3;
H a 20,23 a25, 77,122, § 5; á32, 433.
Dec. 737, 25 Novembro 1850 , arts. 141, §
2; 151, 351, 352, 357. Dec. 738 dito, ar[s.
18, § 1, 7; 31, .§ 5; 35, § 2; 96. - Vid.
Av. 30 Abril 1862 (Dim', 8979).

elQS pgenles.de lejIõ,es.. - Vid. Cad. cito art. 71..
Deç. 737 eit. • art. 18, .§ 7. Dec. Reg. 858.
10 NoveJllbro :1.851, art. 28 a 31 (Dim'.
8852).

III

LIVROS dos trapicheillos e administradores de
armazens de deposito. Cad. cito arts. 88.
90.. Dec, 738, 25 Novembro 1850, arl. 18,
§ 1, 8. Dec. 862, 1..5 Novembro 1851,
art. 1 (Dia,'. 8855).

- dos commissarios mercantis. - Vid. Cad. cito
art. 1.85.

- a declaração ou avel'bação em livros de esla
ções publicas opéra lradição symbolica mer
canlil...- Vid. Cad. cito art. 200, § 5.
Vid. Dec. 737 , 25 Navemb,'a 1850, art. 151,.

~ de ass.ociações mercantis, podem SPl' exami
nados pelos socios. - Vid. Cad. cito al·t. 290.

com expressão nós ou npsso provão sociedade,
e como. Cad. cito ad. 305, § 6; no caso
de dissolução de sociedade como se deposi
taráõ, art. 352.

de lançaIPenlQ de prote~los Q.e lelll'as. - Vid.
Cad. cito arts . .&08, 410.

- de carga, receita e despeza, e dia rio de nave
gação. devem ter as embarcações, e como
escripturados, &c, - Vid. Cad, cito al·t. 501
a 504, 506, 508, 535, 5hú, 694. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. ilJ1, § 3. - Vid.
Circo n.O 10.° 7 Maio 1852 (Di.a,', 8986).

- suas avarias quando estão ou não a cargo do
segurador. - Vid. Cad. cito a,'t. 711, § 8,

de fallidc;>s de que procedimento são objecto.
-Vid. Cad. cito arts. 809,811., 81ll, 817,
818, 833, 8ú5. 859, 851 , 899. Dec. 738,
25 Novembro 1850, arls. 31 § 7; 157 S6,
7; 158; ~64, § 1, 3; 168.

- de r!3gislo publico do commercio e dos respec
tivos tribunaes. - Vid. Cad. cito tit. uno art.
11. Dec. 738, 25 Novembro 1850, arts.
31, § 4, 5; 35, § 2; 37 , § 8; 5 O a 53.
54 , 58 a 62, 70, 71. 85.
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'LI VROS e quaes, e como se perm iltem aos presos
da casa de correcção da côrte. - Vid. Casas.
Dec. Reg. 678,6 Julho 1850, arts.13, '19,
22, 27; sobre os tio eslabelecimento, arts.
113, S6: 114, § 4: 117, § 3.

de eleições dos collegios commerciaes. - Vid.
Dec. 696, 5 Setembro 1850, m't. 14.

das secretarias das junctas de commercio. 
Vid. Junctas. Dec. 738, 25 Novembro 1850,
arts. 83, 85, 97.

de commercianles ainda não matriculados,
mandou-se, e porque admillir a rubrica,
fundando-se nos arts. Ú e 90S do Cod. Com.
Decis. do Trib. da côrle em Ord. 21 Ja
neiro 1851 (Dia)'. 8603).

- sobre sua escripturação conforme os arts. 11. '
12 e 14. do Cod. Com,: tomou-se decisão
no tribunal do commercio da côrle. Decis.
em 27 Janeiro 1851 (Dia)'. 8612.) Decis. 3
Fevereiro 1851 (Dim'. 8616).

de commercianles: concedeu-se ao tribunal
da côrtlt ter na sua secrelaria o sello dos
diLos livros. 2 Av. 5 Fevereiro 1851 (Dim·.
8622).

me 'lre do corpo de saude do exercilo. - Vid.
Dec. Reg. 7ô3, 22 Fevereiro 1851 , art. 29
(Dim" 8650).

lie ponlo de empregados da alfandega da côrte.
- Vid. AI. 27 Ftve?'eiro 1851, S 4 a 10
(Dim·. 863ô).

da flPcebedoria do município da côrle , e quaes
t' mandou fossem recolhidos ao thesouro

para liquidação. - Vid. Recebedoria. Circo "
DezPll'~bro 1850 e Av. 2oi\ilarço 1851. Instr.
27 diloarls.l, 2,7. Ord. 6. Circo 37,10
Dezembro 1851 (Dim', 8869,) Ord. 9 dito
(Diol'. "SiO),

LIVROS da contadoria ~cral d~ g'llerra. - Vid,.
Contadoria. Dec. Reg. 778. 15 Abril 1851.
arl~. 8. § 3; 11, 13 , ~ 1 ; H. 16, § 3, 6;
22, § A; 23 , 27, 28 (Dia)'. 8699) ; 51, 56'0
65, 81 (Dim·. 870á).

de companhia de seguroo. - Vid. Dec. Esta.
779, 15 Ab1'il185l, art. 1.4. (Dim'. 8690.)
Dec. Estat. 791, 30 Maio 1851, arls, 11 ,
19, 31 (Dim·. 8730).

de reparlições publicas: os termos nelles ins
criplos de fiança a lhesoureiros, &c. não
se considerão escripturas para pagarem o
seilo respectivo. Av. 2lJ. Maio 1.851 (Diar.
8707).

de assentos de enterramentos na coete. - Vid.
Dec. Reg. 796, H Jttnho 1851, arts.19, 2lJ.
(Diar. 87ó5).

dos devedores responsaveis ao thesouro por
dinheiros publicas devem elles apresentar,
e como, e sob que penas. Lei 628, 17 Se
tembro 1851, art. 36 (Dim'. 8802.) Dec.
870, 22 Novembro 1851 , art. 1, § 4 (Dim'.
88(2).

de matricula de medicas, cirurgiões, botica
rios, dentislas e parteiros - na J uncta de
llygiene Publica e repartições annexas e
Camaras Municipaes. Decr. e Reg. 828, 29
Selembro 1851, arts. 28,33, 35:-de registo
das receitas e como escripturados, art. 44;
para lançamento das vendas de substancias
venenosas, arls. 69, iO:-oecessarios para o
serviço das diversas estatisticas da repartição
da J unda, art. 83 (Diar. 883i).

quaes servem para a correição dos juizes de
direito, e quaes a ella são subjeitos. Dec.
Reg, 834., 2 Outubro 1851, arls. 10, 11 ,

_ 1.7, 21,22 (Diar. 8S22); 27§ 2 a 1.3 (Dim'.
8823), al'ls. 35, § 3; !t3 , ú4, § 1., 7: ú6,
§ 6; ú9, § 1 (Dia,'. 8824).

como traduzem, e quando os interpretes do
commercio.-Vid. Dec. Reg. 863,17 No
vembro 1851, arts. 10, § t; art. 1.1 (Diar.
8855).
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LIVROS das thesourarias de fazenda. - Vid. The·

sourarias e Dec. Reg. 870,22 Novembro 1851,
ar'ts. 6, 12,13, § 1; 15, § 3.7,11,12;
~1.; S 11; 33, S 8,38; 1; h7 (Diar.
8862).

da cômpanhia de seguros maritimos -Bom
Conceito-podem os respectivos socios exa·
minar. Decr. Estat. 852, 25 Novembro 1.851
art,H (Diar. 81:l72.)

- para pagamento de dividas de exercicios fin
dos pelas the,ourarias.-Vid. Thesolwal'ias e
Ci"c. 38, 10 Dezemb,'o 1851. aI'l. 1.1.- Vid.
Av. 1.7 Ab,·il1852 fino (Diar. 89i1); e para
outras, arts.12, 13 (Diar.8869.)

do TlJ.eSO!ll·o- Cadêas -Sec/'elm·ias de Policia
e de Estado -Fianças c/,iminaes - Commis
sal'iado - Arsenal de marinha - Decima ur
bana-Provedorias. - Vid. cada uma destas
palavras.

ou roes de culpados. - Vid. Béos.

de matricula de guardas nacionaes. - Vid.
Glla7,das N acionaes.

de distribuição nas relações. - Vid. Relações.

- de alvarás. - Vid. Secreta7·ias.

de receita no desp3,Cho maritimo.-Vid. Meza
de, &:c.

de despachos liV1'es. - Vid. il1ezas.

de e-scripluraçüo de bens dtl d~fun los e <Jusentes
lião isentos de se11o. Av, 27 ~1<Jrco 1852
(Dim" 8959.) .

dos carcereiros nem um sello P:J"iio. A.. 5
Abril 1852 (DiClT. 8904.) n

LOCAÇÃO e conducção enlre particulares, ba
vendo esterilidade, não obriga a prestação
de renda, conforme a Ord. L. ú, tit. 27.
Vid. Ar7'endamenlo. Res. 5 J 111110 1812.

sua natureza conservão os arrendamentos.
ainda que de lon~o tempo, con(ol'me o Alv.
3 Novembro 1757. - Vid. A/Tendamimto.
Res. 30 Julho 1.813.

de mais dez annos se considerão bens de raiz
(O. L. 3, til. ú7, pr. e L. h, liL. ú8. § 8) •
para e1feilo de ser nullo o litigio sobre ben~

desta nalureza, sem expressa oulol'ga da
mesma. Res. 16 Fm'ereiro 18 L8. (CoU, N ab,)

- judicial jlll~ou-se, e porque desnecessaria em
bens sequestrados e com procurador no
meado pelo proprietario e autorisado por

" consulta. Res. 1.1:1 Maio 1.824. (CoU. Nab.)

- judicial: em que casos o é a arremalação entre
o juiz e fiadores. Res. 3.' 17 Agosto 1824,
(CoU, Nab.)

de serviços entre Brasileiros e estrangeiros
feita dentro ou fóra do Irnperio, como é
regulada e garantida. Lf~i 13 Setembro 1830.
Lei 108. 11 Outubro 1837. Reg. 1.43, 15
Março 18ó2 , art. 1, S4.

de cousa propria já locada a oulrem, como é
punida. Cod. Crim. lIrt. 26.4, S 2.

de serviço dos indigenas. em que casos e sob
que condições ol'denou-se. 3 Av. e i Circo
2 Setembro 18ú5 (Jom. 2.47).

declarou-se que á vista ela legislação vigente ne
nhuma providencia se podia dar para obstar ai
vendas occullas, sob appal'eneia de locação
porlongo tempo. Av. 19 Junho 1849 (Diar.
8132).

os tl'apicheiros e administradores de armazena
{Ie depositos que formalidades devem satis
f"zer flnra porlerem receber o aluguel dos
genf'ros recebidos. Cod. Com. art. 87, o
qual, arts. Y6, 97.
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LOCAÇÃO: os conductores, bàrqueiros e iro~6iros
que direitos e obrigações tem. Cod. dto arts.
99,100, § 3; 113, 116.

a compra e venda de objectos quando para
alugar o seu uso tambem. se considera
mercantil. Cod. cito art. 191.

- mercantil como se regula. e quaes suas regras.
Cad. cito arts. 226 a 2á6, como julgada o
com que excepções mercantilmente, tit. uno
art. 19. Dec. 737, 25 Novémbro 1850, art.
20, § 3.

- prohibio-se que os locatarios ou arrendatarios
lraspassem a outrem em tempo algum a
banca ou casa da praça do mercado que
occ(lparem; na côrte. Av. 184, 25 Oulubro
1850.

LOGAn. lenenle do infante almirante general foi
nomeado. Cart. 12 Janeiro 1809 (Per. Sz.·
Diee. Jur. , Lugar).

tenente do erario. - Vid. E1'a1,io. Dec. 10 J a
neito 1809, &:c. Leiá Outubro ~831,art. á.

...:.... de magistratura: corno se devião conceder a
bachareis. - Vid. Baclu1II'el. Av. 23 Maio
1810, &c. Lei 10 Maio 1821, &c,

publico seúdo o em que se fizer, ó-ffensa phy
sica como aggrava a injuria e a pena. Cad.
CI'im. art. 206; ido no Crime de ameaças,
at't. 208; caraclerisa as ofIensas á mOl'al e
bons costumes, art. 280.

erecto em villa. - Vid. Villas.

do ajuste e do deslino que importancia tem e
consequencias para ÇlS condudores de gene
ros e commissarios de transportes. Cad,
Com. at'ls. 99, 113, 115.

--' em que o contrario deva ter execução: seu
uso e pralica deve altender-se na inlerpre
.lação da convenção. Cod. cito arls. 131; §
4;133.

10GAR da execução do mandaw: o uso ilêllé
seguido regula ~ em qoe casO a commissão
a vencer-se. Cod. oito art, 186.

da entrega da cousa mercantilmente com
prada determina, e como o preço. não con
vindo. Cod. cIto art. 193.

do pagamento da comprá meréantil determina
a especie da moeda não sendo ajustada; e
como. Cad. cito art. 195.

da tradição da cousa comprada mercantil
menle é em falta de convenção o em que
ella se achava ao lempo da venda. Cad. cito
art. 199,

-.., não designado na locação obriga, e como o
locatario á indemnisaçao de damnos que a
cousa alugada sofIrer.' Cad. cito art. 229.

do saqu~ e pagamento deve necessariamente
exprimir-se Das leltras de cambio, e sob
que conseql1encias. Cod. cit, arts. 354, § 1,
J,. 6; 372, 37ft, 376, 383, 38á, 415 .

do domicilio do sacado ou aceitante é o pro
prio para ó protesto das leUras de cambio.
Cad. cito art. á11.

do saque e do pagamento regula> e como o
recambio, a respeito do sacador e endossa
dores. Cod. cito arts. 416, § 2; 4i7 , lt20.

do domicilio do devedor, em falta de ajuste, é
o proprio para o pagamento. Cad. cito art.
430; não póde o credor ser obrigado a re
ceber pagamento f6ra do lagar ajustado 1

art. /,31.

- da consrrucção de embarcação deve constar do
registo no respectivo tribunal de commer
elo. Cod. cit. arts. 461, § 1; 462.
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LOGAR do registo, morada do fretador e alre
tador, do destino, da carga c descarga e
escalas, do pagamento de primagem, esta
dias e sobrestadias, e si na embarcaçüo ha
logares reservados, e para que fim; deve
constar da Carta partida. Cad. cit. art. 567,
§ 1 a 3,5 a 7.-Vid. 60S, 614,756; 767.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. ôSá, § 1.

do empreslimo e pagamento deve exprimir o
instrumento do contracto do dinheiro a
risco. Cad. cito art. 634, Si, 7, 8. - Vid.
a7·t. 652.

de domicilio de segurador e segurado, da carga
e descarga, e escalas, da par:tida, dos riscos
e sen começo e conclusão, e pagamento do
premio, devem ser expressos na apolice de
seguro maritimo. Cad. cito art. 667, § 1,
4,5,6,8a10.

do desembarque: por ene se regula a avaliação
das mercadorias seguras não declaradas na
apolice. Cad. cito art. 696.

do naufragio: neHe deve comparecer, e para
que fim o juiz de direito do commercio, e
como. Cad. cito art. 732..

do destino a respeito de abandono. Cad. cito
art. 756; a respeito de avarias, art. 767;
da arrumacão em caso de contribuicão de
avarias, art. 790. •

de c·onvocacão de credores do fallido como
deve ser 'declarado nos editaes. Cad. cito
art. 812.

cm que a obrigação commercial foi coo tractada,
quando '0 R. neHe não estiver como e em
que pessoas será citado. Cad. cito til. un.,
art. 25.·Dec. 737, 25 Novembro 1850, arts.
48,49.

do costume, se entende o da cita-ção, quando
outro não fôr designado; e quaes 00 tros se
designão. Dec.Reg. 737,25 Novembro 1850,
arts. 41, .&2; no mandato, art. 113, § 1, 4;
51; na precatoria, art. 44, S 2; @O: na
edital, art. .&5, § 1, 2, 3.

LOGAR: falta de sna de ignação no instrumento,
é nuUidade de pleno direito. Dec. 737 , 25
Novembro 1850, art. 684, 2.

dos advogados em audiencia do juizo commer
cial qual será. Dec. 737 cit. , art. 711.

de secretarias e addidos das legações do Im
perio, como se provaráõ. - Vid. Legações.
Lei 614, 22 Agosto 1851, arts. 3 , 4 (Dia7'.
8785) .

de operações do exercito em caso de guerra.
Vid. Lei 631, 18 Setemb7'o 1851, a7't. 1, &c.
(Dia7'. 8803).

LOGO: esta palavra nos sobrescriptos escripta
uma, duas e tres vezes indica que o porta
dor deve ir a passo, trote ou galope. Parlo
22 Abril 182.4, - Vid. Dec. Reg. 750, 2
Janei7'o 1852, a7't• .&0 (Diar. 8678(.

LOGRADOUROS. - Vid. Cantal'as 1Wunicipaes e
Provo 5 Junho 1815, &c. -1I!fa7'inhas e Res.
3.' 13 Setembro 1820. Lei 586,6 Setembro
1850, art. I" § 2.

LOJAS de bebidas. - ido Bebidas. Dec. 21
Agosto 1809, &c.

- de drogas: suas vi.sitas. - Vid. D7·ogas. AlI'.
22 Janeiro 1810, § 9, 10, &c. ; 12. Lei 30
Ag-osto 1828, &c. Res. 598, 1h Setembro
1850, arts. .& , § 3; 8.

de commercio : facultou-se vender seus artirros
[óra deHas por qualquer modo, revog~do
o Dec. 11 Julho 1808. Alv. 27 Março 1810.

seu ,imposto de i2.tt>800 para o banco do Bra
s1l creou-se, e paI' que tempo, e como re
glllado em sua impo içflo e arrecaJação.
AlI'. 2-0 OUJtublr'o !1,812 , § 2, 0 a 7, 18,11.

- s01vêrão-se djfficuldaaes na intelligeocia do
1\11'. 2'0 Outubro i812, § 2. Pl'lilV. 1.. 2lJ.

ovembro 18'1"3, § 2,3,5,6 (Col/. Nab.);
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PI ov. 6 Abril 1829; mandou· se arremalar
sua renda, e como. Res. 15 Novembro
1815. annexa á fies. 7 Janeiro 1820 (CoU.
Nab.) Provo 2.· 16 Janeiro 1818 (Colt. cit.)
e que propinas se pagavão e onde, e como
de arremalacão. Res. 3 J unbo 1818, an
nexa á Prov" 2.· 3' Julbo 1822 tColl. cit.)
Res. 7 Fevereiro 1820 (CoU. cit.); a arre
malantes da provincia do Rio de Janeiro
se concedeu licença para procederem a se
questro para cobrança de dividas do im
posto. Res. 2.· 21 Maio 1821 (CoU. cit.)
- Vid. infra Insi1-. h Fet'eteiro 1823.

LOJAS de cal, telba, tijolo e madeira quantas
licenças pagavão. - Vid. Porto 1.1 Maio
1822. (Colt. Nab.)

de behidas, emquanto estão aberlas, neHas se
póde enlrar de noite jurisdicioualmenle. 
Vid. Casas. Lei 11 Outubro :1.822. S1; e
de dia para busca, S 3, 9; não obstante as'
visilas a que estào subjeitas, S 10. Cod.
Crim. art. 21h. Instr. 29 Novembro 1831,
arl. 15.

imposto do Alv. 20 Outubro, como se mandou
administrar e arrecadar pela mesa do con
sulado na côrte. Dec. Inslr. 4 Fevereiro
1823, S 3. li9 a 53; declarou-se que era
perpetuo o imposto J e só temporaria a
applicação ao banco. Res. ~." 1.2 Marco
1823 (Colt. lVob.); livros e pnpcis do i~
posto se mandtlll remclter á dila mesa.
Port. 1." 7 Ma io 1.823 (Colt. cit.) Porto 1.2
dito (Colt. cil.) Por!. 5." 15 Julho 1823
(CoU. ciL.); ordt·nou-se que as de a<TlIar
dente para obterem licença moslraossem
pago o dito imposlo. Pllr!. 1." 4 Junho
182h (Colt. ciL) ; na Praia Grande mandou
se o juiz de fora f,lzer a collecla. Porl. 29
Novembro 182h (Cnlt. cit.); das de aguar
denle mandou-se cobrar pejo anno inleiro,
ainda que só abertas no meio deHe. Porto
2. a 4 Dezembro dito (CoU. cit.); casas de
pasto, á visla do art. 50 das instrucções, não
o paga,-ão. Res. 1.· 8 Março 1825 (Colt.
út.); commissão de 6 por o;. arbitrou-se por
~Ia cobrança. Res. 3.· 28 Maio dito (CoU.

~tt.) ; mandou-se nào conceder-lhes licença,

lIem mostrarem pago o imposto. Podo 1,
15 Julho dito (CoU. cit.). Porto 4. a 20 dito
(Colt. cit.) Porlo 2 Setembro 1.831 (Colt. cit.}
Av. h.o 5 dilo (CoU. cit.); indeferio-se e
por que arrematante, que pretendia pagar
em prestações o alcance em que se achava.
Res. 2." 2~ Julho 1825 (Colt. cit.); deter
minou-se pagasse. e por que um ,cereeiro.
Res. 8." 15 Setembro dito (CoU. cit.);
mandou·se cobrar até decisão da assembléa.
Provo 2.' 30 dito (Colt. cit.) Provo 30 De
zembro 1826 (Colt. cit.); ordenou-se, c
como aulorisação para dispensar de impos
tos as loj as que se mostrasse terem estado
fechadas. Res. 3.' H Ou lubro 1825 (Colt.
cit.) - Vid. Res. 3.· 8 Julho 1.82ô, infra.

LOJAS: accordou-se aos Francezes abrir no Im
perio. Trat. 6 Junho 1825, art. 11; e aos
Inglezes. Trat. 17 Agosto 1827, arl. 10; e
Austriacos. Trat. 29 Novembro 1.827. art. 2;
e Portugupzes. Trat. 19 Maio 1836, arl. 8.

imposto do Alv. 20 Oulubro declarou·se de
verem pal;ar as lojas de louça. Res. 3.'
8 Julbo 1.826 (Colt. Nab.) ; podia a juncla
de fazenda pôr em praça seus contracLos,
nào arremata-los, o que pertencia ao conse
lho da fazenda. Res. 2.· 26 Novembro
1827 (Colt. cit.) - Vid. Res.1.a 24 Dezembro
1830, inCra.

- de seccos e molhados. e cor1'eeiro que encapa
vão sal; suas licenças 'que emolumentos
pagavão. Av. [) Janeiro 1829.

- de hebidas e tabernas: como se mandou no
Rio Grande do Sul arrecadar o imposto de
1ô.zt" coorurme a C. Reg. 18 Maio 1801.
Provo 25 Outubro 1829. (Colt. Nab.)

sobre posturas relalivas a licenças para lojas
de porlas abertas providenciao as cnmaras.
Av. 23 Novembro 1830.

em que se vendem aguardentes que impostos
pagão, só por e~tc molivo.- Vid. Aguar
dentes.
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LOJAS: seu imposto do Ali-. 20 OuluLro se
mandou administrar pela fazenda publica
na TIahia, como se razia no Rio de Janeiro.
Res. L" 24 Dezembro 1830 (tolt. Nab.);
para sua arrecadação deu-se o novo Reg. iI!
.Janeiro 1832, arts. 1,18,21,22.31,32.
(Reg. 26 Janeiro 1832, art,. 7,10, 12.) Re,~.

8 Pevereiro 18:52, art. 4, § 2. Reg. 30 Maio
1836, arls. 76, § 2; 104 (Colt. Planch.);
mandou-se arrecadar na provincia elo Rio.
ele Janeiro, excepluadas as casas pobres, e
quaes; admitlidos os devedores do impo"to
de 182!J em diante a pagarem em presta
ções. Ord. 22 Março 1823; mandou-se
arrecadar e como para o projectado banco
do "Brasil. Lei 59,8 Ontub,'o 1833, art. ;)
~ 2; mandada execular, e como pelos col
lectores, na falta de mesas. Orn. 5 Dezem
bro 1833 (Mali. Colt.) Port.9 Junho 1834;
parn sua escripturação deu-se Reg. 5 De
wmbro 1833 (Colt. T]'[J. Nac.); como deve·
ráõ os co1ledores proceder con Ira os coliee
tados que não quizerern paga r, c exlem po
ranearncnte reclamarem. PorL 13 Novembro
183h; sno a elle subjeilas as lojas de marci
neiro. Ol'el. @ Dezembro 1834; na corte

. passou a ser arrecadado, e como pela re·
c~bedoria do municipio. Reg. 6 Dezembro
183h, ar!. 1, § 36; art. 16: seu pagamento
mandou-se f~zer no acto do lançamento, I

podendo porem concedel'·se quinze dias de
espel'a. Ord. 30 Abril 1835; declarou·se 1

de que lojas se deveria c.obrar. Ord. 1L
Março 183ó. Ord. 2 Abril 1836; só podem
ser isentos do pagamenlo os mercadores.
indigentes. OIT. 14 Julho 1836; (ai, e como
ampliado ~ substituindo-se paI' 10 paI' 0/o> e
como alTecadados. Lei íO, 22 Outubro
'1836, 'Irt. 9, Sh; para cuja execução. Instr. 5
Maio 1837. Ord. 23 Novembro dito; pagão
os trapiches em que se venderem ou depo
sitarem~ ou arrec:ldarem generoso Ord. 30
S~tembro 1837; não paga o escriplorio ue \
advogado, sem tilulo para exercer talofficio.
Ord. 10 Outubro 1837. Ord. 296, 1 Abril
1841; lança-se na parte da casa, no pavi
menlo em que ella {os tiver , e como. Ord.
39, 20 Pevereiro 1838; cobra-se duplicado
e como, quando houver àous negocios,. &c.
Oru. 70, 7 Maio 1838; declarada POI' Ord. I

303. 27 Maio 1841; ordenou-se qne ~e

fixasse :l ql1a·otia de fundo das lojas, e-

LOJAS

como; e declarou-se que os escri plorios dos
advogauos, escrivães e tabelliães o pagavão.
Ord. 302. 25 Maio 18!.1; delerminou-se o
que se deveria obse.'var em Goyaz para
lançamenlo dos 12.ttSOO. Ord. 4." 'li
Agosto 1861; pngão os escrivães de paz .
Ord. 342, 7 Dezembro 1841; os advogados
pagão do escriptorio, desde que começa a
ler exercicio. OrJ. 10 Março (Jom. ~5);

(vi clet'ado ~ e como o imposlo. Lei 317, 21
Oulubrot843, 01'1.10; qne venderem mo
,'cis, roupa, calçado estrangeiro, confeita
rias, perfumarias, armuzens de luxo, es
cravos Gcilrão subjeitos ao imposto do ad.
10 supra, alem de oulro igual ao das C:1sa~

de modas, art. 1.8 j para cuja cobrança.
Ol'd. 1ll Novembro 18á3 (JOI'll. 310) ; decla
rou·se como se devia entender o art. 1 da~

Instr. 5 Maio. Ord. 15 Deze.mbro 18ft:3
(Jom. 337.); as lustr. 5 Maio não conpre
hendelll as casas de quitanda. Ord. 30l ,fa
neiro 18!Jh (JOnt. á8) declarado paI' A.v.
61, 31 Julho 181.h j declarou-se a fórma da
arrecadacão, coníorme o art. 10, &c. Lei
317.-0;d. 26 Fevereiro 184á (10m. 63) ;
pam execução da Lei 317 deu-se o Dec. Ref\'.
361, 1.5 Junho 184h; declarou-se qlle a di La
Lei compreheode os escriplorios d~. nego
ciantes que até então se achavão subJeltos ás
Instr. 5 Maio. Ord. 1. Agosto 18.H (Jonl.
212); a elle são subjeilas as casas que Hze
rem leilão de fazendas Oll suas ou alheias.
Ord. 27 Selembro 18lt!t (Jol'n. 2(7); é lan
cada sobre as casas. sem aUenção ás diversas
~species de mgocil). Ord.. 117, 25 Novem
bro :I.8hh; r1echnou-:,e ti intelligencia do art.
1!J cio Reg. 361. Ord. 1'2.1, 17 Dezembrv
184h; c·omo deverâõ proceder as autorida
des respeclivas para aliivillr do imposto os
indigentes. Orei. 30 Março 18!J5 (Jom. 122);
declarou-se o que se entende por indigen
ela. Ord. 27 Maio 1846 (Jorn. '2.06.) Av. 17
Dezembro 18/.7 (Goz. Olf. 191,. vaI. 2);
amplioll' se o imposto. nos escl'iptol'ios OiL CaJas
de descontos de vencimentos de empregados,.
eu que 6111prestâo dinheil'o sobl:e penhores. Lei
369, 18 Setembro 18M>', art. 9.. S65. Lei
396, 2Setemhro 1846. art. 9, S 65; aulo
risou-se enh'ega.l' ás colleell,)rias e mesas dO'
rendas, a nl'rccada~üo da·s cJ.ivi~las no im
posto, e com qUE' ·premio. Onl. 1 ~8 , 2(~
Outubro 1S.I,;),. - Viu. AI'. 2ô Abl'll1850
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(Dim', 84.04); os carlorios dos escrivães ec
clesiaslicos não são delle isenlos. Ord. 127,
20 Novembro 18á5 ; delerminou-se como se
deve proceder no lançamenlo nos açougues,
escriplorios e carlorios, venda de fazendas
em laboleiro, bilheles de rifa, tib:tlos de
pensões e oulros. Ord. iA I, 22 Dezembro
1845. - Vid. O,·d. 117-, infra; não pagão
na côrle os mercadores de peixe estabele
cidos com bancas. Ord. 29 Dezembro 184.5
(Jorno iA de 18'&6); como se deva proceder
quando um armazem collectado, no mesmo
:Jnno passar a diverso possuidor. Ord. 20. 0

á Março 18li6; os taboleiros ou lojas ambu
lantes não eslão subjeitas ao mesmo im
poslo, e porque. Ord. 117, 26 Oulubro
1846; empregados publicos, advogando f61'a
das horas da sua repartição, estão subjeitos
ao imposto. Ord. 135 j 12 Novembro 18li6;
as pequenas tabernas siluadas nas estradas
são isentas, quando os donos fôrem indigen
tes. Ord. 14.0, 20 Novembro 1846; como
se deve proceder no lançamento e cobrança
annual do imposto. Ord. 5. a 7 Janeiro
18li8; declarou-se que o art, 14. do Reg.
361. não comprehende as conlribuições de
20 por % sobre o aluguel das casas, que
fallirem ou deixarem o commercio dentro
do primeiro semestre. Ord. 86, 26 Julho
18li8; o imposto é lançado nas que habi
tualmente venderem calçado estrangeiro.
Ord. 129, 31 Oulubro 184.8; sobre o 1an
çamen,to dos cartorios dos tabelliães e es
crivães. Ord. 14.0, 9 Novembro 1848; sobre
seu lançamento em um districto que no
decurso do anno passa a ser villa. Ord.
j 24., 7 Maio 184.9; não pagão os escrip
torios dos parlidores do juizo de orphã05.
Ord. 130, 11 !\iaio 184.9; sobre dispensa
de imposto de officina de carpinteiro, alé
e tal' nas circumslancias do Reg. Av. 21
Maio 18.&9 (Dia?" 8123); escrivão do juizo
de paz, reclamando contra o lançamento
como o deverá fazer. Av. 29 Janeiro 1850
(Dia1'. 8319); afEcina de marcineiro, sem
objectos á venda mandou· e eliminar do
lançamento. Ord. 10 Maio 1850 (Dim'.

4.21); forão, e como isentos do imposto
os colono llamburguezes em terras da
]Jl'inceza S. ra D. Francisca em Santa Catha
rina. Res. 537, 15 Maio 1850, art. uno S
9, n.O I; comprador de casa que deva im-

postos atrasados e multas, só é responsavel
por aqnelles e não por estas. Ord. 3 Junho
1850 (Dia1'. 8428); sobre o pagamento do
imposto de açougues e casas, em que se
"ende carne verde, pertencentes ás camaras
municipaes. Ord. 55, 20 J unbo 1850.
Vid. Av. 6 Mar'ço 1851, infra.

LOJAS: a entrega de suas chaves symbolisa tra·
dição dos objecLos contidos n'aquella.
Vid. Cad. do Com. art. 200, § 1.

do fallido quando se fechão, declara-se, e
como a abortura de fallencia. - Vid. Cod.
cit. a!'ts. 806, 812. Dec. 738, 25 Novembro
1850, art. 129.

imposto não paga a casa de animaes a trato,
e por que. Av. 6 Março 1851 (Diar. 8646);
pagão os advogados provisionados, embora
não graduados em direito. Ord. 22 Julho
1851 (Dia!'. 8759) ; e o promotor publico,
si tambem advogar. Ord, 11. t?etembro 1851
(Diar. 8799); foi o governo autorisado a
reformar seus re~ulamentos. Lei 628. 17
Setembro 1851, art. 11 , § 17 (Diar·. 8802) ;
para cuja execução Ord. 2 Dezembro 1851.
(Dim'. 8868).

- impostos de 1:t/J, 5:t/J e 20:m rs. das licenças
para diversas oa côrte, concedêrão-se á
camara municipal. Lei 628 cit. art. M
(Dia1'. 8802).

- de drogas e remedias em que -casas se mandão
fechar. Dec. e Reg. 828, 29 Outubro 1851
art. 72 (Diar. 8837).

- no pagam~nlo do /le1lo das licença·s concedidas
pelas Camaras Municipaes mand0u-se obser
var as Ord. 15 Setembro 184.7 e 2ft Julho

1851. Av. 1 Abril 1852 (Piar'. 89.(4).

LONAS são contrabando de guerra. Trat. 17
Agosto 1827, art. 15.
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LOTERIAS

LOTAÇÃO de em.pregos de oflicios de justiça e
fazenda. - Vid. Provo .4 Junho 1810 (CoU.
O. b.) Provo .4 Março 1815 (CoU. Nab.)
Provo 24 Outubro 1815 (CoU. cit.) - Vid.
Empregados, Offtci'os. Reg. 25 Janeiro 1832,
art. 6. Dec. 26 Janeiro 1832.

- de embarcações mercantes. - Vid. .Â.l·queação.

-
- de transportes de guerra. - Vid. Armada e

Av. 61, 6 Junho 1845.

LOTERIAS

Maio 1823 (CoU. Nab.) Porlo 2." 7 Novem·
bro 1825 (CoU. cit.); da praia de D. Ma
noel na côrte. Res. 153, 29 Novembro
1837; e ao Constitucional Fluminense, e
como. Res. 154, 30 dito; declarada pela Res.
h6, 20 Setembro 1838; ao de S. Januario
na côrte. Res. 24.5, 30 Novembro 1841 ; e ao
de S. Pedro de Alcantara. Res. 398, 4 Se
tembro 18h6; seu produeto liquido man
dou-se recolher ao thesouro. Av. 227, 9
Dezembro; 1850 declarou-se não serem, e
porque embargaveis. Av. 21 Fevereiro 1.851
(Dia'/'. 8(86).

....

de beneficios ecc1esiasticos. - Vid. Beneficios.
Dec. 10 Abril 1834..

LOTERIAS: uma nacional do Estado do Brasil foi
mandada fazer, e corno e para que fim, e
com que deducção. Alv. 28 Abril 1809 , § 5

- annual se estabeleceu em Macau p31'a soccorro
de estabelecimentos pios e misericordia.
Cart. Reg. 5 Junho 1810. - Vid. 17'man
dades.

.- primeira a favor do resgate dos capiivos. Av.
1.0, 2.4 Julho 18U (Fern. Thom. Loteria n.·
3.48), e segunda. Av. 19 Outubro dito
(Loc. cit.), e terceira. Av. 20 Fevereiro
1812 (Loc. cit.)

- para fabrica de papel e outras. - Vid. Fabri
cas e Av. 26 Maio 1815. .

- para obras publicas da capitania de Minas.
Vid. Av. 10 Abril 1817.

- para conventos. - Vid. Conventos e Cal't. Reg.
28 II/lho 1819, &c.

- em beneficio do theatró de S. João na côrte.
- Vid. Theat?·o. Dec. 26 Dezembro 1822
(Ind. Alb. Loteria); declaro por Dec. 17
Janeiro 1823 (CoU. Nab.) Dec. 26 Âgosto
1824.; de S. Salvador de Campos. Porto 24

m

LOTERIAS a favor do seminario episcopal da
cidade de Olinda. PorL 1." 15 Fevereir()
1823. (CoU. Nab.)

- particulares: ordenou-se que nas diversas ty
pographias da côrte se não annunciassem,
ficando sem effeito as annunciadas e á
venda, e sob que penas. Por lo 3." 28 Ja
neiro 1825 (Coll. Nab.)

a beneficio de expostos. - Vid. Expostos.

- a beneficio dos emigrados portuguezes. - Viii•
Emig1·ados. Dec. PI. 22 Dezembro 1829, &:c.

- foi prohibido conceder-se. Lei 6 Junho 1831.'

commissão nomeou-se para tomar, e como as
contas de certas concedidas ao theatro, fa
brica de chitas, irmandades da Miseri
cordia, S. José, S. S., e Emigrados. Dec. e
lnstr. 30 Julho i8'33 (CO'I'r. 0l!. 28).

- imposto de seIlo de.40 rs. em cada bilhete.
creou-se. - Vid. SeUo. Lei 59, 8 Outubro
i833, art. 5, S .4 e Tab. lnslr. 14 Novem
bro 1833, art. 10; elevado ao dobro pela
Lei 98, 31 Outubro 1835, art. 9, S !J;
mandada observar, e como por Porto 14.
Circo 16 Fevereiro i837; a qual declaron
se nã() poder ser revogada. OIT. 18 Maio
1837. Ord. 25 Agosto dito; seu novo seIlo.
Dec. Reg. 355, 26 Abril 184.4., art. 22.
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LOTERTAS a hospital d~ misericordia. - Via.
Ilospitaes e Res. 671, j 7 Agosto 1850.

- p3ra conc1usõo da praç3 do commercio da
côrte. Res. 8i, 29 Outubro 1835.

para casa de correcção da côrte. - Vid. Cas31
de correcção.

- para o monle pio ger~l dos servidoros do
estado. - Vid. Monte Pio. Res. 89. 29 011

I lubro 1835. Res. 233, 17 Novembro t8U.

- todas forno submeltidas a serem de 120:000.~

r~ .• c á deducçiio rle 8 por 0/•• para amor
lisaçiio do p~pel, além dos 12 por %para
"'CjuelJes a quem forem concediJas. Res.
109, 11 Outubro 1837, 8rt. 2; para cuja
execuçiio. Dec. 2L Outubro t~37. Av. ido
ne~. 26 Outubro j 837; as concedidas por
3ssernbléas provinciaes. não excedendo Je~

conlos não paRào os 8 por "lo. Lei 164. 26
Selembro 1SáO, 8rt. 20; deu-se novo Reg.
Com Orei. 295. 1 Abril 1841, e novo plano
~eral. revogado o Dec. 21 OUlubro 1837.
Dec. PJ. 92, 1.1 Agosto 1841.

- concedidas para igrejn!õ.- Vid. Igl'f;ias e Lei
628,17 Setembl'o 1851, art. 31 (Dia1"
8802).

- para o corre roubado dos orph:ios na côrte.
Vid. Res. 62, 29 Olttllb1'O 1838.

~ para anla casa de carid3de.-Vid.Res.93,
26 Outllbro 1838, (trt. 2.

reou-se na côrte uma tbesouraria, e como
dellas. Dec. Reg. 57, 28 Novembro 18.40 ;
re\ ogou-se o Dec. 71, 31 Março 1841.

- na côrle prohibio-I'c a venda dos bilhetes das
da pro\incia do Rio de Janeiro, em detri·
DH'olô das daquella. Av. 8 Fevereiro 1841
(Jom. !Jô).

LOTERIAS: das concedidas e que ~e concederem,
mancioo-se deduzir 20 pur ./. de beoéficio e
impo,to, devendo I'er cste elevado todas as
vezes que aquelle rôl' menos de 12 por -,••
Res. 239, 29 Novembro i8U; declarou-se
comprehender as concedidas tamuem pelas
~ssembléas provinciaes. Ord. 10 Fevereiro
18.4!J (JOl'A. 49).

- á socienade de musica D:l côrte. - Vid. Res.
$~ 238, 27 NOllembro :18.H. Dec. PI. !J96, 21
'.~,. Janeiro 18.47.

- declarou-se que as c3utelas de seus bilhetes
não crào prohibidas, logtl que os ven<iedo
res satisfizessem certas condições. Av. 7
Dezembro 18!J1 (JOrR. 332).

- o sello de seus bilhetes ordenou-se fosse pago
. anles da venda, e o imposto oe 8"/. depois.

;,,-;-' Ord. 4 Agoslo :1842 (Jom. 221).

- para missionarios capuchinho~. - Vid. C01t

~"entos. Res. 285, 21 Junho 18.43, art. 2.

seus bilheles premiados com um conto 00

mais pa~50 8 por 0/. de imposto para o
Estado. Lei 2á3. 21 Oulnbr'o 1863, art.
22; e quando entregue. Ord. 8 Novembro
18.43 (JOrR. 309). '~~{~~Ióo.ll fi,.~1& .1 J

cP~~l'·<~
~;f11!-1;"'"

.::-caul~l~o-·derão sobre a divisão e vencla de
sellS bilhetes. Av. 13 Novembro 18!t3 (Jorn.
330).

concedidas a Cabricas na côrte quem fiscalisll.
-Vid. Fabricas. Dec. 337,3 Janeiro 18á4,
ad. 3.

re"ulon-se a fôrma de sua exlracção em todo
°olmperio. Dec. 357,27 Abril 18&4; sendo
estrangeiras não se permiUe a venda, 3rt. 36.

- nddidas ~8 concedidall por Lei forão prohibi
das. Lei 369 J t8 Setembro 1845, art. 52~
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LOTEIUAS: fixou-se a ordem por que correriiio
na côrle ;\5 concedidas. .'\.".19 Agosto 1847
(Gaz. OU: 9!l, vol. 2).

á Imperial Sociedade Amante da Ill$tmcção.
- Vid. Res. 467, {) Selembl'o 1847.

concedidas pelas asscmLléas provinciaes a es
tabelecimenlos de caridade e asylos de
orphãofl forão ispnlas dos 8 por 0/•• Lei 51.4.
28 Oulubro 18/'8, ad. 38; e llS para edifi
caçflo e ouras de igrejas. Lei 586, 6 Setem
bro 1850, arl.12.

para o hospicio de Pedro II. - Vid. Hospicios.

pagamenlo de seus hilbetes no lbesouro e
pa~adoria. - Vid. Ord. e Reg. 253,21 De
zemb7-o 1850. aJ·t. 1. S 2.

- declarou-se a respeito de uma, não dever
corl er'. sem se haver pago O sl'1Io. arl. 38
BpI{. 10 Jnluo 1850. Av. 17 Janeiro 1851
(DiuT. 8631).

:- os .Tem~nes('entes de seus premios não se con
slderao r(:nda ordinaria do Efllndll. Lei 628,
17 Setembro 1851. art. !lO (Diur. 8802).

LOUÇA recebem; e como restituem em aposen
ladoria os mll!!íi~tradlls em correiçào ou
deli!!ípncia. - Vid. Aposentadoria. Lei 11
Maio 1821, &c. Cad. Proc. art. 47, &c.

LOUCOS niío entraráõ na adminislraçiío de seus
hens, &c. - Vid. Lei Consto Porto 16 Julho
1821; m.tndada observar pela Res. 20 Ou
tubro 1ts23. act. 2.

r- prevenião os commissarios de policia para qne
nilo va~~ssem pelas ruas. Inslr:,. h ~ ovell1l>ro
182;;. § 16. annexa á Porlo 2.· idem (CoU.
Nub.); cooHnelleu-se. e Ct mo ás calDaras
municipaes pllr meio de snas posluras. Lei
1 Oulubro 1828. arl. 66, S 3.

LOUCOS: orphãos de pai ou ahandonados por
elle inflJl'IlIilo os jllizl's de paz aos de ur
phãos, e como prllcl'd<'nno. Lei 15 Ou
tuuro 1827, art. 5. S 11; ces~otl. - Vid.
Lei 261, 3 Dezembro 18á1 .. art. 91.

nos inventa rios em que honvcr escreve o
escrivfio de ol'pbfios com pl'cferencia ao da
provedoria. Lei 3 Novembro 1830, art. !l.

de todo o ~enero não se jn];?:50 criminosos.
salvo lendo lucidos inlervailos. " llPlles
cllmmelleudo o delicio. Cod. Crirn. arl. 1.0,
S 2.

seus bens estão suhjeilos a satisfazer o mal
que causarem. Cod. cil. art. 11.

que tiverem commellido crimes são recolhi
dos a casas para clles deslinadas ali enlre
gues a sllas famílias. como ao juiz parecer.
<":od. cit. art. 12.

- não são punidos ernquanto pl!rmanecerem em
alienação. Cod. cit. art. 6.&.

devem ser presos pelas rondas de municipaes
permanelltes. bem cllmu 05 furiosos. lnstr.
29 Novembro 1831. S7.

suas causas intentadas por sons mulheres a
qne juil.O pertencem. Av. 17 Julho 1833
(Corl" Off. 18).

- verdadeiros remellem·se na corte para a casa
de misericordia. Av. 3 Fe\ereiro 1835.

hospital para elIes na côrte.- Vid. Hospicio~

quando necessilão fiança como a obleráõ.
Vid. Fiança. Reg. 1.20 .. 31 Janeiro 18!l2,
II'ls. 305, 306.

seus dinheiros entrados nos cofres da fazenda
publica venct'1ll juros, e por que. Ord. 1.24.
20 Sel~robro1/)47.
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LOUCOS existentes na cadêa de Santa Catharinll
em numero de quatro, mandou·se fossem
remettidos ao hospital da Misericordia da
côrte. Av. i3 Agosto 1.850.

_ pela loucura findão os interesses de accio
nistas da companhia de seguros maritim~s

da côrte Nova Permanente. Dec. Estat. 779,
15 Abril 1851, arts.12, g5; 13 (Diar.
8690).

LOUVADOS. - Vid. Juiz arbitrador -Juiz arbi
tro-Ávaliad01'es.

- para avaliação de objectos restituiveis pelos
corsarios brasileiros. - Vid. Corso. Dec.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. i, art. 10.

...- em inventarios para arrecadação de taxa, &c.
- Vid. Reg. 14 JaneirQ 1832, art. 33.

- avaliadores de bens de defuntos e ausentes e
do evento. - Vid. Bens de defuntos, &c. Dec.
Reg. 160, 9 Maio 18h2, arts. 6, § 2; 28, 46.

LUCROS futuros são objecto de compra e venda
mercantil. Cod. Com. art. 192.

- se não póde convencionar que só pertenção a
um dos associados-sob pena de nullidade.
Cod. cil. art. 228.

- a parte que deHes deve tocar aos socios é de
clarada na escriptura ou escripto da socie
dade. Cod. cito art. 302. - Vid. 306, 319.

- na sociedade em commandita quando se re
poem. Cod. cil. art. 313.

quando perde ou repõe o socio de industria
na sociedade de capital e indust1'ia. Cod. cito
arts. 317, 322; e quando executados possão
ser por dividas, art. 323.

- na sociedade em conta de participação como
se regulão. Cod. cito art. 323.

LUCROS são communs, bem como as perdas
para os associados. Cod. cito art. 330.

- em que casos se retem, por occasião de disso
lução de saciedade. Cod. cit. art. 339.

- soldadas se contractão tambem a lucro na
viagem. - Vid. Cod. cito art. 467 • § 3.

- communs são permittidos sobre a carga de
navio a capitão delle que o navega em par
ceria, e sob que condições e penas. - Vid.
Cod. cito arts. 524, 525, 537.

- esperados de alguma negociação não podem ser
objecto de emprestimo a cambio maritimo.
Cod. cito art. 656, § 2.

- esperados, como e em que caso não podem sel"
objecto de seguro, cujo contracto vem a ser
nullo. Cod. cito arts. 677 , S7; 709.

- do director da companhia commercial do Ara
guaya, art. 9; aos socios fallecidos, art.
16. Dec. Estat. 799, 25 Junho 1851 (Dia,'.
8800).

- na companhia de segaros maritimos Bom Con
ceito na Bahia. - Vid. Dec. Estat. 852, 25
Novembro 1851, arts. 6, 36, 47 (Diar.
8872).

LUTO pela morte da Sra. D. Maria!, publicou-se.
Bando 13 Julho 1816. (B. Cam. addit. t.O)

- do rei e rainha de Hespanha : sobre propinas
para elle á juneta da fazenda de S. Paulo.
Provo 1.' 29 Março 1821 (Catt. Nab.)

de S. M. a Imperatriz do Brasil; propinas delle
ao conselho da fazenda. Res. 1.' 30 Janeiro
1827 (Coll. Nab.); e á meza da estiva, offi- J

ciaes da alfandega da côrte, casa da moeda,
correio, meza de diversas rendas, correios
de secretarias da fazenda, juncta da typo
graphia naciomll. Res. 7.' Ú Dezembro 1827
(Cott. Nab.)
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LUTO

LUTO de S. M. o Sr. D. João VI: propína delle
á juncta da fazenda de S. Paulo. Res. 1...
i3 Abril 1827. (CoU. Nab.)

:- tomou S. M. o Imperador o Sr. D. Pedro I por
vínte e um dias pela morte da Rainha de
Wurtemberg, e quatorze pela de S. A. o
Gran-Duque de Saxe-Weímar. Av. 21 De
zembro 1.828 (CoU. Nab.) , e por seis mezes
pela morte de S. M. a Imperatriz Rainha,
sua Augusta Mãi. Av. 1 Março 1830 (CoU.
cit.), permittindo.se audiencia aos tribu
naes. Av. 1.0 6 dito (Coil. cit.) ; e por qua
torze dias por S. ·A. R. o Grã.o-Duque Luixl:
de Baden. Av. 22 Junho 1830 (Coll. cit.);
e vinte e um pela do S. P. Pio VIII. Av. 2.°
26 Março 1.831 (CoU. cit.); e vinte e um dias
pela de S. M. R. Siciliana Frarrcisco 1. Av.
2.o 2 Abril dito. (CoU. cit.)

- por fallecimenlo de príncipes estrangeiros:
estabeleceu-se a tarifa pela qual se deve a
côrte nelle regular. Dec. 22 Dezembro 1828.
(Coll. Typ" Nac.)

jo-- pela morte do Archiduque Alexandre Leopoldo
Fernando, tomou· S. M. o Imperador o Sr. I

D. ·Pedro II. Av. 10 Abril 1838 (Jorn. 81);
I e de sete dias pela da duqueza de Wurtem"

berg (JOl'n. 105 de 1839) ; ido pela de S. A.
R. a Princeza Augusta Sophia, Tia da Rai
nha de Inglaterra. Av. 17 Dezembro 1.8.&0
(Jo':ll. 328); e de quatorze dias p.ela da Ar
chiduqueza Herminia, Grão-Duque Paulo e
Princeza Duqueza de Mecklemburgo. Av. 2
Julho 18Jj2 (Jorn. 1.46) ; e quatorze dias pela
do Duque de Orleans. Av. 1.3 Setembro 1842
(Jorn. 2lt7); e de vinte e nm dias pela do
Conde de Nassau, Pai do Rei dos Paizes
Baixos. Av. 29 Fevereiro 1844 (Jonl. 59) ; e
por quatro mezes pela de sua cunhada a Sra.
Princeza D. Luiza Carlota, esposa de S. A.
R. o Infante D. Francisco de Paula. Av. 4
J unho 18ft.&. (Jonl. 150); e de sete dias pela
da Grãa-Duqueza Alexandra, filha do Im
perador .de--t-odas as Russias. Av. 28 Outu
bro 1844 (hrn. 289); ido pela da Princeza
Sophia Malhilde, filha de S. A. R. Guilher
me Henrique Duque de Gloucester. Av. 16

LUTO

Abril1.8ll.5 (10m. 1.0li); ido pela do Principe
Guilherme, filho de S. A. R. o Principe
Guilh.erme, irmão do Rei dos Paizes Baixos.
Av. 27 Maio 18!~6 (Jonl. 146); ido pela da
Princeza Maria Anna Amelia, mulher do
Principe Guilherme da Prussia. Av. 28Junho
1&.46 (Jom. 177); e de vinte e um dias
pela de S. Gregorio XVI. Av. 1.2 Agosto
18ft6 (Jom. 222); e sete peta do Principe
Frederico da Prussia, tio do Rei. Circo 2&
Novembro 18.46 (Ga:t. 0IT. 75, vol. i).
Av. 25 dito (Ga:t. cito 73); e quinze pela
de seu Augusto Tio S. A. I. Archiduque
José Palatino de Hungria. Av. H Maio 18.47
(Gaz. Off. ii, vol. 2); e quinze pela do
Príncipe Augusto, sobrinho do Rei de Sa
xonia, e Archiduque Luiz, tio de S. M. r.
e R. Apostolica. Circo 19 Setembro 18á7
(Gaz. 0ff. 119) vol. 2); e quinze peja de
S. A. S. o Archiduque Frederico e Prin
ceza Catharina de W urtemberg. Av. 11
Março 1.848 (Gaz. Off. 57, vol. 3); e de sete
pela do Principe Guilherme, filho do Rei
dos Paizes Baixos, e ela Princeza Sophia, tia
de S. M. Britannica. Av. 21 Setembro 1848
(Cor. Merc. 2(6). Av. 23 dito (Cor. cito 262
i. O) ; e sete pela da Archiduqueza da Aus
tria Maria Leopoldina. Av. 14 Novembro
18.48 (D ia)". 7948); e de seis mezes pela de
S. M. a Rainha Viuva das Duas·Sicilias,
Mãi de S. M. a Imperatriz do Brasil. Av. 4
Dezembro 18.48. (DiQ1·. 79(1). Av. 30 dito
(DiQ1·. 7982); e de dous mezes pela de S. A.
tia Rainha Viuva de Sardenha. Circo 2 Julho
1849 (Dial'. 8.1.42) ; e de vinte dias pela de
S. M. o Rei dos Paizes Baixos. Circo 1 Fe
vereiro 1850 (Diar. 8321) ; e sete dias pela
de S. A. o Principe Guilherme de Hesse.
Circo 20 Julho 1850 (Dial·. 8460); e dous
mezes pela de S. M. Rainha Luiza Maria.
esposa do Rei dos Belgas. Circo 27 Dezem
bro 1850 (Dial'. 8596); e dous mezes pela de
seu augusto tio o Principe de Salerno. Circo
H Maio 1851 (Dia!". 8703) ; e por dous me
zes pela de S. A. a Princeza de Leuchtem
berg, Mãi de S. M. a Imperatriz Viuva do
Brasil. Circo 9 Julho 1851 (Dia1'. 8756);
e por 21. dias pela morte de S. M. a Rainha
Viuva Maria Sophia tia do Rei de Dinamarca.
Cire.H Junho 1852 (Dia,.. 90i9); e sete pela
de S. A. a duqueza ue Saxe vVeimar cunhada
de S. A. R. o Grão-Duque. Circo 4 Julho
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i852 (Viar. 90~8); idem pela d~ S. A. R. o
príncipe Carlos Frederico oe 'Vurlem\wrg
irlllão <.10 Rei. Circo 11 Julho 1852 (Diur.
9048).

LUTO de S. M. a Rainha Viuva das Dnas Sicilias.
susprnd"u-se para feslejar-se o dia 9 de
Jalleil'o em grande gala. Av. 7 Janeiro 1849
(DilI!". 7987).

- nojo por morte de pais, ~"'ós e mnlhel'es tem
por olLo dias os empregacio!l publico! de fa
zenda para se acllarem lt>gilllllaUlcnte im
])ellidos, e lres pela de lios. irmàos e cu
nhados. Ord. 98. 21 ALri11849.

LUCURANAS.-<" Vid. Madeiras.

LUMINARIAS, repiques e salvas por occ:lsii\o do
casamenlo da Sra. Princeza D. Maria Tue
resa com o Infanle D. Pedro Carlos, se
])IJhlicârâo pelo Lando do senado de 2 de
Agoslo 1/'i10 (Pel', 5z. Dic. JUI'. Lumina
ri3s).- Vid. 1llI1711Í/wção.

LUZES para fortalezas. quarteis. corpos -de
guardas e officinas. - Vid. Drc. e Instr.
26:~, 10 Jlllleil'o 18á3, aI't. 5ô; a do Hos
pillll mililar da ~tlarniçilo da côrle mandon
se filzer por gaz. Av. fi Dt'zelllLro 1j51
(lJill1·. 8881). - Vid. Illuminação.

LYCEU de Pernambnco mandon-se or~anisar.

e cumo. Porlo 20 OuluLro 1825 (CoU. Nab.)
Ro:!. 7 Agosto 1832.

do imperio: os eslrangeiros que nell~s forcm
profp.ssores como 5:"0 fdvorecidos para na
turalis3I'em-se. C. Lei 23 Oulubro 1832.
art. 2, § 5.

- seu direclor dec1nrou·se poder accumlllar. e
como o car~n d~ juiz de orpllãos. Av. 60. 7
Ouluuro 1S!S3.

- da- capilal da provincia do Rio de Janeiro:
perlllillio·se, e como que nplle fossem Il'nles
vilnlicills certlls offici<les mililares ('l lenlcs
da escola mililar ela côrle. Av. 22 Setembro
18.47. (Gaie. Off. 123, vol. 2).

de Taubalé em S. Paulo: a um ('lfficial do exer
cilo nelle professor tnand,tI,-se susrender o
soldo. Av. 31 Julho 1.850 (Dia,'. 8.&8.&).

da Parahyh:l: clcchroll'sc qne sen professor não
porlia :.illlulLaneamenle ser veleador, como
se declal'ilra ao Lyceo do Pará em Av. ~2

Julho 1843. Av. 17 Janeiro il:lõL (Diar.
8G31).

do Pará: um seu professor mandou-se conlll
derar If'F.ilimamenle imp..dido em quanto
llervisse de secrl'li.rio do governo. Ar, 28
Janeit'G 18,j2 (LJia1" 8927).

;'OQ<>toG<M
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MACAS: m:moou-se fornecer á tropa da mnrinha
do Rio tie Janeirn. Av. ti l'\overnhr.. 1826
(R'pel't. CIIlIll. lI1at. Maca, n.O 2); ellas e
os c"lxões e Cobf'rlores que se fornecem
ás e<JlliJlageos, não passão de navio pal'a
navio, e sno repu lados como oiljt'clllS elO
prcsl:ldos ás praças CJue <lelles se servem.
Av. 1t Novemhro 18lB iR"pll1't. verbo cito
n.O li); Av. 13 Fevere:ro 1827 (Repl!1·t. cit.);
qOfludo as desencaminhal'em pag:l-1ns·hão,
descQJltalldo-se-lhes a ql1arla parle dos
soldos ou s(,ldaclas, pela inlendencia da
ma"inlia; e lodos estes arli~os ser;tó nu
merado.. c classificados. Av. 13 cil. (Repel't.
cito D.O 5); declarou-se que não olJslante
esta ordem erilo consideradas proprieJade
dos mar'lI\heiros e soldndos.-Vid. Amwdu.
Porlo 2. a 6 Fevereiro 18l8. &c.

MACA U: titulo {le Leal. conceclpu-se ao seu
senado da camara. Carl. Reg. 13 Maio
~8!O, &c.-Vid. Alfalldegas. Dec. t3 Maio
t818, &c. Carl. 2 Jouho 1810, &c.

IIAClJINAS.-Vid. Gabinete. Dec. 27 Março 181'1;
quando se considcrão Lells de I'niz. - Vid.
Be1ls de "(liz. Res. 16 Fevereiro 1818. &c.

de nova io"ienção apresadas pelos corsarios
brasileiros. furão isenlas de loJos (JS direi
tos. Alv. e RC'g. ao Dezembro 1822. cap.
2, arl8. 7, 8.

MA CmNAS: de lima rlenominada Balança !Iydl"au.
Lica " pitõl'5 c sCI'l'a fui privile;~iada CIIOS

Irllcção, e como. Dec. 10 Janeiro 1825.,
(CoU. Nab.)

nma de broc. r mandou-se eslabelecer no a:"~

senal dn rox"rcito. - Vid. A,·senal. Purl. 22
Janeiro 1826.

- seus modelos de\'em os vereadores adquirir,
e pala quc fim. Lei 1 Oulubro 1828, art. 67.

de cardar e fiar lãa e algodão. - Vid. Alfan
degas. Rcs. 12 Novembro 1828.

de nmassar pão. - Vid. Jmpol'taçíío. Res. t. a

J9 J 111110 1~30; de escavação de portos e
anc·,radouros. - Vil'!. Allcoradouros, Av. 4.°
e 5. 0 20 Oulubro 1831.

que ainda não estivessem em uso na. provin
cias, mllndou-se rossem despacb:ldas livres
d~ dirt'ílos. Lei 15 Novembro 18a1, arl
51, § 6. Reg. 22 Junho 1836. arts. 91.
S§ ti, 7; t05 a tU (Cott. Pl.); declarou·se
q ue a i:f>nção cOOlprehendia as peças sepa
radas vind:Js para sobrecellcntes. Ord. 152,
8 Agll~lo 183n; re~ulou-se despacho livre.
Dec. Reg. 633 J 28 Agoslo 1849 J art. i. S
·10; ad. '2, S 2; art. 5. - Vid. Al{cl1ltlegal~

Av. 31 Ouluhro 1849, &c.; ampliadu ás
de vapol' intruduzidas. e applicadas a qual
quel' iudustria no raiz. Lei 70, 22 Outubro
1836. arl. ii.
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MACHINAS : se considerão partes integrantes das
fabricas e lavouras de assucar; e para que
fim.-Vid. ASSllCa1". Lei 46, 30 A~osto 1833.

de escavação para melhoramento do porto de
Pernambuco. mandou-se comprar. Lei 108,
26 Maio 1840, art. 5, S19.

desconhecidas. - Vid. Alfandegas. Av. 28 Ja
neiro 1842, &:c.

necessarias ás fabricas de fiar e lecer, forão
isentas de quaesquer direitos. Dec. 29ft,
17 Maio 1843, art. 9.

das barcas de vapor, como e quando se exa
minão. Dec. .&23, 27 Junho 18h5, arls.
5, 6.

existentes na alfandega da côrle, e quaes
tiverão destino. - Vid. Alfandegas. Ord. 18
Novembro 1845, &:c. Av. 8 Janeiro 1849, &:c.

das fabricas de tecidos ue algodão forão isentas
de direitos. Dec. Reg. 49h, 13 Janeiro
1847, art.17.

de fazer assucar nas Alagôas, mandou-se
admiHir livres de direitos, e porque. Av.
29 Agosto 1850 (Dia1·. 8á87).

- uma de descascar, abanar e brunir café,
foi, e como privilegiada. Dec. 746. 21
Dezembro 1850.

:-- usadas nos exerci tos em campanha, praças e
baterias: seus exercicios praticos como dão
preferencia para accesso. Dec. Reg. 772,
3i Março 1851, art. 8, S 3.

contendo virludes para certas e ueterminadas
~olestias, sem autorisação, e qual é prohi.
bldo venderem-se. Dec. Reg. 828, 29 Se
tembro 1851, art. 71.

MACHINAS destinadas á construccão do caminho
de ferro da côrle a S. Paulo' e Minas, forão
isentas de direitos. Res. 641, 26 Junho
1852, art. 1, S 3 (D ia?'. 9086).

para conslrucção do caminho de ferro entre
o Recife e Agua Preta, em Pernambuco,
forão isen tas de direitos. Dec. 1030. 7
Agosto 1852, Cond. 8 (DiG!' 9093).

da companhia de conslrucção, melhoramento
e conservacão de duas linhas de estradas
em Minas G~raes, em que casos forão isentas
de direitos. Dea. 1031, 7 Agosto 1842,
Cond. 20 (Dim'. 9066).

para fabrica de assucar, como se despachão
livres. Av. 13 Setembro 1852 (Dim·. 9102);
Ord. da mesma data (Dim'. 9127).

"i\IACHINISTAS das barcas de vapor como serão
examinados. Dec. 423, 27 Junho 1845,
arts. f a 4; os -das de guerra são praças de
prôa. Av. 98, 2"8 Setembro 18"6.

MADEIRAS de conslruccão. - Vid. Armada. Off.
6 Outubro 1808••

os commandantes dos dislrictos devem auxiliar
as suas conducções. Ord. 15 Outubro 1808
(Repel't. Cunho !fi[ato , Madeira, n. 024).

derão·se instrucções, e quaes aos encarrega
dos de seus córtes. Off. 24 Outubro; Av.
6 Dezembro 1808 (CoU. lVab.); comedo
rias dos camaradas. Ord. 9 Janeiro 1809
(CôU. cit.); conslrucção de telheiros para sua
guarda na côrte. Off. 25 Janeiro 180~ (CoU.
eit.); ordenou-se participassem os trabalhos
feitos na semana, e que as remessas ue Ma
cacú fossem de oito em oito dias. O.lf. 1.1>
.28 Janeiro 1809 (CoU. cit.)

28 Janeiro 1809 (apenas citado no Reput.
Cunho Mato Suppl. Córte). 14 Agosto 1809
(Repe7"t. cito Madeira, n.· 9). 4 Dezembro
1.&09 (Repe1't. e verbo cito n.· 5). 18 Setem·
bro 1824 (Repart. e verbo cito n. o 31).
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ItADEIRAS: deriío-se in~trt1cl.'õr's para o r.órte
em Mambuc';lba. Av. 13 Marçll 1809 (CDU.
Nab.); constrllcçào de tl'lh~·iros par'a slla
~llard<J, e como na côrte. Ord. 16 p Off. 28
Março 1809 (CDU. cit.); para visita das em
barcações que entraSliem carregadas com
dias. O,d. 8 Abril 1809 (CDU. cit.); pro
melteu-se premio, e liberdade si fnsse es
cravo, ao que denunciasse contrabnndo de
lapinhoãa e páo-bl'asil; e providenciou-se a
respeito de seu córle e venda. em que casos,
e remessa. On], 9 Abril 1809 (CoU. cit.);
revi,.:las nas eslancias e Jop;ares de "enda de
madei ras. &c. para evitar cOllllnerci,) dilUas.
Av. 3.° 17 Abl'i11809. (CoU. cit.) olI. 2h
Maio 1809 (CDU. cit.); sobre rrmessa de
cerla já cortada. Ofr. 21 Ab iI 1809. (CDU.
eit.)

- pillllS dllmbea, mandou-se experimf'nlar asna
utilidarle para moiLões. Av. 27 Maio 1809.
(CDU. Nab.)

as embarcações que as conduzis. em deviiio
?p.resentar guias com dpspacho livre peJo
}U1Z conservadm' das mallas. Ord. 7 Junho
i809 (CDU: Nab.); () meirinho e escrivão da
auditoria da IDm'ioha mandou-se servissem,
e com <Ioe vanlá~ens, na conservatoria.
'rov: 8 Junho 1809 (CDU. cit.); cassárão-se
as licenças concedida' para seu cárte,
declarando-se como serião dndas, e pro
'I'idenciaodo-se a bem dos c<irtp-s. Ord. 6
.Julho 1809 (CDU. cit.); perdooll·se aos com·
prehend.idos em contrabando a pena de
prisão pagando o dobro da pecuoiaria. Ord.
14 Agosto 1809 (CoU. cit.); d~clarou-se

livre para seus donos todo o vinhatico. á
excepção do preciso par3 as pmharcações da
corôa. Ord. 4 Dezembro 1809 (CoU. cit.)

- p;m~ cOll~lt'ucça de embarcações foi conce
dido á In~lalerra cortar nos bosqnes do
Brasil, exceptuadas as floresta reaes. Trat.
19 Fevereiro i8 LO, art. 6.

elo páo-brasil concordou-se com Inglaterra
evitar que pelos paquetes se fizesse com
mercio. Conv. 19 Fevereiro 1810, art. 6.

III

MADEm AS: {) logar de juiz consen'ador das maUas
dos llhéos relmio·se ao de omitior. Alv. 19

Março 1~10; mnnnoll-se ampliar o córle ele
pão hrasil cm Pprnalllhuco. Provo 26 Ahril
1810. (CoU. Nab.) Provo 13 Sl'ternhro t81l
(roU. cit.); na mesma província mandcm-se
faciliLar lict'nça para tirada, e de quaes,
aos mestres oe sumacas que condnzissem
madeiras para cnnlilrucçào real. Ord. 21
Fevereiro 1811. (CDU. Nab.)

sobre delilrniç1ío das qne nos tl~rrenos da
fabrica da p"lvora da Lagôa de Freilas erão
necessarias para carviio. - Vid. Res. 1.. 2
Outubro 1813. (CoU. Nab.)

um fornecedor dellns pal'a os arsp.naes foi
dispensado, e porque. Res. 15 Novembro
1813. (CoU. Nab.)

- JUIZO competente para conhecer das causas
sohre côrtes dellas, era, e porque, o dos
feitos na corôa e f;lzemla. Prov. 2.· 17 Abril
1815 (roll. Nab.); fornecimenlo, e como se
mandou fazer. e para que fim, ao arsenal
do exercito. nes. 2L Junho 1815 (CoU.
eit.); commelteu-se á inspecçiio do arsenal
exame nas embarca<;i'ics que entrassem com
madeiras para conhecerem-~eas fraudes dos
meslres. Av. 3 Jal1l'iro 1817 (Coll. cit.) Av.
S Janeiro 1817 (Rt'pert. Cunho Mat. Ma
deira, 71. 0 2 l»; compra de madeiras par'a o
arsenal de marinha autorisou-se. Âv. 18
Fevel'eirn 1817 (roll. Nab.); o mercado do
pào- bl'asil transferio-se para a praça de
Portuf::ll, e porque. C. nego 15 Selembro
1817 (Colf. cit.); Provo 15 Outubro 1817
(CoU. cil.); córle do páo brasil no Ri4)
de Janeiro e Espirito Santo, mandou-se
arremalar. Dee. e Cond. 20 Oulubro 1817
(CDU. cit ) ; suspensa emquanlo se orgaoi
sasse novo regimento ornenado. Rell. ~O

Selembr:o 1818. (CoU. cit.)

empl'estimo a uro esh'angeil'o para esLabele
cimento de uma serraria dellas, aulorisou
se, e como. AV. I) .Junho 1820, e annexa.
Porlo 3.' 3 Dezembro 182&. (CoU. Nab.)
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MADElRAS d€ conslrllcção: regulou-se seu côrte,
e como em Santa Calharina' e Arlagôas. 2
Res. 9 ,Dezcmb.,o 1830.

MADEIRAS: arrematação de páu brasil feita no
Rio Grande do Norle, annulloll-se, e por
que, mandando-se, e como a respeilo pro
ceder. Provo 8 Julho 1820 (CDU. Nabo) ; ao
inspector e director ,de seu córle em Santa
Calharina, concedeu-se ~rati{jcação. e qual
e comedorias. Dec. 2.0 11 Maio 1821 (CDU.
ciL) Provo 21 Maio 1821 (CDU. cit.); seus
\'Cndedores declarou-se que paga\'ào uma
só licença. Porto 11 Ma.io 18~2 (Coll. cito) ;
ordenou-se para Pernambuco, que suspen
desse. e porque a remessa de pào-brasil
para Lisboa. Provo 27 Julho 1822 (Goll. cit.);
compra de madeiras a um particular orde
nou-se •.eporque para o arsenal do exercito.
Res. 22 Julho 1823 (CoU. cil.); coo-i"'
nação para fornecimento das de cODslrucção
paloa o arsenal da Bahia ordenOU-Se. Provo
2.' 21 Janeiro 1824. (CDU. cit.) Provo 21
Maio 182!J. (CDU. cit.) ; ração nos dias santos
e de chuva se mandou abonar aos lrabalha
dores no córle em S. Se,bastiáo. Port. h.'
20 Selembro 1824 (CoU. cil.); consignação
para compra das necessarias para construc
ção de uma náu em Alagô1\s ordenou-o e.
}lrov. 3 Fevereiro 1825_ (Coll. cil.); silio
para descargas das vindas de Macacú,
mandou-se designar. Porto 5.· 15 Julho
1825 (CDU. cit.); cÓl'le de madeiras na pro
vincia das Alagôas se mandou estabelecer.
Port. 1.. 5 Agosto :1825 (CoU. cil.); córte
em maltas de UIO particular. pel'mitlill-se,
e como cm Cabo Frio. Porto 1.. 22 Se
tembro 1825 (CDU. cit,); alcance da juncla
da fazenda da Bahia á conservatQria das
maltas dos llhéos, e qual mandou-se amor
tisar. e como. Provo 2. '19 Dezembro 1826.

,(CDU. cit.)

para conslrucçuo de navios forão declaradas
contrabando de goerra no-Tral. com In
glaterra de 17 Agosto 1827, al't. 15,

- reservadas por lei devem 05 juizes de paz \igiar
se' não cortem Das maltas e floreslas parti
culares. Lei 15 Outubro 1827. art. 5, S12:
recommendada por Circo 19 Janeiro 1833,
17 Novembro 1834. 19 dito.

,
o'

conslructo.r. 'port. 2.· 27 Fevereiro !828
(CDU. Nab.); a ofliciaI arlifice encarregado
de apromptar madei,ras .para ({ons,lrucções
do arsenal do ro:ercito, mandou-se abonar
graÜllcaçüo. Porto 28 Dezemh~o t82lt (Coil.
cit,)

providencias a bem de su~ guarda po arsenal
de marinha da côrte derão-se. Av. 2.· 22
Outubro ,1831 (CDU. N<1.b~; <seu córte em
Santa Calha.rina mandou-se cessar, bem
como a consignação pa!'a elle. Av. 7,- 1i
Novembro 1831. (CoU. Nab.)

as conservutori_as de seus córtesforão ex.ti.octas.
Lei t5 Npvembro 1831" art. 11., dando-se
destino aos empregados. al1t. j 2; deu-s6
deslino aos escravos empregados no de Santa
Catharina. Av. i. o 29 Novembro 1831 (CDU.
Nab.); mandou-se cessar as administrações
dos córtes em Espirito Santo e Campos.
Av. 3.° 1 Dezetnbro 1831. (Catt. cit.)

da fazenda da fabrica da polvora da-Estrella
que destino lerião. - Vid. Reg. 21 Fevereiro
1832, art. 5~.

seu embarque aCOl.npanhado de despacho.
Vicl. Reg. 26 111arço 183;3, art. 39, SS 7.
8 (CDU. O. P.) Rej!;. 30 Maio 1836. arts.
168, 175. (CDU. Pt.)

fabrica de serra-las no Pará mandou-se arren
dar, e como. Lei 66, 12 Outubro 1833.
ar!. 1, &:c.

seu c6rte depende de licença, e de quem,
apezar de extinctas as conservatorias. Ord.
3 Novembro 1833.

do arsenal de marinha devem ser avaliada"
pelo meslre ou con.lramestre, e não pelo

- instrucções se mandou organisar, sobre o
tempo do seu c6rte e maneira de emprega
las. Av. 3 Dezembro 18M.
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MADEIRAS de construccão: mandou-se execular
a tabella de 18 Dezembro 183á, que as
designou, conforme as peças em que se
devem empregar. Circo 7 Janeiro 1835.

quaes se prohibiu fossem cortadas em Campos.
Av, 7 Agoslo 1835.

pinheiro da Russia mandou-se cultivar no Jar
dim Bolanico da côrle e nas provincias. Av. e
Circo 9 Fevereiro 1836; e em Minas, S.
Pedro, Santa Calharina e S. Paulo. Av. 2!l
Dezembro 1836.

- nutorisou-se, e como a nomeacào de zeladores
das maltas de páo.brasiJ. O~d. 26 Setembro
1.836, 9 Março 1837; providencias para
obstar o contrabando dopáo-brasil derão-se.
Circo 26 Novembro 18313.

de consirucção não são empregadas senão de
puis de um anno de cortadas e recolhidas
aos armazens. Circo 21 Julho 1.837.

- louro mandou-se cortar para anlenas e ver
game àos navios da armada, em q1:le pro
"incias. 2 Circo 9 Agosto 1837.

páo-brasil só póde ser cortado pelos proprie
tarios de terrenos que o produzão, e ate
que preço pago pelo governo. Lei 243, 30
No\'embllo 18á1, art. 11; regulada pela
Ord. 5.· 11 Jao()iro)18á2; alterada pela
Ord. 36, 15 Março 18.&5; com. em Circo
31 Março 1845 (Jo1'11. 122); a encar
regado do córLe na Parah)'rba, onde era
lambem feitor da alfandega, <lrbÜrou-se
g,ratificação de áO:jj) rs. Ol'd~ 10 Agosto
18lj2 (10m. 221). Ord. 21 JUDh'O 18á3
(J 01'12. SlI.ppl. 176); providencias sobre seu
cárie no Rio Grande do Norte. Ord. 2!J
Outubro 1.842 (JOHI. 3(3); so'bre al'mazem
]j3ra sua guarda na Paritbyba~ Ord. 29
Mm'ço 18.&3 (lorn. 104.).

para fiUU apprehemão em que Casas processão
as alfandegas e mesas d-e consulado. Ord.
28 Março 1843 (Jent. SuppC. ~.

MADEIllAS: que multa pagaraõ as embarcações
que o levarem para cObLrabando dos porlos
do Imperio para o estrangeiro. Lei 317,
21 OuLubro 18á3, arl. 27; para cuja execu
ção Reg. 363, 20 Junho 1844.

- exigiu-se do presidcnLe das Alagôas copia do
registo da exLincta conservaloria dado peJa
Provo e Alv. 'li Julho 1799. Ord. 13 Ou
tubro 18.&5 (10m. 301); recommendou-se
obslar-se á derrubada das madeiras de lei
proprias para coosLrucção naval. Circo 3i
Dezembro 1845 (Jom. 16 de 18.&6); novas
providencias ao mesmo respeito em Circo
i8 Setembro 1846 (Gaz. Off. 19, vol. t);
estabeleceu·se a maneira da escl'ipltlração
Das provincias onde ha córtes e depositas de
madeil'3s. Av. 60, 2.& Mal'ço 1847.

declarou-se á lhesouraria do Rio Grande do
Norte e Parahyba, que nos conlractos que
fizessem para cárte de páo-brasil nunca
estipulassem adiantamento de dinheiros.
Av. 5 Setembro 1848 (COI'. Me!'e. Suppl.
258).

- principaes da construcção do na-vio devem
constar de seu registo. Cod. Com. arts.
/,61, S1; 462.

- saques para seu pagamenlo da provincia das
Alagôas sobre a inlendencia da marinha,
como serão feitos. Av. 18Julho 1850 (Diar.
8522).

I - declarou-se á camara municipal da côrLe que
não devia pel'miLlir que se depositassem ou
conservassem nas praias e caes, sem acquies
ceocia do capitão do parlo. Av. 103, 2lJ.
Âgo~to 1850.

delei reservadas para conslrucção, quanJo con
duúdas em embal'éacões-, devem os mestres
apresentar lícençll da secretaria da' mari
nha que autorisasse o cÓrte. do contrario
como se pl'oceda. Av. 2. Outubro 1850
(Di.ar. 8577); não se recebem nos trapiches
alfandegadas, sem guia das capitaDi~ dos
portos. Ord. 260, 30 Dezembro 1850.



MÁ FÉ
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MA.G15TIUDOS

MADEll\AS: as embarcações do por~o de S. Fran
cisco em Sanla Call1arina lião podem me\ter
laslro de lD:ldeira. Av. /i8, fi Fevereiro 1851.

ordenoo-<e que na col1ectorias e mesas se não
passàssrm ~uias de maneiras, em que se
comprehl'nd ssern parobas e tapinhoãas.
Circo !J Junho 1851. (DiClr. 8720).

ua fabrica exi~tente no Pnrú mandou-se exlin
guir. Av. 28 AgosLo 1851 (Diar. 8795).

exislentes em terrenos de olutos, e qnaes
forão concedidas á companláa de eslrada
ue ferro da côrte a Minas e S. Paulo. nes.
641 , 26 Junho i852, art. 1, § 2 (Dillr.
9086); lll-urtl disposição a {',mil' de igual
empreza enlr'e a cid;.cle do necifc e A~lIa

preta. Dec. Cond. 1030, 7 A"osLo 1852,
Cond. 7 (Diur.90fl3).

- para combustivel, accornou-se poder cortar
em Lerrenos buldios a etllpreza projeclada
de navegação Ouvia I enlre o Brasil e Perú.
Art. 2 add. 1t) Março 18.'>2 á Cunv. da
mesma data (Dim'. 9132).

MÁ FÉ não se põde considerar nas cOl'porações
pnblicas qne possuem e administr'ão em
proveiLo publico. Alv. 1.0 Al.)I'il 1821.
Preamb.

eelemento do crime. Cod. Crim. art. 3.

provando-sc existir Da accusaç1io proposta,
que peuas importa ao aulor. Cod. cil.
art, 235.

no possuidor de cousa deposilada ou d3da
cU! penuor, provélndo-se, impede o cur~o da
prescripçãocommercia1. Cod. Com. art.4bO.

- presume-se induzida da falta de declaração de
credilo privilegiado, pejo n'ndedor de em-
barcaçõe . Cod. cito art. 4i6. .

MÁ FÉ do pitolo que perder navio obri~a-o ao
damno e penus, e quaéS. Cod. cil. nrt. 5hO.

pôde presumir-se qualificada a omissão do
sr~lJracl() de parlicipnT as noLicias que rece
ber de qualtjuer sinisLro. Cod. cito arL 719,

da parle do impell'ante de moratoria provan
do·se, e corou, importa revogação desta.
Cod. cil. art. 902.

MAGESTADE HIPERIAL é o h'atamento do Im
perao()I'. Dce. 13 Outuuro iS22. Cons\.
art.. iOO.

l\J GI5TElUO. - Vid. Mestres.

MAG ISTRAnos lerritoriaes que obri?:ações tem a
respeito dos crimes commeLliclos por mi
litares. - Vícl. Jetiz tel'l'itol'ial. Provo lt Maio
1809.

não podião os governadores suspender, mas
só advI'rLil' I vista a Urdo L. 1, tit. 45, e
Res. 10 Fe\creil'o i798 e Av. 16 Fevereiro
1799; nem decidir questões de jurisdicção
enlre elles. C. Reg. 5 Janeiro 1811 (CDU.
Nl.lb.)

das ilhas da M3deira e Açores liH~rão augmento
de vencimentos. Alv. 7 Janeiro 181!.

ordenou-se se fizesse suhir á Real presença o
conuecimenlo de qualquel' abuso, {'rouxi
dào ou prevaric;lção por elles cOlllweltida
na admillisll'ação da jll~l.iça. Av. 16 Outubro
1811 (O. Carn. ado 1°.)

nelles presume o direito sempre haver boa fé
quando procedem em razão de seus officios.
eruquanto se não moslra o coulrario. A
elles compelia exclusivamente, sem iDgeren
cia dos govel'nadores, o r.oohecimeoto de
ne~lIcios judiciarios. - Vid. Res. 20 Maio
1.812 (CoU. Nab.)
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MAGISTRADOS

MAGISTRADOS empregados nas reparlições civis
dos exel'c,ilos e :Juditores ti.\'el'ão fixação de
:Iccessos. Dec. 26 Novembro 1813.

- nos seus notos de residenci" como doveria o
promotor da justiça pt'oceder, - ViJ. Dec.
5 Lllaio 181h (Coil, Nab.)

podt~1O convocar até vinte paisanos armados
pa ra conducção de presos, e pedir força
armada aosgPDeracs. Reg. em Alv. 1.° 21
Fevereiro 1816, art. 32, § 7 (CDU. Nab.)

ordenou-se tomassem pos e de seus Jogares
dentro de seis mexes, e sob qne penas. Dec.
1.°22 Outubro 1818 (CDU. Nab.); não o
cumprindo são responsahilisados conforme
() 3rt. filO Cod. Crim. Av. 91, 13 Agosto
j 838. - Vid. Lei 369, 1S Setembro 18M,
,n't. 40, &c. infra.

os b<tchal'eis para serem despachados forão
dispensados da leitura. Lei ConsL Porl. 10
Maio 182 t mandada observar por Lei 20
Outubro 1823, art. 2.

em correição ou diligencia sua aposentadoria.
- Vid. Aposelltadm'ia. Lei 11 Maio 1821, &c.
PrOl', 28 Julho 1827. Cad. Proc. arl..&7, &c.

a expedição de suas 110meaçôes ficou perteo
,cendo á secretaria da justiça. Lei Consl

Port. 18 Agosto 1.821, art. 5 observada
por Lei 20 Outu1ro 1823, art. 2.

Vid. Jlliz. Provo 25 Fevereiro 182;~, &c. Alv.
4 Junho 1823, art. :1, Consto art. 151, &c.

um que fôra por senlença julgado innocente de
culpa porque estivera suspenso, foi mandado
embolsar de ordenados não vencidos. e
como, e porque. Dec. 28 Agoslo 1823
(CDU. Nab.}

~ podem os presidentes de província suspende.'
e em que casos. Lei 20 Outubro 1823. art.
2.&, § 13, art. 34; e o Imperador. Consto
arls. 101, §7; i5.&. - Vid. hiz. Circo 17
Setembro 1827, &:c.

MAGISTRADOS: declarou-se e ordenou-se não
fosse um ,exercer cargo publico como
desembam~d()T, sem mostrar illihadll a sua
conducla. Res. ~ Dezembro 182:~, annexa
á Provo 20 Novembro 1826. (CDU. Nab.)

territoriaes conhecem das causas de pre$as, e
como processadas. Dec. 21 Fel'ereiro 1l:s2.&,
S 1.0.

são nomeados pelo poder execnlivo. Consto
art. 102, § 3; e só por sentl'nçll perdf'Ol o
lagar, ado 155.-Vid. Res. 1.2 Jalleil'o 1829.
(CoU. Nab.)

que fôrem deputados ás assembléas geral e
provinciaes como vpncem ordenados.
Vid. as respectims Asscmbléas-Deputados.

que recebem vencimentos e quarteis adian
tados, logo que o principiem n1'l0 os resti
iuem mais, ainda por morte ou a('ce~so.

Vid.'Res. 1.' 3 Fl;vel,ei1'o t825 (folt. Nab.);
e conforme o assenlo 25 Agoslo 1674. Res.
i,' 8 Fevereiro 1825. (Coll. cit.)

tiverão 3ug-menlo de ordenados. e quaes. Dec
e T:lb. 17 Fevereiro 1825 (CDU. O. P/',)
Vid. Res. 5: 8 Abril 18:!6 (CoU. Nab.)
Provo 9 Maio 1826. (CoU. cit.)

nos logares de accesso, e quaes levão·se em
conta os novos direitos pagos. - Vid. Res.
h.o 7 Junho 1825 (CDU. Nab.) Rr.s. 1.' 25
dito (CDU. cit.) Res. 2.' 22 Jalleil'o 1.826.
(Coll. cit,)

devassas de suas re idencias declararão-se
exlinclas em virtude do Dec. 1'2 Novembro
1821; coneedêrão-se,lltes seis mexes para
apresentação de cerlidõrs de decima. Res.
11 Selembro 1826; auLorisaJo o ~overno

para prorogar o prazo pela Res. 23 Agosto
1828; ampliado aos recenseamentus ou
certidões das arrecadações de hf'rança de
defuntos e ausentes. Res. 14 Selembro 1830.
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MAGISTRADOS

HAGISTRADOS omissos na arrecadação de ren
das publicas mandou-se fossem, e como
responsabilisados. Res. 2.' 30 Janeiro 1827.
(eoll. Nab.)

a elles devem os presidentes eSCI'ever, segundo
as Bormas e formulas urbanas estabelecidas
na Provo 26 Novembro 1730 e 6 Fevereiro
1732; Dem são dependentes destes na ad
mmi tração da justiça. Provo 14 Maio i 827.
(Coll. Nab.)

MAGISTRADOS

não leve v'olo nas· pautas. Dec. r. o 1 Julho
e Olf. 3. 0 3 Julho 1828 (Ind. Allf. Suspen
são); ão juiz de fÓra da villa de Campos
por prisão arbitraria. Dec. 2. o 1 e Off. 4.·
3 ditó (In\d. cit.); idem contra juizes' de'
fóra da 1'lha Grande e Paraty. Dec. 3. 0 1 e
Olf. 5. o 3 dilo (Ind. cit.) ; dito conLra juizes
de fóra da cidade e juiz do crime de S. José
e Sé por despacho violento. Dec. k. o 1 Off.
6. 0 3 dito (lnd. cit.); e ouvidor do Sabaráe
oulros. Porto 5 Janeiro 1831 (CoU. Nab.);
Porto 28 Fevereiro dilo. (Coll. cit.)

- devem dar todo o auxilio para apprehensão
de desertores da marinha britannica. TraL
17 Agosto 1827 , art. 8.

em que casos, e como farão as nomeações de
empregados de justiça que perante elles
tenbão de servir. Lei 1.1 Oulubro 1827,
arts. 5, 8. Res. 1 Julho 1830. Dec. 81í,
30 Agoslo 1851' , arLs. io a 12.

cxeoutaraó as ordens' das camaras legislalivas
para notificação de testemunhas nbs pro
cessos que a ell:ls inc'uníbem aos ministros
e conselheiros de estado. Lei 15 Oulubro
1827, art. 56.

Je"em I P. os presideilles de provlocia e mais
autOl'idades maoler eótre si perfeita harmo
nia, não exorbitando de Sua autoridade. 2
Av. 20 Oulubro 1827.

- não se lhes deve passar carla dos lagares por
qne rôrem de5pachad'os sem haverem til'ado
as dos antecedenles, Av, 5 Novembr·o'1827.

queixas de arbilrariedades, vexames ou falLa
de prompla justiça ordenou-se que os pre
sidenles de Ilrovincia recebessem, 1)J'oce
derrdo como a- respeiLo. Circo 2.· G Dezem
hro 1827. (Coll. Naó.)

su pen ~IO de desembargado!' de Pél'rrambuco
por ler como oUvidor da- comarca do Espi
rita aoto nomeado juiz de orphãos que

MAGlSTRA:BOS forão isentos de ser jurados. Res.
12 Setembro 1828, arL. 7. Lei 20- Selembro
1830. art. 16. Cad. Prac. art. 23'. lnstr.
13 Dezembro 1832, ....rt. 21. Lei 261, 3
Dezemnr'o 18M, art. 2.7. Reg. 120, 31
Janeiro f842, arl. 22!J~

são malriculados. e como pelo sopremo tri
burial de justiça!. Lei 1!8 SetemIDfO' 1828,
art. 4, §. 3 (e como', Res. 20' Dezembro
1830, arts. 2a4); e iofol'IDádosparalogares
no tribunal e oulros de magistratuI13, S.4.

ao governo compete cxpedír-lhes' as cartas'"
pela' s'ecrela ta' de estndo, e concecter-Ihes
)icéoça , e qu-aés. e para' que fin·s. lei 22
Setembro 1828, arl. 2, § U.

que illfri1lgirão as leis' em certo proeesso
cl'illie mandou-se responsa'bilisQr. Porto
1." 2l~ JuHio 1820 ~Coll. jVab.)

todoS" são 6 ri'~dos a c~ümprfr as ordens áo
suprê'liro rtibún'a"l necessarias' para expe
dienLe. Res. 31 Agosto 1R29, art. 2.

para se lhes pass:!l' cal<fas devem apresentar
certidão dé ctâI'em c'orrê'ntes elos dinueiros
publ\cós d()s togares que tiverêlÍl servido.
, du cumprimento das ordens a el'Jes expe
didas pelas diversas autoridades. Circo 1..
27 FCI'crefro 1830.

- lleveój c CU) q.u l'>raso tip'résentnr cérlidão de·
póssé. eiré. 2-." 27 Fev rej'ro 183'0. - Vid~

hi:: do crime. Av. 2'2 Aõtil1B31.
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MAGISTRADO'"

.&~AGISTRADOS: soa sU,&pensão pelo poder mo
derador não se considera pena. Cod. Crim.
art. 37.

- vitalicios não podem commerciar directamente
nos seus districtos, salvos certps limites, e
quaes. Cod. Crim. art. 148. Cod. Com. at't.
2,,§ 1, art. 3.

- suspemos pelo poder moder3dor, participa-se
ao supremo tribunaL Lei 20 Dezembro
1830, ·art. ,fc,

duranle a minorídade do Imperador o Sr. D.
Pedro II podião ser suspensos pela regencia.
Lei lllJunb01831 , art.17. Av. 8 Outubro
1831; e pelas assembléas prov.inciaes, e até
c1emiltidos. Lei 16. o, 1.2 Agosto 1834, art.
1i, S7; e os presid n les para promover
sua responsabilidade. Lei 38, 3 Outubro
1834, art. 5, § 8; sobre seu processo
harmonisárão-se os 3rts. Ti, 153, 155
Cod. Proc. e Leis citadas. Av. 24 Selembro
1835. Â Lei 16. 0 citada não comprehendc
os membros das relações e tdbunaes supe
riores. Lei 105, 12 Maio 18.40, art. 4; na
decretação de sua suspensão como proce
deráõ as assembléas, arts. 5, 6; sua sus
pensão pertence priv3livamente á corôa por
ter cessado .a. Lei 1ft J.unho citada. Circo 28
Setembro 1843 (Jorn. 280) ; á vista da cons
tituição art. 101, § 7 e Lei 3 Outubro ci
toda, o governo e presidentes podem sus
pender. Circo 9. 0 29 Janeiro 18M.

- po.dia a regencia em minoridade do Sr. D.
Pedro II nomear. Lei 1.h Junhocitada, art.18..

- Corão dispensados da guarda nacional, não
obstante o distamento, si requererem. Lei
18 Agosto 1831, art. 27, S 2. Res. 25 Ou
tubro 1832, art. 8, S 3. - Vid. Lei 662,
19 Setembro 1850, a~t. 10, S 6. Reg. 722,
25 Outubro 1850, art. 17, § 6.

- julgamento de sua antiguidade pertence ao
supremo tribunal. Res. 16 Novembro 1831,
e como. Reg. 624, 29 Julho 18.49.

MAGISTRADOS: so.bre informações e respostas
de uns por occasião de haverem denegado
revista. - Vid. Av. 1.0 1 Deze7llb,'o 1831.
(Cott. Nab.)

Vi(l. J(ciz. Reg. ·U Jp.neiro 1.832, art. 27, &:c.

que julga\'ão nas relações em primeira ou
unica instancia com adjunctos forão e:dinc
tos. Di~p. Provo art. 18.

s6 vencem ordenado desde o dia da posse e
exercício. Av. 6. Ord. 13 Setembro 1833.
Dec. 1lt Março 183&.

que não provassem legalmente achar-se em
exercicio de seus logare~, salvo mostrando
licenca com vencimenlos, não recebião
orde~ado, e quando o tivessem recebido
restillli-Io-hião. Circo 3 Setembro 1834.

obrigados a deixar os logares para exercer
outros empr~gos de que não tenbão outros
vencimentos, r.ecebem os seus. Port. 9 Ja
neiro 1835.

são os juizes le,Ltrados e os de orphãos, muni
cipaes e de paz, e por isso comprehendidos
na Lei 12 Agosto j S3l!, art. 11, S 7, con
forme a Ord. liv. 1, til. 2, S 11. Âv. 7
Agosto, 1l~ Dezembro 1835. Av. 12 Março
1836.

para viajar 10ra do lmperio sollicitaráõ seus
passaportes na secretaria da jusliça. Dec.
2 Maio 1836; declarado por Av. 1.1 Abril
1845 (lorn.10l).

em alguns casos podem, precedendo ou não
processo, suspender seus ofliciaes e subor
dinados. Âv. 23 Janeiro 18h4 (Jorn. 23).

não con tilue contra elle presumpção Jurl
dica de crime a ahsolvição pelo jury de
réo a quem elle havia accusado por attri
huir-lhe em periodico crimes commettidos
no exercicio do emprego. Av. 23 Janeiro
18hlJ (Jorn. 28).



MAGISTRADOS
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MAIORIDADE

BAGISTHAnos: quando de condllcta irregular
COUlO árerca del1es se procede. Av. 27.- 28
Março 1844.

- sobre cobrança do imposto de 30 por % de
tiuas nomeações e mllioria de vencimentos.
- Vid. NOJIOS &c. Ord. 46,24 Abril 1845.
Ord. 2.· 15 Janeiro 18.47.

dentro de que prosos devem apresentar as
licenças que obliverem para serem ,'aliosas.
Circo 14 Maio 1845 (Jom. 135); excitada
por Av. 1.22, 18 Outubro 1848.

- removidos e que se apresentarem nos seus
lo~aresdentro do pr'azo leglll, vencem sem
interrupção seus ordenados. Lei 369, i8
Setelllbro 1845, art. 40; o prazo fi o do
Drc. 22 Outubro 1818. Av. 13.Janeiroi847
(GIlZ, Off.1111. L'ol. L) o.rd. 7.° 23 Janeiro
iBú7, S1; sol)re I)a~amento de ordenados
u juizes que anles de removidos forão sus
pen$os. Ord. 3.° 1.8 Janeiro 18117. Ord.
cito 7.° 23 .Janeiro, S 2. Ord. 209. 22
Ago~to 18á9. Ord. 222, 6 Setembro 1849.
Av. 17 Maio 1.852 (Dia/·. 8998).

communicou-se licença concedida a um no
caso de não ser incompalivel com o serviço
publico. Ol'd. 2 f Oulubro 1 ú5 (.Torn. 309j,

que nas proviu ia!'! servirem de auditores de
marinha que vanl(lgeos percebem. Av. 109,
1.6 Uutubro 18.&6.

- serviços oa rnll~isll'alura rl;lIDlluerárâo-se com
pens[LO á mulher de um. Res. 414, õ.Tunho
1 47.

- os J)I'esidenles quando lhes concederem li
cenças devem participa.lo ii secl'etaria de
o'tado. Circo 23 Agosto 18'c8 (COl', fIlere.

IIppl. 233).

- qu, ado o servi o publico exigir, podem pelos
pr _identes ser obrigados dentro de prazo a
U' para os seus lo..ares. Circo 1.42, 10 No
"embro 18.48; explicada por Av. 30 AbriJ
1850 (Dim'. 8.'c0 ).

MAGISTRADOS podem f"zer procurações por
instrumento por elles feito e assignado.
Ord. 82, 30 Março 1849, art. 7, S 3.
Vid.Ord, 24li. 8 UlItub1'O i851.

- para cabal conhecimento de suas antiguidades
exigirão se das camaras municillaes infor
mações por inlf'rmedio dos presidentes.
Circo 30 Maio 1849 (Di(lT. 8118).

- só podem obter licença com vencimento, tendo
tido posse e exercício, e só a estes se pa
gará, e porque, Av. 1i9, 12 .Jolho 1811.9.

podem ser fiadores. Av. 15 F'elcreiro 1850
(Diar. 833á).

enll'áo e cm que numero nn junela de justiça
militar para julgamento em segunda e ulLima
in tancia dos crime' militares em tempo de
guerl'a. Dec. Reg. 830, 30 Selembro 1851.
11rt. 3. sobre cuja execução. - Vid. ÁI). 9
Dezembro 'J851 (Dia?'. 8881 \. Av. 22 Janeiro
1852 (Dia?" 8923).

civis: pel'ante elles depoem os commandantes
de armas conforme o S9 Alv. 21 OULubro
1763. A.v. 9 Fe\'ereil'o 1852 (DiaT. 930).

MAIOR. - id. Mayor.

MAJOFtlAS. - Vid. llll)'orias.

MAIOIUDADE de 'luntof1.c e miuol'idade de de:r.e
seie annos subjeiln o criminoso ás penas da
complicidade. God, Cl'im. art. i8., § 1 .

l1e cincocola annos isenla 00 seniço tia Huardll
lHlt.:iouaJ os qU<llificados que assim o l'eq[lt~

l"('l'em. Lei 18 Agoslo 1831, arl. ~7, S3;
i.l)nta uo suviço acli,'o, !tes. :!5 Oullll>ro
1832, ar!, 8, ~ '1.

ue viute c um <lnnos dele lei' o estl'an~elrl)

para naluraJisal'· e. L,::,i 23 Ouluuro 1832.
art. :t, § 1; Ul't$. 3, 5.



MÃIS

( 419 )

MAJORES

MAIORIDADE: de quinze alé lrinta annos é
necessaria pam assenlar praça voluntaria
mente no corpo de artilharia da marinha
e }mperiaes marinheiros, arts. 1, "}; c de
dez até cincoenta para operarias do arsenal
de marinha, a l't. 9; e com que excepções
a respeito do' maiores de vinle e um annos,
art. 12. Av. 288, 30 Janeiro 1. !l1.

de dezoito annos devem ler os filhos familias
para poderem negociar com aotol'isação de
seus pais, e como j e de vinte e um annos
para consider:lr-se emancipado, e pars que
eO'eitos, sendo associado a sen pai. Cad.
Com. art. 1, § 3; e u.e dezoilo annos as
mulheres casada para negociarem com
3ulol'isação de cos maridos, § 4.

os mnis 3rtj~os a respeito - Vid. idade. - e
Alf<mdegas. nes. J. Agosto 1825.

MÃIS. - Vid. A lf(llldegll. Res. ,~ Agoslo 1.8:'5.
.Ascend 11 tcs.

de officiaes militares em fjue casos tem direilo
a meio sol<1o.- Vid. Meio soldo.

~ de cirurgiões militares tem direi Lo , e quando
a meio soldo. - Vid. Meio soldo.

<-- que maL~Il'em seus filhos recem-na ciclos para
occnJtar a slIa deshoura, como serão puni.
das. Cod. Crim. al'I. 198. - Vid. 1.99.

'- de propl'ielal'ios que sofl'l'crem d~gapru'priaçã(J

POI' utilidade publica gernJ pu Uluniápal da
côrte não são obrigadas a prl:'slar fiança, m
que Caso. Res. 359> 12 Jl1lho 1S!l5, :J1't. 23.

- em qoe caso encc ssario que os filhos prol'em
que entre eHas e sem pais podia haver ma
trimfJDio, para sllccederem nos bens con
forme a Lei 2 Setembro ~S!l7.:.-"id. At"
180, 1:3 JUlllO 18b9.

- de colonos mililares do Pará, considerão·se
família dos mesmos. Dec. Reg. 662, 22
Dezemhro 1819, art. 7; bem aS5lm as dos

ru

soldados aos presidios militarcs do Ara
;,?;uaya em Goyaz. Dee. Reg. 750, 2 Janeiro
1851, art. 61; nem podem empregar seus
filhos em serviço que obste os deveres esco
lares deBes, art. 66.

MAJORES de milícias. - Vid. Milicia" e Pt·ov. 28
Setemb,'o 1812, 3 Outub,'o 18th. .A Lv. 1,8
Novemb,·o. Dec. .4 Dezemb"o 1822. P01"t. 31
111aio 1823. P01't . .4 Novemb,'o 18:25. Lei 2!
Sel'emb1'O 1829. Dcc. 21 Janei,'o 1830. Lei
2!l Novembro 1830, m·t. H. Rcs. 25 Junho
1831, m't, 2. Ci"c. 24 Setembro 1851.

da brigada da marinha. - Vid. A"tilltm'ia da
1na1'inha. Provo 30 Janeiro 1815.

de cavallaria : seus pl'iucipaes deveres e achão
no Dec. 6 Março 1816 (Repcrt. Cunho Mato
Major n.· 33.)

de corpos, excepto cavallaria como vellcerlao
dinheiro para compra de cavaJlos de pessoa
em Portugal> conforme a PorL 6 Agosto
1816, 18 Outubro 18U. Porto 26 Novemhro
1818 (CoU. Dclg,)

de artilharia como f'l'ào promovidos. - Vid.
A,·tilhat·;a. a pé. Dec. IosL 4 De7.embro
1822 § 1.

l)orluguezes aprisionados por cor'~ario brasi
leiro no tempo da guerra da inclcpendeueia:
sua prl\~a em quanto foi a\õaJiada. Alv. e
Reg. 30 De7.embro 1822, cap. 3, ar!. 4.

commant1audn ou nãCl corpos; 00 eslado
maiOl' de 1.. ou 2.· classe que vencimentos se
lhe fixárão. - Vid. C01pOS de linha. Dec.
Tab. 25 e Dec. e Tab. 28 Marco 1825,
observacões 6, 9. Res. 260 1 Dezembro
'18ft1. T;b. Dec. Instr. 263. 10 Janeiro 1,843
e Tah. 1.' e 3. alJ.."; de engenheiros 5.'; bestas
de bag:ll;em aos ma;?res dc brigada em
campanha 6.'; concedidas Tab. 7."
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MAJORES

( 420 )

MALFEITORES

IfAJORES de artilharia da marinha. - Vid. Ãl'ti
lharia da mal'inha. Lei 25 Agosto 1831,
al·ls. 1, 3. Res. 260, 1 Dezembro 1841 ,
art. 6 e Tab.

- sello de suas palentes. - Vide Sello. Instr. 14
Novembro 1833, art. 12, &c.

- de legiã,o da guarda nacional que gratificações
vencem. - Vid. GIlardas nacionaes. Dec.
lnstr. 263, 10 Janeiro 1.843, art. 29.

- que conlinencias e honras lhes são devidas.
Provo e Tab. 8.-16 Fevereiro 18h3, SS
26, 39~ ,

do exercito empregados nos corpos mUDlCI
paes, mandou-se passar para a 2.- classe.
Dee. 572, 9 Janeiro 1849, ado 4.

- fiscaes nos corpos do exercito que livros devem
ter. Provo 2.47, 21 Novembro 1849; perce"
beráõ ;JS mesmas vantagens que os do estado
maior de 1: classe empregados. Res. 5.&2,
21 Maio 1850, art. 8. Circo 7 Outubro
1850 (Dia,'. 8536).

Lalancetes de seus pagamentos pelas paga
dorias. como serão organlsados. - Vide
Cil'c. 71, 8 Julho 1850, §§ 9, 10.

- graduados desempregados do estado maior,
mandou-se, e em que províncias addir aos
corpos de guarnição para entrarem em ser
viço. Av. 8 Julho 1850 (Dia,'. 8.&5hj.

- das differentes armas do exercito como serão
promovidos. - Vid. Lei 685, 6 Setembro
1850, arts. 1, 4, 6, S 2; arte 7. para cuja
execução. Dec. Reg. 772,31 Março 1851,
arts. 9, 10.

dos cQrpos de guarda nacionalsijo instructores
deUe • e com os mesmos vencimen~o6das
patentes que tiverem no exercito, donde
serão tirados, e como. Lei ê02. 19 Setem
bro 1850, ar15. 49,77. Dec. Reg. 122, 25
Ou~ubro 1650, arts. 73, 7~.

, MAJORES de brigada: mandou-se houvesse em
cada uma do exercito estacionado no Rio
Grande do Sul com esLa denomínacão um
:Jssistente do deputado do ajudante g'eneral,
art. 4. Dec. lnstr. 762,22 Fevereiro 1851.

MAL: seu conhecimento e intenção de o praticar
caracterisa o delinquente. Cod. Crim. arte
3; quando attenua o crime, art. 18, §§ 1,2.

sua certeza como é elemento da j.ustificação
do crime. Cod. cil. arte 1.4, § 1 e n.· 1;
S 3, n. o 1 ; § J., n,o 1; S 6.

MALA de correio: sua remessa pelos paquetes
ínglezes conservou-se. - Vide Conv. 19 Fe
vC7'eiro 1810. arts. 2, 3, e Correio gel'al~

Com. cito e &c.

MALACACHETA recommendou-se que. viesse de
Goyaz e Minas Geraes para o arsenal. Av.
24 Outubro 1808 (Repel't. Canh. Mat. Mala..
cacheta). .

. MALFEITORES: no Maranhão a seu respeito Pl'O

lidencias se ordenárão, e quaes. Res. :l!,
Dezembro 1830, arts. 2, 3, 5.

- quem a elles der a5ylo quando é punível.
Víd. Cad. Cl'im. arte 6, § 2; autoridade que
os não prender ou castigar, art. .1.58.

- sua incursão autorisa destacamento de guarda
nacional fóra do respectivo municipio. Lei
18 Agosto 1831, arte 107, § 2. Lei 602,
19 Setembro 1850, arte 87, S2.

- ppra sua prisão como procedel'ião os guardas
nacionoes na CÔrte. - Vide A.v. 7 Janeiro
1832.

- si imeslissem alguma guarda Da côrte, orde
nou-se co.mo deveria esta proced'31·.-Vid..:
Ordem do cjif.l 11.· 39, 21 Março 1851 (Diar.
86(3). -



MANADAS

( h2i )

MANDADO

MALHADORES 110 arsenal de guérl'a da côrle,
mandou-se fossem os Afl'icanos livres ao seu
serviço. Av. 2ft Novembro 18h9 (Diar. 8280).

MALHAS: suas saias forão declaradas conkauando
d'e guerra no Trat. com o Uruguay de 12 de
Outubro 1851, Ill't. 11 (Dia,.. 8857).

MAtleIA do mandatario suLj.eita-o ás perdas e
(lamnos para com o commilte'nle. Cod.
Com. art. 162.

l- do piloto que perder navio subjeila-o a re
sareir, e como o prejuízo. Cad, cit. art. 5áO.

Vid. F7'owic-Má fé.

MALTA: offieiaes de Malta não póde bavér. no
Brasil conforme o Av. 26 Janeil'o, 1S05.
Res. 26 Setembl'o e 15 Dezembr0 1810.
(Rcpert. Cunh. Mat. Malta.) .

l\fAN CEBOS das' companhias de artifices. - Vid.
Al·tirlCC,~. Reg. 11 3, 3 Jaoeil'o 1842, arts.
7, 10, 12.

MANCOMMUNAÇAO por qQalquer modo com 'o
fa-llido para fraudar os credores importa
complicidade de qnebra fraudulenta. Cod.
Com. art. 803, S 1.

MANDADO para citação.-Vid. Citação. Em cau
sas commerciaes. Dec. 737, 25 Novembro
1850, al'ts. 39, !aO, lt2, 43 ~ 51.

quaes seus emolumentos para escrivão de
camab. - Vid. Cama1'fJ's JIrl unicipaes. Provo
11 Setembro 1815.

de prisão. - Vid. Ordem. Na acção de deposito
commerciaJ. - Vid. Dec. 737, 25 Novemb,'o
1'850, Q1't", 275.

- de busca, em que casos, e como se passa c
executa. - Vid. Basca.

MALTRATAR. - Vid. 2t..Jf.gosto 1817 (apenas Cito
no Rrpci'l. Cunh. Mat. Maltratar).

;... presos é crime, e como punivel. Cod. Crim. t
art. 127; item subalternos ou dependentes,
ou outra pessoa com quem se trate em
razão de omcío, art. 1.4lt.

MALVERSAÇÃO dos feitores., guarda-tino's 'd
caixeiros lama-os respl'l1lsaveis por lodo
o dumno causaclo e alé a acção criminal.
Cod. Com. ad. 78; ilem. os trapicheiros e
administradores de depositas pela de seus
feitores caixeiros e agentes, art. 9á; item
os barqueiros, trop~ir05 e condl1ctores de
gencros ou commissarios, arL 99; jgual~

mente o ID€stre, .administradQl' ('lU direc·
tal' de qualquer estabelecimento mercantil,
art. 243; item o capitão dt1 navio além da
acção' cri~inal ,art. 529. .

lfANADAS Reacs: so1Jlle. seu cs.ta'be-1ücíméblo em
.:. M1:n'a·s Gerilcs e. ReJ5..~ J'llJhQ l8.f9.

de preceito extrahido do processo qne seIJo
paga. - Vid. Sello. Inslr. 14 Novembro
1833, art. 7, &c.

de levantamenlo de deposito. - Vid. Deposito.
Dec. 9 Dezembro 183.4, arts. 6, 7.

e sentenças civeis proferidas pelos juizes mu·
nicipaes ou outros quaesquer e lrihnnaes.
executão aguelles nos termos; excepluadas

. as que couberem na 'alçada dos juizes de
paz. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 11 lt.
S .4. Reg. 1M, 15 Março 18.42, art. 2, § b..

- de prisãu Se smpende na execução desde que
o réo afiançavel quer prestar úança, ainda
depois de pronunciado. Av. 9 Agosto 18Ml.
(Gaz. T7·ib.)

- necessitão se1l0 anles da assi~nalul'a do juiz,
e sob que mplhl. - Vid. Sello. Ord. 7 Ja
neiro 1S'á8; q'ual ak de peTihpra e citações .
Ord. 252, 21. Dezembro 1850.
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MANDADO

( h22 )

MANDA.TARIO

BANDADO de embargo nos bens de qualquer
dos obrigados em leltras, em que caso tem
logar.-Vid. Cod. Com.art. 379.

;..- de levantamento de preço de arremalação de
. embarcações pcrlencentes a fallidos.- Vid.

Cod. cito art. ll77.

~ de penhora para pagamento de custas e 2
por ·1. de chancellaria nas causas commer·
dacs. - Vid. Dec. 737,25 Novembro 1850,
m't. 2ll4.

- de nOlificação na acção commercial de depo
sito. - Vid. Dec. 737 cito al't. 271.; e de
prj~ão na mesma acção, quando terá logar,
art. 275.

~ de penhora n11 excussão do penhor commer
ciaJ. Dee. 737 cito arts. 287, 288; na
exhibição de livros) art. 356.

- executivo commercial. Dec. 737 ciL arts.
309, 310; lJ32.

de arl'osto. - :Vid. EmbQ7·gos. Em causa com
mcrcial. em que casos, e como ha Iogal·.
Dec. 737 cito arls. 321 a 3.42.

- de detenção pessoal. Dec. 737 cit. al'ls. 344
a 3õO.

- de exhibiçã() de livros commerciaes. Dec. 737
cito nrt. ô55.

- do juiz é necessario para o deposito em paga
mento commerciaJ. Dec. 737 cil. arts.
39.4 , 401, ~02.

- de manutenção a favor de terceiro embargante
cOIDmel·cial. Dec. 737 cito art. 601.

- de cobrança de autos. Det. 737 cito arts.
714, 715.

MANDADO executivo fiscal. - Vid. 01'([. i43~

28 Ab1'il 1.851, art. 13.

do juiz para uOlificação de depositarios parti
culares de dinheiros da fazenda publica. -.
Vid. Av. 3 Setemb1'o 1.851 (Diar. 8795).

- da justiça do paiz: as casas dos agentes con
sulares estrangeiros não obslão á sua exe
cução. Dec. Heg. 855, 8 Novembro 1851 1

art. 21.

de penhora contra a fazenda publica. - Vide
Av. 19 Maio 1852 (lJiar. 8999).

de sequestro. - Vid. Se?ltest7'O.

- para cobrança de multas. - Vid. lllultas.

MANDADOR: creárão-se trf!S para dirigirem os
o • córtes de madeira para o arsenal de marinha

por Ord. do almirante-general 18 Outubro
1808 (Repe1·t. Cunho Mat. Mandado!').

MANDANTE (capitão) : não ha nos corpos com-
o mandados por capitães; e as gratificações de

commando, um cavallo e forragem ficão
pertencendo ao capilão mandante ou coin
mandante do regimento ou hatalhão. Dee..
28 Março 1825 (Repe1·t. Cltnh. Mat. Man
dante, 11.° 3.)-Vid. Corpos de linha. Av.
5,· 15 Fevel'eiro 1842.

MANDAR commelter crime constitue autoria:
Cod. Crim. art. lc.

- h Agosto 183ll (apenas cilado no Repert. C/mlt.
Mat. Mandar).

MANDATARrO-MANDATO: a culpa do manda
taria não devI' induzir damno ao mandante.
Res. 2." 7 Junho 1825. (CoU. Nab.)

Porlal'ia do govel'no ordenando cerlo afreta-o
mento declarou-se que valia em commercio
tanlo como um mandato expresso, e em
administração como uma ordem termi
nante. Res. 1.' Õ Julho 1827. (Cott. Nab.)



MANDATARIO

( 423 )

MANGUE

MANDATARIO': gestão de corretor quando só
produz effeito de mandato. Cod. Com.
art. 38.

aos feitores mercantis são applicaveis os arts.
145, 1.&8,150, 151 ,160 a 162 do mandato
mercantil. Cod cito art. Sô.

mandato mercantil porqne leis se rege. Cod.
cito art. 140 a 16ft. - V' d. Df'c. 738, 25
Novemb1"O 1850, a1'ts. 58, § 3; 59.

- a commissão mercantil quando é contracto
de mandato relali"o a negocius mercantis.
Cod. cito art.165.-Vid. i68, 169, 18ôa
188; são·lhe applicaveis as disposições do
mandato mercantil, art. 190.

- a respeit() dos mestl'es, administradores ou
directores de fabricas, tem logar no que
fõrem applicaveis as disposições sobre o
mandato mercantil. CGd. cito art. 2!l6.

- as obrigações do mandato regulão, e como
para o deposito voluntario. Cod. cito art.
283.

- administrador ou director de companhia,
e.lfectuado o registo responde a este s6
pela execução do mandato. Cod. cito art.
299.

- poderes de simples mandatario quando são
expressados on resuhãn do endosso das
letlras. Cod. cit. art. 361, S 3.

- de leUra desencaminhada como del'eraõ pro
ceder. Cod. cit. art. 389.

quem pOSSUI' por seus mandatarios entende·se
que possue por si. Cod. cito art. 455.

- mandato competentemente registado regula, e
como a administração de toda a parceria ou
socieaade de navio, em juizo e fóra delle, e
para que fins. Cod. cito arLs. !91, 493.

MANDATARIO: aos mandatarias dos proprie
tarios de navios que obrigações incumbem
sobre fretamentos. Cod. cit. art. 513; des
peza exlrdordinarias, 5th; contracção ele
dividas, dinueiro a risco, venda de merca
durias para reparo ou provisão do navio,
515, 516.

- o segllrado para as devidas reclamnções deve; .
e quando nomear mandatario , e como não
responderá pelos ados desle. Cod. cito arts.
722, 72h.

falliJo que desviar ou applicar os fundos ou
valores do mandalo commeLle quebra frau
dulenla. Cod. cil. arl. 802, § 3.- Vid. Dec.
n8, 25 Novembro 185~~ art. 620, S L

- o depositaria de bens de fanido obriga·se por
termo á sua guarda e entrega como fiel
mandalario. Cod. cito art. 814.

- aolorisado pelo juiz pode cobrar, e como
e onde as dividas aclivas
exigíveis do fallido. Cod. cito art. 835.

- de réos commerciaes em que casos podem
ser citados em lagar desles. Cod. cit.
til. un. art. 25. 1)ec. 737, 25 Novembro
1850, arts. 48, f!Ç~.

- geral de socied.ldes anonymas faz apresen
tação da sua quebra. Dec. 738. 25 dilo;
art. 1.10.

l'cEponsabilid:Hle do director da companhia
de seguros Recuperadora. Dec. Estat. 791,
30 Maio 1851, art. 21.

MANGUE no Sacco de S. Lourenço, na Villa Rea
da Praia Grande: a um parlicular conce
deu-se porção em aforamento perpetuo. 
Vid. Res. La 6 Maio 1825. (CoU. Nab.)

.:...- a respeito de colheita de casca 'para corlume
na bahia do Rio de Janeiro, mandOU-56
ohservar as dillposições do Alv. 9 Julho
1760. Porto 3.a ii Agosto 1829. (CoU. cit.J



MA IFE5TO

MANIFESTAÇÃO de revista.- Vid. Revista.

MANIFESTO de guerra aoS Francezes. - Vid.
G/LeITa. 2 Dec. 1.0 J onho 1808, &c.; a
Porlogal, 1. Agosto 1822 , &:c.; ás provincias
unidas do Rio da Prata, 10 Dezembro 1825.

~ de cargas de embarcações que enlrão. - Vid.
Alfalldegas e Res. 28 Setembl'o 1811; dos
navios como se faria. Parlo 2G Fevereiro
1829 (Ind. Alb. Manifesto). - Vid. ~lfan

degas. Dec. 20 Dezembro 1831, &c.; em-,
barcações. Reg. 4 Abril1.83li. art. 23. Reg.
30 Maio 1836, arts. 143 a 150, 176; alfan
degas, Av. 28 Fevereiro 1848. Circo 88,
11 Abril 1849. Bec. Reg. 6h8, 10 Novem
bro 1849. :Irt. 29, &c. - Vid. Av. 95, 16
Agosto 1850.

- dos sllccessos occorridos com a chegada do
Sr. D. João VI a Portugal. - Vid. Av. 13
Julho 1821..

do PO\'o do Rio de Janeiro sobre a residencia
de S. Â. n. no Brasil, 29 Dezembro 1821
(CoU. Nab.)

;.- do príncipe regente aos po os e n:H;ões amigas,
6 Agosto 1822.

- 'da aguardente e cachaça para di7.imo. - Vid.
Agllardeillcs. Dec. lostr. fJ. Fc.ereiTo 1823,
art. 35.

aos Brasil iras sobre as causas da dissolucão
da ssembléa cooslilruinle, 16 Novembro
1823.

do Ouro exlrahido das minas. - id Ouro.
Dec. 17 Selembro 1824.

- no dcsp acho maritimo. - Vid' Mesa de des
pacho m[~ritimo e de Divcrsas, Rcndas. e Dec.
fllstl·. 3' ~la7'ço 1821, m'ls. 6> 7.. 8. e
Ord. 191, 28 Jlllho 1 lI9.

MANTAS .

MANIFESTO de navios podem os corretores
traduzir, bem como os interpretes das
alfandegas. e com fé publica. Cad. Com.
art. 62. Dec. c Reg. 863, 17 Novembro
1851, art. 12.

- Nelles deve mencionar-se e em que casos os
emprestimos de dinheiro a risco. Cad. cito
art. 653.

servem para delerminar e cm que caso o valor
certo do seguro sobre fazendas. Cod. cit.
art. 694.

MANOBRAS para serem regulares no exercito,
declarou· se que o governo daria inslrucções.
Av. á Fevereiro 1832 (Rcpert. Cunho Mat.
Manobra).

:çlOS navios da armada devem ser mandadas
na lingua do paiz. Av. 4 A:gosto 183h.

e mais serviço de artilharia a bordo dos navios
da armada tiverão regularisação. Dec. Reg.
21.· 2 Oulubro 1838.

Determinárão-se q.uaes as instrucções por que
se devem regular as manobras e exercici s
d3S differenles armas do exercito. Dec.705,
5 Outubro 1850.

Exames deHas come> serão feitos aos tenentes
e capilães das lres armas do exercito para
promoção. Dec. Reg. 772, 31. Março 1851 ,
art. 29.

- e evoluções da navegação. e uso e manejo das
differenles armas maritimas. incumbe. e
como. aos navios das estações navaes. Dec.
3 Novembro 1852, art. 5, § li. (Diar. 8147.)

MANTAS ou cobertores, macas, &c. se dão aos
soldados, marinheiros e grumetes. Porto e
Doe. 15 Fevereiro 1823 (CoU. O. P,'.) Av.
13 Fevereiro 1827 (Repert. Cunh. Mat.
MantD) •



MANUFACTURA

( 425 )

MAPPAS

MANTEARIA. - Vid. CaJa (Real). Dec. 1.~ 20
Setembro 1808.

MANTEIGA: sua imp.ortação no Rio de Janeiro
recommendou-se ~ hem como fabrico. em
razão de falta. Av. 1 Agoslo 1808.

MANTIMENTOS. - Vid. FOnlecimento -Ârsenal
de marin!ta. Off. 1.0 24 Janeiro 1809.

- 22 Junho 1809 (apenas cito no Repert. CJtnl,.
Mat. Mantimento, n.O 5).

- como serão examinados. - Vid. Camaras lIftt
nicipaes. Lei 30 Agosto 1828. - Vid. Dec.
Reg. 828. 29 Setembro 1851, m't. !J8.

Sobre a abastança e salubridade delles devem
as camaras prover por suas postUl'as. Lei 1
Outubro 1828, art. 66, S iO.

- suppridos a marinheiros por ordem do capi
tão: suas acções quando prescrevem. Cad.
Com. art. 449, § 5. - Vid. Dec. 737 ~ 25
JVovembro 1850, art. 236 ~ § 4.

existentes n bordo de navio para subsistencia
não entrão na contribuiçãO de avaria grossa.
Cad. cito art. 787 ~ S 3.

MANUFACTURAS mandárão-se admiUlr na Ame
rica sem restricção alguma. - "Vid. Fab1'i
caso Alv. i Abrí11808; isenção de direitos~

e quaes vel'b. cil. Alv. 28 Abril 1809 ~ SS
1~ 2, &c.

de espíngardas,-Vid. .,41'mamellto. Avs. 22No
yembro 1810 &c.

de origem ou industria da Gran-Bretanha,
como se provaria sua identidade. Porlo 11
Fevereiro 1813 (CoU. Delg:) -' Vid. Alfan
degas. Ajust. 18 Dezembro 1812, &c.

estrangeiras não subjeilas a direitos de sahida •
como .se despacharião. - Vid. Mesas. Reg.
a Março i-sai ~ art. 4.

MANUMISSÃO : seilo de suas cartas. - Vic1. Sello.

MANUSCRIPTOS quando são criminosos 6 puní
veis. --.: Vid. Lei 20 Setelnb1'o 1 30, art. 5.
Cad. Crim. arts. 233 ~ 238,

MANUTENÇÃO de posse em terreno de marinha.I
- Vid. Res. 12 Ab1·il1821. (Cott. Nab.)

(mandados de) a faval' de terceiro embargante
em cansa commercial. Dec. Reg. 7!37, 25
Novembro 1850, art. 601.

MAPPAS dos corpos de linha são feitos pelos
ajudantes, que para isso receberáõ papel da
secretaria dos mesmos. Dec. 28 Março 1810.

- de antiguidades ~ commi sóes e diligencias
dos ofliciaes de engenheiros, esla.do maior,
corpos de linha e milícias. Av. 6 Abril
1816. - Vid. Antiguidade de cadetes - OIJi
ciaes de artilha7'ia do eXCI'cito·- Engenhei1'os
~11lfe1'io1'cs e i.' linha. Dec. Instr. 4 De
zembro 1822, § 3. &c. - CorPO$. Circo 6
Fevereiro 1851 {Diar. 8625;. Av, 16 Agosto
1852 (Diar. 9088).

- são rem ettielos pelos commandantes dos corpos
destacados aos seus respectivos generaes.
Porto 23 Setembro 1824 (Repert. Cunho
hIato Mappa n.'" 11).

- topographicos e antros do archivo dos enge
nheiros e secretaria de estado, mandoo-se
escolher ~ lithographar e distribnir. paTa que
fim pelas provínoias. Res. 1ll Junho 1830.
al't. 2.

de crimes.- Vid. Cri11les.-Av. i.o 31 Agosto
1831 etc. ; Av~ 10424 Abril t849.

- hyarographicos ~ e l'(I1MIS devem os consolei
enviar. Dec. e Reg. 520 ~ 11 Junho i847,
art. 97.

de artigos bellicos. Cire. 67, 22 Feveroir.
1861.
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MAPPAS: o gernl das pessoas das forças do exer
cito em operações no Rio Grande do Sul,
dclcl'minoll-se fusse feito pelo ajudante
general. Dec. lostr. 762, 22 Fevereiro 1851,
art. lO, S 11; o do material pelo quarLel
mestre geoel'al, arL. 11, § 3.

diversos militares na curte cm que prazos se
dHeffi apresentar. Ordem do dia n." 39 de
:H Março 1851 (Oim'. 8653).

MAR (alLo): navio que nellc nave~ar sem passa
pOI'le legitimo. tItulo de propriedade e
despacho que legitime a ,'ié'~em, carga e
commerclo, süo neHp- objecto de presa dos
lH\vios de guerr:l. e de coufisco nos portos
que entrar'em: como se pl'ocedeu em cerlo
caso.-Vid. Res.1 Outubro 1810. (GoU. Nab.)

(largo) : nelle se póde visitare deteL' qualquer
, navio sem prejudicar direitos de soberania:

nos liLOl'aes ainda mesmo ao alc:lOce do
tiro de peça, accordoll-se com Inglaterra
para impedir commercio , e t;OlllQ illicito de
escravos. - Vid. Escravos. lastr. aaaens á
Conv. 28 Julho 1817, al'ts. 2, 3, &c.

(a\to) : orllenou-se que não se apprehendessem
nelle as tlmbarcações encontradas. ainda l

que com pa~sapol'te para logar eotão 1>10
qoeiado. - Vid. Bloqueio. Av. 29 Novembro ;
Hs26.

(aHo): declarou-se que o governo brasileiro
não conhecia de crimes nelle commetLidos
por estranf!;eirus contra estrangeiros. Av. 8
l?evereil'o 1831 (GoU. Nab.)- Vid. Crimes.
Av. 68, 23 Junho 1865.

~ Todos os L rrenos banhados pelas aguas dene
ou Jos rios navegaveis, se consiàerão ma
rinhas até quiuze braças craveiras para a
lerra. - Vicl. Mm·inflas. Inslr. 14 Novembro

• I 1.832, Rl't .. 6.

lilLoral Ó subjeilo li íiscalisação das alfandegas.
Ord. 13 Oulubro 1. 315.

MA.R: Dedal'oo-se á camara municipal da côrte
que llào concedesse licenças para o aLet'
rarem e nem aforasse terreno artificial, e
por que. Ord. 1.00, 2ú. Agosto 1842.

o dia em que a emharcação a elle fôr lançada
deve conslar do seu registo. Cad. Com.
arts. 461, S4; 462: as embarcações des
tinadas á navegação de alto mar como
serão alienadas., art. 468.

Fazendas neHe salvadas não são subjeitas a
frete. Cod. cito art. 623.

Seus riscos são, e coml) objecto de contracto
para haver dinheiro a cambio maritimo, e
corno. Cod. cit. arLs. 633, 6&6, 66Jj; e de
segUl'os, arts. 685, 70G; ajuste com apre
'Sadores no alto mar para resgate de cousa
segura quando é ou11o, art. 727; arreca
dação de fazendas neHe naufragadas, arts.
731, 735; abalroação no alto mar, art.
751; seus sinistros quando autorisão aban
dono, art. 753, § 2; o damao, e qual, e
em que objectos por accidenLe de mar
quando constitue avaria simples e parti
cular, art. 766, S2; segurador como pagará.
o concerto das avarias grossas por fortuna
de mar, art. 776; objectos tirados do mar
por mergulhadores quando não contribuem
para avaria grossa., arts. 787, S 3; 788:
como contribuem os objectos (lue em occa
sião de risco de mar o proprietario mudar
de logar, sem licença do capilão, art. 790;
soldadas de suas gentes não prescl'iptas são
privilegiadas art. 876, § á.

territorial: providencias para obstar que neHe
se apprehendessem quaesquer embarcações
por estrangeiras. - Vid. Circo ~2, 3i }alh().
1850.

territorial: ns embarcações hrasileiras e es
trangeiras J()clle encontradas, tendo li bordo
escravos, cuja importação é prohibida,
serão, e corno apprehendidas. Lei 581, ~
Setembro 1850, art. 1. Dec. 70S, 1,.4 Ou
tubro 1850, arts. 1, 2,11,12, 18, 23.
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MARCAS de ferro quente e mais pénas crueis
forão abolidas. Consto art. 179, § 19.

"'I"'" postas nas mercadorias compl'adas, pelo com·
prador symbolisão b·adiçãomercantil. Cod.
Com. art. 200, S 2.

d,)s objeclos carregados em embarcações são
, mencionadas nos conhecimentos. Cod. cito

arls. 575, S 2; 586,587.

despezas com os direilos deHas se nao consi
derão avarias. Cod. cito art. 768.

- dos volumes que se alijarem ao mar: deHas
se deve tomar nota. Cod. cil. art. 769.

de cargas se indicão nas declarações pal'a
avaria grossa. qod. cit., art. 772•..-;- Vill. 780.

MARCENAIUA: suas obras vindas do estr'angeiro
passárão a pagar 80 por % de direitos. Lei
5ifl, 28 Outubro 184.8~ art. 9, § 1. ; cobraveis
tanto dos generos classificados na paula,
como dos despachados por factura. Ord.
165, 30 Dezembro 1.8.&8; sobre moelo de
intender-se a lei cito Av. 21 Abril 18lJ.9
(Dim·. 8093). Orno 103. 23 dilo.

MARCHA de tropa para IÜI'íl das pl'o\'illcias não
se faz sem ordem do governo. Av. 16 Junho
1831 (Repe1·t. Cemll. Mat. Marcha 11,· 8).

de cidadãos da província ue S. Paulo para a
côrte, para manler o governo. - Vid. Áv.
A.· 27 Setembro 1831, (CoU. Nab.)

MARCOS. - Vid. Divisas. Lei 1. Ou.Luvro 1828,
art. 66, S3 - DatltRO. Cad. Crim. al't. 178
- Demal·caçâo.

MARECHAL general dos e'Xercitos foi dedal'ado
o marechal Arthul' Welleslcy. C. Reg, 6
Jl1l~o 1S~9 (e(lu. Detg.); _soncedell- e-~he

111

o poder de suspender magistrados. Av. '1.1
Janeiro 1810 (CoU. cit.); nmplos poderes e
faculdades a outro se conceclêrão por C.
Reg. 1.6 Novembro 1811 (CoU. cit.)

MARECHAL ele campo occupado em empre~o

civil não percebe a graLificação concedida
aos officiaes generaes em commanuo , caval
gaduras e forragens. - Vid. Exe1·cito. Provo
21 Abl'il 1823.

de excrciLo e de campo: eus soldos, exerci
cios e gralifieações, elape, cavalgadura e
maioriat;. D. e 'rabo 25 e 28 Março '18'20.
Res. 260, 1 Dezembro IBM Tab. Dec.
lnslr. 263,10 Janeiro 18lt3. Tabs. t. 2.

de campo que seBo paga de suas patenles, 
Vid. Sello. Iostr. tá Novembro 1833, art. 12.

de exercilo : que continencias e honras rcce
beraõ. Provo e Tab. 0.° 8, 15 Fevereiro
1863, § 20; os <le campo, S22.

de exercilo e de campo: suas comedorias de
embarque. - Vid. ComedOl'ias. Circo 4.0. 11
Maio 1.8/'6. Provo 51, 30 dilo.

de exercito: supprimio·se seu soldo que im
porta em 3:000.tt>OOO. Lei 51lJ , 28 OuluTJro
18h8, IIrt. 6, S9.

de exel'cito: sua promoção. - Vid. D. Reg.
772,31 Março 1851, m't.1,&c.

de exercito só seI';) o posto preenchid~ qu~ndo
o governo julgar convenienle. Lei 648, 18
Agosto 1852, art. 6 (Dim'. 9083).

MARÉS. - Vid. Costas. - Ord. 1.5 Setembro
1809. etc. - Devem, e como, as estações
JUvaes do lmperio notar. - Dec. 3 No
l'embro 1852, art. 5: S 5. (Diar. 9U7.)
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IIt\.RFIM: seu contracto era direito exclusifo da
coróa Je Portugal nos seus dominios. Trat.
com Inglaterra, 19 Fevereiro i810, art. 8;
seu mercado lransferio-se para a cidade de
Lisboa. C. Reg. 15 Selembro 1817 (CoU.
Nab.); communicada por Provo i5 Outubro
:1817. (CoU. eit.)

ltAnIDO não p6de, sem expressa outorga da mu
lher liligar sobre bens de raiz, como rendas
nnnllaes, pensões, locações de m<lis de dez
annos, conrorme O. L. 3 tit. 67 pr. e L. !J,
til. 48, S8, sob pena de nullidade. - Vid.
l/os. 1ô Fevereiro 1818. (CaU. Nab.)

- seu consentimento para a molheI' revogar a
alienação pur eBe feita, nos termos da
Oro. L. h, til. la8, S2~ supprem cs juizes
de 1.' inslancia. Lei 22 Setembro 1.828.
arl. 2~ S1.

- consentimento seu é necessario para as mu
lheres Dlenores licenciadas pelo juiz pode
rem vender Lens de raiz. Lei 22 Setcmbt,o
('it. art. 2, S6. Reg. 143, 1.5 Março 1842,
art. 5, S 3.

- quando casar com orphãa sem licença dos
juizes de orphãos, destes recebe. e como.
OS bens daqllella. Lei 22 Setembro cito art.,
§ 4. nego 1á3, 15 Março 1.8.&2. art. 5, S8.

_ que tiver concubina lenda e manteuda, como
b!:ll á punido. Cod. Crim. 3rl. 251; só a
elle ou sua mulher compele a i1ccusação
por adu] Lerio, e corno, arts. 262, 253.

- quem se fingir de alguma mulher com ou sem
lSPU ~onsentimenlo, como é punido. Cod.
eil. art. 255.

- não tem acção de furto contra a molher e
"icIH'ersa, e só civil para inltemnisação.
Cod. cil, 8rt. 2ô2.

scndo mendigo invalido pôde ser aAOmpa
"Ilado por 6ua mulher. Cod. cill ati. 296 ~

Str~

MARIDO: póde lnL~Jilar queixá pelas ofi'erisa8'
feitas á mulher. Cod. Proc. art. 72.

- não pode dai' denuncia contra soa mulher4J
Cod. cit, art. 76, § 1.

- não pode. e quando ser lestemunha no crime;,
Cod. cito art. 89.

- 6ca obrigado pela fiança em crime que a
mulher commetler, e como. Cod. cito
:.Irt. 108. Reg. 120. 31 Janeiro 18!12. arls.
305. 306.

ou mulher de fallecido testado ou intestado
conforme a dil'eito fica cm posse e cabeça'
de casal, para inventario c partilha dos
hens que deixão de ser arrecadados como
de defuntos, art. :1, S1 , art 2. Dee. Reg.
h22, 27 Junho 18.45. - Vid. Dee. Reg. 855,
a NÕt'embt,o 1851, rl1't. 2.

llutorisa a mulher para commerciar ~ e ~o'niô ~
salvo aehando-se divorciados. Cod. Com. "
art•. 1, S 4 (Dec. 738,25 Novembro'
i8óO, arts. ó8, § 2; (9): e quando se
presume autorisáçãõ, arls. 29, i 67; como
póde ser cassâda tal atlto\'isação, art. 28.

- seu consentimento especíal é necessario á
mulhel' commerciante para obrigar, hypo.
~hecar o,u alhear bens propI'ios do maridd
adquiridos antes do casamenLo, e cm que
casos, e os de l'aiz pel'tenconles a ambos.
Cod. cit. art. 27. - Vid. m·t. 268.

a respeilo da mulher não póde ser admiLtido
a fazerlóse declarar fallido. Cpd. cito arts.
807 I S08. '

_ não pôde ser 'testemunha em causa commer':
daI, e qúándo. beco 731. 26 Novembro
i8õO. art. {77.

- sua ()utorga é nece!lsnria parà !lob pena de'
DuUidade a mulher não cômme'l'cianle in
tentar proc~.sso, beco 707, cito art. 672, S1~
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lfARINHA. - Vid. Armada.

MARINHAS de sal: mandou-se prompver a ex
tracção do seu sal em lodos os dislrictos
de Pernambuco. - Vicl. P,·ov. 3 Novembro
1809 (Coil. Nab.); salinas em Cabo :Frio
mandou-se fossem, e como repartidas por
certos pretendentes. Provo 12 Novembro
1811 (CoU. cit.) ; como se sllppriria a
falta de mestre de marinhas par:l proce
der-se á divisão e demarcação delJas. Prov.
7 Dezembro 181'1. (CoU, cit.)

~ (terrenos) na Gambóa e Sacco do Alferes no
Rio ele ,Janeiro, como se mandúrão conce
der de aforamento para armazens e trapei
ches. Dec. 21 Janeiro 1809; suspensa a
execução. e como por A". 15 Março 1819.
annexo ii Porto 5. a 15 Julho 1825 (CoU.
Nab.). e por Dec. infra 13 ,Juiho '1820.

I-- os decretos de mercês de seus aforamento:!
-haixavão ao conselho da fazenda que expedia
as cartas para gozarem as marinhas do pri.
vilegio de bens da corôa. - Vid. Res. H
Julho 1820, pg. 96, cal. 2.' e 99, cal. 1.'
(Cott. NaiJ.); Res. 1.." 28 Julho 1821 (CoU.
cit.); Provo ·21 Fevereiro 1826. pg. ;M3,
coI. 2.~ pg. 24h (CoU. cit.). ioCra.

~ pcrteneem á n3ção até o logar em que ~he·

gão as ondas do mar em agua~ vivas,
e dahi a quinze braças; crão adminis
tradas e marcadas pela \'epavtição da m3 v

rinba, e passarão II sê~lo pela da fazenda.
Dec. 13 Julho 1820 tAv. 3 Outubro 1832
(apenas cil. no Repcrt. ClInh. Mat. Marinha.)
(CoU. O. Pr.); ~ustenlado na Res. 14 J~nho

1821 (CoU. Nab.) ~ Ros. L' 28 Julho 1821
{Cptl. cit.) e Av. 8 Outubro 18ú4. ~nrra:

mandado observar a respeito de tel'renos
do Sacco do Alferes no Rio de Janeiro, que
se avançassem da rua para o mal', para
#.dificar cães; ficando sem ef1'eito denuncias
dadas sobre terrenos possuidos por cerlo
particular. Res. 1. li e 3.· 13 Setembro 1820
(CDU. Nab.); a favor do mesmo particular
·prdenou-se manu~ençãode posse do lerreno
40 marinha lldi.acente á s~a chacara, e
~Qmo. - Vid. B,es. ~2 Allf'il1821 (Colt. çit.)

MARINHAS: e praias enxutas pertencentes á
fazenda nacional e ao puhrco (Iul1amcole
se aforão não havendo auloridade e facul
dade le~ilima. - Vid. Provo 2." 26 lfIarÇé)
1822. (Colt. Nab.)

- mandou-se sem perda de tempo desembaraçar
as praias. removendo as madeiras que as
entulhassem no Rio de ,T~lDeiro. Res. lt Fe
vereiro 1825 (Colt. Nab.) Porto 2." 1:1
Março 1825 (Colt. cit.); sobre remoç?io das
harracas da Praia de D. ManoeI. Av. 6. 0

1õ Novembro 1831 (Colt. cit.)- Vide ÁII.8
Olttubro iMÃ, inrra.

- em Sanla Catharina ordenou-se Dão se edifi
casse. e porque mais na praia com fundo
para o mar. e porque, não obstante haver-se
concedido alguns aforamentos. Porlo 1.. 25
Fevel'eil'O 1.825. (Colt. Nab.)

-:- ~atjl$ ,de terras conforme os SS 8. 1tI., 15. O.
Liv. 2, lit. 26, sempre se intendem com
exclusiva dos logares declarados pertencen
tes á coroa. como as marinhas onde não ha
dominio e senhorio particular, como nas
,banas de rios navegnveis e suas margens.
~ que o publico tem direilo. - Vid. Pro".
21 Feverei,'o 1826 (CoU. Nab.)- Vid. Av. 9
O~tubro 1847 (0(1:;-. Olf. 137, I:ol. 2).

seus terrenos na cidade do Rio de Janeiro
llecessarios para fortiflCações probibio-se
fossem aforados e occupados. Ord. 10 De
~emhro 1826 (Repert. Crmh. Mat. Marinha
~." 2).

- sens terrenos lorão IlOstos á disposição das
caronas municipaes, reclamando-se do mi
nisterio da faleada e presidentes para lo
grlldouros publicos os necessarios, podendo
ó&forar-so a part'culares os que se julgasslt
conveniente. segundo o maior inleresse da
fazenda. estipulando-se, e como o fôro dos
em que já. se tivesse edificado. sem CODces
$ão, ou nos concedidos condicionalmente,
desde que Ião obrigados a elle. Lei 15 No
,ombro 18ô1. an.. 51, S 14. Lei 68, 8
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Oulubro 1.833, art. 48; para cuja execução
In6tr. 14 Novembro 1832; additada por
<. irc. 20 Agosto 1835; declarado por orr.
13 Outubro 1835; e addilad. mais por
Circo ao Juneiro 1.836. Porl. 1.7 Maio 1836;
declarou·se que terrenos se considerão laes
conforme a Lei ciL Av. 20 Outubro 1832.

MARINHA S: foros de seus lerrenos ficárão perten
cendo á receila geral. Lei 24 Outubro 1832,
3rt. 78, S18. Lei 58,8 Outubro 1833, art.
31, § 18; os do municipio da côrte ficárão
perlencendo á cam ara municipal, podendo
afora-los, salvo em que casos. Lei 40, 3
Outubro 1834, art. 37, S2.-Vid. O?'d. 14
J anci?-o 1836; não lhe competem os laude
mios.Ofr. 8 Abril 1835. - Vid. Lei 60, 20
Oulub?'o 1838, m·t. 9, S 27. Ord. 160, 5
Agosto 1839 e Av. 3 Fevereiro 1852" infra.

- nos seus aforamentos mandou-se preferir os
que já estivessem de posse, uma vez que se
subjeilassem ás condições. Ord. 7 Fevereiro
1833. Ord. 20 Maio 1835. Circo 20 Agosto
1835. 0fI'. 24 Selembro 1835. Ord. 14
Janeiro 1836. Porto 10 Setembro 1836.

declarou-se em que occasião se devião medir;
qtlaes o erão nas ilhas e ilhotas; e quem se
entenda por posseiros; e como devão ser
;ltlendidos. Ord. 12 Julho 1833. Ord. 21
Outubro dito. Ord. 5 Setembro 1836.

declarou-se deverem-se medir as reclamadas,
c quaes pelas camaras municipaes para 10
gradouros, ou por particulares, exigindo-se
dos inlere~sadoso pagamento das despezas;
assistindo o fiscal â medição; e quando
sahir da cidade recebendo uma gratificação,
bem como o oillcial da thesouraria que ser
vi se de escrivão. Ord. v.. Novembro 1833.
Ord. 10 Setembro 1836; e ~Ó recebendo-a
quando sabirem da cidade. Ord. 31 Julho
1837.

declarou-se quaes se deviiio meditO conforme
as lnslr. 14 Novembro, llrts. 1 e h. Ord. 10
Julho 183!J. Circo 20 Aoosto 1835; decla
rOIl-se que esta Circo não impedia aos pre-
iUf'nles a concessão de aforamentos. OU:

13 Outubro 1835.

M.APtlNBAS; Declarou-se que a Lei provincial dtt
Rio Grande do Norte, instaurando o dizimo
do pescado não obstava ao cumprimento da
Lei 15 Novembro cito Ord. 3 Abril 1835.

...... e quaes no Hio de Janeiro reclamadas pela
camara municipal, conforme a Lei 15 No
vembro lhe forão concedidas, e sob que
condicões. Res. 6.' 20 Junho 1835. - Vide
Of!. 14 Janeiro 1836.

não p6de o juiz de orphãos dar de aforamento.
0fI'. 2& Setembro 1835.

declarou-se que das sobre que existissem coo
lroversias forenses se suspendesse a expedi
ção de titulos,' para darem-se aos vencedo
res, cohrando-se porém o fôro da data do
arbitramento. Oll'. 14 Janeiro 1836.

- -despezas com sua medição pertencem á geral:
'2 Ord. 21 Abril 1836.

declarou-se 'não se deverem considerar, e
porque até decisão da assembléa geral os
terrenos das margens do rio S. Francisco
em Alagôas. Ord. 21 Abril 1836.

- pertencentes aos Jesuilas no Espirito SantO'
onde se art'ematárão, forão declaradas sub
jeilas a fôro, quando os posseiros não pro
.vassem o contrario por algum motivo. Ord.
'J 3 Maio 1836. - Vid. Ord. 15 Ab1'l'l 18H
(Jom. H3).

seus foros nas cidades da Bahia, Pernambuco
e Maranhão são arrecadados pela recebe
doria de rendas internas. D. Reg. 30 Maio'
1836 art. 76, § 12.

não Jevem ir' ás suas medicões e'dem::u'cações
o procurador fiscal e offi~ial da tuesooraria
servindo de escrivão, quando pela distancia
não possão voltar no' mesmo dia,' perten
cendo por isso nos juizes territoriaes e seus
escrivães. Ord. 30 l.gosto 1836. Ord. 5
Selembro dilo. Ord. 10 dilo.



MARINHAS

( lli )

IlAlllNIIAS

MARINHAS: seus tilulos de aforamento lIssi~n.,

o presidenle de provincia. Porto 8 Outubro
1836.

conforme as Instr. :fl1 Novembro, convém não
dispensar a avaliaçüo do lerreno para de
ducção do Iôro. Pori. 25 Outubro 183S.

de Niclhel'0Y declarou-se como se deverião dar
de fôro. Ord. 10 Janeiro 1837.

- declarou-se como se preencheria o numero
de braças a seus foreiros, que se recoDbe
cêra terem tomado posse de menos do que
bavião aforado. Ord. 13 Janeiro 1337.

declarou-se como se cobraria despela feita
com medição quando os foreiros se negas
sem, estando ou não de posse dos lerrenos.
Ord. 6 Março 1837. - Vid. O,·d. 76. ii
Julho 18h5.

pelas suas medições vencem os juizes e escri
vães e procurador fiscal fi custa das partes,
conforme o respectivo regimento. Ord. 6
Maio 1837.

ordenou-se que no Maranhão se procedesse á
medição e demarcação, e de quaes, pagando
os foreiros as despezas, havendo-as, e como
as camaras municipaes, observadas as Ioslr.
ih Novembro e Circo 20 Agosto 1835 e 30
Janeiro 1836; escolhendo-se em falta de
engenheiro pessoa idonea com gratificação
razoaveL Ord. 23 Junho 1837.

5eu~ laudemios: (prestações que se pagão á
fazenda nacional em reconhecimento do
àireito senhorio, nos terrenos aforados,
na occasião de se alhearem, sendo sua
quota de 2 1/2 % ou a quarentena do preço
conforme Ord. L. 4, tit. 38). excepto no
municipio da cidade do Rio de Janeiro, são
arli~o de receita ~t'raJ. Lei 60, 20 Outubro
1838, art. 9, S 27; os exceptuados 'supra
pertencem á camara municipal. Ord. 160,
5 Agosto i889.

Mc\.RINHAS: quaes, e como, e em que extenF e
forão garantidas em posse á companhia.
para conslrncção de caminho de terra da
rua dtl União do Sacco do Alferes á do
Imperador. Res. 95. ao Outubro 1839,
31"tS. 7, 8, 9.

- declarou-se o tempo em que deve começar o
pagamento de seus foros. Ord. 186, 13
Dezembro 1839.

- declarárão-se os casos em que se devem haver
novos direitos das doações 011 vendas de
scus lel'rl'nos. Ol'd. 210, 28 Março 184.0.
- Vid. Ord. 22 Ab,·il18.411. (Jam. 113).

que emolumentos se devem levar pelos titulos
de seus aforamentos. Ord. 299, 12 Maio
t8U.

- como se ha de proceder com os seus forei~os
que tendo titulas tiverem cabido em com
misso, e com os que tendo despacho para.
se lhes passarem lilulos, não os houverem
tirado. eslando de posse dos terrenos. Ord.
308, 12 Junho 18ld.

declarou-se qne as Ord. i5 Janeiro pp. e
anteriores sobre concessões dellas, devião

.exaclamenle cumprir.se no que conLém dis·
posição geral, cessando a commissão li.

titulo de marinhas, do que o não é; que
os casos 'parLiculares nào se devem esten
der aos não mencionados. salvos l?s re
cu.rsos ás partes; e que se restituissem os
foros dos annullados. Ord. 16 Março 18!l2
(Jarll. 83).

- não podem os procuradores fiscaes tomar de
aforamento na mesma provincia em que
servirem. Ord. 82, 22J:ulbo 1842; additadll
por Ord. 11>6. 4 Dezembro 18á8.

ordenou-se á camara municipal da côrte não
concedesse licença para se alerrar o mar,
e aforar-se esse lerreno arlificial annexo ás
praias do municipio. Ol'd. 1.00, 2.4 A~osto

1842. - Vid. Ord. 18.". 12 Fevereir. 18h~

inCra.
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M!RlNIIAS: sohre sua mediçjio fóra do municipio
do Rio de Janeiro, declarou-se nada poJer·se
providenciar a r peiLo da impossiuiJidade
de assi lirem 08 juizes municipaes e procu
rad<>.res. Ol'd. 22 Março 1843 (Jorn. 88)•

..- recusou-se gralificação a um oflicial de enge
nueiros l'.mpl'egado em medição, e pro~i
deneiou-se como em lnes CilSOS ~e procederw.
Ord. 2ú Agosto 18lt3 (Jom. 2M!); para suas
medições. como, e quando se nomên escri
~ão e requisila omeial engenheiro, e com
que gralificações. Ord. II NovembrQ 1843
(/orn. 307); devendo sob as condições

upradilas occupar-se elIeclivamenle em
quanlo bouver pl'etendentes. Ord. 1.3 Ja
neiro 1845 (Suppl. Jom. 30); mandou-se
que um affieial se pagasse de salarios ven
cidos, pelo que a parLes pal!:árão. - Vid.
Ord. 7 Otttabro 18&5 (Jorn. 299); como se
paoarião na thesouraria da proviucia do
Rio de Janeiro os emprt.>gados na medição,
inclusive o escrivão. Ord. 30 Janeiro 1846
~Ofll. 52).

a annnllação de seus aforao entos não póde
ter logar por aclo meramenLe administra
tivo. Orei. 29 F vereiro 184.4 (Jom. 65).
Ord. 4 Julho :18.44 (Jom. 194). Ord. lO
,Setembro 1844 (Iorn. 2hl$).

o:- na Bahia mane1ou-se pôr em vigor o Av. 8
Outubro 1839 para subsislcncia de conces
sões anlerio('mente feitas, ficando sem ef
feito a Ord. 15 Janeiro 1841. Ord. 2~

Agoslo 18.41& (.forn. 232); revogada. - Vid.
Ord. 1.2 Junho 1851 (Dia7'. 8723).

- providenciou-se para perfeito conheoimento
das existentes. de que é ordenado afora
mento na côrte; e como excitando-se as
disposições do Dec. 1.3 Julho 1820, Res.
A Fevereiro 1825, Av. 10 Maio 1825, Olf.
29 Ab"il 1826,2 Av. 16 Junho 1827, Áv.
ia Jalho 1827 e 7 Jalho 1829. Av. 8 Outu
bro 1844 (Jorn. 276).

.-- não podem as camaras alienar e aforar, que
é verçiadll\ra alienação, o terreno mar
cado J>9.;ra d~sempar ue e mercado, que
estão na classe de logradouros publicos.
Ord. 21 Janeiro i84ã ~6lppl. J~r". 5J}.

MA.RINHAS

MARli\;HAS: na côrt~ não' se permilte fazer ater.
,rar .para o Jllar em lodo o litloral, desde ()
arsenal da marinha ao da guerra. Ord. 18.
12 Fevereiro 1845. - Vid. Av. 153, 1.1
Outub,'o 1847, inCra. .

- só estão suhjeitos l;\ foro, e porque os terrenos
onde se edificou sem concessão, ou que
tinhão sido condicionalmente concedidos.
Ord. 3 Abril :18.&5 (Jom. 120). - Vid. O,.d.
21 Julho 184.6 (Jont. 222).

05 juizes d05 feitos são os competentes nal
suas medições; podem-se adiantar aos pe-
ritos gratificações que serão indemnisadas
pelas partes, devendo preparar e segurar o
juizo com deposito. Ord. 76, HJulho 18l!5.

seus mappas que exist.ião no l:hesotUo passárãe»
para a camara municipal da côrte, quando
5e lhes coocedêrão os rendimentos d~quellas.

. Ord. 111 Julho 1846 (Jorn. 202).

não podem os cOI,lven,tos aforar, por ser contra
as leis de amortisação. Ord. 6 Agosto 1845
(Suppl. JOf'n. 22:5).

- mos termos de m~dição e demarcação, quand()
assignarem, que precedencia devem observar
o .procurador fiscal e engenheiro. Ord.
138. 18 Dezembro 1845.

- os logares nellas destinados para estaleiroi e
outros meios do expediente do porto, sã~

designados pelo capitão do porto, ouvida a
camara municipal, e com approvação do
ministro da marinha. Dec. Reg. Al!7, t9
Maio 18.46, art. 10. - Vid. sobre concessão de
&1m terreno artificial a um particu.lar na PrlJi·
raha da c6l'te. A~. U Dezembro 1848 {Diar.
7~9). '

7" é da obrigação dos exadores da fazeDia co
~hecer dos p.os~eiros de seus ter.renos anti
gos e mod~l'~o$ • que faJtanlJU ao pagamento
<los foro5 e la..u~elDios. Qrd. 402, ti"ulho
1841.
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MARINHAS: orâénóu-se qne as irmandades,
confrarias. Ol'dens reJigioslls e mais cor·
porações de mão mórla que possuissem
terrenos por aforamento devel'Íào ser con
senadas na posse, e até quando, e como,
e em que caso desapossadas. Ord. 149, 7
Outubro :l847. - Vid. Av. 6 Junho 1850,
infra.

- aforamento para aterrar o mar declarou-se á
provincia da Babia em que casos se poderia
conceder. Av. 153, 11 Outubro 1847.

- declarou-se e regulou-se como se deva pro·
ceder no aforamento de grandes porções do>
terrenos. Av. 13.o 2& Janeiro 1848.

- eomo se deve cobrar o sello dos sens titulos
de aforamento. Ord. 48, Ó Abril 1848.
Ord. 31 Julho 1849 (Diar. 8170).

_ terreno seu de propriedade nacional ~ com
que condições estabeleceu-~e seria con?c
dido na côrte ao emprezal'lO de maclllOa
de suspender navios para fabr.ico. Df'c. e
Cond. õ Agosto i848. Cond. ij" (Cor,MC7'C.

288).

_ na Bahia mandou-se conceder a uma irman
dade as de que estava de posse immemorial
de mais de cento e cincoenla annos, sem
contestacão; e que S6 não concedão 'em
frenle d'e propriedades parliculares com
detrimenlo deslas.-Vid. Áv. 6 Junho 1850
(Diar. 8429).

- Clual o laudemio que devem pagar as trocas
de propriedades foreiraS em seus terrenos.
Ord. 60, 25 Junho 1860;"

_ os proprietarios de setls tél'tet1os tem pr~f~

rendá aos que estão no gozo ~o dommlO
nlil, é'pol'que. Av. 173, :H MaIO 185t.

-:- previdenciall se derão para cobrança d?s foros
elaildemios de seus terrenOi. Ord. 193. i2
Julho 1951. "

MARINJiAS: a escriploraçiio relaliva a seus
terrenos pertence ás cnnl r10rias dd6 lh~·

sOllrarias de fazenda. D. 870, 22 Novembro
1851, árt. 1lJ, § 14.

a respeito da conces.ào feila á camara muni
cipal da côrle pela Lei 3 Outubro 183~~

art. 37, § 2; declarou se alé onde S0

devem contar, e como as lJ"inze braçils. ,Av.
3 Fe,'el"eiro 1852 (Diar. ~91 t).

declarou-se como, e até qnando J e para que
fim se proseguisse em Sanla Calharina Das
execuções contra deveoorps oe seus furol._
Av. 23 Abril 1852 (Diar. 8974).

concedidas aos Religiosos Beoec1ictioos da
Bahia: mandou-se que clella~ requ~l'es~em

titulo. e porque. Av. 15 Setemuro i852.
(Diar. 9106.)

resolveu-se! que a preferencia a favor dos que
se achassem de possc na supposição do
serem prnprietarios aprol'eilava aus que ás"
th'essem arrendndo ou afllrado. e porqu~.

,Av. 15 Novemhro 1852 (Diar. 9161).

MARINHEiROS de difI'crentes classes para o ars~

nllI de marinha. - Vid . .Arsenal de iiiaf,in/u,.
A,. 18 Março i80S.

- seu deposilo.-Víc1. 24 ~Iorço f8~3 (II penas
cil. no R1'Pe'I't. Crtnh, il'l til. S"ppl. D~posit(,).

- do armarla: soa apprehensão, &c. -" Vi<l
Emba7'caçõcs de gllelTa. Av'. 30 .r\briI1808.

que se achãb no drposito tem rllçiio di;lría.'
Av. 2& Maio i 808 (CoU. Nab.); como se
reguJárão as dai praças que ~uarnecião" OJ

n~lTjC}s. - Vicl. Armada. Circo 2 Janeiro
1837. Reg. e Tab. n.O 5, 8 Janeiru 183a.~

- de'sertores: {) Selembro 1808 (apenas cito no
&pert. Cunho Mat. Marinheiros, ,,;0 10).
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MARINHEIROS: soldados presos para o 8ererp
se mandou fossem soltus, ordenaodo-6b
que se não procedesse a prisão alguma á
vista do paço, e de individuos que apre
senlassem res"lvas. Ord. t.." 20 Outubro
1808 (CoU. Nab.)- Vid. Olf. 2J dito (Coa.
cito )

do troço no arsenal que salariol vendão.
Vid. Al'senat de Marinha. Ord. 8 Novembro
1808, &e.

de embarcações mercantes: seus contractos
como erão inspeccionados.-Vid. Embarca
ções mel'cantes. Urdo 3 Dezembro i80S, &c.

- como se recrutarião. - Vid. Arm(lda. Ofr. i3
Janeiro i809, &e. - Vid. Lei 25 NOL'embro
i830, art. 9, &c., infra.

- faz-se-Ihe desconto na armad:l para segnrança
do valor do fardamento :25 Janeiro 1809,
13 Fevereiro 1827 (apenas cito no Repert.
Cunho Mat. SlIppl. Desconto, n." 8). - Vid.
Armada. Dec. 15 J nIno 1833, arts. 8, 9.

- recrutados qnando vem :í terra buscar a sua
roupa, poem-se-lhes al~emas. OlT. 3 Junho
1809 (Reper~. Cunh. Mat. Algemas, n." 3).

,
desertores do serviço da marinha aecordou-se

não serem recebidos e entretidos ao ser
viço, e anles demittidos. Trat. com Ingla
terra 19 Fevereiro 1810, art. tlJ; i 7 Agosto
1827, art. 8; com a França. Trat. 6 Junho
1826, art. 9. - Vid. Convenção 28 Julho
1817, &c... inrra.

- e quaes nfficiaes se mandou não sotrressem
desconto em soldos, durante armamento.
- Vid. Armada. Ord. 5 Julho 1811.

bilhetes para suas baixas do hospita.l- Vid'
Armada. Ofr. 10 Outubro 1~l1o

que se alistassem nos navios que se dirigissem
aos Estados-Unidos da America, devião ser
ajustados por escriptura, em que so obrigas
sem a voltar 008 mesmos navios. Av. 17
Fevereiro 1.813 (Dic. lar. Per. Sz, Mari
lÜleiro).

MARINHEIROS negros encontrados a bordo de
navios accordou-se não sel·ÜI. motivo de
dt::lenção dos navios por suspeitos.de ocen
par-se em commercio illicito de eSCl'avos.
~rt. ~; dons lel'ços da marinh3gem aceor
dou-se ser tambem necessaria para prova da
nacionalidade, ainda que negros e escravos,
sendo-o de subdito nacional, art:. 6 das Instr.
anneus á Com. com Inglaterra 28 Julho
1817; sobre a materia do art. 6. - Vide Trat.
eom a F,oança 6 Junho 1826, art. 1.3; com a.
Pnmia 8 Abl'it 1828, art. 4.; U,'uguay.
12 OutILbro 1851, art.7 (Dia,'. 8857).

- da armada quanto se ordenou i'ecebassem das
pt'esas feitas aos piratas. - Vid. A"mada.
Dec.4. Outubro 1819.

- portuglleles deLidos nos portos estrangeiros
por falta de meios de transporte, provi
denciou-se. para s.e recolherem ao reino.
Edit.. :1.9 Outubro :1.819 (Ind. Ã.lb. Mari
nheiro).

da armada: seus veucimentos. - Vid. ÂrmadlJ.
Porto 3.' 23 Janeiro 1823. Av. h.· 22 Ou
tubro 1831.

- estrangeiros: soas vantaViens na armada, ~
Vid. Armada. Oec. :11 Junho 182&.

- os soldados de artilharia da marinha que
quizessem servir como marinheiros a hordo
de navios da armada mandou-se vencessem
soldo dobrado. Porto 12 Marco e 17 Maio
1825 (Repert. Cunll. M ato Mari~hcir.o, n. o 13),

deser~ores perdoados. - Vid. Armada. Dec.
20 Maio 1825.

que declarações a seu respeito se fação noa
livros de soccorros. - Vid. Armada. Porto
iI) Março 1826. Av. 23 Outubro 1.8U.

- seu deposito na côrte a ca.rgo de quem ficou.
e como. - Vid. Artnv.da. Av. tt Fevereiro
1.827.
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MARINUEIROS: sua despedida autorisou-se, con
clui<1a a paz. Lei 15 Setembro 1827, art. 3.

- determinou-se que os cohões e macas fossem
propl'iedade Slla, e porque. - Vid. Annada.
Porto 2.' 6 Fever'eiro 1828. Dec. 15 Julbo
1833, art. 1.; e iurra. Av. 20 Junho 1842.

- seu almoço. - Vid. Armada. Porto 27 Março
1828.

- seus ajustes de contas. - Vid. Aml.ada. Av.
29 Abril 1830.

terço de infantaria com vistas de guarnecer
os navios de socco1'ro de Pel·nambuco.
Vid. 29 Abril 1830 (Repel"t. CC/.1lh. Mat.
Mal·illhciro. n. o 3).

quaes se mandou. e porque dcmiLtir. - Vid.
4l'mada. Lei 25 Novembro 1830, <ll'l. 6.

autorísação pam reCi'utamento ouengajamento
concedeu-se. Lei 25 Novembro 1.830, art.
9. Lei 31 Agosto 1831, art. 7. Lei 29
Agosto 1832, art. 9. - Vid. Armada. Av.
10 Maio 1833. Lei 31." 26 Ago ·to 1833,
art. 5. Lei 22." 22 Agosto 183á, art. 6.
Lei 15.' 27 Agosto 1835, arl. 5. Lei 83,
10 Outubro 1837, art. 5. Lei 49. 20 Se
tembro 1838, art. h. Lei 86, 26 Setembro
1839, ad. lJ. Lei 1/,8, 27 Agosto 1840.
art. 6. - Vid. Av. 288, 30 Janei,'o '1841,
inf.'a. Lei 192. 30 Agosto 18ld. a rl. 5.
Lei 3112, 6 Março 18ll.5, art. 6. fies. .&97,
22 Julho 18.&8, 9rt. t. S h. Lei 53.&, 3
Maio 1.850, art. 8. Lei 613, 21 Agosto
1851, nrl 4.

- da armada na côrte mandou-se que ao pôr do
sol estivessem a Lordo. Av. 2.° 23 Março
1831 (Cott. Nab.); bem assim os das em
barcações estrangeiras. Av. 3. 0 dito (CoU.
cit.)- Vid. Armada. Av. 1.0 e 4." 5 Abril
1831. - Vid. Av. t.. 8 e 2.0 11 Junho
t831 (CoU. Nab.); Av. 1i NOfembro 1832.

tu

MARINIIEmos: artilheiros se m~ndOl1 creur e
em qne força e para qne firo em Mallo
Grosso. Lei 25 Agasto 183~, art. li: execu
tada por Dec. á Janeiro 1i:l33.

regulou-se seu engaja~eDto, e como. - Vi~.

Armada. Av. 10 MaIO 1833. AI'. 13 MUlo
1833.

distribuieão e revista (le seu vestuario. - Vid.
A,·mada. Dee. 15 Julho .i~3;t

da armada não devem ser injuriados nem
castigados, senão segando o Reg.• e como.
Av. 16 J ulbo 1833 (Cor. 00'. 33).

- estrangeiros quando fõrem vresos, eommuni
ca-se aos respeclivos agt:nlcs consulares.
Circo 1ll Setembro 1833.

- empregados nas embnrcaçõ s de cahotagem
~u pescaria não se recl'ut ráõ para a ar
mada. Av. 3 Janeiro 18M.

- (officiaes) são su bordinados ao palrão··mór e
por elle propo~tos para os logares de offi
ciaes marinheil'Os d numero; e para em
harcar nas guarnições dos navi s da arma la.
Dec. Reg. 13 ,Janeiro 1834, art. 46 c § lJ.

brasileiros pertencenles a navios abandonados
ou condemnados I ou por qualquer oulra
causa deixados em terra eslrangeira, como
:'lerão soccorl'Ídos pelos consules do lroptlrio.
Dee. Reg. 14 Abril 183á, arts. 66 a 70; e
sobre os criminosos. deserlores- Vid. Dec.
Reg. 520, 11 JWll10 1847, al"ts. 27. 133.
138.1.39.145,156 a 168; e Áv.22 J/wlto
1850 (Dim·. 8459).

estrangeiros oceop3dos na armada: sua ins
trucção das manobl'as em idioma nacional.
- Vid. A,'mada. Av• .4 Agosto 1834.

sobre obrigações, soldadas, Cardamento. cu
rativo, gratificação, recrntarnenlo e castigo:
4 Agosto i8;~&, 30 Selemhro 1836, 15
Outubro dilo (Repel't. Cunll. Melt. Marinheiro
II.Ot 7, 9).

56
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I. HEI .OS cloeD[('~defem logo csembarc:rr.
Av. I.! AgOblo 183,4 (Repe·l't. e t'crb. cit.,
n. o 14).

- de em arcaçõl's mercantes: sua mah'icola nas
mnsaS de clivers:l' rendas. ne~. ~o Maio
18:~5. art. 1ft2 (Coll. PI.)- Vid. infra Res.
358, 14 Ágosto 18!t5, art. 2.

- foi n p; verno autorisado para cr'car quatro
cOnlf'ólllbias fixas de cem praças cada uma,
c alIJO. Iles. 43,15 Ouluuro 1836. art, 1",
§ 2: execulada por Dec. e PI. 220ulubro
1SZti; ordenou -se que seus capilães além
dlls clema' 5 \"t:!nci mentos Li I'essem gl"alifica
ção d,~ comm:Jndo. Av. 24 dito; ficando a
Ci'rho dos mesmos os fornecimentos pelós
(lIJac re pondel"ião. Âv. 2ft dilo; quando
ce5sa a gralificação por passarem a com
JnnnrJar navio. Av. 2 Janeiro 1837; deu-se-- I

lhes commaDcbnlc geral, e com que gra
dlwçi' o e vencimentos, e fixtlrão-se as dos
Cap'l&Cs. Dec. 16 Março 1837; deu-se-lhe
a tlenominaçao da Lei. Av. 23 Maio 1837;
tivel ão Dova orgaoisação e regulação de..
5 rviço. e qual. - Vicl. Armada. Dec. e
PJ. 1 Julho 1837, &c. : declarou-se a idade
de deteseis aonos para os menores que
dercl'iilo vir elas provincias para aprendizes.
- Vid. Armada. Circo 21 Agosto 1837 &c. ;
aulorisou-se elevar-se o numero das com
paulJias a dct. Lei 83. 10 Outubro 1837,
'11't. t3; pal'a exercicio das companhias des
liooll- e, e como navio e pl'ovidenciou-se. Av.
21 Outul 1'0 i837 ; continuou a autorisação
da elevaçito. Lei .&9. 20 Setembro 1838,
<11'1. 7_ Lei 86, 26 Setembro 1839. art. 8;
den- e·lhe - a denominação c lmperioes Llfari
ll!wil"os; C an comm:mdante a de commandante
sl/periol-. Dec. hó, 26 Março 1840; mandon
se elevar o corpo a dote companhias de
c nlo c seis praças cada uma. art. 4; creada
\ lUa addida de nprendil.es marinheiros me
nOl'es ue det a dezesele annos de idade;
podendo elevar-se nté o numero de dll
1elllos. art. ó. Lei 148, 27 Agosto 184.0'
ord ;1\ou-se que as duas companhias que
fnlla\ t o fossem compostas dus operarios
das olIicillas do arsenal da marinha e
consi t'l'ados como neHas destacados. Dee.

MARINHEIROS

Instr. 54, 26 Outubro i8ãO; continuou
a autorisação para elçvação das compa
nhias ditas. Lei 192. 30 Agosto 1841.
arts. 3. h; mandou-se subsistir o Av. 22
Novembro 1836 e Tab. , l'evogada a Porto
22 Julho 1837. que supprimio as japonas.
sobre seus fardamentos. additando-Ihe as
macas cuja duração fixou-se. Av. 20 Junho
i~42 (Jorn. 177); quando responderem a
conselho de guerra conforme 05 Av. t9
Mnio 1828 e 17 Dezembro 1832 que roupa
vencem. Av. 10 Setemuro 18.r.2. (Jum. 265);
estadistica dos crimes militares por elIes
commetlidos deve o auditor de mariuaa en
viar nos 1.o. de J unhn e Dezembro á secreta
ria de estudo. Av. i8 Novembro 1842 (Jom.
31l1); consf'l'vada autorisaçiio pal'a elevação
das compnnhias pela Lei 281, ti Maio 1843..
arts. 3, lJ; deu-se-lhes regulamento com
Dec. 30h 2 Junho 1843; mandou-se elevar o
corpo a quatorze companhias 6 conservou
se a de aprendizes: Lei 3/,2.6 Março 18h5.
arts. 3, .r.; seus requerimentos como sel'ào
l"emeltidos ao quartel-general da marinha.
- Vid. Armada. Ord. 32, 22 Outubro
:1.8.&6; os licenciados para embarcar em
navios mercantes devem apresentar-se no
quarlel referido uma vez por anno pelo
menos, e para que. Av. 27 Outubro 18/,6
(Gaz. Olf; 51, tJot. 1); deser;tores, ~ quaes
liverâo perdão Dec. /'83, 15 Novembro
1846; seus commandantes devem enviar as
copias dos officios a que s~ referirem nos
seus resen'ados~ e não só cita-Ios.- Vid.
Armada. Circo 1,2." 2 Março 18á7 (Gaz.Orr. 1.50, vol. 1); inspecção e arrecadação de
seu armamento a bordo. - Vid. Ânnada.
Or~; Gel'. 2.' 31 Maio ,18A7; esc~er para
exercicios, ~ COillQ dos aprendizes menores.
Av. 9 N~vembro 1.~h7 (Gaz. Off. 162, t'ol.
2) ; seu ,aquar.l~lamento. Av. d~ m.llsma data
(Gaz. cit.); exerciciQ~.gymnasticos e na·
'i'aes. Av. da mesma d.a~a. (Çaz. cit.);
nas vantagens de embarcados que per
cebem os officiaes, serão comprehendido~

os criado qne lhes competem. Âv. 2-0\
Dezemllro i847 (Gaz. 198, vol. 2); seu
commaodante faz parte do conselho de
aàministracão dos_ fornecimentos. de vjveres
e. fardameÀto ao pessoal da armada. Dee.
Reg. 54.ô, 31 Dezembro 1847 preamb.,
art..·t ~ provimento ao sen corp art. 6..
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SS i. 2, 3. 4; arls. 5, 6, 7, 9. J3. 20 ;
imperial marinheiro que exceder licença é
considerado desertai'. Av. 4 Fevereiro 1848
(Gaz. 00'.30, vol, 3); suas quatorze com
panhias e a de aprendizes conservárào-se, e
com que alterações. Res. 497, 22 .Julno
1848, art. 1, § 2; suas ]>l'açns como con
corl'eráõ para as despezas do as)'lo de in
validos da marinha. J~ei 514, 28 Outu
bro 1848. art 2á. Av. 12 Janeiro 1849
(Dia/'. 7995); perdão <I seus dcsedol'es, e
quaes. Dec. 559. 2 Novembro 1848; man
don-se que a guarda do arse~al de marinha
fosse auxiliada por suas praças. Av. 23
Dezembro 181,8 (Dim'. 7982); n suai' praças
desertoras que tiverem npva praça que fal'
damento se abonará. Av. 25 Janeiro 18.&9
(Dim'. 8005); na côl'le sepu1Lãll,'e suas pra
ças no Campo Sanlo. - Vicl. Av. 31 Março
18J9 (Diar. 8093); clespeza com aequi
sição de menores das provincias para o seu
corpo. Circo 10 Maio 18.49 (Dim'. 8107);
seus officiaes e praças intervem e como na
côrle para exlincção de ioeendio, Av. 12
Julho 1849 (Dim', 8161); suas praçll,s podem
seI;'vir os logares de offitiaes marinheiros
extranumerarios. Av.6 Agosto 1.84.9 (Diar.
8J 96; seus officiaes mandou-se .fizessem, e
como o registo militar do porto do Rio de
Janeiro. Av. e Reg. 223. 6 Setembro 1849;
perdão a seus desertores, e quaes. Dee; 639.
29 Setembro 18h9; que ferirem seus cama
radas em terra perante que fÔl'O responde
ráó. resolveu- e em Res. 26 Setemhro,
referida em Av. 10 Outubro 18lt9 (Dim'.
8250) ; quando tenhão de responder a con·
selho de guerra conlO se deveí'á proceder.
Provo 23 Outubro 1849 (Dia7'. 8252); con
senou-se a força de seu corpo. Lei 53!, 3
Maio 1850; art. 2; approvárão-se os arts., 29
e 66 do seu regulamento de õ Junho 1845.
e como. art. 6; applicárão~se.lhésas <:iispo
sições do aNo 3 Dec. ii Dezembro 1815.
quando impossibilitados de servir, e como.
ad. 6; gratificações forào autorisadas avo·
luntarios para o corpo. art. 8; aos seus
2.<I, tenentes se mandou confiar o com.
mando das balerias da f~rtaleza de Ville
gaignon na côrte. Av. 16 Maio 1850 (Diar.
8435); ao imperial marinheiro ordenança
do.quarteL-general da marinha mandoü",s8
ab(lnar rações a dinheiro•.Âv..16. Maia 1850

(Diar. 8435); manaou-se ahotl:ll' em fC'ria as
pruças que se acbavão arreonenll0 na (,ffirina
do trem naval. Av, 13 Jlllho i 50 (Dia,'.
8519); mandou-se obsel'var re~lJlalOento

de escripturação da rcc~ita e despe7.a do
corpo e da companhia de aprendizes. Dec.
e Reg. 69\). 13 Selembr'o 18~,O; e tal> Je
.eco-se escola de exercícios praticM de arti
iharia e onh'as nrmas para o seu CCI'pO.
Dec. Reg. 713, 180ulubro 1850; mand'lu
-se accrescenLar <1istiot:li\'o, e qual ao uni
forme elas praça' ser iodo de ()fficia s
mal'il111eiros. Áv. 223, Ô Delembr'/) 1850; no
.'Seu corpo serfem os 1.01 e 2. o. cirul'p;iões
da armada. D. nego 78:\, 2'~ Abril 1351 t

.art. 21.; mandou-se ou er ar in Lrllcções
'Sobre admissão de aprendizes menores nas
casas do < ppar~lIlO e uas velas do aI' enal
da marinha da cô 'te. V. Ioslt'. 157, 17
Maio 1851; ao COl'PO se mandou addir a
companhia de invalidos da marinha, e
com. , o pal'a que .fim, e como re~nladas

6 processadas suas praças. Av, 6 Agosto
1851 (Dia,'. 8778); alttori 'ou-se o governo
,3 elevar o C01'pO a vinte e ql1atro compa
nhia'; e os aprendizes a quaLro. e como.
Lei 613, 21 Agosto 1S:>1, art, 2; las
praças do COI'pO. presas-pa a entrarem em
processo conlíol1fto a r c bel' soldo, que
só perdem POI' senlença, Provo em Av. 25
Agosto 1.852 (Dim'. 9098 l. Pl'ov. 4 Se
tembro 1852 (Diar. 911,3); abono ás pl'aças
se.nlt:nciadas começa do compl'imento d
sentença. Av. 24 dito (Dim'. 9115); praças
que passarem para fuzileiros oavac:s como
conlaráõ tempo de serviço. Av. 50utubr()
1852 (Diar. 9131) i foluas de seus p'l~a

mentos como serão organisadas. Av. 2 N()-
. ,emhro 1852 (Diar. 9162).

.' MARINHEIROS de navios desarmados, e de que
classes. que vencimentos percebcráõ. Av.
23 Janeiro 183i. - Vid. Armada. Av. e
Tab. n.e 3. <I 8 Janeiro 18.&6.

()a armada: aulas estabelecidas para elles a
bordo da não Pedro I I (excepto primeira.
rettras), abolirão-se ~ 6 porque. Av. 23 Maio
t837.
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IURlNHEInOS: (officiae~) embarcados em navios
3rllladlls em guerra orJenou-se vencessem
(I meio soldo do art. 3 Lt'i 15 Oulubro 1836.
Lei 83, 10 Ontubro 1837, arl. 9 .. Lei 49,
20 Setemhro 1838, ari. 6. Lei 86, 26 Se
temhro 1839, art. 6. Lei 148, 27 A~osto

18!l0, art. 8. Lei 192, 30 Agosto 18li1.
ado 7. Lei 281, 6 Maio 18[,3, arl. 8. Lei
34 2. 6 M.lrço 18.&5, art. 8. Lei &97 I 22
Julho 1848, arl. 2.

- Para seu recrnlrlmenlo voluntario derão-se
inslrucções. e quaes. Av. 288, 30 Janeiro
18 d. - Vid. Armada. Av. 20 Junho 18.&2,
e iul'ra Av. 12 Julho 18.&4.

que se inutilisarem no serviço da armada: foi
o ~overno aotol'isado para lhes abonar os res
pectivos vencimentos. empregnndo conve
nicntemente os que puderem prestar algum
scniçn. Lei 192. 30 Agosto 1M I, art. 9.
LlJi 281. ti Maio 18.43. nrl. 10. Lei 3/,2, 6
Mat'ço 181&5, art. 10. Res. 497, 22Julho
18lS, art. 2.

Seu numero nas embarcacões da armada lo
tou-se. - Vid. A,mada. ·Av. 2.& Setembro
1841. &c. Av. 101, 10 Novembro 18.&7.

IIuando desertarem como se participa. - Vid.
Armada. Av. 19 Maio 18112.

- quando em conselho de guerra que ronpa
vencem. - Vid. At,. 10 SetCtnb,'O 1M2 supra.

- (imppria .s): creou·se, e como, e para que
11m um3 companhia na província de Malto
Grosso. Lei 281 , 6 Maio 18.43. art. 5. Lei
042, 6 Março 18á5. art. 5; snas obrigações.
- Vicl. Armada. Av. 16 Setembro 1847;
conservou-se a companhia. Res. .497, 22
Julh\l 18~8. art. i, § 3. Lei 6311, 3 Maio
t 8.>0 art. 3. Lei 6J 3,21 Agoslo 1851. art. 3.

_ da armada inteiramente inutilisados mandou
se fossl'm ('nviad·)s para o asylo dos inva
lidos. Lei 281, cito art. 10. Lei 3á2, 6 Março
1845, ad. 10. Lei A97, 22 Julho 18.48. art. 2;
aulCll,jsou-se creação de asylo, e como. Lei
Má, 28 Outubro 1848, 1l1'tS. 23, 2lt. Av.
i2 Janeiro 1849 (Diar. 79g5).

MARINHEIROS que Côrem condemnados no feiro
civil a penas lemporarias. - Vid. Armada.
Av. 106, 30 Dezembro 18lt3.

para seu engajamento mandou-se, e como
fazer anDuncios. Av. 12 Julho 184.4 (Jorn.
20.&); executado por Declar. 1.4 Julho 18l1!J
(Jom. 18í); novas regras permanente3 de
rão·se. - Vid. Armada. Av. 24 Selembro
1847, e como serão pagos de seus venci
mentos ou os seus cessionarios.- Vid. Ar
mada. Av. 17 dito. (Jom. cit.)

- mandou-se promover o engajamento e con
dlJcção, e como ~de Indios do aldeamento
de S. Malhens para servirem como taes.
- Vit!o A"mada, Av. 25 Novembro 1844.

a matricula da gente do 'mal' e das lrip!>lações
empregadas na navegação e lrafico do porto
e das coslas e praticagem ficou a cargo dos
capitães de porlos. Res. 358, 1.4 Ap;osto
1845, art. 2: execulada por Dec. Re~.

Ali7, 19 Maio 1846, arls. 59 a 69. - Vid.
Dec. 916, 2! FevereirQ 1852 (Diar. 8959).

- dos navios da armada: fixárão-sc vencimentos.
- Vid. Armada. Av. 3.° e Tab. 8 Janeiro
1846.

da armada não podem ser votantes. - Vid.
Armada. Lei 387, 19 Ajl;osto 18li6, art.
18, S 6. Av. 1 Fevereir~ 1848. Av. 46. 20
Março 181&8,

- na côrte para obterem passaporte devem mos
trar-se desembaraçados pela capitania do
porto. Av. 5 Outubro 1846. (Gaz. O/f. 32,
vol. 1.)

- sempre que houverem de desembarcar, como
se procederâ.- Vid. Armada. Ord. Gel'. 3.·
to Julho 18ú7.

I t

a bordo só se admitte o armamento das gual'· .
J)ições. - Vid • .Armada. A.v. 26 Agosto i84?!
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IURl~IIEmos: carne rrp~ca para elles :I bordo.
-Vid. Armada. Av. 122,10 Seleml>ro 18b7.

fornecimento de \'ivcre:l c far,lampnlo ao spu
pessonJ. - Vicl. Ár/lllldt1. O. Rt'~. ôl6. 31
Dezembro 18.&7 3 ~tt• .4, §S I a 4; arts. 5,
6 J 7, g, 1.3.

as arçôes de soldadas suas em qllo IPmpo
prescre,em. § li; e as 1'01' lIl;llllilllf'ntlls a
elles suppridus p"r ordem d" capitão, Sõ.
Cod. Cum. art. MO.

ue navios mercantes brasileirfls: seu rol. Coo•.
Com. art. .&Gô. S 3; sn3 millticllla ar'.
1467, ~§ t. 3, .4. õ; soloildas .. rts. 470, §
(); 473, A/9.

- matriculados: o capitão qne sf'duzir como SP1'á

multado e obri~ado li enlrcit:ll' o s"t1uzic!1'l •
e responsabilisado pelas e:.ladias da ueu.lora.
Cod. cito art. 500.

- e mais officiaes <10 navio fazem parte da janela
para dclilH'rar validamenlc álteraçilo de
derrola. Cod. cito art. 50!>' - Vid. Dec.
737,25 Novembro 1S50 3 (/l't. 362.

da equipagem e todos (IS indil'idno<; quP. a psta
pertencerem tem lJyplJlheca t,jcila no navio
e fretes para p;lgamenlo de soldadas. c
quaes. Cod, cito art. áGil.

- de embarcações apl'esadas por su'ppihls de
emprl.'g:ar-se no trafico de escr:tl'l)S: como fi

respeito delIes ~e proccc!t'ni. - \ ido Dec.
708, 14 Outubro 1850. arl. 5; !'ua rn~a,

eomo, e quando é presompçào lf'~ílt do
emprego criminoso da elDLarcaçüo, art.
33, S 5~

- enEtajados em Liverpool qUllndo dl'sertarem e
tô. em sentenciadoi conforme o art. 5 doll
de F:llerr:l da arm~lda, por que t~lUro mais
seniráõ. - Vid. Pr",!. i! Janeiro lSo I lDiar.
8635).

~!Am 'HEmo «lns emlnrcações ela :lrml11h: a
.,em de sua s:Hld~ fieriio-!'I~ prol'idenciall,
~ '(lIaI'5. Ih. 7 M,.rço 185t ({)irw. 8(110).
Virl. Dr:c. c Rrg. 783, 24 Abl'il1851, al'is. t.
6, 8.

estran~f'il'M: qne (lffirios lhes podem ser
Ilrl·~t"clos p,'los sells rpspeclivos !l~enl'~s

cOll~lJlal'Ps a 1'''\01'. e qllal o prorprlimento
r ..nlra 1\1I,·s ("I"andll criminosos. - Vir!. DI'c.
R"g. 8;)5, Sl\'ovemb,'o 1851, aI'is. 13, U.
1 j, 16.

para rprlo esraler da inlenclencirr da marinha
~llIllll'i~oll'sf' Pllg"j'lr·se. e ('orn flue vanta
gf~ns. Av. t5 Selembro:t 52 (DiCl1·. 910ô).

au.mTmos: na rôrll' orrll'notl·sn Íl policia que a.
nCllhllll1 indi\idllll da "idn do lllar se dês~e

passilporle ~ern 1Il('slr'ar llor documenlo
achar-se desl"rnharaç:\tlo I)I'la capit:lIlia elo
pOIln. AI, 5 Oulubro 18la6 (Gaz. Olf. 32,
rol. 1) j o e!c'illll' quI" Ill(lslI'aI' ser da vida do
mill' llPm !,/ll' isso estiJ isenlo de elltrar na
fnJ'llJ:l~'ãfl fia junela de qu:diftC:lçfto, e
fJIJ3l1dn. § 5 j e dI! ser \'olaole. § 6; dc
vf'nd·, plll' is. o apuraI' ~n seus v(.llls. S 7,
Av. 8,-;. 2ô AlJril 18lJ7; são ispnhls do
Sfll viço chI ~u;lI'rla nacional, confllrme o
n"g. '19 M"itl 18"6. Av, 22 Dezembro 1847
(Gat. Of[. 197, t'ol. 2).

MARMITA.- Vi,], Ár7llmllnnfa. Der. T:lb. 3 Sc
t,'mhro l~:!ll, &.c. Il. õ/Ji • S .J!llleiro 18'18.
Av. ~55. 17 Dezembro 1~!c9. &.c. - equi.
pamento.

M.\llQOEZ-M \nQUEZA: sohrepreten node as
5t'lllallltm\.n ,'nll'lldeu o conselho da t"inenJa.
n;lo p"d"r dcfl'ri." Res. i.· 29 J li neiro 11i21
(Coll. II ab.); nOlos direitos e ,e!uos de suas
cal'la~. T<lb. t.· com dislincção. sendo de
juro. cm vida. de successiio em "ida. de
,.icla a juro. de honras de marquela. Tab.
~.a 25 .Ianeiro i 8l\2; ~ell sello. Of'c. RC'g.
6h1. to Julho 1850. :--rI. 40; podem faz~r'

procurilções por inslrllm('nlll l'arlicuJar,
eSl'ripto pOI' mão alhei:.. e por elles s6mcnte
llssignaun. unI. 82, 30 Março 1849, arL
6, S t l arl. 8.
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: MATE: s bre arrecadacão de 'se'u dizimo~'E!m s.
I Paulo. Res. 8: 1tí'Janeiro 1830. (Coa.'Nab.)
I

,MATE

lATAS' eFLORESTAS. - Vid. tàmbem Flórestas.

1_ reaea: suas madeiras como se devião vendero
- Vid. Madeiras, Ord. 9 Abril 1809; seu
juiz conservador mandou -se entrar, e como,
e p(1I'(1'le com urgr.ncia em exercicio. Provo
20 Màio 1809 (CoU. Nab,); despachava
livre as guias de madeiras conduzidas em
embarcações para de~carga. - Vid. f/l:1·b.
cito Ord. 7 Junho 1809; sobre seu escrivão
e meirinbo.-Vi<l. Per'b. cito Provo 8 Junho
:1.809; intendia-se, e como nos cÓI'tas de
madeira. - Vid. Perb. cito Ord. 6 Julho
1809; ao das do sul de Pernambuco com
melteu-se licencas, e como córtes. - Vid.
P e"b. cito O'rd. 2t Fevereiro 1811 ; devassar
dos réos de córles nas de páo-brasil compe
lia ao juiz dos feitos da corôa.- Vid. Pel'h.
cito Prov. 2. A 17 Abri11815; os recursos do
conservador das de Alagôas ião á relação da
Bahia. Provo 1. 015 Maio 1820 (Coll. Nab.);
demarcação de mallas e campos patil' ~ul
tura e lavoura de moradores em Itabalana
ordenou-se, e porque. Provo 11 Setembro
1820 (CoU. cit.); informações se exigirã.
das maltas de páo Lrasil nas vizinhanças
da cidade de Cabo-Frio. Porto 1." 2 Dezem
bro 1823 (Cott. cit.); derrubadas de madei
rasde lei nas malas de um particular para
o arsenal de marinha, e como reguladas.
Via. Madeims. Port. 1. o 22 Setembro 1825;
ao administrador das maltas e c6rte de pá8
hr3sil no Rio Grande do Norte deU-sel

'cavalgadura. Provo 2.' 20 Selembro :1.826
(CoU. Nab.); alcance da juncta da fazenda.
da Bahia de consignações á conservatoria
das mattas dos Uhéos mandou-se amorlisar.
e como. - Vid. Madeil'Gs. Provo 2." 19
Dezembro 1826; córte'uBs de Santa Catha
rina e Alagôas. - Vid..Pel'b. -cito 2 Res.

, 9 Dezembro 1830; sobre as proximas ao
encanamento da Carioca. - Vid. Aguas de
c{l~ral·iz. Instr. 12 Agosto 1833, art. ~. SS
2, 3. Dec. 1 Dezembro 1:836, &c.; os pro
prietarios das maltas da fabrica, da fevro de
Ipanema em S. Paulo, e quaes mandou-se
fossem indemnisados. Lei 66, 12, Outubro

, 1'83'3"; 3rt: 2; :i~a,ufelloiI':.:se pl'ejil~zo '4:s di'
, fabrica 'da poh'ol;a da' LagÕà 'n'á côrté" art. 4.

j I.. I. I~ i ,'. 1.

MATADOUROS

"de Santa Luzia na c6rte: recommendou-se á
cam,1l'a fizesse modal' pata S. Chrislovão.
01 d. 7 1aio 1836; seu adminislrador vencia
pore nlage.m, e como. PorL 18 Janeiro
1837.

l\1ASCATE pat:1io na côrte á camara municipal
20:tf> a 100:fj) r5. pl'1a licença para commer
cin eOl, e como. Lp.i 628, 17 Setembro
1851. :I rlo Ali, S 3; appro\'ou-se laheIla
rnra cobrança. Av. 23 Julho 1852 (Dial·.
9057).

l\BSTREA çÃO - MA STROS: como, e quando
Í<lrilÕ os capilãe de navios inventariar, e
para que fim. Cod. Com. art. 506.

MAnTELLl~I10. - Vid. Armamento. Det. Tab: 3
Selcmhrn 1K2r,. &0. Provo '27 Agosto 1628.
Der.:, õ!i7. .Janeiro 1848. Av. 255, 17
Dezembro 18.&9, &c.

~ 'novo na côrle. - ido Camaras 1Ifllniaipaes.
',Lei' õ9 "t 8 Setemhro 18/,5. art.' 6'9,' &c. :

• 'foi o governo aulorisado p'Elra as -4espezas
nece ~arjas'como nove maladouro , ecomo.

, Lei õ-Sõ, 5 Selem 1'0 185,0, a'rt." 1'7, -s 2;
para ua'C nclusà.o aólorisoeu'- e llmpte!llimo

',I e Cnrn q:1l6.gnrantias ~ cbndições'. Lei 628,
17 e erubro 185J , arta. ~5; 46. ;', ,.

MATADOlJROS.-Vid. Carnes. loslr,.& Novembro
, 1825, nrt. 16, &c.

MASCAnA S: na côrte prouibirão-se hailes mns
c}lI'HdlJ;; lHl qllar.stOa. Av. 10 Fevereiro
18l", (Ouz. OU: j 35, vot. 1).

- compr hf>ndc-se no segnr(l, ainda que se não
especifiljtlt'JU na npolice. Cod. cit, art. 690;
pela ua damnilicaçiio procedente do uso
adio' rio do seu destino n50 responde o
segurauor. Cod. cito art. 711, § 9. '

'- delihrradamrnle cortados ou partidos por
f rça ue v la, para sahação do navio e carga
SHO, aVftr;as f!l'O as. ClId. cil. art. 764, §
3; suas pp.rths cau1iaC!as por borrasca ou
oulro aceidl'nte de mar são avt,ria simples.
Cad. cit, 3rt. 766, § 2.
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MATRICULA

llA.T~: rccommeDdou-~e a divers:ls provinci3s
sua cultura. Circo 23 AgosLo 1833A

BATERIAS primas para fahricas.-Vid. Fab7-icas.
AlV. 28 Abril 1809 , SS 1., 2. &C.

- para construcção de navios. - Vid. E1Ilba1'rnçõrs
mr,'Ctmtes. Alv. 28 Abril cil. § 7. Lei 369,
18 Setembro 1845, nrL. 36, &c.

- para rabrica depannos.-Vid. Fabrica. Provo 8
Novembro 181lJ.

- para fabricação de tabaco. - Vid. Fab1·ica.
Res. 7 Julho 1820.

- para fabricação de chapéos. - Vid. Fab1,ica.
Res. i. a 11 Outubro 1825.

- poramente esplrituaes: das sentenças sobre
elJas proferidas pelos tribunaes eccll'sias

, ticos, em que prazo se podera rcltorrer pm
grão de revisla. Res. 20 Dezen.bro 1830,
art. 6.

MATRICULA

pOTlos; c na ]lrov'ncia do nio ~e Jrln('iro
ao inspector rio al'~l'nal, - ido 5 Mllio, 15
NOllrr,b"o 1808. 16 Janein> 1809.fn/p''l,t.
Ctl1lh. ilJcl#. M tricula, 1'1 °2), - Vid, Armada
a :l1m'illheircs. orr. J·3 Janeiro 180n~ &c.
'Vid. Inspector do (II'SI nlll de rnarin/trl e il1
tcndenciademorinllll. Av.19.Julbo 1809. &r..;
sobre a malril:1l1a das f'qllira~"ns de na\ios
mercanles. - Vid. E'mbo1'c(lCÓPs mrrCOlltrs.
Lei10Sl'lembro1830, c.P;Hl.13JaIlPiI'O
1832 (Rlprrt, Cunh. Afat. ~tCllricllla. n." 3).
BPI;, 30 &J"io 1836, flrl. H2, l I'C'. r.('.~. &[17,.
19 Maio 18116, ;Irl. 6, S. ".8, 59 fi 69.
Av. 8 J~nl'iro 1 '1.17. - Vid. 'od. (om.•
a1'ts. fJ66, S3; !.I67 , 511 • ó J2. (l>f'C'. 738.
25 Novembro 1850, arl. :18, SH; 77 Dec.
9.16, 2~ fevl'rpil'O 1852 (Dim', 8959); 31'f-.

5!J$. Av. 20 Fe~ereil'o 1Sf:ll (Diul'. 8(43)
sobre a das mltarcAçõHs. -V'd. EmbQ7'ca
çôes mn'contes, Lei 10 S~temhl'O 18~O, &c.
Heg. ~o !\:laio 1836, .. rts. 128 u H1. Dec.
Re~. M7, 1H Maio 1846. 31'ls. 70 a í2.
Vid. AI'. H !lfU1'ÇO 18 O (Diar. 36r). Cod:
Com. arts, 460 a 405,480,501: expcubdo
por Dt'c. 738, 25 Novelllbro 1ô50, al'ls.
58, §6; 59,85, S t.. A , 25 Abril e 9
M"io j 85:1, 1 AIII'il 1852 (Dia1'. 89M).
tirc. 7 Maio 1.8õ2 (Diu,.. 8986).

- ele eo.mp~teDcia : àecisões sobre c]]as admillem
aggravo d~ peliçii(), e instruml'nto. - Vid.'
Aggravos,, Dec. R"'jr. 1.43, 10 MilrÇQ 1842,;,
~rl. 15. S1. Deo. 737, 26 Novembro 1850,
art., 669., S 1.

ele commercio deixárão de ser reguladas pelas '
leis e ,disposições de direito aolerior.e.s ao
CQd. do, Co~•• que por alie .ficárão todas
derogadas. Cnd. Com. arl. 91.3. :

ItATERIAES: credores dilU,ell quando ~ão prh'i- I

le~ados. - Vid. Cod. Com. art. 877 , § 2.
Ilec. 737. ,2Q Novero.brO- 18&'0, ar4 621.

MA'TRICULA : a~s('nlarnl'nto de rr<1ça dns pessoas
empn'{!:adas no serviço naC'iona1. As Ulllh'i
cullls serflo feitas nCI livros àas Ihf'fOllrllriase
i~lendt'nciasdanlarillha. - Vid, ,11 S,'I,mb1-o
1808 (fllplwt. Cunh. lIl"I. Ma ricnla. TI,O 1).
- ViJ. 1Ilt('71dellcia de II tTrinhl/. ül'd. 3 De
lembro 1808 e Armada slIp1'Ocitada. 00'.
13 Jaoeiro 1l:l09, &c.

de estudantes. - Vid. os nWfc,tLt:o-S estabeleci
mentos.

sobre passarem prl'visÇ)es dell:ls sem nOVC'8
direitfls e tx:.anslto pda chaTIC'etraria. - Vid.
Al{pndrgas. Ass. i.8 ~gosto 1.810~, <kc.

MATRICULA dos homens de mar, embarcações, I

estaleiros. cordoarias e ludo quanLo tem!
J'elaçào com o. pessoal 6-mate.rí'al dos esta

. ' be1eei.meotos D~aes.>per.lellda '300S Jnll!ndeo
te! da marinha na qualidade de eapitães dos

I - de negnci;tDtes e ~ercadores. - Vid. C01J)mrr
cio. A. F. 348, 23 J tJ lho 18'11.; nov~s, &e.

I,' Dec. 'fal:l. 25 J~n'eito '832. ,Ú'i 60, 20
Outubro 1838. Tah. § f1.' Lei 243. 30



M1TRICULiS

Noy('mbro 18ú1 , Tab. S 10; como Sf':l re
querrrá P. f.. ra 1I0S lri1>urwt's dc cummerci."
e rom que (·ll\·ilus. Cod. COlll. arls. la a n,
908, IiI. I1n. arts. 11. H. Iler.. ()\t6, 6
Selembro 1850. ;.rls. 3, 6. 5,9, tt.
Vid. D,'c. n7, 25 f\'ovl'l1Ib7'O 1850. a,.fs. 10
a 10. Dt'c. n8, 25 dilo, arls. ln. I~. S
1; 56. 58. § 1; 59. 77, 85. S t ; HiJ. YY.
100. Decis. 21 .laneiro 1851 (DiLl7·. t$\.03).
Ord. 51. 5 Fcver~iro 1851.

MATRl CULAS de m~'lristrados. - "id. 1I1.1gis
lJ·odos. Lei 18 St:lclllbro 1828. IIrt. 4.
S 3, &c.

~ de correlore5. - Vid. Cod. Com. arts. ~R a
!aO. Df'C'. 737,25 Nt.vrmhl'O 1850, :lrt. 1B.
llec. 738, 25 N( vpmhro 1850, al·ls. 51, S
I; 68, § i; 69; 85, § 1.

- de navios corno é mencionada n05 negocios oe
s('~uros pelos corretures. Coi!. cito art.
49. De. 738, 2ó Novembro 1850, arls.
18,§1:77.

MAUSOLEO

MATmf.(JLAS dos lahelliães dns hypothecas.
\'id. Dec. 738 cit., art. 101.

- dos cflpelliies 1I0 exel'cil.o. Dec. e Reg. 76.7,21
Dezembro 1850, arl. 14.

dos IDC'r1icos, ciruqriõcs, hoticario , dentistas
e paI h-iras. - Vid. JIl//ela de llygielle Pu
blica. J)pc. e Ih·g. 8~8. 29 Setembro 1851,
aI l". 28 a 38, lJ2, 52, 56, 6,4, 68: do
droguislas, al'ls. fJ 1, 6.4, 68,

- de emrre~ados do faz'?ncla ordenou-se por
ensaio. Av. 13 ALri11852 (Dia,.. 896S).

nUTRI 101'\10. - Vid. Casamento.

- sep:nnda VE'Z on mais qnem conlrahir, sem
h,,\'er dillsolvido o primeiro, como é punido.
Cod. <':rim. art. 269.

- Para intentar-se divorcio pornullidane daqoelJe
não dc\'e baver coociliaç[\O. - Vid. Av. 35,
6 Ab,.il1850.

,.. -. de ll~rDtes de leilões. Cot!. cito art. 6S. Dp.c.
738. 251\o\'eUlhro 1850, arls. 18. § I; fi8,

I ; 5~, 77 • 85, S 1. Dec. e lleoilU. 85~,

10 NO\'cmLro lf.ól , arl. 7.

I"

de feitClres, j!;ll:1rda-Jivros e C:lIXClros. Coil.
cil. art. 7Ir. Uec. 738, 25 Novernbro cito
al'ls. 58, §S i, 3; 59. '85, S 1.

de trllpicbriros e administradores oe llrmazens
dp. d~posiLo. Cod. cit. arls. 87, 88. Dec.
i38, 25 Jito, arts~ 18, S 1; 51, S2; 58,
S1; 59, 77', 85, S 1.

de bacharei habilitados para os logares de
juizes de direito. Dee. 61:l7, 26 Julho 1850,
art. i, S2. Circo SFevel'eiro 185t.

- As mulheres casadas como deveráõ ser autori4
sada~ por sell5 maridos e registar tilulo
pnra commerciarem. <':od. Com. art. 1, §
&; nrt. 5, S 2. - Vid. arts. 27, 28, 29;
a mulher casada quando é credora de 00
mioio. Cod. cit., al't. 8711, § 6. J)ec. 737,
25 Nuvembro 1850, art. 620, § 6.

- Sobre SE'llo de suas dispensas conforme o art.
93 Reg. 10 tT ulbo 18710. - Vid. Av. 16 SC4

te1llbro 1852 (Dia,.. 9107).

MATRIZ. - Vid. 19,·eja.

- para eleiçães.-Vid. Igrf'jas. Av. 22 Nnvem
bro 18ll7, &c. e Av. 13 Jilneiro 18&9 (Di(lr.
7997).

- de empregados de tribnnaes do comm~rcio.

- Vicl. Dl!c. i38, 25 No~'emóro 11;50. arfs.
50, S9: 53.

M!USOLÉO nos cemiterios do Rio de Janeiro.
Vid. Dec. Reg: 796, U Junho 1851. artl.
9,24. ,
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MEDALHA MEDALHA

MAXIMAS commerciaes: a~ pr:tticas commerciaes
que a ellas se' conformarem podem, e como
ser admiltidas como soas, mandadas guar
dar pelo Cod. Com. Dec. 738, 25 Novem
hro 1850, art. 25.

MAYoR de 70 annos era isenlo de ser jurado. Lei
20 Setembro 1.830> art. 190 - Cessou. 
Vid. JU1'ados.

Vid. 1dade ---:- AIaio1'idade - MerlOf'.

MAYORIAS e comedorias aos officiaes do quartel
~eneral da marinha. Porto 5 Setembro
1808 (Repert. Cunll. Mat, Maioria 71.° 1).

.....- de officiaes da a máda . ..;...;Vid. Armada e ahi
Dec.12 Outubro 1818, &c. Provo 16 Junho
1.82lJ. Dec. 25 Março 1825, &c. Lei 1'5 No
vembro 1831, art. 5. - Vid. 23 OlltUfh.O,
6 Novemb7'o 1834, 2 Julho 1836 (Repêrt.
CUII/~. Mat. Maioria, n.·· 5). Lei' 6:!a, "1.7
Setembro 1851 , art. '20 ; derogada " e como
pela Lei 6.&6, 31 Julho 1852, arts'. 3, 5
(Diar. 9097}.

- de oilíciaes de artilharia da tnal'inha. - Vid. Ar·
tUharia,da,7nm'inlla. Dec. 30 Julho 182'&, &c.

a indivíduos do corpo de f~z.ileirlls nava'es. :
yid. Av. 23 A,f5osto 1852 ~piar. 9098 ~

I MEDA.tIlA com o disuco P alor e Lealdade: fo'
mandada cunhar para a Ordem renovada
da Torre e Espada. Dec. 13 Maio 1.808.

eomum-O-foi concedida. e porque 3\lS

moradores de Olhão. A.lv.' 15 Novembro
1808.

-"- concedeu~seao exercito p'lcificador de Mon
tevidéo -e á· esquadra" que auxiliou as suas
operações. Dec. 25 Janeiro 1813 (Repert.
Cunho Mato Medalha) ; permiuio-se trazer-se
sobre o peito. Dec. 25 Setembro 1.822.

-+ de distincção concedeu-se àos officiaes que em
Porlugal. Hespanha e França assistirão á
ultima campa~ha.- Vid. lnsignias. Dec.
IDslr." 28 'Junho 1816 (CdU. Nab.)

-,; das Ordens de Christo, Aviz, Sant'Iago, Cru.
:~ , zeiro; Pedro I, Ros;t. - 'Vid. Ol'aens. '

• C \,

r
-.J, ao exercito e esquadra do Sul sob o commando

, do general barão da Laguna. Dec. 3t Ja-
" neiro 1823 (CoU. Nab.); modificado, am-

: 'plian'dó-se o úsó' 3'ÓS olIiciaes e pra~h.s do
, exercito pacifi'cadol'" e esquadr~ que auxiliou.

~, as suas operações na campanb'a do Sul, por
Provo i8 Fevereiro i823. Dec. 8 Agosto
1828; a resp~ito ªe ~xecução derão-se ex

, pllca~ões' em Port.' ~ DIlG' ,2lJ Março ~823.

a praças 'do corpo de 'f4zilei~os naVa'e.cj.~ Vide
Provo 28 Agosto 1.852 (Diar. 9160'. "

V-id. C011tcd07·ias.

;

-.: de cobre em numero de quatrocentas para o
, Eu ino·Mntuo se ~andou cunhar no arsenal. I

, ~ ~ó~t! 1.8 Jul~o 1.82,3 (CoU. Nab.)

,o' :"

MEDALHA I de premios' litterario~ e sci;ntHi~o~
- Vid. os 1'cSpectíl'oS es.~~b~(c~i'nr~r(}~; ,', ..

MEIDJA8: forão declai'adas CaD lrabando de gl1el'l'a.
T1'3t. com a Grãa-Bretanha 19 Fevereiro
1.810" art. 2ª; 17 Agosto 1,827 " art. "-5; e
éom os' Estaaó~.lJriído's 'da Aínerica ~ -12'
Dezembro' :1828, a'rt. 16J S 1'; e Cl;)I~:::O
o' Urugu'ay, 12 Outubro :185Í, art "'U
'(Diar. '8857). , ' ':

_.: ao exercifo cooperador da Boa Ordem em Per-
" .. baoibuc~. Dãe. '20 O~tnbto 182~; aos mais ..

'hravds do' dító 'exercilo. Dec. da mesma
.dat iJ II ,,',. , • • ~

'.. i: ,1" ,,:", ,.:',

- existião alguns officiaes com inêdalhas d6 diÍl
,tipcção de varias potencias estrangeiras, os

.. qua.es não podião fazer UllO, sem ter;em os'
.. rêSP,éctivos djp]~m~s. PRrt, 1. a 27 Setembro
,18M,' (CoU. 'Nab.)," ,

. ,I o" \:tl't"

.:! ... ~: ....-'}: .,'1 .: ....

ln
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IlEDALlU, á esquadra de Pernambuco debaixo
das ordens do marquez do Maranhão. Dec.
22 Janeiro 1825.

- á equipagem da corvela J/aria da Gloria, que
cooperou na Barra Grande. Dec. 7 Fevereiro
1825. (CoU. Nab.)

- ao exercito que expeIJio da Babia as tropas
Jnsitanas. Dec. 2 Julho 1825. Av. 21 Abril
i826.

- ã esqnadra que bloqueou o porto da Bahia.
Dec. 17 Agosto :l~25.

- umas que imitavão moedas Imandou-se inuti
lisar. Av. 34, 7 Junho 1844.

- ao exerci to em oper3ções no Rio da Prata. Dac.
932, U Março 1852 (Diar. 8\)53) : ampliado
á esqnadra por Dec. 947, 1 Abril 1852
(Diar. 159M).

ItEDICA;\1ENTOS: a quem era permiltido fazê·los
e vendê -los. - Vide Alv. 22 Janeiro i810 J

S 18. - Vide Dec. 828, infra.

- Agua de Inglaterra: foi, e como privilegiada.
Dec. 11 Oulubro 1811 em Provo 20 Abril
1812. {CoU. Delg.}

- pror1nctos medicinaes indígenas de Minas
Geraes mandou-se fossem examinados no
hospital militar. Av. 28 Julho 1813. Av. 16
Dezembro 1813.

- de embarcações: seu exame e \'isita conforme
oS flt Alv. 22 Janeiro 1810. Edit. 27 Março
18J7. (B. Cam. addit. 1.°)

.- para os habitantes miseravels da VifI. da
Barra em Pernambuco mandou-se, e como
annnalmente comprar á custa do Estado.
- Vid. PrDI1. 6 Maio 1824. (Colt. Nab.)

MEDICAMENTOS: na côrte excitou-se a execucão
das leis que prohibem a venda de medica
menlos secrelos: e que os medicos e cirur
giões fossem os mesmos fornecedores dos
remedios que receitassem. Av. 7 Julho t 8.&6
(Ga::. OIf. 1., vol. 1.). Circo 26 Agosto 18.&6
(Gaz. cito h): sobre remedio secreto para
curar ebrios.-Vid. Av. 31 Maio 1847 (Gaz.
O/f. 33, vol. 2).

- para os aprendizes menores, Africanos livres
e escravos da nação, como se'rão fornecidos.
- Vide Contadoria Geral de guerra. Dec.
Reg. 778, 15 Abril 1851, arte 55.

- não póde o facultativo preparar e vp.nder, 6

indicar quem venda, arte 39; como serão
receilados, arts. 40; !l1; quando, e com~

serão preparados, arts. !l2, 44, 45; e sob
que penas, arts. 43, 46; suas visitas. art.
60: venda de medicamentos, e qnaesquer
substancias medicioaes, como é regulada,
arts. 67 a 76, Dec. Reg. 828, 29 Setembro
1851. '

- do hospital militar: si póde o cirurgião-mór
mndar de allopathicos para homreopalhicos.
- Vid. Av. 10 Outubro 1851 (Diar. 8827).,

MEDIÇÃO o demarcação das sesmarias e terrenos
DO Brasil como se faria. - Vide Sesmarias ~

Alv. 25 Janeiro 1.809: providenciou-se como
lIe suppriria a falta de escrivão. Verbo cito
Provo 7 Maio 1810. {CoU. Nab.)

- ..obre a da metade da chacara da Lagôa de
Freitas na côrte em terras foreiras á fabrica
da polvora. Res. ôOJulho 1813. (CoU. Nab.)

- de aesmaria : defeitos em uma Ceita nas Alagôaa
- se mandou corrigir. - Vid. Sesmaria. Provo

21 Junho 1816 (CoU. Nab.); Oll marcos
neltas usados devião ser de pedra 6 não do
páo. Verbo cito 'Prov. 2 Julho 1816 (CoU•
cit.): escrivão privativo do ~eu juizo em
Rio Pardo e seu termo creoll-se. Verbo cito
Alv. 11 Janeiro t817 (CoU. cit.) i e para.
o de Porlo·Alegre. AI,. 9 Agosto 1819 (CoU.
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cit.} ; e do Rio Grande e sen ~ermo. Alv. 3.· 3
Julho 1820 (CDU. cit,); e demarcação orde
nada mandou-se, e como e(feclnar e emen·
dar, conforme o § 5 do Alv. 25 Janeiro
1809, em San la Calbarioa. Provo 1.· ii
Agosto 1821 (CoU. cit.); nullidades; e quacs,
e de que natureza havidas em medição,
demllrcacão e tombo da casa denominada
da Lagôa da Senlinella mandou·se remediar,
e como. Provo 26 Setembro 1821. (CoU. cit.)

MEDIÇÃO de terrenos possuidos por diversos
particulares em Cabo Frio dentro de meia
legua concedida á camara ordenou -se. 

Vid. Camaras !Illlnicipa('s. Provo 17 Setem
bro 1816.

- do terreno marcado para edificação da viJIa
do Alferes com suas competentes officinas
e logradollros ordenou-se. Provo 2.· 27 Se
tembro 1816. (Coll. Nab.)

de datas de terras no corrego dos Dous Irmãos,
Rio Bonito, Tijuco, Roça Grande, Quinti
liano se mandou suspender, qualquer que
tosse, e porque. Av. 30lVlarço 1817.

e demarcação de uma legua de terras se con
cedeu a um particular, e plua que fim, na
enseada das Garoupas em Santa Catharina.
Dec. 18 Outubro 1817. (CoU. Nab.)

- e confronlação de lerrenos, independente das
formalidades das sesmarias. forào conside
radas como titulos aos moradores da co
marca dos llhéos entre os rios Jequili
nhollha e Pardo. Dee. 13 Novembro 18J8.
(CoU. Nab.)

- edemarcação de campos e malas para em aberto
lavrarem e cultivarem os moradores de
ltabaiana ordenou-se. Provo ii Setembro
1820. (Cott. Nab.)

e demarcação e tombo da meia legua conce
dida para assento, logradouro e patrimonio
da \'illa de Santa Calharina ordenou-se i

como, e porque. ProT, 2. a 26 Março t82!!.
(Coa. Nab.)

MEDIÇlo para lançament() da decima uruana e
de meia legua além da demarcação. - ViL
Decima.

- de terrenos diamanlinos concedidos antes 11,
presente Lei. - Vid. Diamantes. arls. 18.
i9, § ~; 20, 25, 26. Res. 25 Outuuro
1832, &e.

- e demarcação de terrenos de m:arinhas e praias..
- Vid il1arinhas.

- 2lJ. Dezembro 1832 (apenas cil. no RepeTI.
Cunho Mat. Medição).

e demarcação entre particulares: pilotos para
elJas serão nomeados a aprazimento das
partes. quando necessarios, pois qne se não
comprehendem no numero de officiaes de
justiça e fazenda de que tralfio as leis 1.1
Outubro 1827 e 1 Julho 1830. Av. 12
Junho 18M.

de armações. - Vid. Armação.

de fazendas nacíonaes. - Vid. Fazendal.

- de terras concedidas aprinceza Sra. D. Fran
cisca. casada, despezas em que importava.
Res. 289. 9 Agosto 18~3.

e demarcação; por ellas que salarios perce
berá o juiz municipal. Av. 86, 30 Selembro
18h4.

- de terras devolutas. - Vid. Lei 601, 'iS Se
lembro 1850, arls. 3 § 2: " SS 2, 3: 7 a
9. 14. S§ 1 , 2; 19 a 21.

- de liquidos nas alfandegas. - Vid. Alfandegas
e Ord. 169,28 Afaio 1851.

de datas de terras devolutas concedidas a cC)
lonos na Babia, conforme a Lei 51! 28 Ou
tubro 1848, art. 16. - Av, 22 Oatubr..
tS52 (Diar. 91ll8).



( AA6 )

MEDICOS MEDICOS

MEDICJ~A= curar d,ella quem póde.-Víid. Cltrar
~ Olllis DI1&. Reg. 82.8, 29 Setembro 1851,
arts. 25 a 46.

MEDlCOS de pal'tido de colaDOS suis~o~ de Nova
Fribur.go. - Vid. Cp'onos. Dac. 3 Junho
1820, &.c.

- aula de botanica e agricultura para seu cnr.so
projeotado-Vi,d. Julas (Rio de Janeiro).
Dec. 9 Dezembro 18U.

- ,de partido de cama.t;3S mUl\icipaes. - Vid.
Camaras. Lei 22 Setembro 1828, art 2, § 10.

- pratica - Vicl. Curso. Av. 1.- 4 Outubro .1828.:
- de partido de camara para Casas de caridade.

expostos e doentes e vaccinação. - Vid.
Camaras. Lei 1. Outubl'O 1828, art. 69.

- homreopalhica - Vid. Curar - Curso. Av. 27
Maroto 1846, &c.

- (corso de) - Vid. Curso.

- legal: para exposições publicas na cô~te man- '
dou-se franquear ao Dr. Francisco Ferreira
de Abreu o !aboratorio do muzco D;l.cional.
Av. lO Setembro 1850 (Diar. 8505).

- devem. ser os professores das inspecçúes de
saúde dos portos, e com que ourigações. 
Vid. Camams. -Inspecção. Dec. Reg. i7
Janeiro 1829, arts. 3, 19 a 22, 28. Dec.
Reg. 9 Julho 1833,ar1s.1, 3,á, 7.9,
14 a 16; 32 a M. Dec. 268. 29 Janeiro
i843, .arts. 2 a 5, 8.

- não devem fornecer, esob quepeoas, drogasou
. . meios abortivos. Cod. Grim. art. 200.

BEDICOS : si os qoe o não fossem, ou licenciados
cora vão , e exigião paga, ou tinhão parceria )
com bolicario, ou receitavão em latim .ou f

breves, e obrigavão doenles a. aviar.re.ceilas "
em certas bolicas indagava-se an'ou,ahpente
em devassa. Alv. 22 Janeiro 1810, S15.
Vid. Dec. Reg. 828, 29 Setembro 1851,
41·tS. 25 a 46.

- que l) requ,erererp, pertellceráõ á guarda
nacional da reserva~ - Vid. Guardas Nacio
naes. Lei 18' Agosto 1831, art. i8, S 2.
Res. 25 Outubro 1832, art" 8, S4. Lei 602,
i9 Se.lembro 1850, art. 12, § 6. Dee. 72-2,
25 qulubvçl:1850, art. 19, S6.

de, hospi1iles rE.'g,imenta~s,.- ,vid. ./1.osp(t~~

. ,De,c: I\eg.. ,17 Fe,vereino '~~~2, l,lrt,~. 5~ a 77.

direitoS' notose .velhos de suas ç:artas. - Vid.
Novos,>&.c. Dec. 6 Tab. 25 J aneiJlo 1832, &c.

viajnnle~: em que prazos. e para que fim são,
. e em que numero nomp.ados.- Vid. Lei 3
.' Outlfb,,'o '1862 ;.art. '30: foi o go;;erno au to..

risaeJo paroa ~dgriltir a concuroso UJualquer
.. dos ilentes , .;é .com que vanta~ns, não ha

vcndo pesso'a estrann.a. ~ei ~43, ao Novem-
bro 1841, art. 28. -

..,...,. do hospital de earidl,l.de do Recife. - Vid.
Casas de Cal'idal'l.e. Res. 13 Outubro 1831.
art, 5. ., . •

estrangeiros não podem curar Bem ser exa
minados, e como. - Vid. Alv. 22 cit., S
29, &c. Lei 3 Oulubro 1832, arts. 13, 14, \
29.\ ,4v. !lS Selemhro 1837; explicado-o
art. Ht por Av. 29 Maio 1847 (Gaz. Df. 29, i
vol. 2); excepluiJrão-se os Brasileiros for-I
m~ç1os no esLrilngeiro antes da creaçãQ das
escolas brasileiras. Res. 8,6, 27 Ou~ubro

'1835; - Vid. ,D.ec. 828 cit., arts'. f6, 27. ~
.. • I """

- tobrão St,J3S dividas de curativo e~~cotiva- I
" . mente

1
, e ~~m~. Alv. 2~ ~i~., S·:VI.; .

:-;r, dos parlidos, publicos ordenou-se remeltessem
" em cuda',eslaçào do 'anDO á secrdaria de

esla.do ,~os negocios.do Brasil· contas' sobre
as .tllol~.slias ,que $:·l.padece$sem., ,;Av. 27
Julho 1819 \lndice Ató. MedU:os).
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MEDIças

IlEDI COS para corpos de delicto, quaes " e como
são chamados, e sob que peJ.las. - Vide
:Corpos de de,licto.

- do hospital da armada e artilharia da marinha.
- Vid. Hospital. Dec. Reg. 9 Dezembro I

1,833, arls. 7 a 18.

- da fabrica da polvora da Estrella. - Vid. Fa
brica &c. Dec. Reg. A6, 26 Março 184.0.
arte 48.

- Cormados em escolas estrangeir,as e nacionaes
que sêllo pap;ão de seus diplomas. Av. 15
Dezembro 18&2 (101'11.12 de 18lt3).

- conlluItantes do' exercito ~encerp. a grat~ficação
de 4,O:tl> rs. mensaes. - Vid. Dea. e Il1sh".
263, 10 laneiro1.8~3.m·t. 33.

- ao hospital militar da guarnição da cô.rte. 
, Vide Hospitaes, Dec. Reg. 397, 25,Npvem

bro 18&4, arts. 30, 31, 54. 71 a 9&. ,

(-- Dão podem .ser ·simultaneamente boticarios,
conforme o Alv. 15 Novembro 1623.:·Av. 9
DezeJl)bro 1844 (/orn. 329).

MEDICOS de 'pílrlido de caq),Slra não podem UJ'J'
cer o car~o de vereador. Av. 25.· 27 Fe
vereiro 1850.

- qa côr e que obrigFlções l,h.es ~Ol'ão impostas
rehti.amel)te aos doep,tes da febre ama
liel1a. -Vid. Febre. 4-v. e R.eg. h M~rçQ 1850.

na casa de correccão da côrte. - Vid. Det.
Reg. 678, 6 Julho 1850, arts. 6. 10. 101,
13~, 143, 1.f>0.

- provedor de saude declarou-se uão ter direito
a ordenado, e unicamenle aos emol umcntos
e quaes das ca rtas de saude. -Av. 20 Agoito
1850 (Di~r. BMW).

- para attestações de molesnas de guardas na
cionaes. como podem ser supprid~s. Dec.
722, 25 Outubro 1850, art. 21.

quaesqoer podem enlrar nos navios em qua
rentena iodo officialmenle para verificar
al~uma enfermidade suspeita. Av. 31. 0 22
Janeiro 1851.

- de )azareto. - Via. L(J.zareto. Ar. ,60,.i,8 Fe
vereiro 1851.

:- Um com titulo legalisado deqlarou-se não~oder
: -alteqn' o melhodo qe 'cur.:ilivo eoi hospital

. ~ilit"àl' 'em qÜ'6 seja cirllr!!Íão, sim praliear
a bo~opath.ia na ~ua dioica parLicular.
Av. 40 Oulubro i851 (Diar. 8827).

- quaes podem exercer a bom~opaihia"-Vide
Curso Romreopathico. Av: ';.7 ~jlr<f0 1866, &c.

7- d~vem .ser.o .iQspector geral'e membFos da
'. ,. jnneta vacçinica da côrte e 'commi'ssarios

vaccinadores provinciaes. - Vide Dca. Reg.
AM, 17 Agosto 18.&6, arts. 3 a 5.; os me
dic05' militares que obrigaçÕes tem, relati
vaJDeJ;l~e á vaccin~ção, a.rls. 25, .9'8; e os
civis e mili~~res da arEPapa,. art. ,a8~ ,

! ' .. ',
, ,

- podem ser, e cqmo os cirp~giões 'fQ~~ados.
Res. 496, 1.5 Julho 18.!8.

- ·p~rmi.Llio-s~ fosse um a b~rdo de navio qn~
est.l\u de qpa~ep.teQapall-lI tratar um dJ:>enle.
Av. 6 Novembro 1.848 ,(Dia.r••7943).

,-

..

\
t

de conGllü'ça devem iospecioo'ar os emprega
dos do' exercito que allegarem enfermidades
que, embora :tLlesladas por facultativos, não
pareção veridicas. Av. i8 Fevereiro 1.851

" (Diar. 8638). '

commissões ~elles compostas nomeal'áõ oa
pliesideqtes d~ provincia para iQdicação das
m~.di.dfl:;;.:a geHL~asal lAl,>rid açl.e public", que
.~e ão ser r.edmM.a .a .elicripto e po:;las em
.flxecllção, dqs §-§ 1 , ,2. ~rt. 4. .(l.e$. 598, t4.
Setembro 1850. p'~c. j\.eg. 828, 2j) Setembro
1851, art. 80. .
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IIEDJOAS e pesos. - Viu. Aferição.

""- o plano de sua rofnrma. proposto ppla eom
mi~!'iio ti" exame dos foraes roi apprnvado.
Res. 22 A~"5to; ('x"'clItac1a por \V. 20 Ue
znrnhro tsU e 2; F~vp.reirll 18HI; promo
vida por POl'l. 16 ~f,Il'I(O dito l/lld. Atb.
Pl:'su,) ; al)prOvOU-~6 plano par.I igualação.
Av. 5 Novembro 1816. (Ind. cit.)

...,. I," pesos vigia\'áo 05 comfnissarios dfl polir.ia
que se nno f"l~ilicassern. lmtr. á ~ov~mhro

1 S:!5 , § 1G; ann4'xa. â Porlo ~ .• .4 Novembro
1825. (CoU. Nab.)

_ e peRos flos arremataotes df! fornecimento do
, uercito devião Sf>f :lr~ririos. SHlIdo prllhi

Lidas as balanças romanas 6 a:f rnt>didas
niio chapeadas. Dec. lustr. 29 Del6mUrl)
1829, art. 19.

~ no arsenal de marinha dI) Rio de J ~npirt)

farão supprimidos cincn medldores. Lei lá
Novembro i831, ad. 9.

I.

\

._ e pesos para arrecadação dos direitos do 0111'0

em pó. Reg. 14 Fevereiro 1832, art. tO.

e pesos nacionaes e balanças nas mesas de
diversas renda;;. Reg. 26 Março 1833. art.
32, conlirmado. prererilldu-~e as b danças

I' • romanas aferidas. Reg. 30 Maio 1836. ad.
61. (CuU. Pt.)

.'- e pesos naciooaes aferidos haverá nas al(,IO-
df'gas: os instrumenlos stf'reoIDf'tricos 6

a.t'tJomelricos sào da conla do ~tere!l-areo

.m~tra; para os peslls de mais d~ arrolJa SP.

poderá usar da balança romana. Reg. 22
h Junho 1.836, arl 74. (CoU. PI.).'• I: .

- vara c covado: segundo os padrões flue existem
mandou-se fixar sua relação com as me
didas melricas fraocezas e as dos paizes

-com qne o Imperio está em relaçôt>s. Av. 12
Se,tembro 1848 (Cor. Mel·c. Sllf'pt. 258).

MEOIDAS e pe~adas devem ser as consas e ge
ner()~ •. e quaes. que os trapicheiros e
adIDlOl tradores de armazens de deposilos
receoe:'cm. Cod. Com. ill't. 88, S3.

e resl)!l não especificado5 nos eool ractos in
tendem·se riS usados em contractos de igual
natureza. Cod. cito art. 132.

damno corre por conta do vendedor. si os
e[~'itos comprados. devendo ser pesados o
medidos aillria o não ti verem sido; a lra
dição real suppre a falta. Cod. cil. art.
207. S3; (Iuaudo por conta do comprador,
art.208.

- OlJ numeros sendr) ajustados na locação mer
canlil, não St' fixando quantidade certa,
como podel'áõ proceder os conlractantes.
Cod. cito art. 237.

- peso e conl.a de fazpndas carregadas em o3vio,
não t~ndo precedido á entrega, ou sendo
dmidosos, como o declarará o capitão no
conhecimento. salva requisição. e qual do
carregador. Cod. cito ad. 682.

peso e numero sendo condições d() frele, que
direit'Js tem o capitão anles da descarga,
para nã() responder por faltas. Cod. cito art.
616; limilado. e como nos objectos suscep
tiveis de augmento ou diminuição, art. 617.
-ViJ. 711, § 7.

...:.... conservatorias dos direitos e acções dos cre
dores, e qllaes não 86 sUSptlndeOl com a
declaração da quebra. Cod. cito art. 830.

- le[1;islativas necessarias propõe em relatorio
o presidente do tribunal do commercio sobre
os negocios commerciaes em que tiverem o.
das provincias tomado decisões no de ..
curso do anno. Cod. cito til. uo.. uts.
12,13.

-e pesns e balanças aferidas devem ter GS boti..
carios e dl'o~uistall. Dec. ReS' 828. 29 So..
lembrQ 18ál. art. 53.
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MEDIDAS e peso ou quantidade devem o~ :I~entes

de leilão declarar. quando :lpresent;lr~m (IS

objectos para arrematar-se. Dee. Reg. 858.
10 Novembro 1851, art 23.

MEDIDOR na alfandega do Rio de Janeiro creon
8e. Doe. 29 Junuo 1810, :lnnexo ao Dí'c. 20
Agosto 1816 (Coil. JVab.): e na da Bahia.
Doe. 28 Janeiro 181 t (CDU. cit.); e Da de
Pernambuco. Dec. 29 A~Il&lo cil. (CoU. cit.)
Dec. h Selemuro 1816 (Ind. Alb. Medidas).

- de arsenal. - Vid. Arsenal.

MEDO irresistivel tQrna não eriminos::ls as acçõe3
que acompanhar. Cod. Crim. arl. 10. S 3.

MEIA 6iza.-Via. Escravos.

UEIAÇl0 da mulher de commerciante qnl! 56.
6em assigualura desta. fileI' hypolheca.
annulla-a. Cod. Com. art. 2ô7.

- do marido não fiea obri~ada peJa hypolheca
que a mulher commcrciaot€' lher 6(~m anto
ris:'ição especial da queIJe • e clImo provada.
C(,d. Com. art. 27. - Vid. arts. ai. 2tlS;
874.

MEIO circulante.- Vid. Moeda.

MEIO soldo: 20 JIllho 1803 (apenas cito no R 'pert.
Cunho il1at. Meio soldo mensal da pat.entt').

a ~invas de officiaes inferiores e soldados não
tem Iogar. Av. 18 Janeiro 1816.

- aoldo de cada patcnte. como se mandou
l:obl'ar dos officiaes militares despachados.
Dec. 26 Maio 1821.

si os concedidos ás mãis, muUleres, filhas ou
jrmàas dp. mililare~ lIe cODsiderão pen~õtls,

como subltituiçôes do monte·pio, ain4a

quando S8 não expresse nos diplomas; e
bem assim os meiOll ordenarlos [l viuvas r1e
empre~adl)s. a porque. - Vid. Res. 28 Se
f/'mbro 1822 (roll. Nab. pago 384) e ReI.
6. - id. \CDU. cit.) Purt. 31 Outubro t8:!2.
(Coll. cit.)

MEIO só}do se conceden ás viuvas ou orphãas dos
officiacs e inferior€'s qne morressem em
acção 00 em resultarlo de ff:!ridas nalIa
adquiridas na glwrra da indeprodencia. e
inteiro ás dos cabos e slIldados. Df:!c. !
Janeiro 1823: lImpli3110 às dos officiaes e
inft'riores e solrlaclo... da armada e artilbaria
da marinha. marinheiros e grumeles por
Dec. 15 Janeiro 1.823.

- Sobre naturen de pensão concedida como
eqnivall'nte de meio !'oldo, em remuneração
de serviços, mas não ul'cretaJos. allento o
dispostu na Res. 28 Sf:!temhro 1822 supra.
-Vid. Res. 23 Agosto 1823. (CDU. Nab.)

- de gratilicação concedou-se aos officiaes e
praças de uma lnigada. Dee. 26 Julho
iSt!; arnflliado ás villvas. Dec. 1.0 19 Fc--·
,efeiro 1825. (CoU. Nab.)

- das patentes: ordenon-se que a remessa dOI
arrecadados fosse. e porque de lres em
tres mezes. Provo 25 Set.embro 182". (CDU.
Nab.) - Vid. Provo L- 23 Olltubro 1826

I (CoU. cit.) Circo 9 Março 1830 (CDU. cit.)

- á5 vinvas dos officiaei é inteiro ás d9s inferio
res. soldados e tambores. que na Babia
fallecessem ou fossem feridos em acção.
concedeu-se. 'DI/C. 18 NovemlJro 1824.

Sohre continuação de pagamento a cedas
a~raciadas a quem havia sido suspenso por
cau!\a de tituloi. 1\es. 2.· 18 Novembro
182h. (CoU. Nab.)

- a ~iuvas dos officiaes, e in1eiro ás dos infe·
riores, 601dallCls e tambores mortos ou fe
ridos em acção na Cisplatina. concedeu-se.
Dec. H) Maio 1825; ampliado á armada.
Dee. 20 Maio 18~5: e aos da artilharia da
marinha. Dec. 2! dito.
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MEIO snldo como monte-pio ou meio vencimento
mandou ~e, a titulo de alimentos, dal' á viuva
de UlIt mililar pelo cofre da fahrica da pol
vora onde servira. Res. 4. a 26 Maio 4.825.
(CoU. Nab.)

- foi o governo autorisado para abonal' , e como
ás vi uvas dos officiaes do exercito fallecidos
e que fallecerem, e aos orpbãos menores
de dezoito annos e filhas olleiras, e sob
que condições e habililações &c. Lei 6 No
vembro 1827; declarou-se que o processo
de taes pretenções era smnrnarissimo, e
qual. Port. 2.' 21 Março 1828. (CoU. NClb.)

- indeferio-se prelenção de tença a militar cuja
mulher fôra agraciada com meio soldo para
quando llquelle fallecesse. Res. 11 Julho

0-1.82'9. (CoU. Nab.)

- da Lei de 1827 desde quando se deve contar'
r para pagamento, Provo 6 Maio 1831; decla

rou-se e ampliou-se, e como a Lei de 1827
oit. - Res. 6 Junho 1821; declarou7se -que
esta Res. só cl>J!lprehendia as vi uvas dos
que falIecess'em depois da sua dala. Av;- 5.·

- 26 Julho 1831 (CoU. Nob.);, ·fixou-se ler
minantemenle pela Res. 22 Novembro 1831.

.- tem direito de per~éber as viuvas' e 'mais
, pessoas a quem a lei favorecer. dos offieia,es
, sebtenciados em commiss6es miHtareR. R'e's.
.' 13 Setembro 1831, 'arl. 2; para cujo p~-

garnento consignou-se quota em Lei 108,26
_~1aio 1840, ,art. 6, S 18:.

da Lei d~ 1827: qua.es, os prazos de' qu~se
deve contar o vt'néimento. Ord. 7' Agosto
1832. <?rd. 21 Març.o.1~33.; ~e.~1,3r.?~-,S~ ~u~
a Res. o Junho'ampliando-a, expltcou clara.
'menle a quem co~pelâ. Ord:,g 4g6.~'to 18~~;
,passou a ser pago, e cQmo pelo thes,quro:
e, nas provincias onde :residirem 'os' agra
clados, pela folha da despeza geral. Lei 2.4
plltub7'o 1&~2"art. 33; decla'rou·se deixárem ..
de perceber as.Yiuvas'e filhas,qó'é-casarem"
,e os filhos maiores ,dê dezoito anuos. -G'rei.
8 Julho 1.833. Ord. 268, U-Dazembró'f840.- ,

• •. .. ;. \. J

MEIO soldo das patentes militares ficárão perten
cendo á receita geraL Lei 68, 8 Outubro
1833, art. 31, '§ 14; arrecadados 'na' côrte
pela recebedoria do município. Re'g. 6 De
zembro 1834, art. 1, § 14, e ende pelas
mesas de diversas rendas. Reg. 30 Maio
1836, art. 76, § 10. (CoU. Pl.)

- d~ Lei de 1827 vencem as filhas e filhos.
habilitando-se conforme o apt. 5, ainda que
os tenhão precedido na percepção as viuvas
suas m~is. Ord. 9 Dezembro i834; das suas
babilitações se não appella para a relação
conforme o art. 90 Lei 4 Olltubro, e porque.
Ord. 1.ll Janeiro 1835. Ord. 5 Junho. Ord.
27 Junho 1837 ~ as viuvas e orphãas para
recebê-los devem apresentar cerlidões, e
quaes de solteiras e de idade. Ord. U.
Cil'C. 30 Maio 1835 da Lei de 1827; coo
tinúão a vencer as viuvas que posteriormente
fôrem agraciadas com alguma pensão. Av.
i80, 16 Novembro 1839; para o receberem,
como e peranle que autoridades deyem as
viuvas e orphãas proceder na habilitação.
Dec. l19, 27 Junho 18110; a seu respeito a
prescripção concedida pela Lei' G Novembro
1827 quàndo tem logar" e como na fórma
do cap. 209 das' Ordenanças; fazenda 17
Outubro 1516, posto em vigor pela Lei 20
Fevereiro 1840, arL 20. t:;irc. 301, 15

'Maio 18.&1 '; mandou-se conLinuar a paga r
conforme a Lei 20· Setembro 1838" al't. 2 ,
revogada a Porl 21 Julho 18110. Ord •
30á, 28 Maio 18U; ampliou-se a Lei' de

" 1827 ás viuvas, filhas e mãis dos cirurgiões
militares. Lei 190, 24 Agosto 1841, art. 1;

\\ snas habilitações pass~rão ª' ser processadas
no juizo dos feito da fazenda, Ord. 6.' 12

li Janeiro 1842, art. 2, § 3; declarou-loe que
parà' continuar..;se 'a pagar' a uma viuva
cumpria qU'e 3presentasse certidão de c'asa-

II mento. Ord. 11 Janeiro 1842 (Jorn. 19):
I, concedid~ é ás filhas e filhos menores, sendo_

faUedclas ou impossil>illtadas as suas viuv~s.
Ord. 1 Fevereiro 1842 (Jm·n. 42); excitou-se
a éxecução da Ord. 16 Fevereiro e 16 Março

I: i~42. Ord. ~,0.J'unhq.18á2_(Jo.r!1'1M). '.-,
o •• , • ~. • '. •

- concedeu-se aós officiaes da at:niaaa, artilhar..la
da marinha, fazenda e nauticà qllando em

I barcados em navios armados em guerra.
Vid. Arm~da:,Res• .42., 15, Outuhro 1836,
ârt. i, S3, &:c.

I
"
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MEIO

MEIO soldo: conforme o S2 Alv. 23 Abril 1790
só perde'm 05 officiaes presos que enlrarem
em conselho de l;uerra. Circo 88, 3 Agosto
1842, S 1.

da Lei 1827 não compele ii viuva de ollicial
da guarda nacional, ainda morto em com
bate. Av. 5 Setembro i8/,2 (Jom. 2ll.8):
vencido anles das habililações pôde ser
pago independente de ol'dem do lhesouro.
Ord. 14 Novembro 18ll.3 (Jorn. 310); os
filhos menores não continuão a receber a
sua parle dos 'soldos de seus pais, logo que
venção soldos, &c. Ord. 11..' 7 Fevereiro
18M.; suas habilitações não pagão os 2 o;.
de chancellaria. Ord. 58, 30 Julho 18l!4;
ás viuvas cessa quando passão a segundas
oupcias. Av. 97, 23 Outubro 18ll.4; decla
rou-se nüo ser devido conjlmctamenle {lOS

herdeiros, mas por escala, e como. O,'d.
105. 30 Outuhro 184.4. Av. 6 Setembro
i8lt5 (Gaz. Off. 10, vol. 1); auonárão-se
pagamentos deUe feitos eru virlude de -justi
ficação processada em juizo incompelente
de Portugal r e porqne, providenciando-se
para o futuro. Ord. 7 Novembro 18á.4 (Jom.
311) ; não comprehende o melhoramento de
soldo havido, mas o que se deveria haver
com a reforma. Ord. 9 Novembro 18lt4
(J01'n. 3'12); aos tutores ou curadores dos
menores cumpre habilila-los competente
mente para o receberAm para sua educação.
Av. 26 Janeiro 18h5 (JOl'1I. SHppl. 51); de
clarou-se que a cel'Lidão do casamento deve
ser apresentada em original e não por copia.
Ord. 28 ALril1845 (/01'11. :1.21.) ; bem assiln
os documentos devem ser em original. Ord.
8 Agosto 1845·(Suppl. JOrll. 225); .qual o
sello cobraveI de seus ti tulos. - Vid. Ord.
14:1. , 22 Dezembro 18/,5, Sõ; O fallecimeuto
em consequencia de molestias adquiridas no
serviço não se. prova só com testemunhas.
Av. 6 Fevereiro 1846 (Jorn. 62); a elle
tem direito as viuvas e filhos dos officiaes de
2.· linha vencendo soldo - que para esta
passárão da i. a.• muito embora nesla não
(ossem ainda officiaes. Ord. 102 , i Outubro
t846; não soffre desconto algum. Ord. 1.03,
t Outubro 1846; mandou-se suspender a
uma concessionaria e repôr, por não
estar provada sufficientemenle a causa do
fal1ecimento do ma.rido. Av. ~ Novembro

MEIO

i8!l6 (Gu::. 0IT. 61. ,'ol. 1). - Vid. Ao. 20
Abril 18M) (Ditlf·. 8093); não é s(lbjeiln ao
pagamento dos direitos de 5 %, Ord. 153,
10 Dezembro 1846: declarou-se que o art.
23 Reg. 20 Junho 1840 e Ord. 15 Novem
·bro 184 t só se devião execular a respeito
·das pessoas que lives.em de receber por
procurador os meios !'ol(fos &c. Av. 5 Ja
neiro 1847 (Ga%. Of. 1t1 r I'ol. 1). Av. 12
dito (Gaz. eit. 122); explicou-se o nrt. 21
Lei 6 Novembro 1827 a respeilo das filhas
que casassem depois da morle de seus pais.
Dec. 521, 1 Julho 1847; além elos docu
mentos serem ori~inlles, deve juntar-se na
habililação certidão de baptismo dos filhos,
e declarar-se quantos teve o fallecido e si
são vivos ou mortos. Av, 12 Julho 18lt7
(Gaz. Off. 68. /Jol. 2); declarou-se que di
reitos tinhão as viuvas e Jilhos e mãis dos
officiaes rp.forma~os em virtnde da Lei 20
Setembro 1838. Dec. 548, iO Janriro J8l~8.

- Vid. Av. 10 Fevcl'eiro 184.8 (Gnz. On. 34.
'/Jol. 3). Av. 1ll Fevereiro i8!~8 (G(I%. cit.ld);
as filhas que casão antes do fnl1ecimento de
suas mãi3 não o pel'cebel'áõ. Ord. 9.' 12
Janeiro 1848, mandou-se pagar passado e
futuro a uma filha de omeiaI que o deixiln
.(Ie receber por hilvel' casado. Av. 12 Maio
1848 (Gaz. Off. 108, vol. 3) ; para se con
·ceder a um menor eltigio-se certid; o de
·casamento do pai, e de obito da mãi, não
bastando os ditos de teslemunhas. Av. 18
Outubro 18lt8 (COI', Mere. 289) ; só se póda
verificar DOS filhos legitimos e legitimados
por subsequente matrimonio. Ord. 132, Ú
Novembro 18h8; declarou-se não ter a elIe
direito, conforme o Dec. i Julho 18h7, uma
filha, porque se casára anles de o obter ou o
direito a elle, gozando então sua lOãi do
mesmo meio soldo. Av. 25 Novembro 1848
.(Dim'. 7960); negou-se a uma vi uva por
haver seu marido contado só treze annos
de serviço. Av. 24 .Janeiro 1849 (Diar.
.s031); suas justificações não são appellaveis
-eX-omeio para as relações. Ord. 102, 23
Abril 1849; neIÇou-se r e porque soccorro
á mãi de um primeiro sargento morto em
combale. Av. 23 Abril 1849 (Diar. 8107);
um obtido, e como obsobrepticiamente por
uma viuva cassou-se. Av. 5 Julhn 1849
(Diar. 8U8) i negou-se a outras litulll, por
Dão provarem vinte anno, de serviço e vive-

i.
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rem em companhia de maridos, de quem não
estavão divorciadas. Av. 15 Outubro 1849
(Dial'. 8257); mas perdem as filhas que casão
depois da morte de seus pais. Av. 26 No
vembro 18A9 (Diar. 8268); declarou-se não
poder conceder·se a uma viuva. porque seu
marido fôra reCormado, e como com menos
tempo da lei. Av. ii Março 1850 (Diar.
8357). Av. 29 Julho 1850 (Diar. 8461).
Vid. Av. 12 Ãbril 1851 (Diar. 8672). Av.
25 Outubro 1851 (Dim·. 8836); seu paga
menlo na côrte ficou pertencendo á i.·
pagadoria do Ihesouro. Dec. 736;, 20 No
-vembro 1850, art. 29; e nas thesourarias.
Circo 287. 10 Dezembro 1851, art. 3, S 1;
arts. 9, 13: derão-se instrucções sobre seus
assentamentos nas thesourarias das provin
cias. Circo 15.· 13 Janeiro 1851; seu pro
cesso de habilitação deve sómente pagar o
se110 de 60 rs. Ord. 73, 26 Fevereiro
1851 ; certidão de casamento não pMe ser
supprida por outro qualquer documento.
Av. 12 Abril185i (Diar. 8672). Deve-se
provar que a moleslia foi adquirida em
serviço; por esta falta se mandou proceder
á indemnisação da fazenda, pelo que se
despendêra com uma conoessionaria. Av.
12 Abril 1851 (Diar. 8672); indeferio-se
por falta de certidão de praça do pai, e se
não provar que era unica filha. Av. da
mesma dala (Dia1·. 8672) ; idem a outra e
mais por falta de certidão de casamento do

" pai. obito de mãi. e que esta nenhum ven·
cimento recebia dos cofres publicos e de ser
llnica filha. Av. da mesma data (Dial'.
8672) ; certidão de casamento como se sup
prirá. Av. 2 Agosto 1851 (Dial·. 8768); filha
que o requerer deve provar que honesta
mente viveu em companhia de seu pai. Av.
fi Agoslo 1851 (Dim·. 8768); para obter-se,
além da certidão do thesouro sobre percepção
deoulro vencimento e das testemunhas a res
peito. deve juntar-se a fé de offieio em origi.
nal. Av. 9 Oulubro 1851 (Diar. 8829); sobre o
direito das filhas. quando gozado por suas
mãis o deixão por opção de outros mais vau·
tajosos. OJ,"d. 267,12 Novembro 1851; decla
rou·se quando, e como pre6crevia seu di
reito. - Vid. Dec. 857, 12 Nove1nbro 1851,
ari. 3; julgamento das habilitações e as
sentamento incumbe, 6 como ás thesoura
rias. - Vid. Dec. 8iO, 22 Novembro i8M,

art. 1, S 8; nas justificações deve mencionar
o estado de solleira a peticionaria. quando
fallecer o pai; ser unica; e certidão de
]laplismo. Av. 16 Fevereiro 1851. (Dia,'.
8923); regeitou-se processo de habilitação
por fixação mais alta de soldo que deveria
ser. Av. 17 Fevereiro 1852 (Diar. cit.);
mandou-se admitlir uma viuva a habilitar-se
sem certidão de praça, e porque. Av. 28·
Maio 1852 (Dim·. 9006); para elle conti
nuou a regular a Tab. da Lei 1 Dezembro
18.41 , e como. Lei 648, 18 Agosto 1,852,
art. 1.1 (Diar. 9083). A fé de offieio deve
ser extrahida do livro mestre, e ser com
pIela a respeito do que asseverar; Av. 15
Novembro 1852 (Diar. 9161). Viuva de
major de 2.· linha deve mostrar effectivi
dade do serviço do marido, e desde quando.
para ser aUendida; Av. 24 Novembro 1852
(Diar. 9170).

MEIO soldo de gratificação a soldados do exercito.
- Vid. Gratificação - P,·aças.

, - de patentes. - Vid. mais Emolumentos -Pa
tentes,

MEIRINHO. - Vid. Of{lCial de Justiça. Provo 8
Junho 1809. Alv. 2. 0 12 Novembro 18U.
14 Julho 1815. 28 Setembro 1818. 3 Junho
1820. i.- 6 2.° 3 Julho 1820.. Lei Consto
Pllrt. 11 Maio 1821, &:c. Dec. 16 Agoslo
1821. Res. 2.· 25 Junho 1825. Dec. i6
Agosto 1825. Lei 1-5 Setembro 1827, arts.
i, 6. Av. 27 Agosto 1828. Av.13 Fevereiro
1829. Dee. 10 Março 1830. Av'. 1.0 30 Julho
1831. Av. 64 /l Ju~ho 1850.

MELAno: seu dizimo.- Vid. Res. i.- 23 Maio
1823. (CoU. Nab.)

MELHORAMENTO do meio circulanle. - Vid.
Moeda.

. MEMBRO de ambas as camaras legislativas não se
. pôde ser. Consto art. 31.
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MEM0RlAES á regeneia : seu tratamento. Lei U
Junho t83t, art. 21.

MENAGEM (juramento de preito e). - vÍa. Jura
men to - Homenagem. Cod. Reg. õ Janeiro
1'8t1. Dee. 28'Janerro f8'18~

- (prisão de) - Vid. Homenagem.

MgNç:A:O da revogação de lei por outra devia ser
expressamente feita na ulúma para prúduzit
eITeito, não bastando a sua generalidade.
- V·id. bOI'. 11 Setembro 1815.. (Cotl .. Nab.).

- cx~ressa não é nec;essal'i~ dos'aprestos, "ppare
lhos e mais pertenças existentes a bordo de
navio, para se julgarem cOfi}?rehendidas
na venda que deste se fizer. c'oa: Com.
,3rt. 468~

r- honrosa dos mi~ita~es 'IPe se d'istin.getrem,
compete,>, e Go"tno redigir ao aj,udànte gene
raL - Vid. Dec. I~sÍl·. 762', 2'~ ffc-vereiro
18tH, a1't: 10', $ 7:

MEND1:(!;t)S,rrâo devião oS'eóIDmlsS'arios:de policia
,?Jerár' noS! s~us districfo'st, proced'imdo, e
ffi>mo aI respeItE) delles~ Iílslii. ~ Novembro
1~; Sl- 6" allneXo' á Porto 2'.1\' d'a mesma
datil'(Coll•. Na~:},; p'allsofl aas juizes de paz,
atql1~m.se· eoil11nel~u' obriga-los' a viver de
honesto tHlba:1bo· por' ~eiot de tenho de
hem viível'.' Illri 15 0utUIi'r9 1'821'. art. 1), S
6. Codl PI'M. :tI:t. 12, 8J 2; e' aos 'chefes de
policiá •. dei~Ra;dos. subdelégàdo8l e juizes
municipaas{. lleV: 261f.. 3' Dezerlibro'1841 ,
arts. 4. Sf ; :>,.17. S2; 91. Reg. 120.31
J,aneiro ~~2, arts. 1,58, S2; 61,·62. S,
1; 6:S, S1;.6'J.

- com que penas serão punidos. Cod~ €rim.
arfo 296.

- qual o processo a seguir..se para. obriga-los a
lel'lQo de hcm7V~ver. éotl. P~oc. art;~ 121.,
:l~, 206 li 210: Ileg. t20 cit. ., ado tu.

MENDIGOS ~ no Rio de Janeiro ordenoU'-se fos
sem, c onde. e como empregados em tra
balhos uteis. Av. 10,16 Março 1837.

-' sollre sua existencia, e para. que fim infor
Jllaráõ os inspectores de quarteirão, os subo
delegados e juizes de paz. Reg. 120, 3t
Janeiro cit., art. 66, S 1.

-. no Rio'de Janeiro no, tempo da febre amarella
a que providencias forão suhmeltidos. Av.
e Provido 14 Fevereiro 1850, S20.

- na caSa de correcção da côrte a que classe da
divisão correccional pertencem. Dec. Reg.
678,6 Julho 1850, art. 3, § 2; art. 5.

MENES1JR!-. - Vid. Av. 7 Julho 1808 (Repert.
Ctmlt. Mat. Minestra). 26 No~'embro 1810
(apenas cito no Repert. 6unlt. Mat. Menes
tra); como se mandou fornecê-las ao exerci lo
portuguez deslacado na côrte do Rio de
Janeiro. - Vida Dec. 2.· 22 Feve1'ei1'o 1820
(Colt.. Nab.) --Vid. Etapa.

MENINAS indigentes: recolhimento para elIas
fundou-se na côrte. - Vid. Recolhimento.
Dec. 93'1:, U Março. :1852 (Dia1·. 89.40~~

MENOR de vinte e cinco annos, como pessoa do
. povo, por caso que lhe não tocava e sem

autoridade do seu pai e assisleocia de cu
rador. si désse denuncia crime, era nuna.
-'Vid. botl. 28.8etembro 18H. (Coll. Nab.)

- Sobre 05 effeitos de um alvará, coneedendo
officio a um menor.com obrigação de pensão
alimentaria a terceiro; si exp.irava ou não
com a minoridade. e porque. Res. 4 Agosto
J825. (-Coll. Nab.)

- a. qnem faUeceo o pai, ou abandonado: como
li seu, resp,eitlt e de se~s bens procederáõ o.
joizes. d,e'paz. Lei ti) Outubro 1827, art.
6. S U.
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ItENOR: fjJho de militar fallecido quando tem
direito ao meio soldo. - Vid. Meio soldo.

- aos gn3rd3s-marinhas menores supprimi.o-se
o Sllldo. Lei 15 Novembro 1830 (Repert.
C/mlt. 1IIato Menor).

de qnato.'ze annos: seus bens são snbjeitos á
salisl'ação do damno c3usado. Cod. Crim.
3rt. '11; de dezesele annos sendo mulber
"il"l~em quem deflora, como será punido.
Cod. Cl'im. 3rt. 219; mulber honesta da
mesma idade qllem seduzil' e com ella tiver
copula~ art. 22.4; quem a raptar para fim
liLidinoso, art. 227.

- de arsenaes de guerra. - Vid. A'-sena! de guerra
e Dec. Reg'. 21 Feve,-ail'o 1832, a,-ts. 48 a
67 na côrte. Reg. 2.0 idem arts. 8, 28 a
37 nas provincias. Lei 2/'3, 30 ,Novembro
1841, art. 39, &c.

- de vinte e um annos eslraD~eiro não é admi.l
tido a oaturalisar-se. - Vid. Cidadão. Lei
23 Outubro 1832. art. 1. § 1, salvo quando
arts. 3. 5.

- a j,l1l"isdicçüo conlenciosa nas causas em que
elles fussem inleressados como autores ou
réosficoll pertencendo ás jusliças ordinarias,
c n5 o no juizo de orphãos, e porque. A\'. 17
Abril i83l~) § 1.

- intel'essaJo em inventario quando faz compe
ten le o jni.z de orphãos pam a partilha. Av.
26 \bri1183â. -Vid, Idade. Av. 28 Novem
bro Us3"".

- brasileiro filho de e~lrangeiro làllecido no lm
perio deve Ler tutor brasileiro. Av. 8 Junho
1837.

- volunLarios p:lra os corpos da armada e arse
naes oe roarinba.-Vid. A,·senaldet1lal-inha.

e ahi Av. 288,30 Janeiro 1.1:>lt1. arts. 5, 6,
g, 10, 11.

MENOl\; apl'eudizes marinheil'os. - Vid. Mari
nheiros e Dac. Reg. 304, 2 Junho 18.&3, arts.
28,29. Dec. Reg. !lH. Av. 5 Junho 1.845~

al't. 31.

(dividas de orpbãos): sobre sua prescripção.
Av. 20 Junho 1.845 {Jorn. Supp!. 186}.
Oro, 74, 19 Junho :18&7.

- herdeiro residente fóra do lrnperio de estran
geiro neste fallecido; indicou-se procedi
mento a seu respeito, Av. 71, ilrAbril18Ú7.

de vinle e um annos empregado publico não
goza de direitos politicos, e por isso não
póde volar. Av. 75. 15 Abril 18!7 , § 5.

- de vinle e um' annos não póde selO capitão de
navio. Ord. 170, h Julho 1849.

- emaDcipado póde':~ommercial', e como. Cod••
Com. arts. 1, § 3; Õ, § 2. Dec. 738, 25
Novembro 1850, arls. 58, § 2; 59; póde
obrigar, bypolhecar e albear validamenle
os bens de raiz, e como. Cod. cito art. 26;
e ler part~ em sociedade de (Iue seu pai

, fallecido fosse socio, art. 308; nas liquida
ções de soqiedades ,~m que fÔl' inleressado
como se procederá, art. 353. Dec. 737, 25
Novembro 1850) arts. 593, § 1.; 679; não
póde oppór-se con~l-a I}rcscripção dos prazos
lORreados no Coqigo.pal'lI inlentar-se acção
Oll pt'otesto. Cod. cit, art. h41; ber,deiro de
~allido repl'é~enlado, e cOJOO não goza de
-privilegio ~l~un:l, e é·lIl,e appli.cavel. o dis
(Josto nQ art. 353; Cod. l?it. arl. 911. Dec.
737 cil. , a.rts, 593.' S2,'679.

condemnado; na casa dl~ cOrl'ecção da côrte
II. que divisão perlence. e como será tra
lado. Dec. Reg. 678, 6,lulho 1850, 31'!. 3,
gi.

é admiLlido a OppÔI' embargos infríngentes do·
julgado nas execuções com prova incon
tinenti do prcjúizo. - 'Vid', Dec. ?37, 25 .
Novembro 1860, Itrts. 577. S8. n.· 1; 579,
S h> n. o i.
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MENOR: Cflmo se pfoce~saráõ sens cmh:lrgos nc
TcsliluiçflO. llpc. 737 cito arts. 639, 640,
6.&!I, 662, 663, 6fi!.!.

fiem Intol ou curador si líli~ar, O processo é
nullo. Dee. 737 cil. , art. 672, S1.

- as nullidades que o prejffdicnfPm 5ão ahso
lulas. e COIDn, e quando podem ser O!IPOS

las. Dee. 737 cil. art. 687.

_ os dos presidios militares á maf~p.m do Ar:l
guay.a em COY3l'. desde irl; de de cinco aonos
são ohrig:idos a aprpodel' a ler, eSCTNer

e contar. Dee. Reg. 750, :2 J:l1lciro J851,
ad. 6S.

herdeiro: nos inventarios e parlilb:ls' em que
os nflo hou"er iole ressadDs lIãn entra o escri
"ão da provedoria em Jistribuição. - Vid.
.Av. 10 Fevereiro 1851.

compra de generos para lõllstenlo e cnra
tivo dos aprendizes mroores da fI'par
tição da guerra, como sl'rá feHa. - Vid.
Contadoria. Dec. Reg. í78, 15 Abril 1851,
arls. 51) a fi7.

D~O é, e c{)mo prejurlic:ldo pela prf'srripção
de cinco annos a favol' da fnf'nda pu b~iea.

Dec. 857, 12 Novembro 11)51, Ult. 7, S 1.

- exposto.-Víd. Expostos.

- Vid. ldade--Orphãos.

colono como celeLI'Há conlracto ele locação
de seniços validameote. - Vid. LoCltfâo, e
ÁV., 24 Out((b,'o 1852 (Diar:. g1(0).

MERCADO publico (casas de) na villa lla Fortaleza
na província do Ceará. - Vid. Camarlls
l1unicipaes. Provo 2.' 6 Dezembro 181.7.-

de generos foi isenlo. e como das tnas e
condemnacões das almütllceria~.- Vid. Al
f1lotaçar. L~i Comt. Porlo 6 Julho 1821, &.c.

MERCAno dI) lOKar do drslino qnando é r(>~nla'

dOI' do preçu da avaria. Cod. Com. al'l. 782.

(praça dr) - Virl. Cama1'f1s ilflLnicipal's. Av.
25 Oulubl'o 1842; a da cÔl'le foi alllorisada
para alugai' t'm lJ:l~la publica as Lancas e
cas;'s d,1 sua pl';.ça • e por que tem po. Av. 2
S/'lembro 18;'0; p,'ollihio-sc que os locala
rius ou llll'enclalal'ios passassem a oulrem
1'111 lpmpo a \gnln a b:mca ou casa que occu
parem. Port. 11:\4, 25 Oulubro 11:\50.

- policia IDt'dica nas ~uasvis;la pas on a per
ll'llCer il ,luncla de llygieoe Publica. Res.
ó98, 14 Selelllbrll 1~óO. ilrl. &. § 3, art.
8. D... c. Heg. 828. 29 Setembro 1851 f

alt. .&8.

MERCADOI~: foi a lodos livre vender como ac
lu;dlll [llc ppI~s l'U3S c cn as lonas as mer
ca<1"rias. del'Ct~arla a Lf'i 24 M.. io J79lt ,
cap. 18 e Alv. 21 Abl:il1 í 51. Av. 27 Março
ilHO.

de retalho: Sf'n fMo. -=- ViJ. Commercio. Ass.
348, 23 J 111110 ÜH 1.

- de inteira fé e lJl'Ohldade: SI'US livros que
p:rova fazião.- \ ido Compoll/,ios. Ass. 357,
2ü Abri1181 7, &c. - iJ. Livros.

mall'Ícnl~do gOlaVa de aposentadoria. - Víd.
Apuseutu.ci01'ill. Alv. 31 Janeiro 1818.

matriculado só podia fa1Jir.-Virl. Apresentação
-BlIl1ca-7'ola-Fllllidos. Edit. 18 Dezembro
i819.

- si os camhistas o são para como taes sCl'em
1anc:ado!õ no imposlo, inclJmbc á "hesouraria
decidir. Ord. 2.&5, 10 Oulu.bro 1851.

Vid. Commercio-Negociantes.

MERCADORIAS: sens d,ireitos de importação. 
Vid. Importação o referidos.
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MERCADORIAS: seus direitos de reexportação.
Vid. Exportação e referidos.

- inimigas si o pavilhão amigo cobre. - Vid.
Bandeira.

contrabando de guerra. - ido Contrabandos e
os re.tpeclivos objecto,t.

seus direitos de reexportação. -, Vid. Reexpor
tação e ,·eferidos.

- seus direilos de baldeação. - Vid. Baldeação e
",·eferidos.

- naufragadas: como se accordou a respeito
delJas proceder-se. - Vid. Alfandegas. Trat.
19 Fevereiro 1810 art. 29, &c.

como se provari3 sua origem. - Vid. Mana-'
factll7'as. Porto 11 Fevereiro 1.813.-Vid.
./llfandegas. Alv. 20 Junho e 13Julho 1811.
l>ort. 21 Abril 1820.

- prohihio-se aos navios eslrangeil'os que con
duzissem de uns para outros portos nacio·
naes. - Vid. Coml/tal'cio. Parlo 23 Novembro
1816, &c.

de industria nacional se mandou preferir para
uso da casa real, exerci lo e al'mad3. - Vid.
Fab1'icas. Carl. Reg. 1h Setembro 181.7 occ.
A,o.2 Selembro 18119.

- sua arrecadação, arrnmação e despacho nas
alfanClegas e mesas de consulado. - Vid.
estas palavras.

e gcneros do Brasil conduzidos em embarca
ções estrangeiras não se podem desembarcar
e vender para occorrer ii despeza de con
certos. - Vid. Embarcações 11lC1'cantes. Provo
27 Jbnho 1828.

enlrão no balanço que annualmente o com
mercianLe deve formar do seu activo e pas
sivo. Cod. Gom. art. to j S, lJ.

MERCADORIAS: seu preço corrente é regulado
pelo resultado das negociações da praça.
Cod. cito art. 33.

vendi das: seu vicio e diJferenças de qnalidadet
por quem serão determinadas. Cod. cit.
art. 217.

valor neltas recebido enuncia-se nas lettras
de cambio que tiverem esl& origem. Cod.
cito art. 3M, S 3.

da carga de navio, quando, quem. e como
póde vender durante a viagem para. re
paro ou provisão daquelle. Cod. cito arts.
G15, 6i6, 518.

quando ,póde o capitão ou individuo da tl'i
polação carregar de sua confa particular, o
como. Cod. cito art. 523.

onde forão, devião ou devão ser carregadas
declara-se na apolice do seguro. Cod. cil;.
art. 667, Sh.

- conduzidas sobre o convéz: seu seguro, sem
declaração de tal circumstancia é nullo. Cad.
cit. art. 677, S8.

provenienles de fabricas, lavras ou fazendas
do segurado, não deda,rando-se na apo
lice o valor, como será deter.minado. Cod..
cito art. 696.

seguradas: seus riscos quando com8ção e
terminão. Cod. cit. arts. 705, 707.

I - salvas: os fretes achando-sé seguros a q~em

perlencem. Cod. cito art. 760.

qoaes devem (ler as pJ;imeiras a alijar-se a9
mar sendo necessario. Cod. cito art. 76t;

, -' sãas não pMe o dono ou consignatario ser
obrigado a vender, devendo-se, e como
proceder para liquidação, repartição e con
tribuição da a'al'ia grossa. Cod. cito art. 775.,
- Vid 778, 779, 784, 787.
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IfERCADORJAS de faBidos: e como a seu res
peito procederáõ os administradores para
liquidação e dividendos. Cod. cito arte 862.

- os credores das em commissão de compra ou
__enda, transito ou entrega são de dominio.
Cod. cito arte 87h, § 2.

- que não tiverem avaliação n! pauta como se
despachão. - Vide Alfandegas e Dee. Reg.
689, 30 Julho 1850.

--- em que casos são subjeitas a penhora execu
tiva e embargo. (Cod. Com. arts. 527,
~19.) Dec. 737, 25 Novembro 1850, arts.
308, 318,520.

- de fallidos quando podem os depositarios
vender. Dec. 738, 25 Novembro 1850,
art. 159, § 2.

- seus corretores liverâo regimento, e qual.
Vide Corretores. Dec. Reg. 806, 26 Julho
1851, &c.

MERCANCIA. indevidamente é tomada como mer
cadoria ou fazenda no Reg. de avarias, con
firmo pela Res. 30 Agosto 1820 (Fer. Borg.
Dice. Jur. Mercancia).

- (profissão hahitual da mercancia) é necessa
ria ao commerciante para como tal J1;0zar
da protecção do Cod. Com. - Cod. Com.
arte A. Dec. 737, 25 Novembro 1850, arts.
1.",17,19.

MERCÊS.- Vide G1"aças. Res. 16 Março 1810.
Res. lfJulho 1820. Lei 18 Agosto 1821,
S 3, &c. Dec. 12 Novembro 1822, &c.

- Vide Decretos. Res. 24 Maio 1815 &c. PorL 3
Julho 1817. (Coll. Delg.)

- pedidas em remuneração de serviços alheios
devem se~lo 'antes' de trinta annos, á vista
do. Dec."13 Agó,sto 1706, e são, e quando
deferivei~, attenta a excepção do SM da
Lei :l9"Junhó 1789.-Vid. Res. 2.· 27 Se
tembro 1821. (Coll. JYab.)

MERCÊS: quaes se podem ou não conferir,
designadas no Dec. 13 Agosto 1706.-Vid.
Res. á.· 27 Slitembro 1821. (CoU. Nab.)

- regias não se provão de modo ordinario, senão
por documentos originaes. Res. 20 Dezem
bro 1821. (Cott. Nab.)

- pecuniarias dependem da approvação da as
semblea geral, não estando já designadas e
taxadas por Lei. Const. art. 102, S11.

de habitos da ordem de Christo e Cruzeiro:
seus pretendentes devião ter meios de tra
tar-se com decencia. - Vid. Ordens 11lilitaTes
e Pori. Cire. 30 Dezembro 1824.

- e honras: seus pretendentes residentes nas
provincias como deveráõ encaminhar suas
petições à Imperial presença. Circo 27 Abril
1825. - Vid. Dec. 632, 27 Agosto 18h9.

- pecuniarias conferidas d.epois do juramento
da Constituição se sustárão alé approvação
da assembléa legislativa. Porto 2.· e 3.' 20
Junho 1828 (Coll. Nab.); mandou-se con
tinuar o pagamento até um anno. Res. 2i
Julho 1828. Res. 26 Agosto 1830. Res. 1.4
Outubro 1831.

consultar-se não devem 'requerimentos sobre
ellas, sem preceder certidão de idade, folha
corrida e juramento da Constituição. Porto
27 Agosto 1828 (Ind. Alb. Consultar).

- de remuneração de sel'viços como serão na
contadoria da revisão emmassadas e enca
dernadas. Lei 4 Outubro 1831, art. 27, S2,

- seu sello é artigi) de receita geral. - Vide
Sello. Lei 58. 8 Outubro 1833, 8rt. 3:1, S
12. Lei 59, 8 Outuhro 1833, Tab. lostr.
1li Novembro 1833,arts.16, 17. Rég."6'
Dez.embro 1834, art. i, S2, &c.

remuneratorias de servicos militares: como
devem ser instruidas as 'petições em ,que se
impelrarem. Dec. 89, 3i Julho 18.H; eas

.. da arm ada. Dec. 90 da mesma data.
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l1ERC~S gl'r:lps que no\os direilos paoão. -Vid.
Clw7Iceiluria.

seu registo. - Vid. RI'gistl1.

_ Requerimentos de inrlivirlnos do exercito, pe
dindo-as ClImo ~wrão inl'lll'lUadns p,·lus com·
illélndanLps de arma:!. - Vid. JJec. R'·l). 29J,
8JIJaio 1843, ads. 8,13.

pecnniarias: seu pagnmento conta-se (J~ i1ala
da lei C'JlIe as lIppl'uva • cUllfutllle a LeI 106,
11 OuLubro lb;~7, nrt. iI. Av. 1 Ago:.to
i8h.4 (Jom. 2 L2).

MERECIMENTO scientifico para (lCCPS!lO no r.orpo
de arliJhéll'ia c cngõu!leiros e ulliciJes ~elle

T3PS. - Vid. D· c. I astl'. 4 DezelltlJl'o j 822,
S§ 1. a 3; passlIu a l"t'~lIlar, e como para
o dos méljores e tenenfes-cnrolOeis. arf.6,
~ 2, e olliciaes gent'raes, § 3, Lei 585, 6 .
Setembro 1850; pal'a cuja (·xecução. Oec.
R(·g. í72, 31 Março 1831, arLs. 11, S2;
12,13,21, S1; 35.

~ para acccsso em emprp.~o~ ele r:l7.pnd:t. - Vid.
Res. '2.' 18 Feeereiro 18j~. (Cult. "'ab.)

MERETRIZES. - Vid. Prostitutas.

MEHGULHADORES: os objp.cto5 rorclle~ tirailos
do mar á custa do dono lião roolriuutml
para a ..varia grossa. - Vid. Cod. Com. arts.
787 J 788.

MESA da balança em alfanf1ep:!Is - ViiI. Alfmt
degas, e Provo i.' 11 DC%l:mbro 1811, &c.

MESA ccnsoria. - Vid. Censura.

ilESA da consciencia e ordp.ns e do dcst'mbar,;o
do Paço: seu tribnnal 00 Brasil creClU-Stl.
Alv. 22 Abril 1808; SPU porteiro sl!rvinóo
de lhf'sOltreiro e dislribuid"r nomeotl-se.
Dec. 3 Maio 1808 (C"U. Nllb.); mandou'lle

MESA

que os empregados e officiaes nomeados
cnmeçassem a sel'vir. Dce. 22 Maio 1808
(Cult. ci',); escrivão da real camara.
e~crivéio da receita e despl'za da mesa,
officiae~ na secreLaria e papelistas e pra
lieallte porteiro; assignaturall dos de!lem
har~arlurp.~. Alv. i Agosto 1808; escrivão
sup,'anumel'ario da camélra nomeou-se, e
como. Dee. 1.°.& Agosto 1808 (Cott. Nab.);
ao df'semltargo do paço requeriào, e como
cOllllnnação os providos em cadeiras de
I'nsinl1 publico. Dl'e. 17 Janeiro 1809.
PrllV. ~ fevereiro 1809 (Cott. O. Pr.) e 1!l
ditll (Coll. Nllh.); assento c precedeocia do
escrivão da c~lIlara e expediente declará
rão-se. Porto 1.7 e Dec. 23 Fevel'e'iro 1809,
annexas á Res. &.' 22l\taio 1809 (CoU. cit.);
á ela conscicncia deu-se regimenlo e fixi·
rão-se os emolumentos do prcsiilente, de
puLados. e~cri\'ão da ('amara e offieiaes da.
secretarifl. Alv. 12 !\Iaio 1809; logar ordi
nario (te i1esembargador elas ditas mesas foi
concedido em remunerflçfio de serviços mi
·lilflres. - Vid. Dec. 2& Junho 1810 (CoU.
Nab.); no desembargo do Paço o porteiro
era suhstitllído pelo offieial maior da secre
taria da justiça. - Vicio Res. 26 Fevereiro
1812 (Coll. cit.); o desembar~o era compe.
tente para 31'I)I'ovar provimentos de ~erven

tn3rio~ ele .offieios de justiça. Provo 15 Mail)
181 ~ (Coll. cit.) Res. 27 Novembro 1819
(Coit. cit.) - Viel. P,·O". 18 Maio 1822 (Cott.
cil.); por interm<'dio do desembargo erão
lt'vadas á presença do mooareha as posturas
das ('arn:lras para approvação. - Vit!o Provo
2 Junho "-813 (Coil. 'cit.); só á do desem
bar~o dI) paço, e não ás eslabelero ' <las nas
relações compeLia passar provisões de sup
primento de consentimento dos pais para
casamento de filhos. Provo 12 Novembrl),
1813 ({'olt. cit.); approvava aforamenlos de
terras incultas feitos pelos administradore,
de vinculos. e quaes. - Vid. Alv. 11 .Abril
j 815, S 2; iI mesa da consciencia se remet
tião e como dinheiros de ausenles arrecada
dos pelas provedorias. Provo 2 Fevereiro 18L6.
(Coll. N Ilb.); augmenlárão-se as asr.igoatura.
e emolumentos dos desembargadol'ei e offi
ciaes do desembarfÇo do paço. Dec.5 Feve
reiro 1816 (illd. Alh. l'erb. Emolumentos)
(8. Carn. addit. I): ás melas do desembargo
das relações e a guarda lIl'r desta~ passárãe
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as provisões e :'tIrarás de competencia e dcs
peza dagnellas. - Vir!. Dec. 22 OUtUb1'0

1818 annexo ii Provo 25 Janeiro 1821 (CoU.
iVav.) ; o desembargo do paço POI' despacho
ardinario dirigia provi~ões avocatori3s de
aulos aos miniS!I'os teITitoriael'. - Vid. Res.
24 illaio 1820 (CuU. Cil.); ao desembargo
do paço p rtencia confirmação de cartas de
aforamenlos de prazos da corôa que linhão
natureza de sestUflrias. e porque, e com
que jurisdicção. - Vid. Res. 11 Julho 1820
(CoU. cil.); a elIe se nüo afficiava em pa pel
de pequeno forma lo. Provo 5 Fevereiro
1821 (CoU. cit.); neJle deixál'ão de fazer
leitura os bachareis que prelendiiio logares
de lellras, facultando-se aos nnteriores a
este decrelo as certidões das suas inrorma
ções. Lei Const. POl'I. 9 Maio 1821, §§ 1.
3: mundado ouserval' por Lei 20 QuLuuro
1823, arl. 2; para elle se recorria das
decisões exj~idas ás anl·oridades encarre"'a
das da policia pelos feirantes do Campol;)de
Santa Anna e S. Chrislovão no Rio de Ja
neiro; sobre materias puraml:'nte civis. e
como. !?rov.4 Janeiro 1822 (CoU. Nab.);
oompeha-1L.e, e porque, a concessão de
provimen tos para advogar. Provo 6 A"'05 lo
1822 (CoU. cit.); á mesa da consci~ncia
commetteu-se, e como cohibir os excessos
de viga rio que excom~nungá'ra juiz por
causa de uma exhumação. Porto 28 Janeiro.
Porto 1 Março 1823, :mnexa á Res. 3. a 22
Maio 18:28 (CoU. Nab.); desembargador do
paço, procurador da corôa, soberanja e fa
zenda declarou-se presidir, e porque ti caso
da supplicação com precedencia ao decano
ql(,ap;gral'os em ausencia do reg€dol' e desem
bargador do paço chanceller. Alv. 17 Abril
1.823; para coura'nça das ordinarias devidas ao
escriviio da imperial camara providencias.
Prol'. 21 JullJo 1823 (CoU. Nab.) Res. 6." 16
Agosto 1823 (CoU. cil.); seu secretario não
tinha volo na mesa. Por I. 18 Março 182lJ.(CoU.
cit.}; pela mesa do desembargo na relação
do Maranhão concedeu-se fussem dadas as
licenças para citação dos desembargadores
da relaçiio e de mais magistrados'e julga
d~res, pOI' provisões. e como. Provo 1.'
28 Abril 182ft (CoU. cil.); sobre exigencia
de certidão de juramento da constituição,
em virlude de represenlac;ão do escrivão da

UI
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camara resolren-se. Res. 2 Junho 182.&
(Coil. cit.); ajudas de cl1~lo de m'úle lia se
mandon abonaI' ao porteiro e thesoul'eiro
do de-embargo do paço c mesa da cons
cien.cia. Res. 2 Oulubro 182.& (Coll. cit.) ; a
membro do de embargo mandou-se suspen
der orden~do co:oo lal, emquanln serl'i"se
como rrgeàcrr. POI'L L' 28 Fevereiro 1825
(CoU. cit,); á da coosciencia declarou -se como
faria subi,' as proposLas para provimento
de igt'ejas pal'~chiaes. Porl. L", G ~laio 1825
(CoU. cil.); offici.li da secrelaria da mesa
da consciencia declamu-se nao poder si
mullaneamente seI' eseriplurario do the
SOUIO; lodavia foi, c pOI'f(ue consel'vndo.
Res. 4," 26 Janeiro 1826 (Cvll. cil.); sobl'€
pretenção de offieial maior gl'aduado da
mesa da consciencia a pas. UI' n eU'0clivo
pela falla Je residencia du propr'ietario n
repartição. Res. 2.' 7 Novenlbro 1826 (Coll.
ciL); a mesa da con ciencia não tinh:t ju
risdicção criminal. - Vid. ileso G.· 7 Dc:::em
bl'o 1827 (CoU. cit.); ao desembargo Jo
paço mandou-se não consultasse serl'enlia
vitalicia de omcios de justiça. sem o' preten
denles terem a idade legal. Av. 13 Fevereiro
1828 (Cotl. Nab.); os ameias e papeis de
serviço publico para o desembargo do paço
e mesa da conscieocia onde os devia o
correio eOl'iar. Porto 6 Ma rço j 828 (CoU.
cil.) ; forão amuas as B1esas extinclas, pas
sando suas aLlribuições, e quaes a diversas
aulorjdade~.equaes, e como. Lei 22 Setembro
1828; ajudas de custo ao porLeil'o da mesa
da consciencia mandou-se paga,r. Res. 13
Outubro 1828 (Cott. Nab.) ; os oficiaes ela
'secretaria do desembargo do Paço e mesa
da consciencia mandou,se comparecessem
perante o m'inistrG da fazenua ,para serem
empregados convenientemente. Av. 25 Ja
neil'o 1830 (CoU. cil.); pela exLincção do
desembargo do paço que exigencias devia
fazer O minislerio da jusLiça para pa sal'
cartas a0S ma~istrados. Av. 1.°27 Fevereiro
1830 (CoU. Nab.); na casa da secretaria
do supremo Lribunal de justiça se mandou
accommodar os moveis da do desembargo do
paço. Av. 2. 06 Mal'ço 1830 (Cott. ciL); e
tambem ahi arcbivar certos papeis perten·
centes ao mesmo lribunal sobre provisóes
de lapso de tempo com embargos e despacho
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de livros nas alfandegas. Av. 3.' dito (CoU.
eit.); destino deu- e, e qual aos dinheiros
durante o desembargo do paço. depositados
em poder do porteiro do supremo tribunal
para andamenlo de revistas. Av. 3. 0 4.' 1.
.Agosto 1831 (CoU. cit.); a um escrivão do
regislo dos extinctos tribunaes se suspen
dêrão ordenados. e porque. POl'I. 2.' 1
Se lembro 1.831 (CoU. cit.) ; as revistas pen
dentes no extincto desembargo do paço
como serião decididas.-Vid. Reg. 3 Janeil-o
1833, al·t.91.

MESA do desembargo do paço. - Vid. supra
Mesa da Consciencia.

MESA

sem apresentação de certidão de lerem a
seu bordo degredados. Porl. 3.', 25 Maio
1825 (CoU. cit.) Olf. 10 Junho 1829 (Ind.
Alb. vel·b. Despacho); foi extincla, passando
a arrecadação e escripturação dos imposloli
para á administração de diversas. e Das pr~

vincias para as estações que arrecadão os dI
reitos de sahida. dando· se deslino, e qual
aos seus empregados. Lei 10 Setembro
1830; executada por Dee. e Instr. 3 Dezem·
bro 1.830 (CaU. O. P1'.); &mpliada por Dec.
29 Abril 1831 (CoU. Nab.) e por Dee. 3
Novembro 1831 (CaU. cit.); na parle rela
tiva á marinha. e quanto ao despacho por
Instr. 8 Março 1831.

MESA do despacho do assucar em Pernambuco.
-Vid. Assucar. Res. 1."10 Março 1828, &c.

)1ESA do despacho marilimo foi estabelecida
no Rio de Janeiro e teve re~ulamento.

Alv. 3 Fevereiro 18 lO; suas despezas man
dou-se satisfazer pelo erario. Dec. 6 Feve
reiro 1810 (CoU. Nab.); ordenou-se que o
escrivão da matricula das embarcações pas
sasse a escrever na intendencia da marinha.
Av. 21 Fevereiro 1810 (CoU. cit.); com
metteu-se-lhe arrecadar e como as anco
ragens. Dec. 1.5 Março 1810 (CoU. cit.); or
denou-se que no despacho dos navios exi
gisse declaração da bandeira q!Je adoptas
liem. e para que fim. Av. 19 Junho 1810
(CoU. cit.) j para ella creou-se um segundo
escrivão. Dec. 10 Ou tubro 1810 (CaU. cit.) j

aulorisOl1·se correspondencia directa sobre
matricula de emb;l1'cações da mesa com o
encarregado daql1ella. Av. 18 Outubro 1810
(CoU. cit.); additou-se. e como seu regula
mento. Dec. 30 Julho 1821; mandou-se
que nella se conlinuasse alé segund'a or
dem a observar o § 8, Alv. 20 Outubro
1812, pelo qaal se estabelecêrão varios
impostos, Porto 1.' 25 Janeiro 1823 (Coll.
Nab.) j sobre pagamenlo de ordenado a seu
fiscal, lambem membro do conselho da
fazenda, o que se julgava incompalivel. Res.
2." 9 Selembro 1 23 (CoU. cit.) Res. 4." 26
JaneirG 1.82G (Coil. cit.) j mandou-se facili
lar despachos de sahida ás embarcações

MESA da exportação da Bahia mandou-se refundir
em mesa de diversas rendas. e como.
Vid. JIil esas de divel'sas I'elldas. Lei 16 De
zembro 1830, art. 24.

MESA grande e de estiva nas al[andegas.- Vid.
. Alfandegas e Dcc. 22 Setemb,'o 1.818.

MESA de jantar a bordo de embarcações de
guerra: quantidade e qualidade de iguarias.
- Vid. Porto 21. Maio 1825 (Repert. Cunho
Mato Mesa. n. o 5).

MESADA.-Vid. Cadetes. Port. 80ulubro182á,&c.

- Vid. Dotação.

MESA de administração de diversas rendas: na
CÔ1'te mandou-se. e como crear. Res. 3."
11 Dezembro 1822 (CoU. Nab.); creada
por Dec. Instr. b. Fevereiro 1823 (CoU. O,
PI'.) Porl. 1." 7 Maio 1823 (CoU. cit.); a
ella passou a ser subjeila a do consulado da
côrle, e como. Porto 3." 7 Maio 1823 (CaU.
cit.); commelleu-se·lhe arrecadação dos
impostos applicados ao banco do Brasil.
Porto 12 Maio 1.823 (CoU. cit.) Por i. 17 Maio
1823, annexa á Porl. 24 Novembro 182b..
(CaU, cit.) Porto 5." 15 J111ho 1823 (CoU. cit.);
providencias, e quaes se derão a beneficio
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da referida da côrte. Porto 3.' h.' 2!l Maio
1.823 (CoU. Nab.); commelteu-se-lhe arre
cadação dos dizimas e impostos do assucar
vindo das provincias do norte. Parlo 25
Junho 1823 (CoU. Nab.); por ella se mandou
despnchar livres comesliveis para uma fra
gata franceza. Parlo 6 Agosto 1823 (CoU.
cit.) ; providenciou-se como nrrecadaria di·
reitos de aguardente. - Vid. Agtta7-del1tes.
Porto 23 Agosto 1823. (CoU.cit.); ordenou-se
á da côrte enviasse allnualmente ao Ihesouro
relnção dos gel'leros exportados. Parlo 19 Ja
neiro 1824. (CoU. Nab.) j da côrte manduu-se
a despeito de representação obsel"var o § 15
das Inslr. h Fevereiro 1823. Porto L" 9 De
zembro 18:?á (CoU. Nab.) j providencias, e
([uaes para obviar o extravio de direitos a que
se allribuio diminuicão oas rendas. - Vid.
Res. 1." 1.8 Dezembl';1824 (CoU. cit.); sohre
arrecadação de imposto de casas de pasto
conforme o § 50 das lnstr. cito Res. 1." 8
Março 1.82ll (CoU. cit.); como seria sl1pprido
o impedimento de alguns de seus officiaes.
Porto 3.' 27 Maio 1825 (CoU. Nab.); e 2."
h Junho 1825 (CoU. cit.); ordenou-se que
confeccionasse, e como conforme o art. 2
Dec. 31 Maio 1.825 as pautas semanacs
dos preços correntes. Porto 8 Junho 1.825
(CoU. cit.); ordeo0u-se não désse despacho
a farinha de mandiocn sem licença da ca
mnra municipal. ParI. i.· 29 Jlllho 1825
(CoU. cit.) j na côrte ordenou-se désse do
cumentos, e quaes para prova da naciona
lidade dos geoeros exportados. Parlo 2ft
Ab.-i11826 (CoU. Nab.); ordenou-se qne nos
despachos de generos se observasse com a
Cisplalina o mesmo que com as oull-as pro
vincias do lmperio. Purt. 2.· 23 Junho 1826.
(CoU. cit.)

ilESA de adminislr~ção de c1iversas rendas:
additárão·se as lo '11'. 4 Fevereiro 182~, e
como. losl1'. 22 Dezembro 1826 (CoU. Nab.);
@rdenou·se que o expediente do embarque
se abrisse ás oiLo horas e continua 'se até ás
tres. Porto 4 Janeiro 182.7 (CDU. cil.); man
dou-se pôr em ousenancia os arls. lI1, 42
das Instr. 4 Fevereiro 1823 sobre a ('esalva
do fumo. Av. 12 Janeiro 1827 (CoU. cit.);
cJeclarações sobre cobrança de imposto de
elllbarcaçóes.-Vid. Emb(l1'caçóes. ileso 6.' 5

J ullto 1827; sohre reduccão da dí'vida de sisa
a leltras. Port.19Janeird 1828 (CoU. Nab.);
ordenou-se a lilleral observancia da POTt. 28
Janeiro 1.82G. Porto 26 Fevereiro 1828 (Ind.
Alh. vel'b. Administradores-Consulado) j

"cncimentos do patrão e remadores de seu
escaleI'. Porto 1.' 27 Fevereiro 1828. (CoU.
Nab.); sobre a arrecadação que por ella se
faz derão-se providencias, e quaes. Porto 7
l\'Iaio 1828 em Porto 29 Mnio dito (CoU.
Nab.); para obstar eXlravio do dizimo dai
generos de producção do Rio de J.meiro
ordenou-se a exigencia de guias. Porto 18
Junho 1828 (CoU. Nab.) j ordenou-se a um
trapicheiro lhe communicasse os generm5
que emharcasse em virtuc1e do despacho,
e cumprisse suas requisições. ParI. 1 Julho
1828 (CoU. cit.) ; sobre exigencias de guia
para despachos, conforme aRes. 22 De
zembro 1826 supra. - Vid. Res. 2.' 26
Jalleil'o 1829 (CoU. cit.); ordenado ao seu
administrador elevou-se. Dec. 30 Julho 1829
(CoU. cit.); ordenou-se providenciasse, e

- como pal'a que os trnpiches não recebessem
aguardente envasilhada e a sucar en accado.
que devião ir para o da ordem. Parlo 2. a 12
Novembro 1829 (CoU. cit.) - Vid. POI·t, 3.'
da mesma data (CoU. cit.) e 2 POI·t. 19 dito
(CoU. cil.) Inslr. h Março 1.830 (CDU. cit.);
sobre despacho de sumacns corno lanchas,
para subtrahirem-se a direitos e impostos.
Porto 30 Agosto 1830. (CoU. cit.)

MESA de administração de diversas rendas da
côrte: commeLlell-se-lhe a arrecadacão dai
emolumentos, e quaes que estavão ~ cargo
da exliocta mesa do despacho marilimo.,.
dando-se destino aos empre~ados. Lei 10
Se lembro 1830, arts. 2,3,6,7; execu
lado, e como pelas Instr. 8 Março :1831. 
Vici. D :C. 20 Dezembro dilo.

da côrte soITl'eu reducções, e quaes em sell
pessoal. Lei 15 Dezembro 1830, art. 20,
§ 8.

foi o governo aulorisndo para estabelecer com
que allribnições, e como CQmpoSlas nas
diversas provincias em qne se julgasse neceR
sarias. Lei 15 Dezembro 1830, arls. 2.t. n 28.
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MESA de administração de diversas Fendas: re
gnlou-se neHa o despacbo dos p;eneros a que
Dão eslão impostos dipeitos. Provo 3 Março
i831; - da côrle: sobre qualiCicaçiio do
café.-Vid. Café. Porto 3 Milrço 1831. (CaU.
Nab.)-daBahia: sobre supprimenlo para
suas despezas providenciou-se. Provo 3.a

i Selembro 1831. (CaU. Nab.)-de Santa
Catllariua: sobre nomeação dilS pessoas que
:l deverião compôr. Prov. 1. a 3 Setembro
183i. (CaU. Nab.)-da Parahyba: sua
creação declarou-se pender da approvação
uo corpo legisla tivo. Prov. 1. a 20 Setembro
183.1 .. (CaU. lVab.)-das Alagôas: subre
uespezas para e1la. Provo La 30 SelembFo
1831. (CaU. cit.)-da côrle ~ os empregados
que pelo serviço municipal fallassem á
repartição erão abonados de vencimenlos.
Av.. t. 0 29 Oulubro 1831. (Catt. Nab.),

Para ellas passárão as arrecadaç0es de im
poslos que alé e prasent,e eslavão a cargo
de j,uizes terril~l1>iaes ou. para collecloI'es,
excepLuado o imposlo do omo. Lei 15. No~

vembro t831 .. art. 54; para caia execução
Pleg. 14 e 28.J aneiFo 1832.

Aos coHeelol'es gel'aes comrnetteu·se sobl'e a.
conJucLa official de seus empregados .. Reg.
8 Fevereiro 1832,. art.. 4" S 5..

do llio Grande do Sul:- as sete novamenle
creadas furão supprimidas ~ e como provi
denciaclo o pagamento dos seus empregados.
Lei 24 Outubro 1832, art. 22· ~ §' 5•.

que fossem de pouca monla mandüu-se reunir
ás alfandegas e \'iCe-veFsa. L. 24. Outubro,.
ciL ar!. 26.

a da côrte aulori on-se o governo para refor
mar, e como. L. 24 Outubro ciL., art,27.
Vid. Dec. c Reg. 26 Alm'ça 1833, infra;
~ell5 adminislradores para receber ol'dena
do não precisão aLleslado. Dec. 2 MaI'ço
1833, art. uo .• S 15.

loda' do Imperio tiverão regimento. Dec. e
n.eg, 26 Março 1833. - Vid. Reg. 13 Se
lnnb,'o 1833, infrll.

MESA de adminislração ele dirorsas rendas; como
d'ovem proceder na mnlricula dos navios
mercanles. Av.13 Maio 1833; deu-se inLel
ligencia ao ar!. iS, S 1 do Reg. 26 Março.
sobre os direiLos de seus conferentes; Circo 7
Junho 1833; ordenou-se permillissem livre
o despacbo de caixas pertencenles a mi·
nistros djploma~icos. Ord. 27 Junho 1833
(6uz. 0/l. 3),

em addiLamento aos r~ulamenLos 16 Julho
1832 e 26 Março 18'33 se pl'ovidenciou acer
ca do exLravio dos dizimos e direitos de
exporlação dos generos de producção brasi
leira de uns para. oulros porlos do Imperio.
Reg. 13 SeLembro 1833. - Vid. Dec. 19
iVOl:emb ra 1833, infra.

á do Ceará declarou-se que em virtude do
art. 7 Reg. 26 Março aos presidentes de
provincia cem pele nomear seus thesou·
reiros e assignar os diplomas, Ord. 24
Oulubro 1833; escala deu-se para orga
nisação das do Maranhão, Pará, Pernam
buco, Bahia, e Rio Grande do Sul. Ord. 14
Novembro 18.3.3.

cm addi~amenLo ao I'egulamenLo 26 Mar~o,

creárão-se mais oito lugares de guardas para
inspecçã.o da enlrada e sahida de generos
dos trapiehes do Rio de Janeiro. Dec. 19
Novembre 1833.

neHas passou-se a fazer a matricula dos navios
de eommercio e como. - Vid. Embarcações
7ltel'C(llltes. Dee. 11. Janeiro 1834. art. 21..
Vid. Drc .. 13 1I1arça 1834, infra.

á de Sergipe declarou-se sentido da palavra
-alliviar-. no art. 18, Reg. H. Janeiro
1832. Port. 4 Março 1834.

_. á. da cÔI'~e fixou-se, em additamenlo ao Reg.
26 Marco. ordenado ao lhesoureiro e nume
ro c ordenados dos amanuenses e guardas
addidos. Dee. 13 Marco 183-'. - Vid. 17
Novembro 183'&, illfra:
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~mSA de adminislração de diversfls rendas: expli.
cárão-se os arts. 40, S (j, 4/, , S8., Reg. 26
Março soure lal'a do algodão, e moedas de
pl'a.la e ouro. n:Jcionaes e estrangeiras e
dízimo do café. OIT. Circo 22 Março 183/, ;
á da província do Rio de Janeiro alterou-se
e corno o arl. 46, S G, Reg. 26 Março,
sabre mappas semal1aes d'as embarcações.
despachadas. ODd. 9 Abril 183/, ; declarou-
se o art. 33, Re~.. 14 Janeiro 1:832, soure·
ler-se arrec3dação em vez de arrematação.
Av. 28 Maio 183fJ , S/';. á da côrte fixâ riio se
as hor.as de comecarem e findarem os lra~

halhos. PorL.1 OJ ~lho 1.834,; á do Maranhão '
mandou-se ,.á visla do art. 3, Reg. 26 ~Iarço,.

c apezar das arls. 39,40, observar a pralica
no despacho· do algodiio. Ord. 10. ,Tulbo.
1,8.3ft; á d·a côrte ordenou-se que confor.me
o art. 1, reg. 26 Mnrço ,. recebes e só as·
sizas e meias sizas alrasadas. ou correnles·
que lhe compelissem. Porto 2ft. Solembro
1834. (Mail •. Goll.).

Or.denou-se que os empregados de Iodas
fossem nomeados, providos e demiuidos
como os d3s alfandegas., conforme o art .. 5,.
Reg.. 23 Agoslo 1832,e arls .. 7, 11",17, 19.
de 20 de Se lembro 1.834, revogados nesla.
narte os ar.Ls. 7,.9 do de 26 Março. Dec. 1 i
Novembro 183!J .-~id. Dec. 19 Dezemb1'o
t83/', infra.

na do Rio de Janeiro mandou-se com os indi
viduos que a'presentassem nolas ou sedulas
falsas etc., proceder conforme aPart.. 30
Setembro 1834. Ord .. 18.Nov-embro 1834.
Para or~anisação das do Rio Grande e S..
José do Norle deu-se t3bella .. Ord .• 18 No
vembro 183.&,

na da côrte supprimirão-se empregados e fize
rão-se alterações sobre fiuas nttribuiçpes, em·
additamento ao Reg. 26 Març.o. Dcc. 19·
Dezembro t834.-Vid. Dec..22 11Q7'ço t835,.
infra.

- na da certe ordenou-se que os generos- despa
chados que enírassem pnra a ponle fossem
embarcados no mesmo di~, prorogando-se
G serviço. quando necessario ·alé. qne horas ..
Porto 5 Janeiro 1835.

MESA de adminislração de diversas rendas: na.
da \'illa de Santos em S. Paulo creou-se
mais um primeiro e cl'iplurario. Dee. 22:
MHio 1835.-Vid. L..Ç)8,.31 OutlLbro 1835,
G1 t. 10., ín fi·a •.

ás do Espir.ilo Sanlo, llahja e S. Paulo declarou
se como procederião coofor.me o Reg. 1.6·
J.ulbo 1832, 26 Março e 13 Selembro 1833,
ácerca das embllreaçpcs que se dirijão a·
porl"Os do Lnperio dilferenLes dos de que
ezão os despaelJos .. Olf.. 1-7 Julho 1835; iI

dó Ceará declarou-se como ,. segundo o'
art. 56, Reg.. 26 Março, devão proceder nas
apprehensões de generos .. Ord. 6 Agoslo
1835 ;. á da côrte ordenou-se avisasse os
adminislradores e agenles de lrapicbes para
assislirem á descarga. Ord. 22 Agosto
1830; e como a respeito do café a despa
char, segundo o art.. úb, S 1., Reg. 26
Março. - Vid.. Cofe. Olf. 22 Agoslo 1835•.
Ord. 12 Se lembro 1835; á. de S. Pedro
do Sul sobre arrecadação do imposto de
aguardentes. - Vid. A.gtLG1·dentes..Ord. 1();

Setembro 1835; na da côrte os guardas
enlrão no detalhe do serviço das alfan
degas. Porto 12 Oulubro 1835.

nellas só se permitliráõ, assignados. - Vid ..
Alfandegas. L. 98 ,.31 Oulubro 1835, artoo
1..0 &e.

á da côrie em· addilamenlo ao regulamento
26 Marlfo para fiscalisação dos direilos das
agnardcnles. - Vid. Agcta7'Clcllles•. Reg. 1<3,
Novembro 1835.&:e.

á. da. c-ôrle mandOll·se ler em \'ista para.
deducção de direilos de eXll0rlnção as lis
ln.s semanaes pnblic<ldas· nnlecedentemenle.
Grd .. 26 Fevereiro 1836; emquanlo se
nflo fizesse a paula sem<lnaria, conforme o'
nrl. 39.§·1 l\cg•. 2G ~'larço 1833.. Ord. 17.
~hl'ÇO 1836 ..

do Rio de Janeiro, Bahia c Pernambuco.
conservárào-se com a denominacão de Me
sas de Consltllldo. exLioctas as do' Maranhrlo
e Pará, passando naquellas a ser· arrecada
dos 05 impeslos pejas recebedorias crend,IS;
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nos demais portos em que houver alfan
degas, servindo estas de mesas do con
sulado; e onde as não houvel' creanclo-se
me IlS de renelas. Art. i, 2, lt a 6. Reg.
30 M io 1836 (Coil. Pi.)-Vid. iJJesas de
Consulado- e de Rendas.

llESA de adrninislracão de diversas rendal;: á da
côrte declarárã·o·se quesitos sobre arreca
dação de quola prm'incial, u,Hlça de Ihesou
reiro e prestação de contas. Olf. e Ord. 28
Junho 183ü; e como se procederia na
avaliação pelos feitores dos generos suLjeitos
aos 7 D/. não comprehelldidos na pauta.
Porto 28 Julho 1b3ü.

para arrecadação de sizas del'50-se Instl'llc
ções.-Vid. Instrucções 1 Setembro 1836,
01't. 3.

~lESAS de consulado: na de S. Pedro do Sul
creou-se um feilor da mesa da aLer
lura do consulado, em virtude de repre
sentação do Juiz da alfande~a. - Vid.
t1ol{and('gas. Drc. 9 Dezembro 1811. Provo
13 dito (Coil. Nab.); fixou-se ordenado do
thesoureiro da do Rio Grande do Sul.-Vid.
Alfu.lldega. Provo 2." 11 DezemLro 1811
(Coil. cil.) ; de sa1JiJa na alfandega da côrte
arcou-se, e como e com que empregados.
Dec. 7 Julho 1818; mandou-se estabelecer
UUJa em cada porlo de importação e expor
tação na província das Alagôas. Provo 27
Setembro 1819 (Coll. Nab.); adminislração
de diversas rendas na côrle mandou-se esta
belecer na mesma casa da mesa do con
sulado. - Vid. Mesas de divcnos 1'cnda.<.
Res. 3." 11 Dezembro 1822; passou a ser
subjeita a do consulado á de diversas rendas.
Porto 3." 7 Maio 1823. (Coll. cit.)

do Imperio ordenou-se dessem documentos
lrgalisando a nacionalidllde dos generos
exportados. Provo 1." 22 Abril 1826 (Coll.
Nab,); aos guardas da côrle mandou-se
descuntar vencimentos nos dias de falla.
Purt. 22 Dezembro 1827 (Coil. lYab.)

como se accionari50 os dHedort's de direitos
ncll:.ts cubravei~. instr. 18 Outubro 18;31.
urt. '1, S 1.

MESAS de con ulado: seus officiaes como requi.
sitaráõ auxilio dos guardas e vigias dos
ancoradouros. - Vid. Ancomdolt1'Os. Reg.
13 Dezembro 1831, art. 12. § !J; despucL.lO
para poder alracar ás embarcações á carga,
arl. 30.

ficarão-se denominando as mesas de di,-ersas
renelas do Rio de Janeiro, llahia e Pern<lm
buco, art. 1; servindo como laes as alfan
degas nos portos em que as honver, art. 5;
e como reguladas. ne/?;. 30 Maio 1836. (Col!.
Pi.) -Reg, 22 Junho 18'36, a1't. 2, 5, 16, lt 1.
299, 311, 312, 314.

ncllas se coLra a litulo cle indemnisacão de des
pezas de capatasias, conservação' ele pontes
e guindastes e isco do emuarque e desem
barque 51'5. de volume. nego 30 Maio cit.
art. 96. (Coll. Pi.) Os e~0lumenlo5 que se
pagão pelas cerlidées nellas 'passadas fazem
parle do 1 cndimento destas e~Laçõrs e entrão
na receita geral. Reg. 30 Muio cil. arl. ~)7.

(Coil. Pl.)

sobre mudança da da côrte para outro local.
Av. e POI'I. 12 Maio 1837, ordenou-se á da
côrte a suspensão provisoria do ar!. 196.
Reg. 30 Maio. Porto 13 Maio 1837. Ord. 5
Oulubro 1837; e que seus arqueadores de
vião á ua cUbta mandar fazeI' a escala d~

melaI para o serviço. Porto 13 ,\laio 1837;
e como devia proceder na conferencia dOIi
cart'pgamentos para a Costa d' Arrica. Porto
da me~ma data; e como nas arqueaçõe3,
confurme o art. 132, ~ 1 do Reg. 30 Maio.
Porto 10 Novembro 1~37. Declarou-se qUB
conforme o ad. 87 elc. nego 30 Maio seus
empregados devião cubrir com 10 porcento
o preço das embarcações; e que quanto ús
multas relativas a despachos on guias de ge
\leros su bjei tos a direitos proceder-se -!tia
conforme o art. 165, e dos que não, con
forme o art. 142; e quanto aos despachos
para em ba rcações de guerra, . egundo a Port.
ti Agosto 1823. Porto 21 'ovembro 1837;
á Parabyua ueu-se explicação sobre fôrma
de eXtlcutar-se o art. 9G du Reg. 30 ~1ai@.

Ord, 12 Dezembro 1837.
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MESAS de consulado: 3 da côrte para fiscali ação
do café embarcado pelo lrapiche da Ordem
deu-se o Reg. 30 Dezembro 1837, art. 1,
2, elc.

à da provincia do Rio de Janeiro declarou-se
qne os arls. 56 a 59, Reg. 30 ?l1aio erão-Ihe
relaLivos e não as mesas de rendas; providen
ciando-5e outr'osim acerca de seu expe·
diente, em conformidade do cit. Reg., cujo
arl. 189 muito se recommendou. Ord. 34.
15 Fevereiro 1838; resLringida por Ord.
8lt,11 Julho 1838; á da côrLe declarou qne
a respeito dos generos apprehendidos, os
arls.125, 159, Reg. 30 Maio não suspendem
o cumprimenLo do art. 198. Ord. l.J7. 13
Março 1838. Derão-se á da côrte providen
cias para facilitar o expediente das capaLa
lias. Ord. 48, 14 Março iR38.

e so elIas podem permillir a venda de embar
cações eSLrangeiras a subdiLos brasileiros.
e sua nacionali ação, conforme os arls. 128,
131, Reg. 30 Maio. Circo G3, 14 Abril 1838.

como deveráõ proceder na expedição dos ma
nifesLos e guias de mercadorias deslinadas de
uns para outros portos do Imperio, con
forme os arts. 172, 178 Reg. 30 Maio. e 311
do de 22 Junho. Circo 123, 21 Novembro
1838; deLerminou-se o modo por que pro
cedcráõ no exame das caixas de assucar,
ma apprehensão. julgamenlo e recurso.
Circo 197, 28 Janeiro 1840. Declarou-se á
da Bahia que as justificações que neHas fazem.
conforme o art. 130 Reg. 30 Maio. os pro
prietarios e mestres de embarcações não
esLão subjeilas á appellação da Lei lt OuLu
bro 1831, arl. 00. Ord. 2ft, 28 Março 1840.
Para execução do art. 200 Reg. 30 Maio. e
fiscalisação dos lrapiches, deu-se regula
mento, ficando sem effeito as Porto 7 Junho
1838,31 Agosto 1839,7 e28Janeir018.40.
Ord. 212, 31 Marco 18ltO. Declarou-se á da
Bahia que o recur;o do julgamento das faltas
de seus empregados é do administrador para
a lhesouraria, e desla para o lhesouro, con·
forme o art. 36 Reg. 30 Maio. OIr. 246, 9
Setembro 18.40. Ord. 277, 18 Dezembro
1840.

MESAS de consulado: foi revogado o art. 197
Reg. 30 Maio, na parle em que obrigou os
lra(Jiches e armazens que se alfandegarem.
a conlribuir, e como para o vencimento de
guarda f1genle. Lei 164, 26 Setembro 1840.
art. 24.

a d!l Babia declarou-sp, que as apprehensões no
caso do art. 200 TIeg. 30 Maio são validas,
ainda que nellas não intervenl~a feitor con
ferente proprinmenle lal , sendo feilas com
:l cooperação do arqueador, ou ontro em
pregado que subslilua aquelle. Ord. 255. h
NOl"embro 1840. Determinou-se a maneira
por que se deveria fazer a malricula das lril}O
lacões das embarcacões de commel'cio de
lo~go curso. Ord. e l;lslr. 278, 23 Dezembro
1.840. Determinou·se a fôrma do processo
que se deve seguir sobre as apprebensõe ,
conforme o~ arls. 284 a 287 Reg. 22 Junho.
Ord. 292, 17 Março 1841; na côrle appro
vou-se a providencia de exigir·se o deposito
dos direitos do café despachado para as pro·
vincias do Imperio. Ord. n.· 8. 0 18 Agoslo
1841. Determinou-se que não matriculem
como nacionaes embarcações perlencenles
a mulher casada com estrangeiro. Ord. n.·
2. o U Selembro 1841. Como devem cobrar
o sello das dispensas para ca amenlo. Ord.
15 Selembro 1841. (Jom. 237.) A' da Bahia
declarou-se o modo de verificar-se a nacio
nalidade do proprielnrio ou commandante
das embarcações que se matricularem, con
forme o Reg. 30 Maio 1836, art. 130, e Ord.
23 Dezembro 18l.J0. Ol'd. 343, 7 Dezembro
1841. Ordenou-se neHas a execução desde
já, do art. 3lt da Lei 30 Novembro 181,1,
Ord. 3 Janeiro 18lt2. (Jom. 19.) Na da côrte
são, e como recebidos os bilhetes do the
souro. Ord. 1." 5 Janeiro 1842, art. 3. 4.
Seus feitores examinão, e como o páo-bra ii
nas provincias em que o houver. Ord. 5.'
11 Janeiro 1842, art.·6 a 8.

declarou-se e addilou·se o art. 287. Reg. 22
J unho a respeilo dos recursos, nos casos de
apprehensões. Dec. 117, 18Janeiro 18lt2.

- a seus guardas suspensos, ou demillidos na
Bahia, em consequencia da revolta de
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1837, r inlrgrados ou de novo admillido ,
que direilos a sislino a respeito de. "cnci
mentu:,. Orcl. 29 Jnneiro Hi4-2. (Jorn. 112.)
A' do MarulIltiio declarou-se que scos em
Vrr.gtldos éI poscnlados não vencem pnrcen
lag,cm, \i~lu o arL. 3J Rf'~. 22 Junho. Old.
:14." 15 FI'VCI'cil'l) 1842; nns em que nào
houver al'queadur' scn'e pejo art. ;.\1 lleg. o
slel'coUJptra de iJJfilnde~a. Ord. 9 ~Jarço

1842. (Jm·lI. 8'3.) Declal'vu-se qlltlC;; do,;
scuselJJJJle~adfl .50 comp lentes para fale!'
o exame e :'Pl' ben ão das caixas de assllcar.
Ord. 2/,.° 18 ~larço 1842; seus empre~ados

pngão 5 por renlo dus ordenados. Ord. 25
Abril 18lt2. (Jom. 122.)

MESAS de consulado: reparo ou concerlo de
armazens, cáes, pontes, guindaste ou qU<ll
quer parle de seu ediflcio, sem o qnal se
não possa conlinuar o eXjlPrlienle, é despeza
urgen te. Dec, 158,7 Maio 18.42, art. 1, § 11.

seus guardas quando embarcados são dispen
sad'os das parnoas da guorda nacional. Av.
30 Novembro 18i2. (./01'11. 339.) Por occa
sião da rebellião de S. Paulo e Minas, limi
tou-se a prohibição de despacho de arligos
bellicos a que generos na côrte. Ol·d. 8 Fe·
vereiro 18lt3. (Jom. 64.) Quando são com
pelentes para processaI' apprehensões de
madeiras. Ord. 28 M~rço 18li3. (Suppl.
J01"l1. 92.) Sobre armazem pal'a guarda de
madeiras deu-se inlelligencia ao art. 170
Reg. 30 Maio. Ord. 29 Março 1843. (J01"l1.
104.) Como cobral'áõ siza das emharca
ções permútadas, conforme o art. 87. Reg.
30 Maio. Circo .5 Abril 1843. (J01'11. 104.)
PermillelD snbida livre de objectos perten
cenles a ministros diplomalicos eslran~ei

ros para fóra do Imperio. Ord. 17 Maio
1843. (Suppl. 101'11.145.) Sobre como pro
"idenciem á fi'aude no peso e qualificação
do assucnr nos lrnpiches, approvou-se pro
cedimento, não di 'pensando a execução do
Helr. 30 Maio e 31 Março liO. Ord. 17 Maio
18lt3. (Jorll. 14.&.) Duvida soheu·se sobre 3

auloridade que d \'3 julgar DOS arbilramen
los para observancia do art. 87 Reg. 30 Maio,
por occasião da venda 0\1 permuta de em
barcações. Ord. 26 Agosto 18li3. (J(Jrn,
~54.)

MESAS de consulado: fi cnlisadlõ e como a l'e
lllcssa de carias Ióra das malas. - Vid.
COITe/o. Dre. 1nslr. 296, 19 Majo 18.43,
ar!. 2.

p'l'()\'idenciou-se paroexeruçiiodo 3rt. 311,312
Rl'g. 22 J lq nho, obre r!ireil-os de impol·laçào.
CiJc. 30 Sc:tembro 18/'3. (Jom. 280.)

á do Cea l'éÍ declarou-se quaes os lI'abalhos que
perlcncl"m éÍs suos capalaziéls. Ord. 79, 1G
Outubl'o 18113.

seus desp>lchos são subjeitos a sello. - Vid.
Sello. Lei 317, 21 Outubro 1843, art.
12, § 1.

sobre o peso e embarque do algodão. Ord. 23
Outubl'o 1843. (Suppl. J orno 300.)

-' sob.'e éobrançn de ancorap:em e sello de des
pachos. Ord. 14 Novembro 1843. (Jonz.
310.) Circo 15 dito. (Jom. 311.)

conlinuão a escriplurar, c como a's rendas ~p.

plica veis á amortizaç'àb do pappl e caução
de semeslre de juros e amorlização em
Londres. Ord. 97, 30 Novembro 1843, <lrt.
4-. Providencias sobre fraude de embarco
çõr.s nncionnes vindas do estrangeiro e sa
bidas com carregamenlo maior que o deda
raJonosmanifestos. Ord. 22 Fc"el'eiro 1844.
(Jorll. 58.) Declarou-se a fÓl'ma de cobrar
se o seIJo proporcional de seus despachos
para denlro do Imperio. Ord. 24.· 1.5 Março
18laá. Sobre a manéira d'e dar o valor ás
merca'dorios para 'Se calcúlar o imp'0sto do
sello dos despachos livres. Ord. 26. Q 22
Março 18!Jh. Despacho livre ordenou-se das
bago p;ens de secretario de le~ação imperial
em Turim, e Parma. Ord. 15 Abril 1844.
(Jorn. 113.)

arrecadão, e como e quando e de que}>apeis o
imposto do seUo. - Vid. Sello. Dec. Reg.
355, 26 Abril 18.&4, art. 36.
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MESAS de consulado: como deveráõ dar conhe
cimenlo do pagamento de siza dos 5 por
cento das compras e vendas dos barcos do
interior. Dec. nego 361, 15 Junho 18M,
nrt. 30.

qual :l pratica que se segue para serem isentas
de ancoragem as embarcações de longo
curso por occasião de arribada forçada.
Ord. 15 Julho 1844. (Jom. 20á.)

- de vem exigir dos mestres de embnrcações para
despacho os documen tos que se exigem na
côrte. Circo 83, 21 Setembro 1.8M1.

são compe ten les para conhecer dos conlrab:m
dos apprehendidos em flagrante. Ord. 89, 3
OuLubro 184l,. A' deAlngôas declarou-senão
ter o inspecLor da alfandega direito á por- I

centagem dos direitos arrecadados relativa
menle a e1la. Ord. 9 Oulubro 1.8411. (Jorn.
287.) Demonstração das rendas arrecadadas
de 36-h4, exigio-se e como organisada.
Circo 2& Outubro 18l,1,. (Jon/. 296.)

-.- COmo procederáõ no caso de pralicar-se a
fraude de embarcaI' para a Costa d'Africa
pipas elc. com farinha, como aguardente.
Ord. 1.03, 29 Outubro 184&. Seus feitores
tem a obrigação àe verificar a qualidade do
páo-brasil que .se exportar. Ord. ô Novem
hro 1.844. (Jom. 311); á da côrte ordenou
se não désse despacho a outras barcas que
não as da companhia de Niclheroy, para
portos do seu privilegio. Ord. 15 Novembro
18M. (Jom. 318.) Os generos despachados
sobre agua, que não passão nas suas pontes,
declarou-se à da Rahia. não estarem sub
jeitos ás despezas das capatazias. Ord. 115,
21 Novembro 18A4.

- jjscalis~ráõ a não subjeição a porte das cartas
relatIvas ao navio, negociação e objectos
deile e como. - Vid. Correio. Dec. Reg. 399,
21 Dezembro 18M, art. 214.

- á da Bahia fez-se declaração sobre a demissão
de piloto estrangeiro sem dispensa do prc.

III

sidente da provincia. e alê onde chega a
inspecção deste sobre os empregados de fa
zenda. Ord. 30 Janeiro 18.&5. (Suppl. ao
Jorn. 51.) A' da Rahia declarou-se que con
forme o art. 1&9 do Reg., em cujas circums
Lancias se achava, devia cassar os pas apor
tes e mais papeis de bordo, aLé sahida das
embarcações. Ord. 5 Fevereiro 1.845. (Jom.
63.) Declarou·se que o art. 1.9 Reg. 12
Agosto 18&4. abolira o sello dos despachos
de generos na sahida por ellas, e porque.
Ord. 19.0 15 Fevereiro 18115. A1Lerárão-se as
<lisposições do Reg. 11 Janeiro 18.&2, sobre
~xame 13.0 páo-brasil. Ord. 36, 15 Março
1845, art. 1 a 3. Declarou-se que os seus
livros de depositos não eslão comprehen.
didos no art. 110, Reg. 30 Maio, e neltas
devem ficar, visto com petir-Ihes fazer, e
como as restituicões. Ord. l,2, 12 Abril
1846. A' da Bahia que o feitor que servira
em lugar do Lhesoureiro suspenso não por
acto de pronuncia judicial, perceberia lodo
o vencimento. Ord. 24 Abril 18!i5. (lorn.
121.) Da côrte declarou-se dever-se sub
melter á decisão do thesouro sobre ques
tões de pagamento duplicado de direitos
reclamados. Ord. 31 Maio 1845. (Suppl.
Jom. 176.)

MESAS de consulado: á da Rahia declarou-se
que os depo ilos. segundo o art. 39, § 2
e 3, Reg. 30 Maio, devem entrar para
as thesourarias juntamente com o ren
dimento nos prazos estabelecidos para
entrada desle. Ord.· 59, 5 Junho 1845.
Nellas se mandou observar o art. 3 Dec. 1.9
Maio 1843, :lfim de evitar o transito de cartas
sem pa~amenlo de porte. Circo 5 Junho
1845. (Suppl. Jom. 176.)

á do Rio Grande do Norte decl.arou-se em que
caso, e como se despachará farinha de man
dioca. Ord. 120, 29 Outubl'o 1845.

- para as Alagôas providenciou-se sobre costume
de carregarem-se canôas grandes onde não
houver estações fiscaes, conforme o ar!".
t 77 Reg. 30 Maio. Ord. iIL Novembro 1848.
(Iorl/. 323.) Suas balanças são subjeilas á
aferição, mas esta é gratis. Ord. 27 Novem
bro 1845. (10m. 337.)

'I
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)IE AS de consolado da côrle: sobre provi
dencia pedidas, e quaes para obstar o
extravio do arroz. - Vid. Áv. 13 Janei1'o
1.846 (Jom. 30). A da Bahia sobre ap
prehensões de generos subjeitos a direitos,
recoLhidos em armazens não alfandegados.
Ord. /.• U Janeiro 18&6; c determinou-se
que os feitores fizessem visitas semanaes aos
trapiches para o exame das caixas de assu
cal'. Ord. 5. 0 15 Janeiro 1846. Sua corres
pondencia com o ministerio da fazenda
declarou-se não ser de necessidade por in
termedio dos presitlen teso Av. 11.0 28 Janeiro
1846; na apprehensões feitas por seus em
pregados sem eífecliva e immediala intel'
,-enção dos adminislradores, não tem esles
parte no produclo da presa. Ord. 23. 0 9
Março 1.8116. L&ncha apprehendida por ex
travio supposto de propriedade e não de
direito deve ser remellida ás autoridades
civis e não ás fiscaes. Av. 10 Março 1846.
(Jom. 85.)

- como interviráõ na execução do art. 36 Lei
369, '18 Setembro 181,5, que concedeu favor
á conslrucção de embarcações nacionaes.
Ord. 59,25 Junho 18M; á da col'te man
dou-se admittir a despacho embarcação com

re lacão de íianca a documento de arri
bada e' mulla, co~forme o art. 1.58 Reg. ~2
Junho. Av. 15 Julho 18116 (Jom. 222.);
mandou-se nella cessar do 1. o Agoslo em

janle, conforme o Dec. 358, 1ft Agosto
1845 e Dec. á47, UI Maio, a matricula de
enle de mar que passas e para as capila

nias dos porLos. Av. 27 Julho 18á6. (Jom.
226.)

-- á da côrle ordenou-se remeltesse á Gazetrt
Olficial nola do rendimento dial'io, mensal,
emesLral e annual, e resumo dos mani

feslos eLe.. para publicarem- c. Av. 22
A o to 1. M. (Gaz. Olf. 2 vol. 1.)

seus aJminisll'adores são Lambem compelenle s
para conhecer dos exll'avios e conlrabando
do ouro em pó, Dec. nego ;'78, 12 Outubro
18~6, ar!. 19.

MESAS de consulado: revogou-se a parle do
art. 6 Ord. 11. Janeiro 1842, que mar
cava gratificação aos feitores deHas cncar
regados da qualificação do páo -brasil.
Ord. 111, 17 Outubro 1846.

- peranle elias se apresenlão ·os diamantes que
se liverem de exportar para cobrança do meio
por cento, ecomo. Dec. 492, 2Janeiro t 847.

apprehendel'áõ, e como os pro ductos das fa
bricas nacionaes de tecidos de algodão, Clljal?
marcas fôrem falsificadas, Dec. Reg. 49á,
13 Janeiro 1847, art. 11,12.

ada côrte ordenou-se despacho livre de objectos
ao ministro da Russia. Av, 27 Janeiro i8t.7:
(Gaz. OU: 127 vol. 1.) Determinou-se o
modo de se recolher ás thesourarias o resto
dos r:endimentos mensaes. Ord. 9.· !l Feve
reiro 18117; á da Bahia declarou-se que as
restituições dos depositas se devem fazer
pela rubrica competente do respectivo exer
cicio. Ord. 311, 8 Março 18h7.

- seus empregados não se devem incumbir de
dar exlractos e nolas para periodicos. Ord•.
53, 18 Março 1847; a ellas se devem as de
rendas, conforme o art. 178 do Reg., enviaI.'
os despachos que servem de guias. Av. 30
Março 1847. (Gaz. Of{. 176, vol. 1.)

suas Lrenas declarou-se deverem ser compra·
das pelos al'queadores. Av. I. Maio 18á7.
(Gaz. Off; 7, t'ol. 2.)

- da cõl'le ordenou- e despacho livre de bagagem
do ministro de S. M. L e R. Apostolica, Av.
28 Julho 1847 (Gaz. Olf. 78, vol. 2); á de
Santa Catharina declarou-se que o fiel elo
thesoureiro fazendo as vezes desle deve
assignnroslivros. A\". 31 Agosto 181,7. (Gaz.
0fT. 103, t'ol. 2.)

da côrle 'mandou-se alliviar illulla impos ta por
perda de despa.cho. Av. 12 Abril 1848. (6a:::.
Of[. 86,· vol. 3.); e perl11itlio-se embarque
de caixas conlendo grila-cruzes para S. M.
lleHenica e ministro de estrangeiros. Av. 8
Maio t8_"~. (Gaz. cito 105.)
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MESAS de consulado: foi o "o\"erno autorisado
a reformar seu regulamentq. Lei 5ilJ J 28
Outubro 18],8; art. /,G.

MESAS

~aler, aposentadoria de guarda invalidas,
Impugnações no imposto de alienação de
embarcações; penas de trapicheiros. Av. 16
Outubro 1849. (Dim·. 8231.)

á do Espirita San lo providenciou-se, de con
formidade com o art. 178 do Reg. 30 Maio,
sobre os generos exportados por cabolagem
que embarcão nas suas pontes, e os ub
jeitos ao pagamento do expediente das capa
tazias. Ord. 28.0 3 Fevereiro 1849. As ap
prehensões degeneras em aeLo de embarque
-ão levadas á presença do administrador
pelos vigias das alfandegas para proceder-se,
e como. Ord. lI8, 26 Fevel'eiro 1849; á da
côrte ordenou-se como se procederia para
dar despacho ás embarcações que trouxessem
bandeira e pnpei.s do governo de facto na
Ilha de Sicilia. Ord. Gh, 9 Março 1849; á
da Bahia declarou-se terem seus emprega
dos direi lo a parte de apprehensão eifec
tuada pelo guarda-mór da alfandega, sub
traltidos a direitos de exportnção, e porque.
Av. 10 Maio 18h9. (Dia1'. 8107.) Buscas a
])ordo de embarcações desembaraçadas pelas
alfandegas compete aos administradores
daquellas ordenar,.e julgar as apprehensões.
Ord. 131, 12 Maio 1849; á da Bama decla
rou-se não ter lugar pretenção de guarda
a nposenladoria. Av. 30Junho18!J9. (Dim'.
8141.);" nào devem admiltir a matricula,
como capitães de navios nacionaes, os
estrangeiros. Ord. 170, 4 Julho 1849.
Fizerão-se 'declarações aos regulamentos a
respeito de manifestos e buscas a bordo
de embarcacões. Ord. 178, 12 Julho 1849;
regularisárã~-seos despachos de reexpor·
tacão e bnldeacão, e como. Ord. 183, 18
Ju'lho l8h9; á' da côrte despacbo liVl'e de
bagagem de minislro de Sardenha. Av. 27
Julho 18.&9. (Dim·. 8162.)

credito para suas despeza autorisou -se. Dec.
626, 627, 28 Julho 1849.

- os despachos das mesas provinciaes não dis
pensão as embarcações de solicitar 05 das
de consulado. e porque, e aomo. Ord.
191, 28 Julho 1849. Á da Bahia sobre
au"mento de feitores, concessão de es-

MESAS de consulado : á da côrle recommendou-s-e
execução dos arls. 187 e 188 do Reg., e
porque. Av. 12 Novembro 18h9. (Dim·.
8281.)

á da côrle ordenou-se resliluição de mulla, de
conformidade com o nrt. 134 e 1,0 do Reg.,
por fa}ta de apt esentação de certificado de
malricula de embarcação. Av. 1/, Marco
1850. (Dim'. 8360.) .

á 'da Bahia sobre lavagem das caixa de as u
cal' para ter lugar a apprehensão por diífe
mnças. Ord. ~6, 15 Maio 1850 j à da Bahia
oeclarou-se que o lugar de guarda della não
era de commissão, e porque. Av. 18 Junho
1850. (Diar. 8.&33.)

á da Bahia explicou-se a maneira de se appli
carem as penas do ar!. 184 do Reg. 30 Maio,
por falta de manifesto etc. Ord. 96, 16
Agosto 1850. SeBo de seus documentos..
Ord. 121,16 Setembro 1850.

o que deveráõ observar relativamenle aos ma
nifestos das embarcaçõe ele cabolagem,
regulou-se em virtude da autorisação do
art. 46 da Lei 51.&,22 Outubro 1848. Dec.
eReg. 710, 160utubro 1850.

remelteu-se copia do Dec. 708, U Oulubro
para execução do art 33, § 1, exigindo
fiança para despacho do vazilhame da em
barcações ele. Circo 26 Outubro 1850. (Diat·.
8543.)

á da côrte ordenou-se remeltesse mensalmente,
e como as folhas dos empregados com cer
tidão de frequencia para pagamento. Av.
21 Dezembro 1850 (Diar. 8591); e per
mittisse despacho, sem abertura, de caixas
com objectos de historia natural. 1\v. 4 .Ja.

60~
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neiro 1851. (Diar. 860.&.) Dedal'ou-se como
se deveria proceder nas fianças exigidas pelo
Dec. 708, 1ll Outubro, art. 33, S1. Av. 22
Janeiro 1851. Circo 37, 29 dito.

IlESAS de consulado das capitaes devem os ins
pectores de thesouraria inspeccionar, e
como. Av. 18 Junho 1851. (Diar. 873ft.)
Circo 2 Julho dito (Dia/". 87.40); as despezas
do expediente, capatazifis, e outras passárão
a ser pagas pelo thesouro na côrte. Ord. 192,
11 Julho 1851. Providencião, e como sobre
a cobraoca. dos foros e laudemios dos ler
rena de' marinha. Ord. 193, 12 Julho
1851. Mappas e quaes devem os consules do
Imperio remettel'-lhes. Circo 195, 16 Julho
1851; ao da côrte, estando impedido o lhe·
soureiro e seu fiel, procede-se conforme o
art. 27 do Reg. 30 Maio. Av. 21 Agosto
1851 (Diar. 8784). Nova redacção ao seu
Reg. 30 Maio, commetteu -se ao sub-director
geral das rendas. Av. 17 Setembro 185:1.
(Diar. 8801.)

- prescrevêrão-se as formalidades para embargo
ou penhora em mercadorias existentes
neBas. Dec. 841, 13 Outubro 1851. Como
procederáõ na expedição de cartas de guia
de objectos de manufactura estrangeira in
duidos no art. 318. Reg. 22 Junho. Ord.
2ô4, 5 Novembro 1851.

MESAS

Reg. 30 Maio, 22 Junho a respeito de embar
cações que navegarem nos rios das provín
cias. Av. 13 Abril 1852. (Diar. 8968.) O
tribunal de commercio para verificar o
registo de embarcaçties não depende da
matricula que aquellas fizerem, 2 Av. 19
Abril 1852 (Diar. 8989); não sào mais com
petentes para matricula de embarcações.
Circo D.· 10. 0 7 Maio 1852. (Dia,'. 8986.)
Av. 13 Maio 1852. (Diar. 8989.) Derào-se á
da côrLe explicações para melhol'execução do
art, 143 § lJ, Reg. 30 Maio para despacho de
embarcações, pagamenlo de ancoragem,
certificado ou bilhete de corretor, sua fór
ma, e por quem assignados. Av, 2 Julho
1852 (Diar. 9028); nüo podem intervir
em transrel'encia de generos reexportados
para oulros navios, sem consentimento da
lllfandcga. 2 Av. 18 Setembro 1852 (Diar.
9109); sobre preço de armazenagem de
madeiras, perante qne autoridade de
vem reclamar os administradores de tra
piches, visto o art. 189 Reg. 2~ Junho,
e 236, hl1, § 2 Rell:. 737, e 2.45 Cod. Crim.
Av. 13 Outubro 1852 (Diar. 9133); sobre
suspensão de execuções por falta dos docu
menlos do art. 186 do Reg. 30 Maio, e
procedimento a respeito das fianças. 2 Av.
da mesma datu (Dim'. cit.); das sisas arre
cadadas deduzem porcentagem, e porque.
Av. da mesma data. (Dim'. oit.)

- das capilaes, validamenle, s6 podem fazer des
pezas por seus cofres para restituições de
di.'eilos. Instr. 287.10 Dezembro 1851, art.
15. Sobre propostas para sllpprimento de
vagas que occol'!'erem. Ord. 293, 1.5 De
zembro 1851.

- á da corle sobre recurso a respeito de desigual-
• dada de preços ria pauta, decisào deu-se

fundadn no art. 125 do Reg. Av. 2h Janeiro
'.1852. (DiClr. 8906.) Declarou-se o art. 5/,.
Dec. 20 No\'embt,o 1850, a respeito dos
corroios, continuas. Circo 28 Janeiro 1852.
(Diar. 8908.)

- sobre instrucções dadas pelo inspector da
lhesouraria da provincia do Amazonas a
cerlns coHectarias mandando observar os

MESAS eleitoraes. - Vid. Eleiç.5es.

MESAS de inspecção: a da côrte foi extincla,
passando suas incumbencias á juncta do
cOIDlllel'cio. - Vid. Alv. 23 Agosto 1808, a
administl'açiio e arrecadação que elIa fazia
do rendimento do equivalente do conlracio
do tabaco, subsidio da aguardente de terra,
direiLos dos escravos, venda e contribuição
do sal, commelleu-se ao Erario J e como.
Dec. 2.· e loslrs. 17 Agosto 1809. (CoU.
Naú.) Provo 18 Selembro 1809. (CoU. cit.;

do Uliramar: fixou-se sua jurisdicção e com
rccorsoc; ordinarios e exlraol'dioal'ios para- a
juncla docommercio. AJv. 30Janeiro 1809.
De rogou-se o cap. 3, § 3 do Reg. 1 Abril
1751. para que csempregos de sOUoS depllta
dosrossem \riennaes. Alv. 23 Oulubro 1810L
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MESAS ue inspecção mandou.·se ~ue servissem
de juiz executor das sentenças da juncta
do commel'cio nas causas de seguro etc.,
e de juiz conservador das fabricas. Alv.
3 Oulubro 1812; ti da Bahia mandou-se
abonar dinheiro para suas despezas. Provo
22 Setembro 18U (CoU. Nab.); á da
13ahia declarou-se não serem competentes,
e porque, para conhecer das causas das
soldadas e fretes. Provo 13 Fevereiro 1817.
(Colt. cit.)

do algodão em Pernambuco.-Vid. Algodão.
Dec. 11 Janeiro 1819, etc. Prov, 11 Feve
r~iro 1819, etc. Cart. Reg. 16 Março 1820,
etc. Res. 1. 3 ao Julho 1827, etc. Lei 5
Novembro 1827, ele.

esporlula competente ao presidente pelo
invenlario de bens de fallecido. Provo 15
Fevereiro 1819 (CoU. Nab.); á da Bahia
determinou-se que a respeito do tabaco as
multas fossem applicadas à despeza do
exame, e como. Carl. Reg. 24. Março 1819.
(CoU. cit.)

- sobre as vantagens da installação de uma na
cidade do Nalal, capital do Rio Grande do
Norte.-Vid. Res. 2." 23 Maio 1823. (Colt.
Nab.)

- aos empregados da daBahia no exame do l.abaco
mandou-se, e como pagar ordenados. Res.
á."18 Fevereiro 18 2/,. (CoU. Nab.)

a presidencia da da Bahia a quem passou ex
tineto o intendente do oUl'o.-Vid. Lei 15
Seternb?'o 1827 art. 5; as do assucal', tólbaco
e algodão farão extinclas. Lei 5 Novembro
1827; ordenou-se desconto ao guardas da
do consulado. - Vid. 111esas de Consltlado.
Port. 22 Dezembro 182!l.)

os impostos que ellas arrecadllvão passárão
para as de diversas rendas.-Vid. Mesas de
Dive1'Sas Rendas. Lei 15 Dezembro 1830,
art.25.

MESAS parochiaes.-Vid. Eleições.

MESAS regedoras: de Ordens 3.", Confrarias e
Irmandades eXlstente~: relação das pessoas
que as compoem deve o escrivão da pro
vedoria apresentar ao juiz de direito, para
correição. e como esta será feita. Dec. Reg.
834, 2 OULubro 1851, arl. 30, !1O, S 2, 5.

MESAS de rendas se mandou houvesse nos
portos em que não exi tissem alfandegas e
para que fim, em substituição das mesas de
diversas rendas, e como reguladas. Reg. 30
Maio 1836, art.6. (CoU. Pl.)-Vici. Reg. 22
Junho 1836, al·t. 1 t 5, § 2, 183, 2911, 299,
300, 302, 306, 312. 315.

dos portos em que não ha alfandegas não pre
cisão ediúcio; providenciou-se sobre a
residencia do administrador, desembarque,
peso, avaliaçiio dos generos, carregamento e
manifestos. Ord. 34, 15 Fevereiro 1838,
suslentado por Ol'd. 8!l, 11 Julho 1838.

onde não ha de consulado e alfandegas, erão as
compelentes para o expediente e processo
das maLriculas da gente do serviço das em
barcações, e não mais os juizes de paz. Circo
56, 26 M.arço 1838.

quanlo a ellas foi aboliJo o imposto de 11/2.
por cenlo estabelecido no art. 99 Reg. 30
Maio. Lei 60, 20 Outubro 1838, art. 12.

como deveraõ procedeI' na expedição dos ma
nifeslos e guias de mercadorias destinadas
de uns para oulros portos do Imperiu. Ord.
1.23, 21 Novembro 1838; mandou-se não
construir ponles para seu serviço em S.
Paulo. Ord. 36.. 11 Abril 184.2.

como faráõ o alistamento e maLricula dos e1\
cravos, ad. 3, 10. Dec. Reg. 151,11 Abril
18h2.

despc:w.s com reparo ou concerlo de armazens,
cães, ponles, guindaste ou qualquer parle
de editicio necessario para conlinuar expo
dicnte, é U1'genle. Uec. 158. 7 Maio 184.2 t

art. 1, S ii.
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como deveráõ dar couhecimenlo do paga
mento de iza dos 5 por cenlo das compras
~e vendas dos barcos do int rior. Dec. Reg.
361,15 Junho 18!1&, art. 30.

onde não houver alfandega faráõ apprehen
são, e como das embarcações subjeitas á
multa por contrabando de páo-brasil. Dec.

.1 Reg. 363, 20 Junho 184á, art. 10.

L não deve-se abonar-lhes commis.ões pela
arrecadação das sommas provenientes de
bens vagos e de defuntos e ausentes; 1 por
cento do art. 26, Reg. 9 Maio 18l12, deve-se
a todos o que fóra das capitaes servirem de
fiscaes. Av. /., 16 Julho 18á.&.

MESAS de renJas: .eus administradores não per
cebem porcenlagem da arrecadacão dos
dinheiros de orphãos. Ord. 51, i2 Maio
1842, art. 5, 9. Derão-se providencias
sobre as embarcações de cabotagem que
despachando-se imuladamente para porlos
do lmperio se dirigem a estrangeiros;
exigindo-se fiança manifeslo e multa,
conforme o art. 186. Reg. 30 Maio. Circo
127, 128, 25 Novembro 1842; como
fiscalisaráõ a remessa de cartas {'óra das
malas.-Vid. C01'1'eio. Dec. Inslr. 296,19
l\-~ai~ 18.&3, art. 2; os presidenles de pro
VIOCla não devem demillir os administra
dores, ainda que interinamente por elles
nomeados, e dependenles da appro,·ação
do governo. Ord. í5, U Outubro 1843;
como entregaráõ em lempo eus lil'ros,
saldos, e contas, e sob que penas ás tbesou
rarias, ar!. 2. Ord. 92, 13 Novembro 18&3;
como serão escripluradas as rendas appli
cadqs á amorlisação do papel e caução de
semeslre de juros e amortização em Londres.
Ord. 97, 30 Novembro 18113 , art. li; seus
empregados, declarou-se á de Sergipe,
percebem porcentagem do imposto do se110
que arrecadarem. Ord. 27 Abril 184á. (Jorn.
122.)

como fiscal i aráõ a observancia da disposição
que não sl1bjeita a porte as cartas relativas
ao na,io, negociação e objectos delle.-Vide
COrl"eio. Dec. Reg. 399, 21 Dezembro 18M,
art. 21.&.

dependenle da da Ilha Grande no Rio de Ja·
neiro, mandon-se crear uma agencia. Ord.
2 Agosto.1845. (S!lppl. fom. 225.) A' da
cidade do Penedo nas Alagôas, ordenou-se
observancia da Cire. 25 Novemhro 18á2,
para cumprimento do art.186, Rego. 30 Maio.
Ord. 22 Agosto 18.45 (Iom. 249); autori
sou- se encarregar-se-lhes arrecadação de
'{)ividas de annos anteriores de taxas de
escravos, e lojas, e como. Ord. 118, 24
Outubro 1845; neHas pagaráõ, e como
direitos os mantimentos comprados e em
barcados para navio arribado por força
maior, e qual e como justificada; descarga
e deposito pOl" não poder navega~', como se
fará por sua ordem. § 6, 9. Ord. 119,25
Outubro 18.45, com lnslr. ann. 1lI dito;
não é incompati"el, e porque ser cartorari o
dellaeda lhesouraria, declarou-se paraMinas.
- Vid. Ord. 30 OUtUb1'O 18/'5; declaracão
á das Alagôas sobre execução do art. 177.
Reg. 30 Maio, a respeito de carregar-se
grandes canôas etc., em portos que não
tem eslacão fiscal. Ord. 14 Novembro
18lt5 (J01:n. 323); declarou-se á da Bahia
não terem porce~tagem das quantias de
dividas de anDOS anleriores, não cobradas
dentlo do tempo designada pela Ord. 24
Outubro ullim. Ord. 29 Dezembro 18&5
(Jo7·n. i! 1846); generalisou-se a todas
as dividas a Ord. 2! O!lLubro para incum
bir-se-Ihes a arrecadação deHas amigavel
~eDte. Circo 145, 31 Dezembro 1t~45; á

alleraçúes se fizerão ao Reg. 151, 11 Abril
1842, sobre anecadação da taxa d~escravos

(e meia siza na côrte). Dec. 411., h Junho
18~5, art. 1.

MESAS _ de rendas: ratificou-se o di 'po lo na..
Cu'c. 127, 128, 25 Novembro 18li2, sobre
a fiança que deveráõ prestar- os barcos
que despachão para portos do Imperio.
Ord. 101, 29 Outubro 18M.

quando pagarem de pezas perlencenles ao mi
nisterio da guerra de qUtl darâõ conta ás
thesourarias , como procederâõ as commis
ões. Dec. lostr.. 78, fá Ago to 1844,

art. 39.

~,
l
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de Pernambuco declarou-se que devia
haver i livro na f6rma do modelo .&. o Reg.
15 Junho i8ll~, para lançamento dos deve
dores da fazenda nacional. Ord. 33, 11
Abril i8lt5; á da Babia declarou-se não se
poder prorogar, e porque o prazo da Circo
25 Novembro 1.8lt2 para apresentação dos
documentos de despacho de embarcações
com generos do paiz. Av. 11 Maio 1846
(S::ppl. Jom. 175); suas commissões que
tenhão cahido em exercicios findos entrão
na regra geral das dividas para se pedir
credilo. Ord. 83, 1i Agosto 18116; seus
administradores podem e quando os ins
pectores de lhesourarias suspender. Ord.
123, 29 Outubro 18.&6.

MESAS de rendas: como apprehenderáõ os pro
ductos das fabricas nacionaes de tecidos
de algodão cujas marcas fôrern falsificadas.
Dec. Reg. .&94, 13Janeiro 1847, art.H, 12.

- seus empregados que não' estiverem especial
mente encarregados da arrecadação de ren
das provinciaes, não devem fazer certos
trabalhos de que são incumbidos pelas leis
provinciaes e ordens dos presidentes. Av.
52, 18 Marco 18.47; á do Rio Grande do
Sul ordeno~-se cumprisse o art. 1.78 do
Reg. remellendo ã do consulado do porto
do deslino da embarcação os despachos
que servem de guias. Av. 30 Março 1.847
(Goz. Off. 176 vol. 1); seus empregados
pagão 5 por cento de direitos de suas no
meações. Ord. 70, 1.3 Abril 18hi; á de
Minas ordenou-se que sua correspondencia
não fosse sempre segur'a, e porque. Av. 9
Junho 1847 (Ga=. Off. /,C vol. 2); se
mandou estabelecer na Bahia em certos
pontos da villa de Valença. Av. 4 Outubro
18117 (Gaz. OfT. 130, vol. 2); á do Rio
approvou-se nomear, sob proposta e. res
ponsabilidade dos escrivães, ajudantes que
os subslituão. Av. 18 Setembro 1.848 (C01'1'.
111erc. 262, vol. 2. O); á de S. Sebastião
declarou- e que e não devem fazer no
meações interinas de seus administradores,
que devem sei' suhstituídos pelos escrivães.
Av. 26. 0 30 Janeiro 1 !J9; a expedição de
seus manifestos e passp,s não dispensa as
embarcações de solicitarem seus despachos

pelas do consulado, e como e porque.
Ord. 191, 28 Julho 1.8lt9. O administrador
da de S. Matheus no Espirito Santo foi,
e corno, e com que commissão encarre
gado de arrrecadação de rendas provín
ciaes. Av. 15 Outubro 18á9 (Oim·. 8257) ;
a elIas deve ser entregue o sello arrecadado
pelos escrivães das subdelegacias e juizes de
paz, e corno devem activar a cobrança, e
com que porcentagem. Av. 18 Janeiro 1850
(Dia1·. 8309); são as competentes para
receber o pagamento de siza de arrema
tação de bens nacionaes, com porcentagem
aos empregados. Ol'd. M, '13 Maio 1850; o
adminislrador da de Macãu do Assú em Per
nambuco, foi advertido por consentir car
regar sal uma embarcação em parlo que
não tinha alfandc"a. Av. 20 Junho 1850.
(Dia?'. 8á37.)

ftffiSAS ue rendas invenlarião e arl'ecadão os
objectos salvos do naufragio, e como e
quando. Cad. Com. art. ,732.

- seus escrivães devem prestar fiança, porque
lem de substituir os administradore-. Ord.
79, 17 Julho 1850. Orei. 117, 12 Setembro
1850.

seus administradores e escrivães serão nomea
dos por porlaria do mínistro da fazenda.
Dec. 736, 20 Novembro 1850, art. 5ft;
na da Bahia approvárão-se in~trucções

dada pelo thesoureiro a respcilo do paga
mento da' siza das compra, arrematações
e adjudicações anteriores á Lei 28 OuL. á8,
e com que esclarecimentos. Av. 1.2 Abril
1851 (DiaJ'. S6i2). Estabelecêrão-sc livros
de talões para a entrada dos dinheiros de
bensde defunlos e ausentes, e porcenlagem.
Ord. 159, 19 Maio 1851. Providenciou-se
sobre a remessa dos titulas de seus empre
gados. Av. 165, 2h Maio 1.851. Seus admi
Distradore pelo encargo de prOmO\'el' exê
cuções por parte da fazenda vencem 1 por
cento, e pela escl'ipturação e remessa 2/3.
Ord. 171,31 Maio 1851. Ord. 1.72 da mesma
clata, § ll. Ordenou-se não pa 'sas-em guia q

ou manire los de madeiras, e quaes, enfio á
vi ta de licença para o córte. Circo II Junho
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1851 (Dim·. 8720); sobre execoção mo
"ida conlra o de Muroim, opposição á sua
absolviçãO, e extincção da execução, á
vista da quitação obtida. Av. 5 Novembro
1851. (Dia,'. 88A2.) A.s que não estiverem
siluadrts n9S capilaes podem validamente
fazer despezas poe seus cofres, excepto res
tituições de direitos. Iostr. 287,10 Dezem
bl'o 1851, art. 15; seu escrivão foi demillido
por não prestar firtnça além de 1 anno;
declarou· se que a sua nomeação interina não
podia ser feita pelo admioish'ador, sim pelo
presidente da provincia. Av. 18 Dezembro
1851. (Dia)'. 8875.)

MESAS de rendas: deteeminou-se que a arreca
dação a seu carPio fosse feita amigavelmenle
como se fazia, durante o prazo da abertura
do exercicio. revo::ado o art. 33, Reg.
361, 15 Juoho 184.'&. e 17 do 415, 12
Junho 18li5. Dec. 896, 31 Dezembro 1851.

declal'ou-se o art. 5ft, Dec. 20 Novembro 1850
a respeito de nomeação de seus emprega
dos. Circo 28 Janeiro 1852 (Dia?'. 8908.);
sobre applicação dos Reg. 30 1\1aio e 22
J unho no Amazonas ás embarcações que
navegarem nos rios da provincia. Av. i3
Abril 1852 (Dia/'. 89G8.) O teibunal do com·
mercio nenhuma dependencia tem de ma
tricula neHa feita para verificar o registo das
embarcações. 2 Av. 19 Abril 1852. (Dia)'.
8989.) Circo n.· 10.· 7 Maio 1852. (Diar.
8989.) Av.1.3Maio 1852 (Diar. 8989); fianças
de sens administl'adores como serão arbilra
da . Av. 17 Jnlho 1852 (Dia?'. 9045); dedu
zem porcentagem das siza arrecadadas, e
porque. Av.i3 OUlubro1852. (Dia?'. 9133.)

MESTRADO-de ordens civis e militares.~Vid.

Ordens.

MESTRES: ao de armas da aula mililarsemandou
pagar vencimentos á razão de 12;tb800
mensaes. Porto 23 Fevereiro 1808. (Repe,·t.
CllIl/l. fato Mestre n.· 2) confirmo por Av.
15 Junho 1808. (Repert. cit.) Deu·se-Ihe a
gratificação de 8.tJ)OOO men aes. Av. 26
Abril 1825. (Repert. ciL) Concedeu- e este

emprego com o vencimenlo de 20:t/JOOO rs..
memaes. Dec. 27 Outubro 1829. (Repcrt.
dt.) Supprimio-se este emprego.-Vid. Âca
demia lIJ itt:tm·. Lei 1.5 Dezembro 1830, art.
i9, § 6. O commandante da dila academia
foi aulorisado para ajustar os mestres de
armas que [ôrem necessarios.-Vid. rel·h.
~it. Dec. Estalo 22 Oulubro 1833 ÍJl {ln, art.
2 dos avulsos.

MESTRES: o de apparelho e vellas do arsenal de
marinha do Rio de Janeiro foi creado. Av.
31 Março 1.808; o conlra-mestre por Av. 2
Maio 1808. (Repe}'t. Canh. Mat. Meslre.)
Vid. Arsenal de Mm'inha 31 Mm'ço 1808 etc.;
os contramestres e mandadores do arsenal
dito, mandou-se fossem reconhecidos, si
tivessem os seus provimentos conforme o
Alv. 26 Outubro 1796. 011'. 23 Novembro
1808. (Repert. cito n." 2.)

,de embarcações mel'can tes porlugnezas e ia
glezas, de vião ser yassallos das respectivas
nações.-Vid. Embm'cações Aiercantes. Trat.
19 Fevereiro 1810, art. 5, etc. Porto 7 De~

zembro 1.830. - Vid. Cad. Com. arf. 496
infra.

de musica dos corpos do exercito. - Vid. Corpos.
Dec. 27 Março 1810, etc.; soldos. Dec. Tab.
28 Mal'ço 1825. '

de apparelho da academia dos guardas mari
nhas.- Vid. Academia dos Cum'das, etc. Ord.
15 Abril 1810 (CoU. Nab.); e 27 Junho
1810, 3 Agoslo 1StO. (Repe,·t. Cunh. Mat.
Mestre. )

o do príncipe da Beira leve concessão, e qual
de ajuda de custo. Dec. 7 Maio 1810. (CoU.
Nab.); dos principes da Família Imperial,
sua escolha, nomeação e obrigações. Coast.
art. 11 O, 111. Lei 12 Agosto 1831, art. A;
de dansa das princezas teve augmento de
ordenado; Dee. 25 Novembro 1825. (CoU.
Nab.); mandou·st> pagar, e como a condue
ção delles nos dias de lições. Dec. 7 Agosto
~827. (Cott. Nab..)
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MESTRES de corporações de officios Corão ex·
tinctos. Consl. art. 179, § 25,

de 1.'· letras e de meninas; seus ordenados.
p~ovimenlos, graliflc3ções, e obrigações.
Vld. Aulas.

- de armas do corpo de artilharia de lUaI'inha.
- Vid. Artilharia da Marinha. Lei 15 Novem-
bro 1827, art. 3, extincto. (Repel·t. Cunho
Mat. Meslre no· 30)

- de náo fragatas. de numero ou extraol'dinnrios,
suas obrigações e responsahilidade a bordo
elos navios.-Vid. Anilada. Dec. e l'ab. 10
Junho 1828.

de ubras a cargo da fazenda nacional com 01'

deD9.do e emolumentos declarou-se não
poder haver mais, e porque. Porl. 2~ Abril
j829.

de olucinas dos arsenaes de marinha como
deveráõ dar conta dos generos que lhes
fôrem foroecidos.-Vid. Al'senal de Mm'infla
e Deco l11st1'. 14 iiIaio 1830; forão suppri
midos os de cordoaria e fundição que exce
de sem de 1. - Vid. Yel'b. cito Lei 15 No
vembro 1831, art. 9.

de armas da academia de marinha. Av. 30
NO\'embro 1830. (Repm·t. Cunfl.lJfat. Mestre.)
- Vid. 13 Âgosto 1836. - Vid. Academia
dos GlIaTdas etc. Av. 30 Dezembro dilo.

- não sào criminosos pelos castigos moderados
e quaes que derem a seus discipulos. Cod.
Crim. 8rt. 16. § 6.

haver no oil'endido para com o ofrensor esta
qualidade aggrava o deliclo. Cod. cito art.
i6, S 7.

de S. M. o L e suas Augustas lrmáas.-Vid.
Imperador. Dec. 5 Agosto 1833, etc.

III

MESTRES dos a}lreodizes do arsenal de marinha.
teve ordenado. e qual. Lei 58, 8 Outubro
1833, art. 6, § i6.

dos aprendizes do arsenal de guerra.-Vid..
Arsenal de Guerra. Reg. 113, 3 Janeiro 184.2.
art. 8, 13 a 17. lnstr. ti Janeiro 18.42, art.
11 a 13, 20 a 2&.

de aulas e escolas de estudos preparalorios,
diversas nas províncias do Impeno.-Vid.
Aulas.

de eslabelecimento litterarios de segunda
ordem.-Vid. Os ,'espectit·os estabelecimentos.

de embarcações como apresentaráõ nas alfan
degas os manifestos para despacho. Cod.
Com. art. 62, suas obrigações e direitos, art.
ú96 a 537, e dos contra-mestres, art. 538
a 542; quando e em que casos e onde serão
citados pelas obrigações que con trahircm,
não se achando presente o principal deve
d.or ou obrigado, til. uno art. 25. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 48.

- de fabricas, quando podem despedir-se, tendo
celebrado contracto de locação de serviços,
e sob que penas. Cod. cito art. 241; obriga
ção de gel'encía quando cessa, art. 24.2,
responsabilidade por damnos, art. 243; pu
nição por alliciarem empregad08 alheios;
arL. 24&; são subjeilos quanto á locação
mercantil ás dispo~ições dos art. HO a i64
do mandato. art. 246.

de embarcações que illicilamente importarem
escravos. e seus contra-mestres são, c como
considerados autores do crime. Lei 581.
h Setembro 1850, 3rt. 3.-(Vid. Africanos.
Lei 7 Novembro 1831, art. 3, S1); de em
barcações que fôrem para a Costa d'Africa
que termo devem assignarpara obter passa
porte, art. 7.

(Livros.)-Via. ,LivrQ,.
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IIKI'AES: chumbo, cobre, enxofre, ferro. Av. e
Provo 24 Outubro 1811.

- ouro e prata: caixa para sua compra esta
beleceu-se, e como no Banco do Brasil.
Via. Banco. Dec. 4 Julho 1818.

pr~ciosos devem ser livres de impostos em sua
mlrodocção no paiz.- Vid. Provo 8 Ab"jl
1824. (CDU. Nab.)

- ouro e quaesquer oolros, permilrio.se a um
csb'angeiro cxtrahir, e como em terras da
provincia de Minas Geraes. Dec. e Prop. 16
Selembro 18M. •

- e oulros preciosos em S. Pedro do Sul e Espi
rito Santo para extrahir-se, mandou-se
o~se.rvar ~s ~egimentos e ordens das pro
VlnClas mIneIras. Dec. 17 Setembro 182.4·
para cuja execução. Port.10 Feverciro182õ:
(CoU. Nab.)

dos uniformes das milicias erão brancos. Port.
!J Janeiro 1825. (Repert. Cunho Mat. Metal
n. D 2.)

~oro , prata e oulros quaesquer em Minas
Geraes, para cxtraLir- e permittio-se esta
b~leciJDento de sociedade, e com que con
dições. Dec. C.ond. ~ Março 1825 (CDU.
Nab.) ; para CllJa realtsação. Dee. Estat. 6
Maio 1825.

- seu .trllmporle accordoll-se permitlido aos sub
dI tos Francezes e Brasileiros. Trat. 6 Junho
1826, art. 11; c Ioglezes, 17 Agosto 1827
art. 10, e Austriacos, 29 Novembro 1827:
art. 2 i Portuguezes, 19 Maio 1836, art. 8.

preciosos existentes na caiu do Banco do
Brasil. - Vid. Banco. Res. 7 Dezembro
1.830, ele.

preciosos em harra ou pinha. seus direitos de
expediente. - Vid. Exp,.dil!1tte. Lei 68, 8
Outubro 1833, act. ao, § 3, etc.

METAES: ouro e prata estrangeiros em barra"
pinha e moeda, seus direitos de exportação.
- Vid. ConsuLado. Reg. 30 Maio 1836,
ui. 94, etc. Dedal'. que o imposto sobre
os amoedados fôra abolido. Ord. 198, 3
Agosto 18.&9.

- ouro, prata e quaesquer outros, pe.rmillio-se
exlrahir á Companhia de Mineração de Minas-·
Geraes. Dec. 15 Setembro 1836.

npprovárüo-se condições de concessào de mi
neração a uma companhia na província de
M.inas Geraes, obrigando-se a pagar de lodo
o metal extrahiclo direilos, e quaes. Res.
152, i1 Setemhro 18ãO.

- preciosos podem depositar·se como fiança
pelos individuos ou companhias licitantes
de terrenos diamantinos. Dec. Reg. .&65, ii
Agosto 1.846, art. 11,27, § 3.

sua remessa para Londres corno é de costume
e1Tectuar-se pelos conductores de n3vios de
guerra. Av. 28 Julho 1848. (Gaz. OU: 1.66
vol. 3.)

ouro, prala e oulros de valor são objecto de
deposito publico, e porql1e.-Vid. Deposito
eAv.60, [) Alarço 18hgetc. Declar. a cito Ord.
60, por Av. 263, 30 Outubro 1851.

- preciosos podem os corretores de fundos pu
blicas comprar e venrler, e como. Dec. Rtlg.
648, 10 NO\'em1Jro 1849. art. 23. § 3, 24,
§ 2, e com que com missão, art. 39. Dce. e
Reg. SOl>, 26 Julho 1h51, 8rt. 25, S 3, 27,
ao, 41, § 6: 807, 27, 80S, 28 dito. .

preciosos: por st;Ja perda ou extravio respondem
os commlssarlOS, eCDmo, ainda que o clamno
provenha de caso fortuito ou força maior:
Cod. COlD. art. 181.

(valores em) perLencenles a fallidos como se
iOTentariaráõ. Dec. 738, ~5 Novembro 1850,
art. 161.
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METAES: quando se descubrirem nos presidios
do Araguaya em Goyaz como se procederá,
obstando sua mineração. Dec. Reg. 750, 2
Janeiro 1851, art. 70.

- foi ao novo Banco do Brasil facultado comprar
e vender, por commissão, art. 60, e de conta
propria os preciosos, e como, art. 63. Dec.
Estat. 801, 2 Julho 1851.

cobre e qualquer onlro que extrahisse ti socie
dade para lavra de minas de prata e cobre
nas provincias de S. Pedro e Santa Catba
rina, deverâõ ser apresentados na tbesou
raria geral da provincia, e para que fim.
Dec. Cond. 890, 27 Dezembro 1851. Cond.
8; declaro por Dec. 948,2 Abril 1852. (Dim·.
8980.)

--- carvão, pedra calcaria, de ferro, chumbo,
cobre e quaesquer outros ainda preciosos
foi permitlido explorar e exlrahir á compa
nhia de conslrucção de caminho de ferro
entre o Recife e Agua Preta em Pernam
buco. Dec. e Cond. 1030, 7 Agosto 1852,
art. 30. (D im·. 9093.) I

que impostos se paga de sua minel·ação.-Vid.
Millcmção.

METEOROS: as observações ácerca delles.-Vid.
14 Agosto, 15 Setemb1'o 1809 (aflenas cit. no
Repe7't, Cunho Mal. Meteoros).

METTER a pique embarcações incendiadas quando
devem os capitães dos portos e seus subor
dinados. Dec. Reg. b/47, 19 Maio 1866,
art. b6.

MEUNÇAS.-Vid. Miunças.

MEZ: por ordem cbronologica de dia, mez e anno I
deve, e como fazer-se a escripluracão dos
livros mercanlis. Cod. Com. art. U·.

a mezes de vista, de vista pl'ecisos, de data, e
certo prefixo se passão as letras de cambio
e de terra, e como se vencem. Cod. cit. art.
355, 356, 395; de quantos dias é o com
mercial c qual o seu meio, art. 358.

MEZ, dia e anno da apresentação da letra ao
official do protesto se menciona neste, e
como, cito art. 406, S1, 6.

dia e anno em que o capitão de navio se apre
sentar, em porto em que deva receber carga,
ao consignatal'io dere o mesmo capitão
exigir se declare, e como na carta de freLa
mento, sob que pena, procedendo como no
caso de recusa. Cod. cito art. 606.

seis depois da intimação da presa ou arres~o,

é tempo habil, e como pata o segurado
abandonar os objectos seguros, e pedir ao
segurador a indemnisação da perda -total.
Cod. cit. art. 753, S :t..

de mez a mez devem os administradores de
bens de fallidos apresentar ao juiz COID

missario conta do estado da fallencia, e das
quantias em caixa, e como organisada, e
para que fim. Cod. cito art. 867.

dia eanno devem ser mencionados pelos facul
tativos Das receitas que fizerem. Dec. Reg.
828, 29 Setembro 1851, 3rt. 41..

MILHO: seu contracto em S. Paulo. mandou-se
arrematar, e como, com diminuição, e por
que. Res. 24 Dezembro 1810. (Coll. Nab.)

sua dizima em Portugal. Alv. 30 Maio 1820,
§ 4. (Coll. O. P1-.) Porto 6 Outubro 1820.
(lnd. Alb. Milho.)

dos vendedores no Rio de Janeiro se mandou
~JÍgir guia, para obviar, e como extravio do
dizimo. Port. 18 Junho 1828. (CoU. Nab.)
Porto 19 dito. (Ind. Alb. Dizimo, Guia.)

como se deveria cobrar seu dizimo em S.
Paulo, de conformidade com o disposto no
Dec. 16 Abril 1821, declarou-se. Res. 8.-
t5 Janeiro 1830. (Coll. Nab.); deu-se nova
fôrma á arrecadação de seus dizimos nas
províncias do Imperio, por collectores e
.outros empregados. Reg. 31 Março 1835! e
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Tabs. ; na côrte passárão a ser arrecadados
pela administração de Diversas Rendas, e
como nas províncias. Dec. Reg. 26 Março
1833, art. liO, S 7. (CoU. O. Pr.); passárão
paraamesa do con olado. Reg. 30Maio 1836,
ar!. 99, S3.

IlILHO. - Vid. FOJ'1'agells. Sobre abono de ração
a cavallos de companhia fixa de cavallaria
durante que estiverão fÔl'a da capital da
provincia. Av. 29 Novembro 1849. (Diar.
8283.) Av. 15 Julho 1850. (Dia,'. 8462.)

- Vid. Dizimas, ~fiunças.

M,lLlCIAS: suas patenle mandou-se fossem expe
didas pelo conselho supremo mililar. Alv.
i Abril 1808. S 2; sobre cuja execução.
Av. 2ft Novembro 1808; pro\'imenlo de seus
postos com soldo sustou-se em Minas, com
que excepçào, e porque. Carl. Reg. 13 Maio
1808 in fio.; Jemntoll-sc'na provincia de
S. Paulo um re<Timeolo de cavallaria, e
como regulado. Alv. 29 Agosto 1.808. Nos
corpos de Minas Gel'aes, se mandou, e
como, recrutar para serviço da cÔI'le, e
por que tempo.' Carl. Reg. 1 Setembro
1808, Os milicianos não podião ser recru
tados pal'a marinheiro. Orrl. 1.6 Outubro
'l~08, (Repel·t. Cunho Mot. Milicia J),o 20);
a senlavão porém voluntariamenLe praça.
OIT. 2,° 10 Janeiro 1809. (CoU. Nab.) Man·
dou-se continuar na anliga pratica de os,
guvernadores d s capitanias dRrem as 00-·

menções e palenle que anles daviio, e faze
rem as proposlas. Av. 2â Janeiro 1809. Seu
fôro nas cansa crimes, Re . 10 Marco 1809
(apenas cil. no Repe7't. ÇUIlIt, Mat.· Milicia
n.o 7 eU.) Erão subjeitus ás jusLiças ordi·
n rias para sofft:erem pena vil, despia-se-lbes
a farda e erão privados das honras militares
cm ,'efereocia á l'e alueão cil. Ord. 26 AbriL
1809. (CoU. Nab.) S~us sargentos móres
podiüo ser promovidos a coroncis, perdendo
porém o ·oldo. Av. 1L Julho 1809. Sobre
seu privileBin.. Av. Circo 15 Agosto 1809.
~B, Cll7'T1. ·xtr·. 1.°) Der,larou-se não haver
pri ileaio que podesse ispnlat do erviço de
milicia . Av. 2ô Outubl'o 1809. (Per'. Sz.
l)ic. ll/l·. Milicianos.) eus cornelas e Lam-

MILICIAS

bores do Rio de Janeiro, vencião por conta;
da fazenda nacional. Dec, 27 OuLubro 1809.
(Repel't. Cunh, Mat. Corneta n. o 3.) Man
dou-se reconhecer cadetes os filhos de seus
officiaes inferiores. Off. 29 Novembro 1809.
Mandou-se que as coroaras não conscntisseQt
que official algum de milícias exerc~sse

jurisdicção sem apresentar as respechvas
patente. OIT. 25 Janeiro 1810. Sobre com
petencias de cOUlDlandos dos districtos de
seus regimenLos. Prol'. 11 Agosto 1810.
Mandou-se dar baixa ao officiaes ausentes
de seus dislrictos. OLT. 21 Agosto 1810.
Ao iospector geral dellas na B(.hia, grati
ficação, e qual. se mandou dar. Dec. 17
Dezembro 1810. (CoU. Nab.) Enviou-se
tabella do. Yencimenlos do' officiaes das
da côrLe. Orf. e reI. 6 Marco 1.811. ~ohre a
Dlarcha de 1,00 miliciano; a tiOO de Minas
JlRra oRio Grande do Sul. C. Reg. 25 Junh?,
1811. Declarou-se vedada a proposta ae
officiaes para seus corpos contra o disposto
no Alv. 17 Dezembro 1802. 0lI'. 16 Outubro
1811. Declarou-se exceptuado do disposto
no cito O ff. a provincia de Minas, e porque.
OU. 11 Dezembro 1811. Creárão-se os
secreta rios de sellS regimentos. Dec. 17
Dezembro 1811, meocionado no Off. 20
Fevereiro 1812. Ordenou-se que as camaras
enviassem li thesouraria os soldo que se
devião a seus ajudantes das comarcas para
se satisfazerem em Minas Geraes. Av- 1.
Abril 181~. Dt1clarou- e o soldo que devião
ter as suas praças em de tacamenlo e com
mis õe' em Minas. Av. 25 Maio 1812. (CoU.
O. Pr.) Prol'. 3." 25Mnio'1812. (Col/. Nab,)

obre marcha de companhias sem os res
pectivo' olliciaes, deserções e eSCllS:lS de
praças, e féllla de armamento, e transpo.rle.
A,. 10Junho 1812. Sobre osmesmosobJec
to nolando a mal(.res desercões na com
panhia, cnjo commal?dant~ adi~nlára soldos.
Av. 23 Junbo 1812. Soure pl'estação de
cavaHo .e abono de forragens aos sargentos
mÓl'e- e <ljndaoles cm serviço orllioario ou

tl'aor<!inario, e be La ele carga. Av. 28
Selembro 1812. (CoU. O. Pr.) Pro". 26
Joneiro 18i3. (CoU. LVab.) S(lbreinstruclôr'
propo to para us CUI'pOS de Minas Geraes.
AL 2 Oulnl.>ro i 12. Sobre propostas de
officiae.~, sua escolha. ele., derüo-~e pl'O

"ideocias, Dec. 9 Outubro 1812. - Vid.
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At,. 31 Outubro i'lfra. Os filhos de seus
officiaes superiores quando podem ser
reconhecidos cadetes. Provo 27 Fevereiro
1813. Seus oldados erão isenlos de untas.
-Vid. p/'ov, 9 Ma1'ço 1813. (CaU. Nab.)
Declarou·se qual o fÔl'O militar que com·
petia a sens soldados. Av..27 Março
1813. Seus nfficiaes mandou-se fossem ad
miuidos nos conselhos de guerra, e com
flue precedencia. Res. 3 Abri11813. (CaU.
Nab.) Provo 2/i Julho 1813. Desertores
perdoárão-se. Av. !J Maio 1813. Sobre fôro
militar seu no tempo em que os corpos ou
praças se não acha vão empregadas em serviço
que era extemivo aos officiaes , inreriores e
mais praças, quando empref!;adas em erviço
activo. - Vid. Av. Circo 16 Jrtlha 1813. (Re
PCl't. Cunlr. Ma/. Milicia 1/,0 111..) Declarou
se o que se deveria observar na concessão de
passagens ele umas para oulras companhias
e licenças ou dispensas de serviço. Av. 25
Novembro 1813. Sobre as clausulas que
devião levar as patentes de seus olliciaes.
Prov. 3 Outubro 18111. . .A. respeito do provi
menlo de mn capitão seu cm capitão de
ordenanças, e difficuldades oppostas ao Dec.
9 Outubro 1812. Av. 3 L Outubro 18th.
Declarou-se estarem comprehendidas na
Ord. !J Março 1812, a respeito de inCor
macões semestraes. Av. 9 Novembro 1814.
Emquanto empregadas mundou·se vences
sem suas praças como as de linha, em S.
Paulo. Provo 15 Novembro 181l1.. (CaU.
N ab.) Revogou-se a Cart. Reg. 13 Maio
1808, no que respeitava o provimento de
seusofficiaescom solJo; e regulando quanto
vencerião os promovidos a sargentos móres
e ajudantes. CarL Reg. 12 Janeiro 1.815.
Approvou-se o expedien le de se remetterem
pelo governo da capitania as relações de
eonduela dos ofliciae , inferiores, e cadetes
dos corpos. A~·. 31 .Janeiro 1815. Auto
risou-se oq,ani5ação de um regimento em
Minas ~ovas, creando mais tres compa
nhias. Ar. 1!J Junho 1815; declarou-se
não ler lugar remunerações de serviços
alJegado J com posto d tenente-col'onel,
a quem não mostrava exercício de qual
quer oulro immediato. Av. 19 Junho 1815;
neIlas não podia haver officiae 3P'gregado ,
nem ad Iwnal'em. Res. '19 Novembro 1.815
(Rcrerl. Cunho Mato Milicia n. o ); para sua
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disciplina e mandou observar oRe.... 20
"Dezembro 1808, com varias alterações. Alv.

e Reg. 21 Fevereiro "1816, art. 27. (CoU.
JVab.) Prohibio-se a expedição de patentes
de officiaes aggregados. ad !taflOl'cm ele., e
a exigencia da apresentação das mais no
principio de cada gov ruo de cilpitania.
para serem referendadas, etc. Provo 1 Março
1816. Remessa, e como das informacões
sobre seus corpos ordrllou- . Pro;. 3
Agoslo 1816. Sobre pretendida promoção
de um paisano a coronel de miliciàs. Av.
21 Oullbro 1816. Observações para cus
regimento. 6 Março 1817. (Ind. Alb, Mili
cias.) Aos milicianos officiaes inferiores, e
oldados que a sentassem. praça nos buta

Ihões da divisão que marchava para Per
nambuco. concedeu-se darem baixa logo
<[uu findasse aquel1a expedição. Av. iO Abril
1817. (hl(i. Alb. Milicianos.) Delerminou
se que os officiaes de milicias alé sargento
inclusive, gozassem de roro militae, e os
ofliciaesinferiorcs, cabo esoldados, quando.
Res. 26 \gosto 1817. (CaU. Nab.) Regulá
rão-se os cuvallos e forragen pertencentes
ao inspector geeal dellas no MaranbãQ. Cart.
Reg. 15 Outubro 18'7. (CaU. Nab.) Sobre
idoneidade da pessoas que deverião ser
seusofficiaes.-Vid. 10 Março J 18. (Repert.
CanIl. A/at. Milicia n. 06.) Regulou·se o des
tino dos olliciaes e soldados da divisão que
no aono antecedente marcbára para Per
nambuco. Dec. :2' Abril J. 18. 1iliciano
incorrendo em crime de r ::.istencia pr.rdia
o fôro; cleclal'ou- e legal iiua prisão feita
pela camara. PI'OV. 1." e 2." 10 Setembro
1818. (CaU. Nab.) ProviJ n ia para e fa
zerem regularmente as promoções d po los
pal'a ontros. AI'. li. De7.erulJl'o 1818. l\1arcá
reio· se os annos de sel'viço dos eus majores
e ajudantes para Lel'cm vaotaaens de soldo
c em reforma. Provo 2 Dezembro 1819. os
seu. corpo' pel'mitlio· c CJoe houvesse sol
dados particulares. Dac. 't Fevercll'o 1820.
l)rovidencias J c qllae , derãu-'e II re r ilo
de provil1loo los de posto , c propostas. Pro .
29 Março 1820. Alferes de seus corpos erão
promovidos os soldados particulares. Provo
:26 Outubro 1~20. Milicianos nomeadus "e
cebedores e cohradore de rendas coolrac
ladas não r.rão, tO pOl'que isentos rIo serviç/)o
nes. 17 Julho 1821. {CaU. NafJ.} ~:~V9JlOS e
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rações dos majores e ajudantes efIeclÍvos de
$CtlS corpos. ReI. 29, laio annexa ao Av. 31
Julho 1821. Sobre remessa das propo tas
parciaes dos corpos. Av. 31 Julho 1821.
Corpo de Campo'. e Macahé declarârão-se
sobordinados ao respectivo commandanle
mililar. POl'I. 2h Dezembro 1821, annexa á
Porto H Março 1.828. (CoU. Nab.) Soure con
firmação de patenles do seus officiaes. Provo
10 Janeiro 1822. Quaps os soldos compe
tenles aossargcnlos móres e ajudantes. Provo
12 Fevereiro 1822. Milicianos em que casos
erão isenlos de e1 ir como (·fficiaes de
cam aras. Pro~. 20 M,arço 1822. (CoU. Nab.)
Mandou-se complelar os corpos de Minas.
Podo 30 Maio 1822. Pcrmittio- se o uso dc
banda, e como aos seus sargenLo., Provo 27
Junho 1822. Corpo de artilharia de milicias
passou a ser o de Henriques. Dee. 2 Outu
bro 1822. Companhia de artilharia a cavallo,
creoo-se fi Campos. Dec. da mesma data.
Para reunião dos inferiores e soldados que
fürão á expedição de Pernambuco ao baLa
lhão de granadeiro como voluntarioso Edit.
fi Outubro 1822. Sobre abusivo proceder
do governador de Santa Calharina coulando
pastos communs para cavallos de um regi
mento de milicias. - Vid. Provo 25 Setembro
1822. (CoLt. Nab.) Requerimento e docu
mento de UDl capitão pedindo reforma,
mandou-se, e porque, remelter ao conselho
supremo militar. 1\e . 30 Setembro 1822.
(Colt. cit.) Mandou- e que os olliciaes soli
citassem suas palentes, como nntes dos
decretos 23 Março 12 Abril e 16 Maio. Dec.
11 Novembro 182:.. Mandou, e compr"'llen
der na Lei 16 Dezembro 1790, com o habito
de Chrislo os majores que contassem, e como
20 annos de ervieo. Alv. 18 Novembro
1822, Seus majores' e ajudantes ordenou-se
fossem officiaes de 1. 'linha, e ali considera
dos em commissão, e com que soldos, vanta
gens, e accessos, vencendo, e como perdendo
antiguidade. Dec. InRtr. l~ Dezembro 1822.
Soldo ao inspector dcHa em S. Paulo ap~

provou·se ser suspenso, e porque. Provo L·
12 Dezembro 1822. (CoU. Nab.) Ct'eou-se
um batalhão de infantaria em S. Pedro do
Sul. Dec. e PI. f 7 De1.embro 1822. Man
dou-se que seu officiae, e quaes ser i sem
os cargos da gO\' rnança. v. 18 Dezembro
1822. De milicianos par os, e eou-se uma
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companhia na cidade de Podo Alegro. Dec.
23 De7emhro 1822. Aos corpos que pegárão
em armas no dia da acclamac~1O do Senhor
D. Pedro II, concedou-se nas bandeiras usar
da insigniâ de cavalleiro da ordem do cru
.zeiro. Dec. 9 Janeiro 1823. Sobre abonação
de soldos a milicianos em servieo. Porto 13
Janeiro 1823. Sobre pertencer 11~5 F;0vernos
provisorios provinciaes passar patentes de
seus olliciaee. Circo 15 Janeiro 1823. Man
oou-ce não alistar nellas homens proprios
p3ra 1.' linha. Port. 6 Fevereiro 1823. Re·
guIou-se, e como a preferencia, antiguidade,
e tempo ue serviço, aos que passassem
dellas para L' linha. Provo 2'1 Fevereiro
1823. Determinou- se que para os postos de
ajudantes fossem só admittidos os cadetes
e sargentos de 1.' linha. Dee. 5 Março
1823. Qu aI o eystema de fornecimento de
soldos., forragens, etapes ele. de SU3S tropas,
§ 2; remessa de proposlas, e a quem, S5,
baix3s e passagens e accessos) § 7. Doe.
~nnexo á Porto 21 Março 1.823. Ao gover
nador d'armas incumbia formalisar as pro-

'postas. Porl. 8 Abril 1.823, S 3, 5. (CoU.
Nab.) Seus officiaes em campanha tem os
mesmos vencimentos que os de 1.. linha.
Provo 21 Abril 1823. (CoU. Nab.) Dispen
sárão-se as patentes de seus officiaes do
rf'gisto na secretaria do governo de armas.
Prov. 16 Maio 1823. Sobre soldos a Dlajores
e ajudantes, resolveu-se em Porto 31 Maio
1823. Milicianos que se achassem dispen
sados por alRllns motivos legaes, e não cum
prissem os deveres a que se houvessem
compromeltido , erão logo chamados a ser·
viço.-Vid. 28 Junho 1823. Porl. 22 No
vembro 1824. (Repc1·t. Cunho Mat. Milicia
11.°16.) Av. 5.° 4 Outubro 1831. (CoU. Nab.)
Sobre nomeação de auditores para decisão
de seus processos. Av. 7 Agosto 1823. (CoU.
Nab.) Sobre sellfôromilital" Res. 30 Agosto
1823 e 11 Setembro 1824. Pr. 22 Outubro
t82h. Port. 26 Outubro 18M. Res. 27
Agosto 1825. (Reptrt. Cunho Mat. Milícia n.·
U.) Não podião os commandantes militares
iàzer marchar para fóra da provincia, sem
accordo do presidente. Lei 20 Outubro 1823,
art. 30. Sobre pretenção da camara da
Bahia para que a Constituição prohibisse a
sahida deHas dosseusdistrictos, salvos certos
caso', e quaes.-Vid. PQrt. 11 Março 1824.
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(Colt. Nab.) Pactos militares para corres
poodencia a bem de colonos allemães. - Vid.
Porto 1.' e Instr. 6 Abril 1824, § 15. (CoU.
cit.) Soldos e vencimentos se ~andou abo
nar ás tropas de Minas empregadas em
repellir os facciosos de Pernambuco. Provo
2.· 9 Julho 182ll. (CoU. cit.) Declarações se
derão sobre competencia dos presidentes para
provei' seus postos. Porto 19 Agosto 1824.
Os milicianos de cavalhria que não tinhão
meios de subsislencía passavão para inf. n
taria. Porto 26 Agosto 182.&. (Repert. Canh.
Mat. Milicia 0.° HL) Mandou·se declarar nas
patentes os motivos das vagas. Porlo 9 Se
tembro 182h. Uegulárào.se os accessos dos
ajudanles de seu' corpos. Provo 15 Setembro
182.4. Sobre suspensão de soldos reclamados
pelo inspector das da provincia de S. Paulo.
Res. 3.· 18 Selembro 1824. (CoU. Nab.)
Qual o soldo e vencimeDtos competentes a
seos coroneis, tenentes-corooeis, majores
e ajudanles e promoção. Res. 30 Setembro
1824. (CoU. Nab.) Mandou-se não fossem
punidos os milicianos não avisados pelos
inferiores para reunião. Porl. 16 Outubro
1821&. (Reper't. Cunho 1l1at., Aviso n.O 3.) A
seus corpos den·se nova fórma; tem Jogares
marcados para suas assembléas geraes. Dp.c.
e P1.ã Novembro 1824, 1 Dezem1.>ro 1824.
Sargenlos delles ha1.>eis nomea~ão os gover
nadores para amaDuenses da secrelaria do
governo.-Vid. POT't. 2.a 16l\'ovembro 182ft.
(Colt. Nab.) Miliciano que desertava do ser
viço era feito soldado de 1.· linha. Porto !.L
Janeiro 18~5. (R('pert. Cunho L1lat. Milicia
D.° 9.) ~lelade de soldo ás mulheres dos
officiaes e praças expedicionarias dePernam
buca que fdl1ecessem. Dec, 1.°19 Fevereiro
182ó. (CoU. Nab.) Sobre idoneidade de
pessoas para officiaes.-Vid. P01·t. 14 Março
1825- (Repert. Cunho llJat. Milicia D.O 6.)
Declarou-se a maneira por que se farião
descontos aos offidaes para despezas das
palenles. Porl. 11 Abril 1825. Devião reu,
nlr-se as companhias de cavallaria uma vez
por mez; os tJsquadrões urna paranno. Purto
:20 Abril 1825. (lhpert. Cunho Mat. Milicia
n. o 11.) 0.5 cornetas ue seus corpos erão
addidos :105 da La linha para aprenderem
O.'l toques. Porto 20 Abnl 1825. (Rl'pert.
cil. lItrb. Corn",ta n.O 2.) A d~slacado no
Rio Grande. 00 Sul, &ti IDl\ndo!.l .aboBar
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o soldo de campanha da 1... Porto 22
Maio 1825. (CoU. Nab.) Mandou-se cassar
aos milicianos em Porti) Alegl'e as provi
sões de cobradores que lhes havião idl.l
concedidas. Porto 1.. 11 Julho 1825. (CoU.
Nab.) Declarou-se serem isentus de servir
cargos da governaDç só os majores e
ajudantes. Porto 1&.' 15 Julho 1825. (CoU.
cit.) Devião propor-se 05 cfficiaes immedia
lamente inferiores aos postos vagos o daI.'
o moli\'O de soa exclusão. 17 AF;o lo 18lõ.
(Repert. Cunho Mat. Ac sso 11.° 3 e Sappl.)
Declarou-se que seus officiaes n50 erão com
prehendidos no aup;lllcnlo Jo solr! , etc.,
do Dec. 28 Mar o 1821>; e que os comman
dantes devião comprar o papel. ele., para
secrelaria. Porto 1.' 6 Setembro 1825. (CoU.
Nab.) Serviços du um lenente-coronelse re
munedrão com habit de Chrislo. Res. 6."
15 Setembro 1825. (CoU. cit.) Sobre 05 venci·
mentos dos officiaes que pal'a ella pas5árão
da 1,alin!la anles do Dec. 4 Dezembro 1824
e cavalp;aduras e fornecimento de farinha.
ParI. 6 Outubro 1825. Sobre gratificação do
Dec. 28 Março cito a seos ajudaDtes, 800
1ubro 1825. (llcpert. Cunho Mal. Gratifica
ção 11.° ól e Suppl.) Provimentos de majores
Da província de Goyaz forão Sll pensos. Porto
.& Novembro 1825. (Repcl't. Ctmh. Mat. Ma
jor D.O 36.) No que era de economia de seus
corpos não obedccião os commandélOles mi
litares aos presidentes. Port. 17 Novembro
1825. Sobre conselhos de guerra em caso
de injurias a elles irrogadas. - Vid. P1·OV.

23 Noremb1'o 1825 revogo pola Re'. 15 No
vembro 1827. Dedarou-se ter só direilo a
gratificações e não a soldo UID tenente-cOI'O
nel que era secretario do g'overoo. PI'OV. 22
Dezembro 1825. (CoU. Nab.) Declal'ou·se
a Provo de 6 Selembro 1825. Provo 7
.laneiro 1826. (CoU. cit.) Provo 25F~verejro

1826. {Coll. cit.)-Vid. Provo 16 Fevel'eiro
1827. (Coll. cit.) Additou-se a 1a1>ella i
Dezembro 182~ supra, da ol'ganisação de
lieuS COI'pOS. Oec. e Tau. 2h Maio 1826. Dec.
e Tab. 2~ Mdrçn 1827. Na Paraby1.>a man
dou-se pa~é1r, preferindo aos empre~ados

civis. Prov.- 14 Ju-Ibo 1826. (CoU. Nab.) Na
Praía Grande mandou-se nào fO'sem cha
mados a serviço recebedores de renc~as

contraclaclas. Res 2.· 5 Julho 1827. (CoU.
eit.) A sens officiaea de p~lcnlc se fez.cxlcD-
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siva metade de ~oldo em quanto se esliver
curando no hospital. Res. 13 Agosto 1827.
Sobre iufracção da Conslituição e quebra de
privilegias doBas por um juiz ordinario. Av.
1 Outubro 1827. Sobre remuneração de
erviço pedida por dou seus coroneis.

Vid. Iles. 1." 2.' 9 NOt'cmb,'o 1827. (CoU.
lVab.) Sobre pagamento de soldos devidos
a um coronel fiz rrlo-se declarações sobre
pro"imento J e corno e direilo a soldos.
Res. 1.' 25 Janeiro 1828. (Coll. cit.) Sobre
a prisão de um miliciano c imposição de
ferro, na cad a. Av. 11 Julho 1828. Mili
cianos que se alistassem "oluntariamente no
excrcito que tempo sel'vião. Doe. 14 J lllho
1828. Officiaes chamados par'a exercício de
:.ecrelario pelo governo de armas não linhão
direi lo por tal molivo a vencimenlo algum.
Pro\'. 27 Ago'lo 1828, § 10. Erão nellas
di pensados tio seuscl'\'iço os nomeados para
juizes de paz e seus empregados. Provo 23
Outubro j 828; e empregados, e quaes ue
camaras municipaes, Dec. 25 Novembro
1829. Occ. 21 Janeiro 1830 ampliado o
Dec. 25 Novembro supra por Dec. 4 No
vembro 1830, e 17 dito. ~a Bahia que obri
gações receberão acerca dos escravos e seus
passaportes. Dec.20Março1S29. (CoU. Nab.)
Resoheu·se quaes o soldos e vantagens com
petentes ao sarg.entos mórc e ajudantes.
Provo 21 !\'Inço 1829. Lei 2& Selembro 1829.
(CoU. O. Pr,) Lei 2!J Novenlbro 1829, art.
1. (Ileptrrt. Cunh. Mat. Gralificação D.O 51.)
Os milicianos que houvessem de ser empre
gados activamente erã'O tirados de prel'e
rencía da classe dos solteiros, c só os iodis
ponsa\'eis e como pagos. Provo 23 Maio
1829. (CoU. O. Pl'.)-Vid. Dee. 1lt Dezem
b,'O 1830. (Repe7·t. Cunh. A1ato Milicia D. o i 7.)
Prestavão auxilio aos juizes de pa7, para per
seguit' () dispersar quilombo . Av. 1 Julho
1829, (CoU. Nab.) Activou·se execução do
Dec. 11 No,'embro 1822, sobre al'recadação
dos emolumentos das palentes de seus of·
ficiaes. Circo 9 Março 1. 30. (CoU. Nab.)
Sobre remuneração de serviços com mercê
honorifica pedida por um coronel de cavalo
Jaria.-Vid. Res. 15 Outubro 1830. (CoU. cit.) I

Sobre recolherem· se miliciano a prisões
militares. Av. 27 Ol,llubro 1830. (Colt. lVab.)·
Foi o governo aulorisado para alterar sua
aclual organisação e reduzi~los e '$ubstituir,
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e como arma . Lei 2ft Novembro 1830, art.
2; e suspensas suas promoções de L" linha
para elIas, exceplo ajudantes; c como, art.
11. A eus officiaes e lropa que attribllições
se incumbirão a respeito de escravos na
Bahia. Res. iA Dezembro 1830, art. 5.
Supprimio-sc' despeza com vencimento de
tambores, pifaros, cometas, e c1arin . Lei
15 Dezembro 1830, art. 19, § 11. Aboná·
rão-se gratificações aos seus ajudantes em
todo o tempo. Lei cit. (Repel·/. Clwh. ,Wat.
Gratificação n. o 51.) Seus militares andando
em diligencia ou exercicio podião trazer
suas armas. Cod. Crim. arl. 298, S 2.
Obslnn-se a que se deixasse de proceder
conlra indi, iduo pronunciado, sob funda
mento de ser capitão de ca\'allaria estacio
nado no Jogar. Av. 2!J Dezembro 1830.
(CoU. Nab.) Milicianos empregados como
collectores da decima e adminislradores de
diúmos, mandou-se dispensar do serviço.
Circo 14 Abril 1831. (CoU. cit.) Milicianos
<Jue fossem nomeados guardas municipaesna
côrle fossem dispensados do serviço, orde
nou-se. Porto 17 Junho 1825. (CoU. Nab,)
Forão dispensados do serviço durante o
exercicio os juizes de paz e seus officiaes
vereadores e mais empregados das camaras.
Res. 25 Junho 1831. Como se procedeu a
respeito de coronel illegalmente promovido
para commandante de armas. Dec. !J .Julho
1831 annex. ao Av. f.O 30 Julho 1831. (CoU.
cit.) Corpos di versos, e quaes de Minas se
ordenou marchassem para a côrte. Av. 15
Julho 1831. (CoU.Nab.) Declarou-se serem
e como, e em que casos subjeitos ao fôro
militar e civil. Av. 3.0 28 Julho 1831. (CoU.
cit.) Av. 4.° ido (CoU. cit.) Seus officiaes, e
quaes forão dispensados do serviço da
gual'da nacional. Lei 18 Agosto :1831, art.
27, ~ h. F OTáo exlillelas, P01' oeeasião da
c7'eação das gltal'das nacionaes, pl'ovidcllci,!n
do-se sobre l)encimelllos de SIIllS oOiciaes, seu
destillo c dos inferiores como instTl!ctores, em
pregos llOS dilas gUa7'das, hauras: e restituição
dos objectos l1acionaes fornecidos. Lei cit. 18
Agosto 1851, art. 140 él: 142. Milicianos
ligeiros do Pará forão dissolvidos. Lei 22
Agosto 1831. Pcissagem de officiaes de La
linha para ellas forão suspensas. ,Lei 30
Ago to 1831, art. 9. Na côrte mandou-se
cóadjuvassem as guardas municipaes. Av.
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1.° 6 Setembro 1831. (Coil. Nob.) Decla
rou-se D que corpos de,iãu pnssar seus offi
cines das provincias que não tiressem corpos
de linha, determinando-se que os majute
e ajudantes aulorisão em esc~da de antigui
dade com os das provincias que fumecessem
destacamento para aqllPllas Pro que eslavão.
Circo 24 St'leilluro 1ti31. Mandou ·se dis
})ensar de Sl:'U serviço todos os milicianos
que os crmmandanles dns guardas rnunici
paes reclallla~sem na côrle. Av. 5. 0 3 Ou
tubro 1831. (Coli. Nab.) Na nahia f'Jrão
chamados a serviço por occé\sião da revolta
de La linha. AV. 9. 010 Outu1ro 1831. (CoU.
eit.) A's praças de guarnição da côrle que
quantia se mandou ahonarp(lra fundo de rar
dnmenlo. Av. 5. 0 130uLu11'0 1831. (Coll.cit.)
De milicianos nomeação para delegados ou
commadanles gernes de guardas municipaes
na côrle comm u nicava-se ao do corpo. Av. 9. °
17 Oulubro 1831. (Coll. cil.) De seus oli
cines só os majores e ajudantes em serviço
nclivo venciiio etnpes e Carne. Av. 4.° 29
Outubro 1831. (CoU. cil.); mandou-se que
os milicianos em senico aclivo niio fossem
chamados ao das guardas municipnes. Av.
8.° 11 Novembro 183L (CoU. cit.) Milicianos
de Paqllelá forão dispeDS(ldos do serviço
ficando sobjeitos aili qS rondas. Av. 2. 0 8
Novembro 1831. (CoU. cit.) Milicianos na
côrle, e quaes mandou-se fossem compel/i
dos a servir nas guardas monicipaes. Av. 3. o

8 Novembro 1831. (CoU. cit.) Seus officiaes
na côrte mandou-se deixassem de deslacar.
Av. 6.° 9 Dezembro 1831. (Colt. cit.) Em
execução do art. 140 da Lc:i 18 Agosto 1831
mandou-se fossem exliJlctos todos os C01'POS,

logo que em cada 11m dos municipios se I ivessem
ol'gunisado as gU(L1'das flacionaes. Dec. 20
Deze1llb1'o 1.831. Seus officiaes, não sendo
eleilos para postos na guarda nnciooal,
mandou-se servíssem como suldados. Av. 17
Janeiro 1832. Seus officiaes deteroinou-se
poderem obler dispensa do serviço activo
da guarda nacional. Res. 25 Outubro 1832,
3rt. 8, S 6, podendo ser eleitos officiaes
desta, art. 23. Mandou-se não levar mais
em conla gr&tificação e forraaens a seus ma.
'. o
lores e aJudaotes. 2 Av. 4 Março 1834.
Mandou-se não pagar soldo a officiaes não
con6r~ados e illegalmenle providos. Av.
21 AbrJl18M. Mandou-se chamar a seniço

1lI
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na p:uarda nacional os que se diziãn nfficiaes.
sem apresentar patentes. Av. 25 Outubro
183ft. Sobre seus officiaes ficarem inteira
mente dispensados do serviço da ~lIarda

llaciooa1. Av. 21 Novembro 183.&. Os Alv.
16 Dezembro 1790 e 17 Dezembro 1802,
(lec]aroll-se cooliouarem a rpg:lIlar ae; refl)r
mas dos officiaes que da 1.' linua para ellas
passál'ão antes do Dec. 4 Dezpmbro 1822.
Res. 1.8,17 Outubro 1836. Morle de seus
officiaes que venção soldo communica-se ao
comm::mdanle das armas 2 Av. 23 Janeiro
1837. Todos os seus livros de ,'egisto man
dou-sc fossem guardados nas III sourarins
ondee comu se passaráõ as cerlidõp.s rt'que
rídas. Provo 23 Janeiro 1837. Seus officiaes
que vcncp.ssem soldo, e qnaes rnandoll-sg
fossem empre~ailos como instructores da
guarda nacional. Lei41, 20 Selcmbro 1 38.
:3rt. 3. Nas consulLas sohre reformas de seus
()fficiaes que houverem de subir á imperial
presença, mandou-se lJiio contar o lempo
<Iecorrido depois da Lei 18 Agoslo 1831.
Dec. 79, 14 J lIlho 1841. Os seus officiaes
não podem preferir os honorarios do exer
cito. Dec. 168, 14 Maio 18.4.2. Declarou-se
que os majorcs e ajudantes 'não lem direito
a aogmenlo de soldo pelos poslos a que
tiverem sido promovidos, fóra dos casos dv
art. 3. Lei 24 Selembro 1829. Av. 68, 11
Junho 1842. Dedal"Oll-Se que o ad. 4 Dec.
260, 1 Dezembro 181,1, não comprehendia.
seus officiaes. Av. 95, 5 Agoslo 18/,2. Decla
rou-se que certo capilão ajudante seu não
tinha dirpilo ii conlinunção de solelo ele lal
patente, por ler sido nomeado ajudante
anles do Dec. A Dezembro 1822, nelJas leve
accesso, e ficou-lhes pertencendo conforme
o al't. 3. Av. 98, 16 Agoslo 181.2. Cunli
nencias de scus officiaes são as mesmas que
aos de linha. Provo 8. 0 15 Fevereiro 18113,
S 39. Seus officiaes são com mandados pelos
commandanLes de armas. Dec. Reg. 293,
8 Maio 1843, art. 2, § 1. Sob e serem seus
officiaes, e quaes chamados para conselhos
de guerra, ou outras commissões do governo.
Res. 25. o 20 Março 1844, § 11, 5. Provo 23
Outubro 1849. (Dim·. 8252.) Seus livros
indices de officiaes na secrelaria da guerra,
2rt. 9. S2. Dee. Reg. 350, 20 Abril 1844
Seus officiaes que vencem soldo, fal1ecendo,
eommunicou-se na côrte á secretaria de
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estado. Av. 26 ~ovembro 1811h. (10m. 328.)
Seu' officiacs pudl'm, e qll<Jndo 5 rln muros
da juoclfls dl1 jll-liça mililar. D c. 410, 26
Junho 1,,[.5. Dec!al'ou-se como se deveria
procedeI' are. peilo de seu officines, a qllcm
aprovrilllu a anJl)i~li. de já Mal'ço :1841,.
Dec. 420,26 JunliO 1845. As viuI'as e filhos
de seus uffiei'te que da 1.' linha par'a elJas
passárflo, não sendo ainda offieia s. lem di
reilo ao meio soldo. Ord. 102, 10ullluro
18li6. Seus officiaes em qne caso serão 00
mead ", e como, para cunselbos ele g:uer
ra ue deserlorl:'s de fur.ilr.iros na aes. Provo
23 Oulubro 181.l0. (Diar. 8252.) Seus
officiae que não vencem soldo ão dis
pensado , requerendo, de todo o serviço
da p;uarda na(;jona1. Lei 602,19 Selembro
1850, a rI. 1h, § 5. podem S I' nomeacl os
oíJJciaes da l!uat'da I Dcionnl. e tIllaodlJ.
an. 56, Não ficarilõ prt'jlldicados, em 00
meaçflO e veucimenlos, O que o vencerem,
art. 136. D c. 722, 25 OUlubro 18ÓO, art.
2h § 5: 83, S2: 86. Declarou-se que Uol

capilão njudanl linha, e 'pol'que direito ao
soldo, dUl'iJlJle lempo Cjue exerceu fllncçúes
de memhro da assetllbléa provincial. Av.
10. 0 13 Janeiro 1851. Sens uffiuiaes qne
vencem soldo Olandou-se fossem sempre in
cluido' nos mnppas. Circ. 17 Fevereiro
1851. (Diet1·. 8(->37.) [ão foi conGrmada a
patente a um capil50, e porCJue. Av. :;:9
Outubro 1851. (Dicl1'. 88l~_5.) Sens olllcines
podem ser nomeados examinadores dos
cadele' e sargentos clf' linha. Av. 13 De
zembro 1851. (Dia?'. 8003.)

MILITAR: 11 jnrLdicção elos ministros de ju liça
é de sua nalureza indepelldrmle da aulol'i·
dnde mililar. Os mililares de linha condem
nados a p na ii primt'iro que a solTl'30 serão
despido de eus unifurl1les e privados das
honras. Ord. 24. Abril 1809. (Cott. Nab.)

(foro): nos proce- 5 a réos qne delle gazão
nos conselhos de guerra começava- c jnnc
taudo a deva a tiraria pela jnsliças urdi
na rias porque o privilegio do foro consisle
unicamenle em serem seol'Hlciados por
juizes 1 ililarCIl. Provo 4. Maio 1809.

MILITAI{: Jicenç'ls a elles se expedem pela secre
tr.ria dos negocios da guerra. Av. 30 Janeiro
1811.

conlra 05 que indevidamente l1savão de uni
formes e insignias mililares. Porto 10ulubro
181 L (B. Cant. Exlr. 1. O)

ausente no exercito em lempo de guert'a pele
jando com o inimi30 . ou pOl' semelhante
cau a fóra do logar para onde fór cilado.
ordenuo-se gozasse de privilegio de restilui
ção in integ1'Um. Alv. 21 OUlubro 1811, § 3.

recompensas honorificas se concedêrãll a cerlos
corpos qlle eslivelâll na batalha tia f/icloria,
em PorluGal. Dec. 13 Novembro 1813.

- as licenças a elles concedidas para eSludar na
academia re"l militar lil lIãu vencimento de
soldo. Av. 13 _ goslO 18tá.

incursos em crime de peculato declarou-se
terem perdido o foro mililar. - Vid. Áv.
28 Agosto 1815,

"

qualquer para ser cilado era necessul'io que
precedesse U formalidaJe de petlir-se licença
ao respeclivo general. Av. 4 Novembro
1815, annexo á Provo 23 Novembro 1825.
(Cott. Nab.)

(foro): a 11e subjeilos forão todos os empre·
gados nos hospi taes militares. AJv. 1l; Junho
1816, sec. 2. lil. 1, arl. 6. (Coil. Nab.)

a favor dos que partissem para resLauração de
Pernambuco mand\)u-se snspentl r, e não
instaurar causas eru que fos~ell1 elles aulores
ou l'éos. Dec.. 1.0 21 Abril 1817. (Coll. Nab.)
ido aos da exped ição do Sul. Dec. 1, o 22
Agoslo 1817. (Cott. cit.)
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MILITAR que sendo mandado a 111~11ma expe
diçiio fóra dos ('eioos de POI'lug:.1 e Algarves
desertasse de seos corpns, drpais da publi
cl1çãa da presente portaria mandoo-se
fossem considerados e punidos COIlJO oeser
tore~ em tempo de guerra, conforme o
art. 14. do reg. ue infantaria. Porto 5 Agosto
1817. (B. Canl. addit. 2.°)

(foro) gozavão os offi.ciaes, inferiores, cabos e
soldados de milícias. e quando, e como.-':'
Vid. Res. 26 Agosto 1817, (CoU. lVab.)

(foro) perdia-se pelo crime de resistencia que
constiluia o de Lesa Magcsladp. PI·UV. La e
2.'10 Se Lembro 1818. (CoU. Nab.)

- foi :lUtorisac1o um governndor e capitão general
a dar ]icencas, mas em casos tlluito raros e
de summa' urg.encia de que dp\'eria dar
conta, sustenlada lIssim a Urdo 11 Janeiro.
Av. 12 Fevereiro 1821.

os soldos concedidos ás mãis, mulheres, filh3s,
e irrnãas de miliLares se deverilõ considerar
pensões? - Vid. Rl!s. 28 Setembro 1822.
(Colf.. Nab. pago 38.4.) Res. 2.' 8 Fevereiro
1823. (CoU. cit.)

das proviócias: eslendêrão-se-Ihes os soldos e
gratificações dos da côrte. Dee. 11 Nuvem
hro 1822.

escola de ensino mutuo para os militares do
exercito. creou-se. - Vid. A ulas. (Côrte etc.)
Dec. 1 Março 1823, eLe.

sobre arbi lrariedades pnr alguns commeltidas,
inll'omeLlendo-se na governança em Cal'a
ve lias. Porto 11 Abril 1823, annex. Provo
17 Novemhro 1825. (Colt. Nab.)

der ãoose ordens, e quaes para regularidade dos
pro ce sos verLaes a seus réos. Circo 28
Abril 1823.

MILITAn: (foro): o~ que anlps de assentar prnça
tin'rt'ID commeltido criulf>S nno podem
nellt's goz<I-lo, sendo uas culpas r'met
lidas au cOOlprLenle mngi Irado licando
presos no~ corpos alé ,ealen.::I, conrurm6
a d ... lerminaci'io de 31 ~1:lio 1777. Res. 30
Agosto 18:23: (Colt. 1\ ao.)

que cheg;fll'1Se á côrte em serviço ou não, orde
nou- e apl'e~entasse-se na iolendencia da
marinha. Podo 1.' 10 Janeiro 18:24, S 3.
(CoU. Nab,)

todos os Brllsileiros são o1Jrigaclos a pegar em
armHS para suslenlar a ind"pendencia e in
te~ridade do Imperio e dpf"nde-Io de seU9
inimigos exLrrnos e iotel'oos. Co.ost. art.
1lJ.[>.- Vid. Cod. C,·im. ar!. 141.

(omeial) maior ae 21. annos tem volo nas
assPllJbléas parochiaes. ln 011'. 26 ~Iarç()

182á, Cflp. 1, § 7.-Vid. Ao. 13 Agosto
1~4.2. (Jom. 242.)

(furo): ão de sua competencia os crimes pura
mente mililares das p"::Iças do exercito
aciivas reformadas entretidas ou addidas; 6

da armada duranLe a paz; e lodos os crimes
milital'es e civis cOOlmeLLidos no exerci lo
de operações. praças investidas, e navios dI)
guerra, durante a campanha. Res. 26 Abril
1824. (RI'pc,·t. Cunho .ilfat. Foro n.O 1.)

casa de educação em S. Paulo para meninas
filhas delles. - Vid. Bispo. Provo 8 Janeiro
i825, etc.

os governadores de armas ordenou-se qne nas
informações sobre elles declarassem expres
samente lambem o diploma que os pre
tendentes tiverem, qual o mel'ecimenlo J 8

porque serviços. Circo 18 Março 1825.

de uma provincia doenle em oulra, de modo
que não possa marchar: como com elle 86

procederá. Porto 1.1 Julho 1825.
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1UL1TAR: ordenou-se que s6 podesse sahir do
porlo da córLe com pa~saporteda sp.crctaria
respetliva 00 do governador de armas, ou
para ser\il' em corpos destacados. Porto 31
Agoslo 1825. (Cott. Nab.)

- á familia de nm cabo se mandou abonar dial'ia
por oc('a~ião de sua pm·tida 1'1)1 expedição.
Porto 18 Novembro 1825. (CoU. Nab.)

- injurias, elc. dos absoh'idos em conselho de
~lIcrra pOl' crimes mililarf'~, como se prova
rião. - Vid. Conselho de Guer1'a. Pruv. 23
Novembro 1825, elc.

- aos em conselho por contrarios á causa do
Brasil mandou-se abunar soldo por inLeiro.
alé provarf'1ll o contrario. Provo 1.. 4 17 Do
zerubl'o 1825. (CoU. Nab.)

- accordou-se isenção de serviço militar dos
subclilos fraocezf's e b,'asi!eiros. Trat. 6
•lunho j8~6. art 6; e bl'ilannicos. Trat. J7
A~oslo 1827. al'L 5; o dinamarquezes, 26
OuLuoro 1828, arl. 8.

- provido em empl'ego civil não póde perceher
soldos, conforme o Dec. 12 .Janeiro 175/Í. c
Av. 30 D'~zembro 1.790. Circo 26 Junho
1828.

réo scolenci:1do a lrabalhos de fortificação por
1.IICOOS de 6 annos que vcncimenlo perce
LCI Ó, c como fornecidos; por mllis tempo
se610. e cumo excluidl.ls do servico, bem
Cl'IUO os condemnado por 3.· de;erção, e
porque. Provo 21 Março 1829.

d 'c1arllU-se não gozarem de pl'ivilegio algum
nas cansas civeis, sendo pOl' isso desneces
ar'ia licença de seus chefes pnra serem

cilaJus. Av. 3.· 25 Ag sto 1829. (CoU. N(lb.t

dc 1." linha I com xcepçlíc dos reformados
!t-'scOlprrgados lem conslanle impedimento

para ser juiz de paz, supplellle ou escrivllo
delle; nem p6de ser numeado ufficial de
quarteiTão. Dec. 21 Janeiro 1S30.

• I

MILITAR: spus requerimentos para licenças não
são altelldidos não viodo infOl'maclos pl'los
respeclivos cllefes. Circo 27 Maio 1830. (CoU.
Nab.)

- puramente é a jnrisdicção dos commandantes
~eraes e subalLernos dos dislrir.lus das pro
vincias do Imperio. Res. 28 Junho 1830.

- a atlrihuição de conceder-lhes cartas de seguro
em crimes civis. quando não o podiào os
auditores, compelia á juncla de justiça mi
litar nas provincias respeclivas. Res. 10
Selembro 1830.-Vid. Av. 28 Jalho 1831.

pôde prendeI' e em que casos os suspeitos de
crime, independente de culpa formada.
Cod. Cl'im. arl. 181.

pôde andar armado, e como em diligencia.
Coei. cito arl. 298. § 2. - Vid. Av. 2. 0 29
Julho 1831. (CoU. Nab.) Instr. 29 Novembro
i831, § 8.

seus crimes puramente mililares continuão a
ser punidos na fórma Jas leis respecLivas.
Cod. cito art. 308, § 2. Cod. Proc. art. 8.
324. Reg. 120, 31 Janeiro 1842. art. 240.

(foro) declal'ou-se não gozar um individuo, a
tilulo de ser lenenle de um dos flancos da
forlilicacão da cidade do Rio de Janeiro•.
Av. 8 Jl;nho 1831.

nenlJUm privilef;io lem que o isente de ser preso
em flagrante por qualquer cidadão, anles "O.
deve ser, á vista do Alv. 21 Oulubro 1763.
Av. 1.025 Junho 1831. (CDU. Nab.) - Vid.
Av, 3.· 28 Julho 1831. (CoU. cit.)

(foro) não linha nos crimes PQliciaes. e porque.
Av. 3.° 28 Julho 1831. (CoU. Nab.) Av. "V
iO Novembro 1831. (CoU. cit.)

(10 exercito e armado em servico activo não é
ali lado na ~uarda nacion~J.·Lei 18 Agosto
1831. art. 12, § 't.-Vicl. Res. 25 Olltccbl'O
1832 J art. 5.
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MILITAR: sua correspondencia com o governo.
- Vid. Ch,c. 27 Setembro 1831.

- procp.ssado civilmente quando deva ser preso,
officia-se para esse fim á respectiva antori
dade mililar. e porque. Av. 3.° 2/, Outubro
4,· 10, e 6.° 17 NovemLro 1831. (CoU.
lYlIb.); communica-se a pronuncia para
os seus eD'eilos. Av. 5 Novewhro 1831.

- declarou·se que certos revoltados C1evião ser
jul~Hdos no logar do crime.-Vid. Av. 1
Novembl'o 1831. (CoU. l\'ab,)

- aos conselhos de inveslip;ação nos seus crimes
de resP.lJnsabil'idade pertence a fOl'mação da
culpa. Cod. Proc. art. 155, S 3. Reg. 120,
31 Janeiro 18~2, art. 2.40.

(empregado) é accusado no seu foro pelo;
crimes do emprego. Cod. Proc. art. 171,
S 1, Reg. 120, cito ad. 2.40.

- mutilado ou inlJabilitado premaluramente na
guerra mandou-se preferil' para gual'da e
porteiro das academias mi lila r tlde ma rinha.
- Vid. Dec. Estatutos, 22 Outltbro 1823.
art. 200.

- seu juramento do reg. de 1763, para os omciaes
fui modificado. Av. 15 Fevereiro 1834.

quando pronunciado por crimes civis ou sen
tenciado pelo jury , cOIDmunica-se direcla
mente á reparlição da guerra. Av. 23, 24
Abri11834.

que usar de empenhos para deferimento de
suas prelenções será, e cumo punido, 2 Av.
6 Outubro 183.4. .

- não pôde, e porque accumular empregos civis.
Circo 2ü Novemuro 183.4.

seus crimes quaes purame-nte militares dec1a
- rnu-se. Provo 20 Outubro 1834.-Vid. A.v.

i5 Fevereii'o 1837, S4.

MILITAR do exercito e armada I'('ccbe passa
porte pela respectiva secretaria de estado.
Ueo. 2 Maio 183ô.

- fica sendo, e como tal deve ser punicla o qlle
sendo recrutado e asselltando-se·\he praça
recosar jurar Lantleira:i. Av. 10 Ouluuro
1836.

que pl'estasse, e para que fim I'e!evantcs ser
viços se manuou, e COill0 promover. Res.
43, 15 Outubro 1836.

pronunciado cm crime civil não tem (oro pri,'a.
tivo. Av.15 Fevercit'o 1837, § õ.

- não p6-ie eotrar nas e taçõcs publicas e casa
do minis~r'), sem os seus unií-H'wes. A". 22.
Fe\'ereiro 1837.

- revogou-se o Av, 2 Janr.il'o 1837 c orclenou-se
que [ussem os l'eos julóado~ nu 100a1' do
crimp. 011 do dUlllieilllJ, cUllful'lI1e o Cod.
Prot::. art. 161,257, e CUJlO. Av. 19 Juuho
e 1.0 Julho 18;)7.

- nos casos cri nes em que perde o (o o é reco
lhiJo e consel'vatlo nus quul'leis ou rorta
lezas, á di~posiçi\l) dos LUaf.íistrutlos civis,
alé senLullça dclilliliva, para ser cntão
removido para a cadêa, COUl baixa (lOS

poslos, se~ulld() :I Provo 7 A~llSlo 1837. Av.
20 Circo 23 Av. 29 Agoslo 1837.

excilou-se a ouservancia da Ord. do dia 13
MaiO 1833, que prnllibe que eJlp.s se apre
sentem á paisalla, fi fdllar !>obl'c objectos de
serviço ao minislro e ql\arld-~euerul. Ord.
do dia 2L Selelllbru 1.s37. tJurll. 210); e
àos quadl'is e c\lrpo; dI:! guarda. Av. 1.1
Janeiro 1 3~. (Jom. 13.)

aulol'isou-se o govl'rllo a rnaullar p31'a com
elles, no caso de reuellião, ouservar ns leis
militares (~m tempo dt: g"l'rra. Res. 01, 24
Olltubro J838, executada pelo Reg. 23. 0 2lJ
OUtUUl'O 1838.
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MIL1T \R: 3S ~enlenças de morte contra elles pro
feridas não SI} ex cutão, <cm que SUUflO ao
}Jodel' moderador, apezar do Dec. 24 Oulu
bro 1838. Av. 26 Março 184.0. (Jorn. 91. )

seus pagamentos de soldos devem fazer-se nas
províncias em que se acharem. Av. 13 Se
tembro 18ll1. (jom. 236.)

seus soldos, reformas e gralificações pagã o, e
como novos direilos, etc.- Vicl. Novos. Lei
2lt3, 30 Novembro 1.8M, Tab. S4.

das sentenças profer' das no seu foro não bn
revisla. Lei 201, 3 Dezembro 1SÚ1, art. 90,
S'2. Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842, ad. 464.

entrado em rebellião ou sedição é julgado
pelas leis e tribuna s militares. Lpi 261, cito
art. 109, Reg. 120, cito art. 2/,5, e como.
-Vicio Pl'ov. 5 Selemb1'01843. (Jo1'Tl.249,)

nenhum em regra geral póde accumular duas
g:raliúcações. cooforme a Tilb. 28 Março
1825. Av. 26. 0 26 Março 1842.

amnisliado nfio tem direilo ao pagamento àe
soldo pelo tempo em que estiver ausenle
do sprviço por crimes puliticos, o s6 desde
a elJeclividade da amnistia; bem como os
deserlores perdoados-segundo Ges. 6 Ou
tub.'o 1835 e 7 Agosto 18lJ1. Dec. 155, 9
Abril t8h2.

envolvido em rebellião cm a qU:JIservi.o, como
é pag;o de. olclo, e com qne desconto. Provo
iS Abril 1842. (Jorll. 13ô.)

- õrclenou-se que era indevi.do pagamenlo que
.fizera de 5 por cenlo dp. soldo, em virtude
de lei pt'ovincial. Oi'd. 7 Outubro 1842.
(Jom. 276.)

seus diversos vencimentos marcáruo-se. Dec.
lnslr. 263, 1.0 Janeiro 1843.

MIL1TAn.: seus vencimentos como se conlão,
quancl<? s ne depui' de começado o mez.
Ord. 40, 14 Julho 18á3.

seus vencimentos de campanha declarou-se'
não eslarem sllbjeitos il contribuição ex
trllordioal'ia. Lei 317, 21 Outubro 18lt3,
ar't. 23, § 2. - Vid. Av. 6 Março 1845.
(Suppl. Jom. 97.)

réo quando p6de com outros ser, e como jul.
gado em t'Im mesmo processo. Res. 25.0 20·
Março 1844.

seus requerimen tos e represon tações devem
snbir pnr i.ntermedio do respectivo chefe.
Av. 29 Março 18M,. (J01·n.89.)

seus recibos não pagão se11o. Av. 20. o 1 () Fe·
vereiro 18ft 5.

como e quando tem pnsao de homenafrem.
- Vid. llomenagem e Av. 27 AlM'ÇO 18/,5.
(./01'11.1.19.)

presos militares doentes da fortaleza ele Santa
Cruz mandou-se fossem rerneUidos para o
llOspilal da guarnição. Av. 6 Março 1845.
(Srlppl. Jom. 97.)

não 'póde ser correlor. Dee. lJ17, 1ft Junho
18L15, art. 3.

os presluen tes não podem conceder-lhes li
cenças com. pt'azo maior de 3 mezes e só
com vencimento de meio soldo. Av. 1.03,
25 Setembro 1845.

que com licença acabada pel'manecer nas
pro"incias sob qualq~lCl" prelexlo, excepto
moleslia grave juslificada, é mandado pren·
der e sef!.uir ]00-0 para. o seu coroo. Circo
29 Outubro 1.84 5. ~

reformado conforme fôr expresso no Decl",eLo·
sendo despachado eotra logo e. como D()

gozo das llonras, soldos e vaotagens, con·
forme o 1)ec. 15 Maio 1821. Circo 16
Outubro 18lJ6. (Gaz. OU'. 44, "ot. J.)
Prol'. 26 dilo. ~~az. cito óa.)
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MILITAR: drlermioou-se o que se devel'á observar
a respeilo de lransporle de SO<15 familias,
que tivE'rem de segiJir em serviço de nmas
para ouiras províocias. Av. 176, 1á De
zembro 18ú7.

- suas licenças de favor dno direito á percepção
de Lodos os vencimentos e a contar tempo
de serviço. Circo 72, 13 Março 18á9.

- 1'60 sentenciado a 6 :10005 ou mezes de prisflo
que alimentos e ve 'luario vence; o é ex
c1uiuo do serviço militar. Provo 206, 1ú
Agosto 18119.

- dec!nrou·se dever ser processado no fOl'o com·
mum um offieial réo de fa]siflcoç;lO de
firma pOl' nIto ser esle crimp. pnrameote
mililar. Av. H.o 1'1 Fevereiro 18.50.

aos que aclivamente servirem em qualquer
parle do IlDperio, em quanto a ordem pu
hlica esliver allerada, foi o governo auturi
'sado a dar mais a gratiflcaçãn da 3." pade
do soldo. Res. 5ú2, 21 Maio 1850, arl. 6.

quando e como possa ser promovido a alferes
ou 2.° tenenle. Lei 585,6 Selembro 1850,
ad. 3, executo por Dec. e Reg. 772, 31
Março 1851, art. 3, 6, 28.

- réo: de peza com seu curativo embora exclui do
do seu corpo perlence á repartição da
guerra. Av. 207, 15 'o\embro 1850.

-'- menção hOOl'osa dos que se distinguirem, é e
como, e por quem feita no boletim das
operações dos corpos do exerci lo em ope
raçó 's. Dee. Inslr. 762, 22 Fevereiro 1851,
art. 10, S7.

nas guias qUE) !;C lhe. ).assarem nã{) se devem
declarar as t:-- i " j'" tellbiio sido liqui
dadas polas 'I' '~l)Il.rq i...... , conforme a Circo
6 Agosto 18,11 . 1 1."IJ, 22 Abril 1851.

MILITAR: pres senlenciado ou em procesRO não
deve saltir d'l prisão, salvo para comparecer
em j.uizo, e como. Av. 153, 12 Maio 1851.

sobre a prisão de um official pronunciado no
pnlaciodo rresiclenle.-Vid. 2Al.1 9 Agosto
1851, e parecer <l!lJlexo. (Dia/·. Sí73.)

que em tempo de guerra externa commcll r
os ·rimes designados naL'i 562,2.Tolho
1850, como sert! punido. L i 631, 18 Se
tcmbt'o 1851, arl. 1. § 5; quando como
militares serflO processado e puniJos os
paisanos, § 6, 7.

do serviço militar accorc1on-se scrião iSf'ntos
o snbdilos do [lrugnflY. Tl'ul. 12 Outubro
1851, act. 6. (Diul'. 8857.)

(uso) objecL06 a lIe destinados declaráriío-se
conll'abanoo de guerra. Trat. ciL. art. 11.
(DiaJ'. 8 57.)

não póde receber do commandaoLc ue armas.
milS do governo, licença pilra aceitar em
prego de oulra rpparLiçiio.- id. Av. 17
Otttu&1"O 1851. (Dia/'. 8830.) Circo 260, 29
Outubro 1851.

mandou-se continuar a pagar aos r formados
que não apresenta'sem suas p. tenlps, co
brando-se porém, e como o sellr) e élil'eitos
de 5 paI' cenlo. A\'. 24 Aiarço 1852. (D~ar.

S95á.)-Vid. Av. 26 Junho 1852. (DLar.
9027.)

que rôr lhesoureiro ou recebrdor, almox<ll'ife,
elc., é responsa ... el conforme o Dec. õ De
zembl'o 181.9. Av. 21 Abril 1852. (Dia7'.
8972.)

não paga dil'eilos de 5 por cenlo das gra
tificacões de excrcicio, confol'me a OrrJ. 11
Julb~ 1842. Av. 21 Agosto 1852. (Diar.
9083.) .
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MINERAÇÃO

MINERAÇÃO: mina depl'ata e chumbo no Ahal!"
thé para explorar-se derão-se recommen
dações. Av. 2ft Outnbro 1811. (CoU. O.
P,'.) Provo da mesma data. (Colt. Nab.)
Vid. Av. 12 Oulub,'o 1812, infra.

MI EnA CÃO: minorárão-sc, e como as penas
im,;osla ao e 'cravos que fussem ent~onl~a
dos com instrumentos de mineracfio.-Vld.
Esc1'avos. Diamantes. Alv. 20' Setembro
1808.

declarou-se não serem rccrutaveis os homens
eslabC'lt:'cidos com filZenda de minpração cm
Minas Geracs. Av. 18 Janeiro 1809.

- so1>re acqulslçao de uma mioa ele ferro per
tencellle em Minas a proprietario que a não
queria vender. Av. 7 A!.>ri11S00.

exlracção da mina de salitre de Tatajuba em
Minas Ceraes, mandou-se suspender. Provo
á." 2 Maio 1809. (CaU. Nab.)

salarios se mandou, e como satisfazer aos mi
neiros Sueco~ vindos para a provincia de
S. Paulo. Dec. 10 Dezembro 1810. (CoU.
Nab.)

minas deouro, prata, chumbo, azougne e ferro
em Minas Geraes: mandou- e examinar o
que lhe respeilass , Av. 5 Julho 1811.
Vid. Ato 24 Outu6,'o 1811, inf7'a.

commol'cio e agricll1Lura da provincia de
Goyaz animárào-se, concedendo-se como
})remios poslos de 2.' e 3.' linha e isenção
de serviço aos socios de companhias esla be
lecidas. Cart. Reg.·5 Setembro 1811, para o
Maranhão. C. Reg. 11 Ago to 1813. (RepC1'l.
.Gunh. AIal. Mineração); para i\lallo Grosso.
-Vid. Companhia. C. Reg, Esta!. 16Janeiro
1817, o para Minas Geraes.- Vid. Campa
llhia, clc., C. Reg. 12 Agl)5tO 1817, allXi
liadas. e como com 100w; 1'5. meosaes.
Dec. 7 Setembro 1820. (CoU. Nab.)

- mina de cobre do I o1Jeionado, e enxofl'e e ferro
de Anlonio Pereira. Provo 24 Outubro 1811.
(CoU. Nab.)

minas de cal'vãn: indagações sobre sua exis
tflncia no Brasil, ordenárão-se. Av. 27 Fe
vereiro 1812.

mina de Galena do Ahaelhé em Minas man
dou -5e explorar; e applicação de operarios
mineiros eslrangei ros. Av. 12 On lu uro 1812.
Av. 29 Marco 181~. Av. 9 Julho 1813.
Vid. Av. 21 ·Nol.'emb7·o 1813. Av. 21 Abril
1815, sobre cuja execução Av. ,31 Maio
1815. Av. 22 AgosLo 1815.

- mina de estanho de Parapeba em Minas: man
dou-se examinar seu melaI. Av. 25 Agosto
1813. Av. 5 Outubro 1813.-Vid. Av. 21
Novemb7'O 1813.

de ouro: ;IOS seus mineiros se ampliou o privi
legio concedido sobre execuções aos que
possuião trinla escrDVOS. Alv. 17 Novembro
1813; declal'. por Alv. 8 Julho 181ge 28 Se
tembro 1820.- Vid. Res. 24 Maio 1820.
(CaU. Nab.)

datas della m:mdou-se não fossem concedidas
nas terras auriferas dos Indios Croatos em
lHioas. Av. 27 Setembro 1814.

miM\ dos sertões do Espirito Santo e Minas
mandou-se explorai'. 2 Carl. Reg. !J De
zembro 1816; emolumenlos de carlas de
datas e dos tilulos dos guardas móres. Provo
11 Fevereiro 1818 (Colt. Nub); ag,'adeceu-se
á compaohi:l de Minas a ofTF'rLa de 29k dia
mantes. Provo 11 Agosto 1818. (Colt. cit.1
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MiNERACÃO.
1\IINEUAÇAO: Minas de ouro em ~Iinas Gernes

em lerr.lS devolulas; mandou-se suspender
medição ('C d, tas, e repnrtiçào de aguilS,
porque o govern,) pretendia fazer explo
rações. Ay. 30 Março 1817.

A rcspeitu rhs fianças dos despachos de es
crayos sahidos da corte para logllres confi
nantes de lE'rrns minera~s, c das quaes
muilas exisliào por clesobrignr. ncs. 9 Julho
1821. (CoU. l\'ub.)

- Individuo que enlre outros serviços npresen
tava ter entrado com rtcçóes para a cornpa
nbia de mineraçãl) ue Cu, aLá foi élgraciado
com afficio rle conlador e diEtriLuidor ll;eral.
Res. 2." 28 Julho 1821. (Golt. Nab.) U

Objectos de llJinas ficárão pertencendo á se
cretaria de estado dos nCll;ocios do Reino.
Lei Consl. Porlo 18 A~oslo'18:2'1, § 2; mando
obs. pela Lei 20 Oulubro 1.823, art. 2.

- Faculdade concedeu-se a dous parliculares para
lavrarem Das marl?:ens do corrego da Ven
tania, por e~paço de meia le~ua no Rio Pardo
lermo da villa do Fnnado em Minas. Porl.
22 Maio 1823. (Golt. Nab.)

Laboração de minas e estabelecimento de fa
bricas minel'aes nas pr'ovincias mel~llireras

devem os presidentes promover. Lei 20 Ou
tubro 1823, art. 24, § 9.

de ouro e outros melaes permillio-se a Eduardo
Oxcnford em Minas por meio de estabeleci
mento como organi:;ado. Dec. 16 Setembro
1824.

Minas de ouro e melaes nas provincias do Es
pirilo Sanlo e S. Pedro do Sul tl oulras em
que as houvesse, se mandou conceder fossem
exploradas, e como concedendo-se repar
tição e medição dos terrenos descoberlos,
observadas as ordens e regimenlos de mi
neração, e com que obrigações aos mineiros.
Dec. 17 Setembro 1824.

III

_IINEll.AÇÃO: Minas de ouro se permillio ao
capitão mór da villa de Valença explorar, e
com que ohri~flçõcS. Porto 3.' 25 Setembro
1.824. (Goil. Nab.)

Mandou-se que o r<'gulamE'nto para concessão
de lerras clado á prol'incia do Espirito Santo
fos e extensivo a ~linas Geracs. Porto 3 De
zembro 1824.

A' província doEspirilo Santo declarou-se que
a expedição rios litnlo~ de guardas móres
uas lerras mineraes pertencia à secretnria
do governo. Porl. 2.· 10 Janeiro 1825.
(CoU. Naú.)

de ouro, prata e oulros melaes: sociedade delta
em Minas Gerae J1erroillio-se a José Ale·
xandre Carneiro Leão, organisar em Lon
dres, e como. Dec. e Cond. 3 ~larço 1825.
(GoU. Nab.)

do Rio Doce, para estabelecimento de lima
sociedade representada por José Alexandre
Carneiro Leno, e seus socios. e como. Dec. e
Estat. 6 Maio 1825.

Acanlelárão se abusos, e quaes das sociedades
que para ella .. e permittio formarem-se em
Londres. Dec. '12 Acosto 1.825.

Suas sociedades fMiio isentas do deposilo
ordenado nas respectivas concessóes, de
qunnlia de cem conlos dI) réis. Dcc. 10
Maio 1827.

actual: nas comarcas em que a bouvesse man
dou-se que o ouro em pó circulasse como
mercadoria até a quanlida.cle de iO/8. Lei
26 Outubro 181.7, arl.2.

em terrenos diamantinos.- Vid. Diamanles.
Res. 25 Outubro 1832, ar!. 10, 1J, 15.22.
Res. 37.&, 2hSetembroi845. Dec. Reg. 405,
17 Agosto 1846, alter. por Der. 51,3,5 De
zembro 1847.
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lU ERA çÃO: Snas fabricns ficárão subjeitas, e

como ás leis geraes das execuções. Lei 46,
ao Agoslo 1833.

- Vie], Companhia. Lei 59, 8 Outuhro 1833, 3rt.
5, S 3, para cuja pxccução. Ord. 5 Delem 
bro 1833. (.lfan. CoU.)

- A sociedade de Congo Socco no seu imposto
foi i~uillacl a ás çle mais por Lei 586, fi Set.
50, art. 10.

- das lavl'as da Candongn em Minas Cernes per
millio·se pflra faz~~·se fOI'mar sociedade.
Dec. 27 Maio 183á.

- de S. Panlo: com ordenado de seu director
gpral, lI11ltlrisUlI-se despeza. Lei 40, 30u
tubr'o 1834, ad. 23.

- um corpo de mineiro, pontoneiros esapadores
se mencionoll na organisação do exercito.
Dec. 30. 0 22 Fevereiro 18;19, art.i. H, 17.
Lpi 85,26 Splcmbro 1839, aI t. 2. Lei lá9,
27 Ago:,lo 181,0, ar!. 2. Uec. PI. 167, 14
~lai(J 18[12,.§ 7. Dec. e PI. 301, 27 Maio 18113,
S12.

- de.pezns com a exploração e verificação da
mina de carvão de pedra em Alagôas lIuto
risoll-sc. Lei 10S, 26 Maio 18!tO, art. 21.
Res. 158, 18 Setembro 18!10, Tab. A. S 2.

o ouro Ó p::lgara na casa da moeda o direilo
de s 'nlroringem nn CflSO de haver pn~o 05

emioeração. Ord. 263,17 Novembro 1.840.

arrendamentos de lavras a longos prazos para
llIiller,lçào de ouro não são pcrmillidos,
devendo aquellas ser nproveitauas pelas
proprias pes oas a quem forão concedidas.
Ord. 51,18 àlarço 181:7.

- mina de prata exi -lente cm uma das províncias
do Sul permillio-se a om particular explo
rar c corno, em conforL111dade da Ord. L.
2, lit. 3ú. Av. 21 Selembro 134.8. (COI'.
lUcre. 2tJ2, 2.°)

MINERAÇÃO: impo. to de 2:t/J se mandou, e como
cobrar de cada dala mineral e dn sna rali
ficllç:io, e medição. Lei 51!c, 28 Olllubro
13ú8, :Irt. 33; guardas mól'es sub,liLuidos
Dns pl'ovincias em qne se decllbrirem minas
dI' ouro, onde 050 residir o gnal'da m6r
gernl, sào nomeados pelos presidentes,
ad. 3h.

não é extensiva aos estrangeil'os a licença e
privilegio para exlrahir ouro. Av. 1.32, 111
Maio 1849.

do onro em tenenos diamanlinns: sobre ella
dnvidas solvêrão-se. Ord. 226, 19 Setembro
18119.

terras dP.voll1tas qnE! se venderem: ncno sempre
subjeiLns ás di:posições dns lei.; re~pecLivas
(Iu<le~qner minas que ncllas &e descobrirem.
Lei Gal, 18 Selembro 1850, art. 16, § 4.

ou explora~ão de minas e tenas mioeraes,
excepto a do sal gemma, roi prohiLida nos.
presídios do Arnguayn; procedendo-se, e
como logo qne se de~cllLrirem. Dec. Reg.
750, 2 Janeiro 1851, art. 70.

- minas de onro'de Malln Grosso, no Paraguay,
se concedeu a particulares explorar e sob
que condições. Dec. 794,7 Junho 1851.

a um particular em Minas prrmillio-se lavrar
em suas lerras, obrip;ado porem ao cum·
primenLo do ar'!. 7 Lei 21, Selembro lSú5.
Av. 6 Selembro 1851. (Dia)'. 8796.)

exploração de minernes existenles no Rio
Grande ou J\ra~l1ll)', e seus amuentes con
ceoeu-se e sob 4ue condições. Dec. e Cond,
887, 18 Dezembro 1851.

concedeu-se e sob que condições lavrar minas
de prala e co re em S. Pedro do Sul e
Santa Catharinn, e COI1)O por meio de so
ciedade. Dec. Cood. 893, 27 Dez.embro.
1851.
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MINEnAçÃO: minas de c3r\'iio, pedra calcaria,
ferro. chumbo. cohre e qnnesquer outros
metaes ainna preciosos permiltio-~eexplo
rar e abrir â compf\nbia np caminbo de rf'rro
em Pl'rllnmuuco. Orc. 1030,7 Agosto 1852,
art. 30 (Diar. 9093.)

- Vid. Mais os "especlivos rnine,-aes. Companhia.

MINERAES acb3dos cm excavações que fizesse a
compllnllÍa da esLrada de ferro na provincia
de S. Paulo, ficál'úo-llJe pertencendo. nes.
6[/,29 Oulubro 1838, nrt. H.

um desconhecido nchfido em um olbo d'llgna
na frep;uezia de S. Simão do municipio da
Casa llr3nca em S. Paulo manJuu-se exa·
minar. Av. 26 Agosto 11:l!17. (Getz. OfT. 1.01,
voto 2.)

chamado U,·áo r1escooel'lo no municipio do
Palrocinio em Minas remetLeu-se no mllsPo
ela côrte. Av. 12 Fevereiro 18á8. (Gaz.Off.
36, vol.3.)

Vid. Os respectivos minemes. COlllpanhia. lIline
l'oção.

MINERALOGI \.- Vicl. Cuno. Bcs. 5.' 30cllu6,·o
1832, etc.

MINISTROS logac1os em DnmCI'O de tres deve Ler
o consc1ho supremo militar. Alv. 1 Abril
1.808, S 7.

•
despachados que com prf'Lf'xtos aIfecta cios nflo

tomarem posse dos )0,:;"1'('5, mandou-se
fosspm processados. A-r. 29 Agoslo 1810.
(D. Caril. addit. 1.°)

- eITeetivos da casa dn Supplicação de Lisboa e
casa do Porto. - Viã. CaSll da Suppticoção.
Alv. 13 Maio 1813, decl. por Alv. 15 Se
tembro 18111.

MINISTROS l0gados exi tl'nles srde l'ocnlltc de
vem-se C(lnSerHIl·. Para ser Vi~fll io geral,
provisor, e oulros millislros (>ccle~iasllcos

não se f('quprrm ordens sacras.-rid. Re3.
Cons. 6 JUllho 1851. (B. Cal'1l. addit. 1.°)

que lã·o visilar as comarcas. - Vi (1. POI't. 2.
29 Df'zI'1/Ib,'O 18 ~O, e 27 OUlllbl'O 1820.
(Ind. Alb. Ministro.)

em corrc·ição 011 djli~f'l1cia que aposrDtadoría
pprce\wlll. - Vicl. AposelltadOl'i((, e Lei U
!IIaio 1.821, etc.

da casa da Supplicação do TIio de Jnnf'iro.
Vid. Casa, ele. A\". 1.0 16 A~osto 1828, elc.

<lo supremo trionnal de justiça: Jos spus crimes
e erros de "IDeio conhece esle. Lei 1H Se
tembro 1828, art. 5, § 2. C. Pr. arL 155,
§ 1.

foi revogado o Alv. õ Janeiro 1757 na pal'le
em que pruLibia re~peita-Ios sendo accio
nistas de companbias mrrc:lTlLes nas cansa!!
que a estas re:;peilassem. Lei 2ft SeLembro

11:l28.

seculares e ecclesillsLicos e dos tribunaes, qno
sel\o pflgarião da~ cllrtas.- Vid. Sello. Tab.
S Outuoro 11:)33 annex. ii L. cit. 59. Iostr.
14 Novembro j 833, art. 11.

ISTROSdip] omalicos ou eOlbaixlldores hritan
nicos que in~crencia linklo na nomeação e
remoç;lo dos exi tenles juizescomervadores.
Trat. 19 Fevereiro 18l0, art.tO; favores,
honras, immunidades, privilegios e isenções
suas, art. 11; sua chamada 011 despedida
accordou-se, sem precedel' rompimento,
3rt. 31.

e embaixadores ausentes: como se procederá
em suas citações.-Vid. Legações. Alv.21
Outubro 1ti11, § li.

6S'
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Mi ISTROS diplomaticos enlre Porlllgal e a
França: eslabeleceu-se, em consequencia
dos vincul 5 de amir.ade subsistente, a base
de uma perCeita reciprocidade de I'elaçiio
e commercio. l~jusle... Julho 1814, cm
Parlo 16 Setp,mbro 1815. (CoU. Delg.)

nacionaes recr])ião leis da typographia nacio
nal. Av. 13 Fel'ereiro 1816, annex. Porto
30 Outubro 1824. (CoU. Nab.)

narionars para seu pllOllmrnto ue orclenados e
desper.as fixou-se o cnmbio em 67 1)2 di
nheiros slprlinos por 1:t/>, enfre Londres e
Lisho'l, e com as mais ao par. Dcc. 4 Maio
1820. (CoU. Nab.)

nacionaes liverão Iixf\ção de fardas verdes.
Dec. 6 Dezembro 1822.

l)lenipotenciario cm Londres em commiFsões
importantes foi nomeado com 7:'200;jj) de
orclenauo. Doc. 8 Janeiro 182lt. (CDU. Nab.)
Enc::lrregaclo de negociosnosEslados-Unidos
da America foi nonJeado, e com que orrle
nado, al'anço e ajuda de custo. Dee. 3.° 21
Janeiro,1824. (CoU. cil.)

e embaixadores são pelo poder executivo no- •
meado. Consto ar!. 102, § 6.

ao encarregado de negocios junto de S. 1\1.
Chrisl. elevou-se ordenado, avanço e ajuda
de cuslo. Dcc. 25 Agoslo 182!a. (CoU. Nab.)

nnci nnes na Europa passarao a ser pagos
pelos corrcspondenlrs do banco do Brasil,
conl'orme o Dee. 4 Maio 1820 supra. Porto
26 Ago'lo 18211 (CoU. Nab.); para cuja xe
cuçào. PI'OV. 1." 18 Fev reiro 1825. (CoU.
cit.) Porto :1." 15 Oulubru 1825. (Coll. cit.)
Ao oviado exll'aordi nario e pleni polenciario
em Londres mandou-se dar ordenado de

. :GOO . D c. 2. a 19 Oulubro 1825. (CoU.
cit.)

MINISTROS diplomaticos: sobre a inval'fto da
casa do encarrclTado de nl:'gocios dos Esta
dos-Unidos da America, para intimaçiio de
despejo, declarou-se haver, e porque
violação elo direilo das genles. - Vid. Av.
11 1100'ço 1826, amwx. Av. 27 Julho 1829.
(Coll. Nab.)

e embaixadores frnncezes de que favores gozão.
Trat. 6 Junho 1826, aJ't. '2, seu chamamento
ou parlida indica rompimento enlre osdous
governos, art. 7; com Inglrzcs 17 Agosto
1827, ar!. 7. Prussianos. TraI. 9Abril 1828,
art. 3, 5. Dinamarquezes. Trat. 2ô Oulu
bro 1828, nrt 7, 10. Amcricnnos. TraL 12
Dczembro 1828, arl. 27. HoJlandeze . Trat.
20 Dezembro 1828. ar\:. 12. POl·luguczes.
Tmt.19 Aiaio 1330, m·t. 2,6. Ul'uguayos.
Trat. 12 Oulubro 1851, art. 2. (Dim·. 8857.)

ao encarrcgaào de negocio junto á Dieta Gel'
m:mica em Frankfurt deu-se ol'denado de
h:OOO:t/J. Dec. 9 A1ri\ 1827 (CDU. Naú.);
ao pleoipolenciario 1Jrilannico se mandou
oIl'el'tar em diamantes 3:820./)), pelo ajuste
e firma da convenção sobre aboliçflO da
eseravalura. Dec. 19 Maio 1827. (CoU. cit.)

contas de suas despezas no lhesouro.- Vid.
Dec. Illstr. 23 Janeiro 1829, m·t. 4.

e embaixadores estrangeiros: quem violar suas
immonidudes. como sera punido. Cod.
CI·im. art. 75.

enviado exll'aordinario e ministro plenipoten·
cinrio foi, e com que vencimentos nomea
do para França.- \lid, POI't. 18 Dezcmb,'o
1H30. (Coll. Nab.)

•
esfrangeiros: omciou-se·lhes para providencia-

rem que sens marinl1eil'Os riO pôr do sol
estivessem a b~rdo. Av. 3.° 23lVlarco 1831..
(CoU. Nab.) .

estrangeiros nil lem direito a exigir medidas
exlraordillul'ias. em CrlSO :""dinarios, para
punição de crimcs comm ·L~i<.los em seus
concidadãos. Av. La 30 Abril 1831. (CoU.
Nub.)
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MINISTROS e embaixadores podia a re~encia em
minoridade nomear. Lei 14 Junho 1831,
lll't 18.

nno se admillio a prelençao elo encarre~ado

de Dinamarca a que lodas as pessoas de sua
fnmijia, por um cerlificado seu, fossem de
claradas isenlas das leis do paiz. Av. 2.° 13
Julho 1831. (CoU. Nab.)

um encarregado de negocias inlerino foi demil
tido e mandou-se que entrasse no lhesouro
com as quanLias recebidas em virtude da
nomeação ... Av. 5.° 27 JUlllO 1831. (CoU.
Nab.)-Vid. Av.1.0 3 Agosto dito ill(ra.

seus cargos não são vilalicios, mas de mera
confiança; e amoviveis se~undo o uso das
nações.' Av. 1.°3 Agosto 1831. (CoU. 1)ab.)

ordenou-se não fossem apalpndas na côde as
pessoas que por certificado mosLrassem ser
domesticas e servidores dos ministros e en
carregados de negocias estrangeiros. Av.
h.o 18 Agosto 1831. (CDU. Nab.)

nacionaes: sobre o comportamento do ex
lraordinario e minislro plenipotenciario em
França.-Vid. Áv. 3.° 16 Setemb,'o 1831.
(CDU. N(lb.)

correspondencia sobre desavença com nm of
Iicial inglez que foi malLratado no Hio de
Janeiro. - Vicl. Nou. 30 Setembl'o 1831.
(CDU. Nab.) Av. 5.° 8 Outubro 1831. (CDU.
cit.) Av. 7.° 17 dito. (Coil. cit.)

nacionaes são pagos directamente no Lhesouro
publico por si on seus procuradores. com
allenção ao cambio direcLo dos paizes em
que estiverem servindo, e na sua falta calcu
lado pelo de Londres, conforme Lei 15 De
zembro 18.,30, art. 1.0. Lei cil. h Outubro art.
110.

que aLlesLados ~ cerlidões passaráõ aos estran
geiros. e com que f~. para llaturalisar-se.
Lei 23 Oulubro 1832, art. 5.

MINISTROS diplomaticos nacionaes: foi o governo
autol'isado a deferir reclamacões de orde
uados, difIerença de cambio' e ajudas de
custo, e curno. Res. 23 Oulubro 1832.

declarou-se estarem cnmpr bendidos snbre
ordenauosnoarl., 37, Lei 15 Dezembro 1830.
que fica em vigor. Lei 2.& Oulubro 1832.
arl. 1.2.

são nos crimes de responsabilidade proces
sados pelo snpremo tribunal.-Vid. Lega
ções e Cod. p,I'oc. (I1't. 155, S 1 , 77, § 2,
158. Reg. 120,31 JOllei,'o 18.42, w't. 200,
§ 1, 2/iO.

dão assenLimenlo para nomeação dos vice-con
sules, e como. Dec. e Syst. 14 Abril 183'&,
art. 13; e com eIles se corresponderâõ e
sobre que objectos, art. 29.

sobre o cocheiro do encarregado de negocios
d'Âuslria prRsa em flagranle declarcm-se
não gnzm·. e porque de exlerritoriedade.
Av. 10 Fevereiro 1836.-Vid. Av. 13Jalho
18lt6, infra.

estrangeiros: sobre enlrega de suas cartas.
Vid. Correio. A .17 Fevereiro 1830.

estrangeil'os e brasileiros, aqueIles na entrada
e sahida, e esLes no regresso não pagão di
rei Los. e comu dos objecLos de seu uso.
Reg. 22 Jun110 1S30, art. 91, § 3. (Cott. Pt.)

requisitão, c como isenção de direi Los para os
generos exporlados para uso dos barcos de
guerra de suas nações. Reg. 22 Junho, cito
art. 91, § 8.

copias auLhenlicas de suas nomenções se re
colbem ao archivo publico. Reg. 2. 0 2 Ja
neiro 1838 3rt. 5, S 12, bem como os origí
naes das credenciaes, instrucções e plenos
poderes dos embaixadores e diplomalas es
trangeiros. S 13.
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MIl'\ISTROS diplomnticos estrangeiros: ti sna
requi. içãlJ se l'cstiluiráõ livres de direitos

s objectos :lpprehendidos que se digão
.IJedpnccr a (·mbarcnções de guerl'n, seus

offieiae- ou equipflgem. - Vit!o Ord. 252,
16 Oltlub"o 18áO, o,·t. 3; c como repre
sentol'áõ aos insreetores dfls alfandpgas a
respeito do procedimento dos emprerados
destas para com nquelles individuos, ar\. h.

nacionaes nos p:liz.es esLrflngeiros dcvel':1õ, e
como promover 3 emigraç'âo ulil. Circo 2á
Dez.embro 1SftO. (Jom. 5 de 18111.)

de diversos caracleres: sobl'C suas precedeneias
na cc roaçf1o do SenlJor D. Ped 1'0 II. Circo
/, JuJuo 18á1. (Jom.1í7.)

plenipolenciarios e de estado, que forão dtl
rnnle a rniool'idade, Li\'erão a concessão do
lilui(l do conselho. Dec. 18 Julho 18H.
(J. 238.)

~ um do Brasil Leve de pncbo livre das bflgagenS
Crlm que recrressou. Ord. 3 DezemIJro 1841.
(Jom. 318); c estt'angeil'os lflmbem. Ord.
12 Dezcmbl'o 1842. (Jont. 5 de 18h3.) Ord.
7 Jflneit'o 18á3. (J01'1l. 19.)-Vid. iJlesas de
COllslIlGldo. Urdo 17 Muio 18á3.

naciones: pnpeis relativos ás Je~ações,

comO serilO arcbivados na secreLaria dos
ne~oci()s eslrangeiros. Dec. Reg. 135, 2G
Fev.reiro 18lJ2, ar!. 10, § 1, 2, despezas
com emIJaixaciol'E's e slIccessõ('s exLl'aordi
oarias, como serão escl'ipturadas, at'L 18,
§ 3.

- r idenLes nos paizes remotos cm que se tenhão
descoberLo ve~eta. ões uleis: com elles deve
o directur du Jardim Butanico do Passpio
Publico da côrLe curresponder-se. Dec. 26á,
18 Janeiro 184.3, art. 2, S 6.

que emolumentos pagaróõ de suas nomeações
na respectiva secrctari, de e-lado. - Vid.
SecrclO1·ias. Dec. PI. 353, 20 Abril 18.&&.
Tab.

MINISTROS diplomaticos oflcionacs: que atLri
buições tem a respeito da ancuragem
dos navi'Os que importarem colonos no
1mperio. - Vid. Ancoragem. Dec. Reg. 356,
26 Abril 18á4, 3rt. 8 a 10, 11, 16.

n'ão pllp,ilo imposto de sllns carruagens. Dee.
nego 36j, 16 Junho 18!l4., art. 22, S2.

declarou·se não dever um inspector de quartei
rão ler prendido lim lacaio do de S. M. Ca
lholica, q ue se achavn com unifurme, e antes
rep.'esenLar ao govel'Oo. - Vid. 4v. 13 Julho3
H;i46. (Dia]'. 8007 de 1852.)

alterou-se o disposlo noDec. 4íO, 1.7 OuLubro.
1846. - (Vid. Lrg(lçô('s) subre compra de
livros. Av. 5 OnLulHo 1~52. (Dia)'. 9131.)

O[lcionaes não eslão sllbjeilos ás assembléa~

provinci3es. Av. 3 Novembro 184.6. (Gaz.
Olf. 59, voto 1.)

naci01l3l'S: que nLlribuicões tem a respeito de
consulados e vice-co~sulfldos. - Víd. Dec.
nego 511, cito art. 17: 30, 31, 32, 56,61,
62, q5, 711, 75, 1M>, 169.

declarou-se que as dispoliições do art. 22, §
2. Reg. 15 Junho 18!!ú, erão extensivas 30S

addidos hODorarios, Ord, 212, 31 Agosto
18lt9,

declarou-se como se devo execuLar o nr\. 6.
Df'c, Reg. 633, 28 Agosto 1869. Av. 241,
{) Novembro 1849.

serviços de um remunerárão-sc em 5tHl mulher
e filbas com pensão. Res. 539, j 5 Maio
1850.

e de estado: o tempo passado em missões di
plomaLicas e minislerios lIOS miliLares COQ4
l~· se para antiguidade. Lei 585, 6 Setem·
bro 1850, ad. 9. Dec. 772, 31 Março 1851
art. 20.
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IfINISTfiOS diplomaticos estraol!:eiros: os vo
lumes de periorlicos a eÚes di"if';idos, como
serão pelas aIfandef)as remetlidos ao_ cor
reio. Ord. 150, 3 Outubro 1850. Ord.
171, 17 dilo.

D3cionacs dão e para que aUeslados a profes
sores de medicina de escolas eslrangeiras
afim de gozarem do;; favores, e qnaes a elles
concedidos. Dec. Reg. ~28, 28 Setembro
1851, al'L 26.

.- estrangeiros: por seu intermedio sedirigem os
consnles no governo sobre medidas CJlIe julga
rem illegnes, e como. Dec. 1\.eg, 855. 8.'\0
vembro 1851, art. 1; ao de eslrangcil'os qne
informações deve o juiz enl,jar sobre 0[;\1
lecimenlll e herança do estrangeiro para
transmitlí-la ao respeclivo agente diploma
tico, art. 7.

Vid. mais Legações.

M1J.'HSTROS e secreta rios de Estado tiverno fixa
çno de ordenado em f!:800;jj). Dec. 28
Março 1808. (Coll. Nab.); elevado a 7:200;jj)
POt' Dec. 3 ~1aio 1811. (CoU. cil.); estabele
ceu-se ordenado de /, :800;jj). Lei Coosl.
PorL 21 Outubro 1821, mando observo pai'
Lei 20 Outubro 1823, art. 2. Tiohão-se di
minuido a 3:'200:jj). Doe. 31 Oulubt'o 1821,
revogado, elcvanuo-se a 4:800:t/J. cm vir
tude dll Lei eit. por Dee. 13 Fevereiro 1822
(CoU. Nab. ); deu-se-Ihes interinamente,
além do ordenado, uma gralificllção annual
de 2:400:t/:J. Res. 76, 6 Outubl'o 1837.

da mPorinha deixou de assignae pasgaportes
de mJvios. Av. 29 Agosto 1810. (Coll. Nab.)
- Vid. Reg. 30 !Iiaio 1836, art. 13.&, etc.
inf·a.

da marinha, e assistentes ao despacho de ga
hinele forão incumhidos de e corno discu
tirem os pontos mais inleressantes ao bem
e augmcnlo das relações commereiaes da
monarchia. Dec. 2 Junho 1816.

MINISTROS e s('cretarios de Estado da marinha:
juncla p,ll'a verilicar sLla responsabilidade
provisoriamente ere ou-se. Dec. 5 Junho
1821.

dec13rou-se não ser necessario que refel'en·
dassem os papeis d,) expediente dos lribu
nae;, que snbissem ã real assignal.lIra. Av.
26 Julho 1821. annex. fi Lei 15 Olllubt'o
1.827. (CoU. Nab.)-Vid. Consto art. 70,
Ln{m.

em consell1o fIJl'ão encarregados de dirigil' os
negocius puhlicos e providenciar dur,ltlle
aus ncia de S. A. o principe regenle. Dee.
2.°23 Março 1322. (CoU. Nab.)

foi nomeado interinamente um desembargador
pnra ref'el'endnr dt~cre tos e passat' porta! ias
durante a estada de S. A. o príncipe regente
em Minas. Dec. 6 Abril 1822.

- o do imperio rcceheril J e como, acta das
eleições ele vereadores e juizes de paz.
Vid. Elciç., DeCl'., Inslr. 1. Deze71lbl'o 1828.
llrt. 18.

do Brasil e proctlradores das provi.ncias pe
dirão convocacüo de côries. 1\.eouI3r. 2
Junho 1822. . J

da justiça separado da do Imperio craon-se ,
em virtude da Lei Consl. Porto 18 Agosto
1821. 2 Dec. 3 Julho 1822.

que havião sido demillidos fopão reintegrados
a pedido do povo, lropa, procuradores geraes
das pro\'incias e camara da côrle. Dec. 30
O.ulubro 1822. (Coll. Nab.)

- farão considerados provisoriamente conselbei
ros de estado, e l'esponsaveis na rórma da
Lei. Lei 20 Outubro 1823, art. /,.

do Lempo da coostituinte poderúõ cumulaliva
menle ser membros desta. Dec. 20 Ou lubro.
1823, art. /'.-Vid. Consto m-lo 29 intra.
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MINISTnos e secrplfll'io<; rle Esta (): da jusliça,
podem os depllli1(I.) c sena'OI'CS, e como.
Consto art. 29, (' ql1 ndo cUll1ulativamenle
serviráO, art. 30,. "l. (Inslr, 26 Março182á,
cap. 9, § 13.)- Vir/. Lei 143, 20 Outubro
1837, (lrt, h, iII(ro. Orcrelar sna accusação
perlence privnllvalll"nl'~~ camara dos depu
tados. ConsL ~rI. 1\8, Dos seus delictos
indiviul1aes conltN:1' rI senado, art. á7, §
1. Por elles excl'rr r) rndcr execulivo a pro
posiÇão que lhe "oll'retc na formação das
leis, art. 53. Po!le'JI fls.<;islir e discnlir as
proposlas, não P'" é"l 'ola I', salvo si fôrem
membr'os, ort. 5". ]l"!"'lrndflO as leis assig
n<Jt\us pelo Imperflflll1'. BrI. íO. Siio nomea
dos e demilliulJs IiI" rrJlrnle pelo poder mo
derador, art. 101, S n. Os do imperio e
jusliça fürmão, e clln q fi regencio provisio
nal do Imperio em milloridade, etnquanlo
se nno eleger a pennflllnllle, 31'1.124. Quan
tos ser&o, art. 13J. nr,úeTlrliio os aclos do
podei' execulil'o, aI ". 1~2. Em que casos
são responsaveis, arl. 133, 134. Não os
salva a ordem do 1mlll'l'fld<lr, ar!. 135. Os
eslr':lngeiI'Os ainda nallll';lli~ados nõo o po
dem ser, art. 13ô. Niíll f~rÃo compreben
didos no numero dos c()n~pllwjrosde estado,
sem f'special nomeação, :l"I. 139. O da fa,
zenda como apresenl!lrfl ii ('amara dos de
putados o balanço dn I'!'rrir~ e despeza,
3rt. 172.-Vid. Lei 8 Ou/abro 28, art. 8 a
12 in(rn..

ordenou-se aos governos prr)\'illriars e com
mandante de armas que an)(iljrlssem a cor
respondeocia das camaras rl)1 (l miDi~terio

soLre eleições, Iastr. 26 Março 1824, cap.
~. S10.

- o do Imperio na côrte que 3111 i.hllições lem
sobre 05 meslres e mestras de 1." Jellras.
- \ ido Alllas. I.ei 15 Oulubl'(l 1 g2i.

sua responsabilid3de como serA pl'op.essada.
Lei 15 Outubro 1827, e art. lô.

ao do Impel'io commeLLeu-se insr~rçfio do
observatorio aslronomico. Hes. 15 111lubro
1827. - Vid. Peco Reg. .&57, 22 Julho 1846.
art. 19 i1~rm,

MINrSTUOS e secreta rios de EsLndo: ao da. fazenda
pertence fazer executar a lei sobre o premio
dos direitos aflançados, - Vid, Alfandegas.
Lei 23 Oulubro 1827, art. 4, ele.

o da f~l7.enda rubrica e encerra o grnnde livro
da divida publica. Lei 15 Novembro 1827,
art. Ú, ossi~na as apolices della, ad. 30, S
5. É presidenle da caixa de amortisação,
art. .H. Siio lodos respoosaveis pela disLrac·
ção de fundos que deHa fAzerem, arl. 69.

ao do Imperio que ohrig(lções se commcllêrão
nas eleições pHa 3 proxima legislatUl·a. Res.
29 J Lllho 1828, § 1, 2, 6.

não recebem determinocões das camaras le
gislalivas. mas rcco';!Dnndaçóes. Av. 12
Agosto 1828. (CoU. Nab.)

- o do Imporio promove as obras publicas da
capital do Impcl'io, (\11 ns que perlencem
a mnis de uma Ilrovincia. Lei 29 Agos~o

1828, art. 2, 16.

farão isentos de ser j lI1'arl os. Res. 12 SclemLr~
1828, art, 7. Lei 20 Setembro 1/:130, art.
16. Coei. Proc. arl. 23. Lei 261,3 Dezembro
1841, nrt. 27, Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 224.

o do Imperio é competente para conhflcer ue
recurso de decisão dI' cnrnara municipal a
respeilo de vereador ql1e requerer excusa.
Lei 1 Outubro 1828, ar!. 20. (Vid. Av.
3 Fet'C7'eiro 1832. Av, 2 .TlIlho 1 ~}33.) t ou
vida, e como para vnnda. n[", mento 011

troca de bens de conselho. arl. li '2 ; e nos
arrendamentos nos mesmos, art. 44. Para
elle se recorre das decisões das camaras em
materias economicas e administralivas, art.
73.-(Vid. Dec. 29111arço 1833, art. 1, § 6.
arl. 89. Av. 19 Fevereiro 1835. }



MINISTROS

( 499 )

~lINISTROS

MINISTROS e secretarias de Estado: o da fazenda
apresrnta lodos os annos na camara dos
depnti,dos alé o dia 15 de Maio o balanço
geral da receiLa e despeza do anno find.. e
orçamento para o futuro. e a importancia
das contribuições e rendas puulicas, e
como. Lei 8 Outubro 1828, 3rt. 8 a 12.
É responsavel pela omissão em tomar contas
ás repartições que despendem dinheiros pu
hlicos, art. 13.

classificnção das despezas pertencentes aos
diversos minislerios. Dec. Inslr. 23 Janeiro
1829, art. 24.

- podem ordenar demora de expedição de ma·
las.-Vid. C01','eio. Dec. Reg. 5 Março 1829,
arl. 34. Como lhes serão entregues as cartas
e (Ifficios. art. 54. Dos do Imperio e marinha
ordenou se que os paquetes recehessem or
dens antes de partirem. Dec. Instr. 14 Maio
1829, art. 14.

ao da justiça competem os negocios relativos
ajuizes de paz. Circo 20 Maio 1829.

o da guerra approva a fixação semestralmente
feita, e como da etape para o exercito. Lei
24 Novembro 1830. art. 5. Dec. Instr. 263,
10 Janeiro i~A3, art. !l.4.

apresentaráõ, e em que prazos na camara dos
deputados seus relata rios. e como organi
sados. Lei 15 Dezembro 1830. art. 42.

seus crimes não são comprehendidos no Cod.
Penal. Cod. Crim. art. 30S. SI; os de res:
ponsabilidade. - Vid. Cod. P,·oc. m·t. 155,
S1; 77, S2. Reg. 120,31 Janeiro 18.42,
art. 240.

o da justiça deve commuoicar ao tribnnal res
pectivo, II suspensão dos magistrados decre
tada conforme o "ri. 154da Const. Res. 20
Dezembro 1830, art. A.

~ forão aulorisados para continuar despacho
ordinario durante a viagem do Senhor D.
Pedro I, a Minas. Dec. 24 Dezembro 1830.

w

MINISTROS e secret:lrios de Estado: sobre ven
cimenks e incompalibilidarle de rt'gedor
das justiças nomeaclu ministro da justiça.
- Vid. Res. 4." 23 Março 1831. (CoU.
Nab.)

não podia 3 regencia em minoridade perdoar,
sa Ivo a pena de morle, que podia comm ntar
na immf'diata em crimes de responsabi
lidade. Lei 14 Junho 1831, art. 19, § 2.

um do Imperio foi demillido declarando-se
mui relevantps seus serviços. Av. Lo 16
Julho 1831. (Colt. Nab.)

da regencia fizerão exposição de principios á
assembléa geral. Expus. 23 Julho 1831.
(CoU. Nab.)

mandou-se que ao da justiça se preslasse qual
quer auxilio de rOI'ça dll linha que requi
sitasse. Av. 5.°28 Julho 1831. (Colt. Nab.)
Av. 5.°,9.° 6 Agoslo 1831. (CoU. cit.)

ao da justiça são subordinadas as guardas
nacionaes, e como. Lei 18 Agosto 1831, art.
6. (Lei 602, 19 Selembro 1850, art. 6.) Na
côrle fazia reconhecer o chefe do batalhão;
art. 58.

o da marinha foi obrigado fi dar conta circl1ms
tanciada da execllção da lei annua de forças.
Lei 31 Agosto 1831, art. 8.

o da fazenda é presidente do tribunal do the
souro. Lei 4 Outubro 1831, art. 7.

- vencimentos do ajudante do da wnl'inha forão
suppl'imido . Lei 15 Novembro 1831, 3rt.
5; sem eífeilo pela Lei 369, 18 Setembro
1845, art. 43.

- ao da guerra na côrte mandou-se fosse, e como,
e para que apresentado o formulorio dó 1'6

ceitllario dos hospilaes regimentaes.- Vid.
Hospitaes. Dec. Reg. 17 Feyereiro 1832,
art. 20.

61
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lIll ISTROS e ~ecrelflrios de Estado: ao da
guerra declarou-se ser imlllediatamenle
responsavel o director do arsenal de glJert'a.
- Vid. A"srnal de Gtlerra. Dec. Reg. 21 Fe
ver iro 1832, art. 5. Liceoca delJe neces
sila o direclor ela f,lhrica da polvora ~a
Eslrella pa ra residi r fóra della. Reg. annexo
da mesma dala, arL. 4.

- o da guerra é inspf'clor da academia militar.
-Vid. Academia Milita1". Dec. Eslat. 9Março
1l:l32, art. 9G; a ellesedirigem as proposLas,
ele. do estabelecimenlo, art. 98.

- da guerra receberá orçamento da pagadoria
das Iropas da côrle, sobre quantias neces
sarias para despezfls.-Vid. Pagad01·ias. Dec.
Reg. 10 Abri11832, art. 6.

- o da f:uenJa abre, numera, rubrica e encerra
os livros caixas do lhesoureiro geral. Reg.
26 Abr'il1832, art. 1 a 3; a e\le é apresen
tado, qual o saldo diario, art. 9.

- odo Imperio que :tllribuiçães tem sobrenatu
ralisaçõt:s. Lei 23 Outubro, cito art. 7.

- não sfio gual'das nacionaes, Res. 25 Oulubro
1832, arl. 8;-poderáõ Jispens3r e quando
os empregados de suas repartições, ecomo,
participando-o'ao da jusliça, art. 25. - Vicio
Dec. 722, 25 Olltllb,'o 1850, urt. 30 infra.

- ao da jusliça deve o chere de policia na côrte
daI' conta das occurrencia . Dec. 29 Março
1833, art. 3.

- ao do Imperio incumbia-se ordpnar a entrega
do rendimenlo liquido das dilas linhas de
barreiras estabelecidas na rrovíncia do Rio
de Janeil'o. Reg. 17 Maio 1.833,arl. 10,11.

peranle o do Imperio mandou-se fossem exa
lJ inrados os proressores de Jo'· Jellras. - Vido
Âltlas.neí'.18.·5Ago~10 1833. Dec. 440,10
Dez.embro 1845, arl. 1, 3,4. 11 li 13.

MINISTnos e secrelarios de Eslado: o da
justiça p6de, e ql1ando adiar o exercic1<'>
das guardas policlaes, redmil' o numero,
dissoh ê-las e substitui las. Res. 55, 7 Ou
tubro 1833, art. 6.

- o da faz.f'nda qtle incumbrncias teve a res
peito do novo projeclado hanco do Brasil.
Vicl. Brll1COo Lei 59, 8 Oulubro 1833, art.
8, 35, 37, 38, 39.

ao da fazenda remellerá o conselho scientiuco
da caso da moeda relalorio, e qlluJ.-Vid.
Casas de AIoeda. Dac. 13 Março 183/', ar1.16.

com o do Imrerio se corresponderáõ os con
sules. Dec. 14 Abril 1834, ad.22, e com
o dos eSlrangeiros, arl. 29.

do Imperio ou jusliço IDllodou-se go"ernas
sem o lmperio ('JlJ(Juanlo não tomasse
posse o regenle. Lei 16. 0 12 Agoslo 183.4,
art. 30.

da fazenda que obrigações teve na substill1ição
da~ J)otas do exlinclo banco. - Vicio Banco.
Lei 53, 6 Outubro 1835; art. 3,5, 9.

damarinha e guena apresenlaráõ annualOlent~

á camara dl>s drputado. proposlnsdefixação
de forças. e como orgauisadas. Lei 98, 31
Outubro 1835, art. U.

ao da guerra que r l<lção se remetleria Pro
execução do art. 16. Lei 6 Outubro sobre
recrutamento. Dec. 2 Novembro 1.835,
art. 2.

- o da jusliça ql1e aLlribl1ições teve a respeito
dos ll1"bmlOS creado5 na côrte. Dec. !J Feve
reiro 1836, ar!. 3, 1., 16.

o do Imperio que impecção tem, e como exer·
cida sobre as escolas de 1.o. l.. llras na côrte.
- Vid. Aulas. Dee. Provido 15 Mar,;o 1836,
§ i, 3, 4.
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MINISTROS e secretarias de Estado: l) da
f<J:t{'nda providenciara, e corno o impe
dimento de lhe 'oureiro de administracóes
e mesas de rendas. Reg. 30 Maio 1836, ·art.
27; determinou-se e como á reqnisiçno do
do Imperio qne as alfandegas, recebeclo
rias e mesas sirvão de agencias de correio,
nrt. 79. (CoU. Pl.) as alfandegas. Reg. 22
Junho 1836, art. 25, a elle são subordina
das, e como as alfandegas, art. 32. (CoU.
cito )

o da marinha assigna, e como 05 passaportes
de navios.-Vid. Reg. 30 Maio, cito art. i3ú,
140, 141. (CoU. Pl.)

ao ela jusliça se dirigião os rerIllerimentos ou
represen Laçóes de queixas de guardas nacio
nae- conlra o commandante superior. Dec.
5 Julho 1836, art. 1, § 3.

sob Jirecção da elo Imperio foi posta a admi
nistração das obras publicas na côrte, e
como. - Vid. Ob1'as. Dec. eReg. 1 Dezembro
1835, arLs.1, 3, § 9; á, § 6; 6; seu inspector
deverá cumprir as ordens dos diversos mi
nislros a respeito de obras de suas repnrti
çóes, arls. 3, ~ 12, sl1bst. Reg. á6, 12 Março
18úO, art. 1, 2,6, § 1 a 5; 10,26,28; e
por Dec. Reg. 302. 2 Jupbo 1843, arts. 1,
5, § 1 a 5; 10,H, 20,25,27.

ao da justiça ordenou·se fosse remeltida copia,
e como organisada das listas de designação
de guardas nacionaes, cujo destacamento
fôra ordenado, em \'irtude da Lei!) Outubro
etc.-Vid. Gua1'llas Naciollaes. Dec. 15 Ou
tubro 18;~7, arls. 5,7 recursos, al't. 8,10,
i3 a 15.

deputados e senadores determinou-se que po
dessem accumular os subsidios com QS orde
nados. Lei 143, 20 Oulubro 1837, art. li.

de estado como faráõ organisal' os actos legis
lativos e executivos para serem impressos
emcollecções. Reg.1.·j Janeiroi838, ads.
7, 8, 9. O da justiça fornecerá ~pur suas
despezas os livros para o regislo; art. 22.
Reg. 11.· 2'!J Fevereiro 1838, al-ts. 1, 7.

MINISTnos e secrelarios de Eslado: sob a
inspecção do do Imperio foi posto t)

archivo puhlic(l na côl'le, e como. Re;!:. 2.
2 Janeiro 1838, al'ls. i, 7a 12,15,16.

o do Imperio que allribuições tem a respeilo .
do colle/;io Pedro 11.-Vid. Collrgio ele. Re~.

8.· 31 Janeiro 1838, arls. 1, § 2; á. 30,48,
10r.. 1.35,136, U6, 158, 211, 215, 216.
218, 221, 223, 231, 233.

pelo do Imperio se concedem na côrte aguas
dos aquedl1ctos publicos, e como. - Vid.
Águas. Reg. 39, 15 Janeiro 18110, arls. 1,
3, 7.

para o da marinha ter perfeito conhecimento
das conlas da sna repa[·tição creou-se, e
como uma contadoria de marinha annexa
á secrelaria respecliva.- Vid. Contadorias.
Dec. 55, 13 Novembro 18áO pr., e arts. lJ.
S5, 10.

ainda não sendo membros do conselho de
eslado lem nelle assento e presidem ás suas
sessões. Lei 236.23 Novembro 1841, art. 1.
Reg. 124, 5 Fevereiro 18lJ2, al'ls. 3.
6; e como esclarecê-la-hão, art. 5, e outras
funcçóes, art. 6, 7,8,18. 27,40, 46,49,
50, 54, 57.

. - da marinha a respeito dos empregados de
sua secretaria que direitos tem.- Vid. Se
Cl'elarias. Reg. 114. 4Janeiro 1862, art. 1,
§S 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12; arts. 13,
U. Dec. PI. 351, 20 Abril 18lJ!I, arts. 10,
ii.. §§ 1.2, lJ a 6,8,10; 21, 22. O da guerra.
-Vid. Verbo cito lnstr. n.· 9.· 17 JaneirG
18.&2, art. i, §§4, 6; arts. 7,9. Dec. PI. 350,
20 Abril 1844, art. 3, §§ !I. 5 a 7; 5, S 3;
26, 30, 34, 40. O dos eSl1·angei1·os. Dec. Reg.
135, 26 Fevereiro 18112, a['ts. i, 3, lJ, 10, S
3; 11, §§ 3, 4,5,7,9; 12. §§ 1,2,3,5; 13
e .§§ 1, 2, 3, h; 14, 15,21, 2l1, 25, 36, 38,
39, lIO. Dec. 353. 20 Abril 1844, arts. 3, 6.
O da justiça. Dec. pt.:I.78 B, 30 Maio 1842,
art. 5, Inslr. art. 1, § 2, 4, 6, 15, 20. Dec.
Reg. 347, 19 Al.Jri118!J4, art. 4. Reg. art.

6&.·
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i. SS 2, 5, G; Ih. 19. O do Imperio. Dec.
Reg. 3.&6. 30 Março 18.&1" arls. 2, Õ. 8, 10,
12, §S 2.4,6,7. U. 20; 30,31. O da fa
%encla. Dec. PI. 3á8, 19 Abril 18ltá, arls.
h, 7. Av. e Rl'g. 254, 21 De7.embro 1850.
arls. 4,5, S1; 8, §§4. 6; 13, § lJ, 5, 7; 14,
SS 1, 4, 5 a 7; 16,19, 22, 27, 3.4.

IIINISTROS e secretarias de Eslado: o da jus
tiça é o primeiro chere e centro da
adminislração da policia do Imperio. Reg.
120, 31 Jllneiro 1842, art. 1, § 1; or15aoí
sarâ, e como o mnppa geral estalislico dos
crimes commellidos no Imperio. Reg. cito
arl. 182.

- são competenles para concedei' passaportes na
fórma alé agora pralicada. He~. cito arls.
77, 8~, 8lt.-Vid. Dcc. Reg. 135, 26 Feve
rei,'o 1842, art. 29. ele.

o do Imperio qne obrigações e direitos tem li
desempenhar em eleições.-Vid. Eleições.
Dec. lnslr. 157, 4 Maio 18~2, arls. 9. 11.
Lei 387.19 Agosto 1846, arts. 21,79,88..
91, 106. 126, § 1, 127. N. B. sobre art.
21.-Vid. Av. 11.· 11. Fevel·ej,·o 1847, S 1.
Circo 22. 0 25 dito, § 2. Dec. 5J 1, 18 Mal'ço
1847, arl. 2. Av. 82, 23Abril 1.847, art. 7,9.

serão, e como informados das despezas que
com o lilulo de urgentes lenbão sido deler
m.inadas pelos presidenles de provincias.
Vid. Dec. 158, 7 111 aio 1842, ar/s. 3• .4.

o da fazenda foi incumbido de nomear, e como
commissiio pal'a organisar nova larira das
alfandegas. Dec. 205, 28 Julho 1842.

aulorisaç50 do da guerra é necessaria p~ra

ahonar-se soldo e vencimentos a alferes de
commissão. Dec. laslr. 263 t 10 Janeiro
18/'3, art. 4; e para abonar-se a oIncial
reformado de linha o soldo da tab. n. o 1,
quando empregados, e como, ad. 5; hem
como para vencimenlos adiantados que só
lerão lagar, e como, quando eSliverem para

mnrchar, art. 14; bem como para venci:
menlos de estado maior de L" classe aos
officiaes que desi~nadamenlee quaes o não
tem. art. 21; arbilra, e como ~ratificações,

elapes, e cav•.Igaduras, art. cil.; e para
vencimento de estado maior de 2.' classe
3rt. 22; e de 1.' classe a com mandantes
mililares de districlos, arl. 23; designa as
gralificações dos en~enheiros, sem o que
não se abonão, art. 40; e para se passa
rem novas certidões de dividas a praças
excusas do serviço, art. 65.

MINISTROS e secretarias de Esladu e embai
xadores: ,que conlinencias e honras mi
lilares rleveráõ ser-Ibes feilas. Provo e Tab.
8. 0 15 Fevereiro 18á3, § 19.

ao do Imperio determinou-se que o direclor
geral dos correios propuzesse melhodo de
escl'jplurar a operação da distribuição dos
sellos. - Vid. r.orreio. Dec. Inslr..296, 19
Maio 1843, ads. 7, 11; allribuit;ões daqoelle
sobre correios. Dec. Re~. 399, 2l Dezembro
1844, arts. 2,256,266. Dec. 514,7 Junho
18.&7. Dec. Reg. 637, 27 Selembro 1849"
art. 278. Dec. 638, 28 Setembro 1849.
art. 2.

da marinha recebe mappa mensal dos impe
periaes marinheiros. - Vid. 111al·inheiros.
Dec. Reg. 304, 2 Junho 1843, art. 14; de
signará armar navio para seus exercicios.
e quaes, ari. 15; designa as companhias,
elc. que dcverilõ embarcar se~undo as ]ota
cões dos navios, art. 30; é-lhe reenviada
~onla da inspecção do aqnartelamenlo, e
em que prazos, art. 38; c1eler'minará modelo
de fardamentos. art. 43; nomêól quem subs
litua commandanle e ou lros officia;s. art.
56; e Lem assim, e como os proprietarios,
al'I. í8; an [orisa que elles ou as pr aças pas
sem de uma companhia para oulra, arl. i9.

o do Imperio confere, e como o grão de La
ch:trel em leLlras pejo collcgio Pedro II.
Vid. CoLlegio, etc. Dec. 332, 20 De~embro

1843, arls. 2, 4, 6,7, S2.
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MINISTROS e secrelarios de Eslado: o do Im
perio que obrigações tem sobre exlracção
de lolerias. Dec. 357. 27 Abril 1844.
arls. 2.7, § 5; 8.

o da gnerra corresponcle-se e como com o di
reclOr do hospilal de ~narniçãoda cÔrle.
Vid. Hospital etc. Dec. Reg. 397,25 Novem
bro 18li4, art. 78.

o dos eslrangeiros. é e como informado, e para
que fim do fallecimeoto de eslran~eiro in
testado que deixar bens.~Vid. Blms de de
fUlltos ele.. Dec. Reg. 422,27 Junho 18.45,
art. 5.

o do Imperio que allribuições tem a respeilo
de desapropriação.- Vid. DeSapl'0p,'iacão.
Res. 353. 1.2 J HJho 1845, arts. 8. 9. .

forão aulorisados a dirigir os ne~ocios do Es
t3do, duranle a viagpm de S. ~. o Imperador
30 Rio Grande do Sul. Dec. 29 Selembro
18li5. (Jorn. 268); acompanhando S. M. o
do Imperio. Dec. da mesma dala. (Jorn.
268); e o da fazenda. durante a di~ressão a
Campos. Dec. 10 Março 1847. (Gaz. 0tr.
iM, vol. 1.)

o da ma~inha approva a designação nas praias
e mannhas para logradouros e e,taleiros.
Vid. P01·/O. Dec. Reg. li47. 19 Maio 18~6,

art. 10. Os dos eslrangeiros. guerra e mari
Db~ que ingp.rencia tem a respeito dos
naVIos eslrangelros que para fabrico sahirem
de seu ancoradouro. lendo polvora a hordo,
art. 23.

sob a inspecção do da guerra foi posto o obser
valo rio, e por que. Dec. Reg. li57. 22 Julho
1846. art. 19.

do do Imperio se solicila 3nloris3ção para des
pezas com acquisição de escriptos sobre
vaccina. Dec. 464, 17 Agosto 1846, art. 8,
S 12.

MINISTROS e secrelnrios de Estado: o c10 Im
perio que obri~flçõe leve a re peito das
fabricas de lecidos de algodão. Dec. e
Rl'g. !l9li. 13 Janeiro 1847, Ul'ls. 2, !l, 7. 13.
1,h, 15. 1,8, 1.9.

o do Imperio que funcçóes lem a respeilo do
conservalorio de mu ica na côrte. Dec. Reg.
~96, 21 Janeil'o 1847, arts. 6, 7,9,11.

o dos estraD~eiros e fazenda que altribuições
tem a respeilo de conselhos.-Vid. Conselhos.
Dec. Re~. 520. H Juuho 18.47, "rIs. 13, áf.
53, 56. 65 (e oulros ministros, arl. 66), 69,
119.1.20.

creou-se um presidenle de sen conselho. Dec.
523, 20 Julho 18.47.

- o recurso para o conselho de eslado das deci
sões do lbesouro não suspende a execução
deli as; salvo mandando-o o minislro da fa
zenda. Doe. 542. 3 Dezembro 18.47.

o da marinha qne funcções tem a respeito do
conselho de administração de fornecimen
los, etc. ao pessoal da armada. Dec. nego
646, 31 Dezembro 18117, arls. 2. 4. § 3.

em conselho podem. e como decrelar fundos
para objeclos cujas qnotas voladas não fõrem
baslantes.-Vid. Lei 514.28 Oulubro 18.48;
art. 53, revogo Res. 580,9 Selembro 1850,
art. li.

-. correspondencia do da guerra como será ex
pedida pelos paqueles de vapor. Circo 30
Novembro 18.48. (Dim·. í9ü3.)

o do Imperio teve autorisação para despezas,
e quaes. Dec. 59.4. 17 Março 18!l9; de estran
grifos. Dec. 880. 5 Dezembro 1851; o da
fazenda. Dee. 94.3, 26 Março 1852. (Diar.
8954.)

o da fazenda que aLtribujções lem a respeito.
de correlores. - Vid. Corretores.Dec. Reg.
648, 10 Novembro 1849, arh. 4, 5, 15, 19.
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MI 'ISTROS e secretarias de Estado: ao do Im

perio, como lendo a eu cargo :I ins
trucção pllhlica, commellen-se a execução
de teslamenlo m qt.e a nação foi inslituída
para aqueJJe fim. Av. 10 Junho 1850. (DiLw.
8á:JO.)

- o do Impel'io autorisou-se para designar dia
para 1." eleição de deputados commc'rcianlcs
do tribunal do commc:rcio. Cud. Com. tit.
uno ad. 16; execuL por Dec. 696,5 SeLem
bro 1850.

o da fazenda nomeara, e como perilos para
que Lão de desl acbos por facLura nas al
fandrgas. Dee. Reg. 6d9, 30 Julho 1850,
ad. 6.

são excepLuados do ali Lamento da guarda
nacional.-Vid. Guardas Nacionoes. Lei 602,
10 Setembro 1850, art. 10, § 3. Dec. 722,
25 Outubro 1850, arl. 17, § 3; Da jusliça:
suas ordens a respeilo de multas da e para
a guarda nacional tem força de sentença
para a cobra!lç<t. Lei 602, cil. arL.137. Dec.
722, cito al'ls. 35,42,52,95,96; que
ordens expedirár. aos chp.fes da gllfH'da na
cional, para dispensas. Oec. 722, 25 OuLu
bro 1850, ad. 30; deLermina fOl'l1ecímento,
e como de livros, etc. pal'amatriculae aclas,
art. 55; defere juramento aos commandan
tes su periores, arls. 81, 82.

- o da jusliça, qne deveres tem a respeito
do proce:so para repressão do trafico de
Arricanos.-Vid. Africanos. Dec. 731, 14
Novembro 1 '50, art. 2.

o da fazenda aprecia a neces iJadc de fieis
para o Ihesoureiro gel'al e pagadores do the
souro. Dec. 736, 20 NO\'embro 1850, art.
ao.

- o da justiça defere juramento ao presidente
do tribuual do commercio da côrle. Dec.
738, 25 Novembro 1850, art. 30.

o da fazeoda designa examinador para concur
sos no thesouro, e como se farão elles, etc.
Dec. InsLI'. 7h4, 18 Dezembro 1850, arts. 2,
3, 5, 6, 12, fá 17.

MI 'ISTROS e secreta rios de Estado: o da
fazenda dá peemissão a empregados para
receberem seus vencimentus pelas collec
torias em rlue residirem. - Vid. Áv. e Reg.
253, 21 Dezembro 1850, m·t. 3.

de esLado da guerra, sua correspolldencia com
o geDcr~d cm cLefe de exerciLo é preparada
pelo secl'etario militar. Dec. 762, 22 Feve
reiro 1851, art. 14.

suas attrihuições sobre a conladoria ~eral da
guerra. Dec. Re~. 778, 15 Abril 1851,
arls. 6, 8, § 10; 17, 53, 7],.

- O da guerra nomêa os examinadores do jllry
do conCU1'SO para corpo dp. sande do exer
cito. Dec, Reg. 783, 2.& Abl'il1851, art. 27.

objectos para elles em seu cal'acter oflicial
vindos pelas alfandegas, são-lhes entre~ues

sem serem aberLos. Av. 211,9 Agosto 1851.

o do Imperio desi~na.o substituto do seCl·e·
tario da junela central de bygiene publica.
Dec. Reg. 828, 29 Setembro 1851, art. 6.

suas ordens são os inspeclores de thesourarias
ohrigados a cnmprir, eLc.; e como com
elles corresponder-se. Doc. Reg. 870, 22
Novembro 1851, arl. 53.

o da fazenda s6, e não a lhesonraria, é com
peLente para concessão de cartas de alfo1'
ria, conrorme a Lei 21 Oulubro 18.&3,
art. 32. Av. 26 Março 1852. (Diar. 8955.)

da fazenda e da guerra que ioLerferencia tem
DOS arrendamentos dos lerrenos da fabrica
da polvora da Estrella. Ord. 6 Dezembro
f852, art. 1, 6. (Diar. 9179.)

MINORAÇÃO de Feoa é aelo do poder mode
rador. Consto art. f01, § 8.
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MINeRAçÃO: concedeu-se, e por que a um
emp,'egado réo ue peculalo. Dec. 2'3 Junho
1826. (Colt. Nab.)

- para poder ler log:ar, não se execulará senlença
alguma de morte sem ter subido á presença
do Imperador, e como. Lei 1 L Sl'lembro
1826. Res. 8 Novembro 1327. Res. 15 dito.
Dec. R !!:. 830, 30 Selembro 1851, art. 5;
excppluadas as de escravos qne matal'em os
senhores. Dec. ii Abril 1.829.

não exime os réos da obria;acão de satisfazer O

mal causado em sua pl~ni'tudc. Cod. Crim.
art. 66; nem o pagamento das custas. Av.
3 Dezembro 1835; os mDni tia dos acbão
se comprebendidos na disposição do cito
art. Av. l~ Setembro 1835.

seus decretos não se devf'm cumprir sem que
sobre ellps se prC1nuocie o julgamenlo de
conformes, segundo a O. Liv. 5, tit. 122, §§
5, 6. Av. 22 Julho 1.835.

- Vid. 111m'te. Penas.

MI~ORIDADE impede a livre administração e
bens.-Vid. LeiConst. PUTt. 1ôJulho 1821,
§ 4, mandada observar pela Lei 20 Outubro
1823, art. 2.

do Imperador. - Vid. Idade e mais Const. aI'ts.
127, 130.

- Vid.Idade. Menor.

MINUTA em seguros o que é. ReI!'. Seguros, art.
11 appr. pela Rps. 30 Agost01820. (F. B01'g.
Dia. Jur. Minnla,)- ido Corl. Com. aI·t.
666. l1ec. 737,25 Novembro 1850, arls.152",
S 5, 302.

de l'ecurso das autoridades ecc1esiasticas,
Vid. Ab,!so. Reg. 10.· 19 Fevereiro 1838,
arts. 5, 6, 7. .

MINUTA: de aggravo de pelição. elc. - Vid.
A.gg7'al'OS, Oec, Reg. U3, 15 Março 1842,
art. 20, 21, 25.

MISERAVEIS: por el1es deve o promotor puhlico,
011 qualqnf'l' do povo pôde intentaI' queixa
crime. Cod. Proc. arl. í3; e f1CCIISlll'. Av.i0
Julho 1834.- Vid. Reg. 120, 3l Janei1'o
18.&2, art. 222.

são iseotos do pap;;lmento dos 2 pOl' cento
subhlitnilivos na dizima da cbanc .11aria.
Vid. Challcellll1'ia. OI'C, Reg. 150, 9 Abril
1 Jj2, al'ls. 10, § á; 12. Res. 56ü, 10 Julho
1850, art. 2.

a re:pf'ilo aeHes Cjue obl'i~;lçõrs devem desem
penhar os juil.es de direilo em correição,
qnanto á admiuistração d sllas pe soas e
bem. Dec. Reg. 831" 20ulubro 1851, arls.
32, 33.

MISERICORDIAS-Vid. I1'1nandades.

- os enfermos mililares são clll'ados nas casas
de misericordin nos lagares em que não exis
tem hospilaes militares, pagando-se-lhes as
de. rezas por ajuste á visla da fulha. - Vicl.
16 Julho 1812. (Repe1't. Cunho Mat. Mise
ricordia.)

do i\laranhão, ordenou-se que ás suas contas
assisrlsse o pt'ovedor da camara e na sua
falln o corregedor. Provo 28 Fevereiro 1820.
(Goll. Nab.)

sobre abolição de sens encargos pios.-Vid•.
Amortisação. Edil. 20 Março 1820.

da côde : para ella sflo conduzidas as pessoas
miseravei' que as rondas encuntrarem mor
tas, gravemenle feridas ou espnoc:ldas.
Inslr. :29 i\ovembro 1831, al'L. 29; teve con·
ces310 de loterias. Res. 94.· 30 Agosto
1834.
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MISSA no erario.-Vid. E1·orío. Dec. 20 Maio
1818.

de S. SebasLião martyr, spprovada peja sagra
da congre~açãodus rito e bE'neplacito mnD·
dou-se imprimir. Av. 3 uvembro 1819,
:Innex. á Porto 30 Outubro 1824. (Colt.
Nab,)

na capella de S. Pedro pertencente a um par
ticular foi esle m:lndado compcllir a deixai'
celebrar, como era costume pflrn os mora
dores do sitio de S. Pedro de Merllhy, e
por que. Provo 9 Novembro 1820. (CoU.
Nab.)

- por acções de graças anDuaes que devião ser
feitas por certa ramara determinou-se.
Vid. G'amlll"aS 111unicipaes. Prov, 27 Feve
reiro 1822, elc.

os militares que n50 professão a religião ca:
tholica são dispensados de assistir aos offi
cios Jivinos, mas quando em aeLos de ser
viço se achiio nas igrejas OH em qualquer
funcção religiosa devem conformar-se com
as regras da disciplina militar. Coust. art.
1.79. § 5. (Repert. Cunho Mat. Missa n.O 4.)

do Espirito Santo.-Vid. Eleíções. Inst. 26
Março 1824, cap. 2, §§ 1, 2; cap. 4, S8;
Dec. Instr. 157, 4 Maio 18~2, art. 13. Lei
387, 18 Ap;oslo 1~46. art. 42. 72.-Vid.
COllsrlhos GCl'tles. Lei 27 Agosto 182tl, arts.
12,13.

licença para dizê-la em casa concedida por
provisão do ordinario nào necessita confir
mação do goveroo. Desp. 16 Abril 1836.

nas capenas das fortalezas.-Vid. Dcc. Inst1'.
263.10 Janeiro 1843, (ll't, 55. Av. 8 Junuo
1Sla8. (Gaz. 0/(. 132. t'ol. 3.)

em casa: as licenças para ellas esLão compre·
helldidas no art. 32 do Reg. 2ô Abril 1844.
Av. 8 Novembro 1847. (Gaz. Off. 159,
vol. 2.)

MISSA nl1 casn ele correcção (la côrte. Dec. Reg.
678,6 Julho 1850, arls. 96, 97.

ás lropas.-Vid. Dec. Reg. 747.24 Dezemb,'o
1850, ar!. 9.

- nos cemiterios publicos da córLe. Dec. Rpg.
796, 14. Junho 1851, art. 2.

clerigos que se1J o pagão de suas provisões.
Ord. 206, 24 Julho 1851.

em diversos eSLabelecimentos publicos.-Vid.
l'1'os logan:s competellles.

MISSIONARIOS do Caraca da Ordem de S. Vi·
cenLe de Paula.-Vi·d. Caraça c ahi C. Reg.
31 JaneiTo 1820.

para civllisação e caLhequese de Indios.-Vid.
Aldêamento, e P01't. 14 Abril 1823, etc.
Porto L" 23 Março 1825. Res. 6 Julho 1832.
art. 4.

promover missões é dever dos presiden tes de
provincias.- Vid. lndíos. Lei 20 Outubro
1823, art. 24, § 9, etc.

do hospicio de Nossa Senhora da Piedade na
Bahia.-Vid. 11ospício. PorL 30 Março 1825.

do hospicio de Nossa Senhora da Penha em
Pernamuuco. - Vid. Hospício. Porto 2.' 2
Julho 1825.

- Barbadinhos Italiaoos.-Vid. Conventos. Dee.
28 Agosto 1826, ele.

missões nas aldêas Bom Jesus e ou iras na Bahia,
art. 11, § 13; e missionarios Capuchinhos,
art. 20, S10.-Vid. Conventos.

Capuchinhos Italianos em Pernambueo.-Vido
Conventos. Res. 25 Agosto 1831.
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MISSTONARIOS Capuchinhos para o Imperio se
mandou Iran;;poLlar da II<\lia. - Vid. Con
t'elllos. Res. 285, 21 Junho 18/'3, etc. Sobre
pagnmento du!' empregac!l)s no Pará. Verbo
cito Ord. 15 Novembro 18.45, etc.

se mandou empregar nas explorações, etc. e
fundação de presidios á margem do Ara
gllap cm Goyaz. 3 Av. 29 Janeiro 18.49.
(Dia/'. 8007); e na nova projecLada estrada
de S. Paulo a Malto Gl'OSSO. Av. 31 dito.
(Dia1". 8008); 4 Av. 21 Maio 1850. (Dim·.
8[117); nos presidios Leopoldina e Santa
Isabel. Dec. Reg. 750, 2 Janeiro 1.851, art.
4, § .4.

MISSÕES diplomalicas, nacionaes e estrangeiras.
-Vicl. Legações. Minist7·os.

MIUNÇAS, informações sobre sua renda por con
tracto na Bahia nos annos anteriores exi
gia-se. Provo 1." 22 Novembro 1808. (CoU.
Nab.)

- arrematações de seus ramos autorisou-se ocon·
selho da fazenda a ultimar, conforme o Alv.
17 Dezembro 1.790, declarando-se quando
deveria ter logar o § 32. Lei 22 Dezembro
1761. Res. 30 Dezembro 1808. (CoU. Nab.)

- na arremntacão de seu dizimo em Pernambuco
mandou -s~ não comprehender o algodão,
e porque. Provo 7 Fevereiro 1809. (CoU.
Nab.)

a seus arrematantes em Pernambuco negou.se
prorogação pedida de prazo para pagamento,
e porque. Provo {) Dezembro 1809. (CoU.
Nab.); no Rio de Janeiro. Res. 20 Dezembro
i820. (CoU. cit.)

seus ramos em certos logares do Rio de Ja-:
neiro mandou-se arrematar em hasta pu
blica a quem mais désse, e porque, e como.
Res. 15 Novembro 1815, annex. Res. 7
Janeiro 1820. (CoU. Nab.).

III

MIUNÇAS: de terminou-se que seu dizimo se
cobrasse, e c mo Das entr"nas das cidades
e villas, e as não collcctadas na sahida
para fóra do reino. Dec. 1ô Abril 1821;
sobre obstaculos á sua execucão. Av. :2
Julho i821. .

aceitou se, e como desistencia de arrematação
feita em Campos, da província do Rio d6
Janeiro. Provo 1." 7 Setembro 1822. (CoU.
Nab.)

seu dizimo por qne fórma seria arrecadado
pela mesa do consulado na cÔl'te, fazendo
parle da administração de diversas rendas.
Dec. Instr. h Fevereiro 1823, e § 28. Subs
lituído pelo Dec. e Reg. 26 Março 1833, art.
23, § 5; na côrle e nas provincias, art.
40, § 7.

juiz privalivo para cobranças negou-se a um
cODtraclante cujo triennio estava concluido.
e porque na provincia do Rio de Janeiro.
Res. 1." 26 Maio 1825. (Coll. Nab.)

- para sua arrecadação no Maranhão mandou
se, e porque proceder como antes do Dec.
~6 Abril 1821. Provo 6 Agosto 1825. (Cotl.
Nab.); no Espirito Santo. Provo da mesma
data. (Man. CoUect.); nas Alagôas. Res. U.
Abril 1828. (CoU. ciL); revogadas aquellas.
- Vid. OU: 15 111arço 1833.

a contraclanles na Bahia alcançados por Causa
de guerra coucedeu-se reunião no preço,
continuando, e como a pagar em cunsigna.
ções.-Vid. Res. 3." 19 Ab7,il 1826. (CoU.
Nab.)

- a respeito de contraclantes agueem Pernam
buco se permitlio pagar importancia de exe
cução em prestações annuaes, mandou-se
observar aLei 13 Novembro 1827, e por que.
Provo i." 4 Janeiro 1828. (CoU. Nab.)

seu dizimo em S. Paulo mandou-se, e como ar
recadar, segundo o espiritodo Dec. 16 Abril
1.821. Provo 5 Junho 1829; item no Mara
nhão, e como. Off. 15 Março 1833•
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mUNçAS: percepção de sen dizimo dos lerl'enos
das villas do Largarlo, San la Luzia. e Eslan
cia na Bahia mandou-se, e porque con
servar no estado em que se achava. Ord.
19 Maio 1.832. (tUano CoU.)

arremalanles de seu imposto do dizimo na
Bahia nos annos de 20-23, oLliverão re
missão de 1/2 da quantia que devião. Res.
223, 15 Outubro 1.8h1.

1l0ÇAS do lavor e do quarto da Casa Real.-Vid.
Casa, etc. Dec. 1.° 30 Junho 1809, etc.

MOÇOS da cam ara. - Vid. Casa Real. Res. 3.R 16
Agosto 1823. Lei 12 Agosto 1831, art. 4. (e
Lei 2.&3, 30 Novembro 1841. Tab. § 26.
Dec.545, 23 Dezembro 1847.)

- fidalgo .-Vid. Fidalgo. Instr. 14 Novembro
1833, art. 16 etc. Lei 2.&3. 30 Novembro
18.& 1. TaL. § 27. Dec. 5.&5, 23 Dezembro
1847.

MODAS (casas de)-Vid. Casas de leilão, etc. Seu
imposto arrecada-se no mez de Setembro.
Av. 2 Dezembro 1851. (Dim'. 8863.)

ODIFICAÇOES e restricções faz o Cod. Corn
mercial ás regras de direito civil para os
contractos em geral. Cod. Com. art. 121.

- que a pratica moslrarnecessariasno Cod. Com.,
l'egu\amenlos ou instrucções commerciaes
compele aos lribunaes de commercio levar,
e como ao conhecimento do governo. Dec.
738, 25 Noyembro 1850, art. 1.9. § 1.

MOEDA de ouro, prata, e cobre que corria nos
porlos de mar do Brasil mandou·se circu
lasse no inlerior com os respeclivos valores.
prohibindo-se a circulação do ouro em pó ,
como moeda. - Vid. Dilllteit·o. Alv. 1 Setem
bro 1808, Si.

ordenou-se que em Minas Geraes os pesos heso

panhoes s6 podessem circular depois de
marcados com as armas reaes; e derão-se
oulras providencias relativas ao troco do
ouro em pó. - Vid. Dinheiro. Reg. 8 No
vembro 1808.

MOEDA. de prata e cobre no Brasil teve alteração
de valor. e qnal. - Vid. Dinhei,·o. Alv. 18
Abl'il1.809; commnnicado a diversas jnnclas
de fal.enda porAv, 7 Maio 1809. (Colt. Nab.)
Provo 9 Maio 1809. (Colt. cil.) Provo 23
Junho dilo (Colt. cit.); e r1ecl<tr'lU-se como.
Av. 17 Agosto 1809 (Colt. cit.); reiterado
em Av. 1(j Oulubl'o 1809 (Colt. cit.); e
Provo l.R ii dilo. (CoU. cit.)

ou peso bespanbol em Pel'llambuco, Bahia,
Pará, Maranhiio, Parabyba e Ceara man
dou-se gyras cm na receila e desprza da
fazenda real com o valor de 750 rs. Provo 8
Maio 1809. (Colt. Nab.)

- falsa era nnicamente a comprehendida na Provo
11 Março 1755. e não o ouro em obra falsi
ficado.- Vid. PTOV. 27 e 28 Junho 1809.
(Colt. Nab.)

de prata com o valor de 960 se mandou cunhar
e correr.-Vid. Dinheiro. Alv. 20 NovemLro.
1809; mandou-se cnnhar um para typo na
casa da moeda da BaLJia. A.v. 31 Março
1810. (Gatt. Nab.); rnandou-se-Iherecunhar
como talos pesos hespanhoes. Provo 4 Abril
1810. (Colt. Nab.); provincial que em Moçam.
hique faltava para transacções mandou-se
supprir. e como com ouro em pó, e quaes
quer p;eneros menos susceptíveis de quebra,
e subdivisiveis aliquolamenle, e com qual
quer oulra moeda naciunal ou eslrangeira,
pelo valor inlrinseco que tivesse. Provo 8
Junho 1811. (CoU. Nab.) Id. para Cayennã
e Guyanna. Provo 10 Oulubro 1811. (Colt.
cir. )

com a extincção do banco eslabelecido em
Minas para troco de barras de Ollro man
dou-se que seus donos a levassem á casa da
moeda, para troca-las por moeda. e como.
Dec. 5 SelemLro 1812 (CoU. Nab.); para
cuja execução, 2 Av. 26 dito Av. (Colt. cit.)
Av. 28 di lu. (CoU. cit.)

á sua falta em S. J afio d'EI-Rei em Minas Geraes
autorisou-se a juncla da fazenda a providen
ciar pelo modo que mais adequado lhe
parecesse. Provo 21. Outubro 1812. (Cott.
Nab.); lelras saccadas pelo erario mandou.se.
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fossem pap;as em dinheiro metalIico e nunca
em Lilllet(·s da alfancif'ga, em Pernambuco.
Prov. 9 Novembro 18! 2. (Coil. Nab.); es
terlina ingleza p"ra pap;ameolo das leg<lçãeS
uiplomalicas: seu cambio mandou·se regular
a 61 1/2 pences por 1:tiJ. Av. 7 Dezembro
1812. (Coil. Nab.)

MOED.\ melallica foi probibido exportar para
fóra da província elo Rio de Janeiro e sob
que penas por tempo de 8 mezes. Dec. 19
Novembro 1818, proroll;ado por 1 anno.
Dec. 20 Junho 1820.-Vici. Dec. 12 Janei7'o
1826, infra.

peso hespanbol mandou-se receber em paga
mento a 800 rs. na Pêlrahyba do Norte a
exemplo de outras provincias, com quanlo
conlra a Provo 8 Maio 1809. Provo 2." 13
SeLembro 1~1.9 (Coil. Nab.); epelos preços
correnles nas respectivas provincias. Provo
8 All;osto 1820 (CeU. cit.); do peso hespa
nhol, os direitos de sahida s6 se pagavão
quando para porlos estrangeiros. Provo 6
Junb01820. (CoU. Nab.)-Vid. Consulado.
Provo 16 Agosto 1820. (CoU. Nab.)

pnpel se recebe em paO'amento de execução
fisc aI. depois de arrematados os bens dos
devedores, Lei Consto Porto 25 Março 1821,
§ 2, mandada observar por Lei 20 OULubro
1823, art. 2.

- metal: nelJa ordenou·se fossem os fundos des
tinados para permuta do ouro em pó e
barras, cm Villa Rica. - Vid. § 3, 9,
13,17. Provo 2ft Outubro 1821 (CoU. Nab.);
qualquer prohibio-se sabisse das provincias
do Rl'asil para o estranp;eiro. Provo Circo 3
Setembro 1822 (CoU. Nab.); Provo 13 dito.
(CoU. cit.); de cobre mandou-se na côrte
cunhar na maior porção passiveI. Porto 6
Setembro 1822. (CoU. Nab.) As aparas de
cobre existentes no arsenal do exercito man
dou-se fossem fundidas, e como cunhadas
com ° valor de 80 rs. Port. 9 Setembro
1822 (CoU. Nab.); Porto 27 dito'; (CoU. cit.)
2 Porto 25 Fevereiro 1823. (CoU. cit.)

(

MOEDA de praia ou ouro apresadas pelos cot'
sarios brasileiros a PorluO'al forão isentas
de direitos, tendo o l2=0verno preft>rencia na
sua compra. Alv. Regim. 30' Dezembro
1822, Cap. 2, arts. 7, 8.

provincial: mandou-se ·não fosse onerado, e
pOl'que o Lbesouro com a sa tisfaçiio recla
m~lda pelo banco do Brasil da dill'erença
achada nas patacas hespanbolas mandadas
recunhal', Purto 2.' 4. Abril 1823. (CDU.
Nab.)

de cobre e papel em noltas do banco em
Minas: soure prejuízo de fazenda por causa
da inlroducçiio daquclle levada por lrop iro,
e prollibição da circulação de las, indt'feriü
se, e porqne a observancia reclamada do
Alv. 17 Fevereiro 1699. - Vid. Provo 2.' 7
Maio 1823. (CoU. Nab.) Providencias, e
quaes se derão no Rio Grande do Sul, para
ob iar o desfalque experimentado no nume
raria, com saque e transacções, e livre expor
tação para Montevidéo, ele. Provo 16 Junho
1823. (CoU. Nab.); paLacas hespanholas em
numero de 8 mil, permiLtio-se a um pnrLicu
lare-xportar, pagos os direi los. Purt. 18 J u nbo
1823. (CDU. Nab.); peso bespanhol, além dos
20 mil enviados pelo banco mandou-se cu
nhar mensalmente mais 30 mil. Porto 1
Agosto 1823 (CoU. Nab.) Declarou-se sem
fundamento,:e porque aqueixadedepotados
á assembléa legislaliva por serem pagos em
noltas do banco. Provo 17 Setembro 1.823.
{CoU. ciL)

determinar seu peso, valor, inscripção, lypo e
denominação incumbe ã assembléa geral
legislativa. Consto art. 15, § 17.

noUas falsas apparecidas no cofre da decima
de certo juiz, declarou-se deverem ser, 6

porque indemnisadas pelo recebedor res
peclivo. Provo 11 Maio 1824 (CoU. Nab.) ; á
juncta de fazenda de S. Paulo concedeu-se
cunhar annualmente 20 contos de réis em
cobre. Porto 1.' 23 Agoslo 1825. (CoU. Nab.)

metallica permillio-se exportar para as provin
cias não obstante os decretos em contrario.
Dec. 12 Jnneiro 1826. - Vid. Dec. 3 AIaf'ça
1827, illfra.

65·
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OEDA de prata e cohre imperfeito existente em
Pernambuco, mand'Hl-se, e como lrans
porlar para a côrte afim ele recunhar-se.
Provo 2.· 6 Março 1826. (CoLl. Nab.)

- falsa ou falsificada ou papel representativo, seus
réos accoràou-se serião en\reglles âs parles
inLpressndas. TraI. com a França 6 J linho
1826, art. 8. Prov. 9 Abril 1828, arl. h.
Portugal Trat. 19 Maió 1836, ad. 7.

- transporta-la foi permiLLido aos respectivos
subdito!', e como. Trat. com a França, 6
Junho 1826, arL. 11. Griia-Bret:mha.17
A~oslo 1827, art. 1Q. Portugal, 19 Maio
18~6, art. 8. Uru~llay. Trat. 12 Outubro
1851, art. 1, S 2. (Dim·. 8857.) Pprú, Conv.
23 Outubro 1852, arl. 3. (Diar. 9132.)

- falsa de prata e cobre importada em navios
estranF;eiros para evitar que se iolroduzisse
no Maranhão, providpociou,se. Provo 1.' 28
Julho 1826 (Coil. Nab.); falsa ordenou-se
n50 fossereceLida, nem dada em p,,~amentó

a credores. procedendo- fo, e como a res
pei to dil que exisl i$se rpcehida f:llsA ou pun
çnda. Pn,v. 2." 31 Julho 1826. (CoU: cil.)
Provo 2." 17 Março 1827. (Coll. cit.) A cerlo
juiz de fóra declarou-se ser responsavel, e
como por noltas falsas recebidas, proce
dpndo, e como a respeito de oulrns que lhe
fo. sem :l presen ladas. Av. 3. o 20 Setewhro
1826. (Co/l. Nab.) Providencias para no Es
pirilo Sanlo se obviar imporlaç~\o de falsa
de pro"incifls do Impprio, 011 do estrao
geiro. Av. 10 Outubro 1826. (Coil. cit.); no
arsenal do exercito se mand'Jll fundir saca
hoc:looS de Lronz~ para fabrico de moeda
de cobre na côrte com o ioutilisado que
existi$~e no mesmo arsenal. Porto 28 Ou
tubro 1826. (Colt. ciL)

- de cobre prohihio-se novamente exporlar da
côrle. Dec. 3 Março 1827, 3m pliado á Bahia.
Dec. 29 Fevereiro 1828. (CoU. O. P,·.)
!lrov. hMarço 1828. (CoU. Nab.)-Vid. Dec.
17 Julho 1828, infra.

- de ouro e praia: seu agio, como e da quaes é
um artigo da receita g<'ral do Imperio. Lei
26 Outuuro 1827, ado 3.

MOEDA falsa: a falsiflcação de apolices é ilqueIJa
equiparada, e par:l que fim. Lei 15 No
vembro 1827, art. 33.

- de coLre da côrte, e sadulas emittidas pelo
lhesouro se mandou Lrocar pela moeda de
cobre que girava na Buhia. Res. 27 Novem
bro 1827, mandada executar por Dpc. !J.
Deze'mbro 1E.27. (CoU. O. P·r.) Provo 5,3. a

2h Dezembro 1827. (CoU. Nub.) Para resga te
se ft:z remessa dp dinheiro fi "especliva jnDcla.
Provo L" 5 .!an iro 1828. (Illd. Alb. Moedn.)
Provo 2.' 12 Julho dito (IlId. cit.); modifi
cl1da a Provo 3." cil. pur Pruv.19 .Julho 1828
(CoU. Nab.) Provo 22 dilo. (Coll. cit.)
Provo 18A~osl01828. (Coil. cit.)-Vid.Res..
26 Agosto 1828, infra.

de Cúbre e metaes diversos para a casa da moe ~

da da côrle como sel'ião comprado" regnlou
se. Por!. 1."29 Dezembro 1827 (Cail. Nab.);
mandou-se atlgmentar as casas de moeda e
na da càrle se estabeleceu um banco para o
troco diario. Port. 7 Janeil'o 1828. (Ind.
Alb. Moeda); falsa para seohstar aoseo gyro
derão-se varias pl'ovidencias, para as pro
vincias do Imperio. Port. Cil'c. 3 Março,
1828. (CoU. lVab.) Prnv. e OIT. id. (Ind.
Alb. cit.) Provo /, dilo (CoU. Nab,); remessa:
de moeda de coLre do Espirito Santo para
a côrl e suspendeu-se. Provo 1.' 12 Julho
1828. (Coll. lVt.1b.)

de cobre permi llio-se, e p'orque exportar da
côrLe para a BalJia. Dec. 17 JulllO 1828.
(Coll. O. PI',) Port. 17 dilo. (lnd. Alb._
Moeda.)-Vid. Dec. 19 Maio 1831, infra.

são consideradas as apolicps emiltirlas. e como
e para que fim. Provo 19 Julho 1828, § 3
(Coil. Nab.); falsa introdnzida Da comarca
do Crato. em prClla e ouro: como se man
dou proceder a respeito e considerar os ser
viços pllra sua apprehl'osão, etc. Av. 2,0 11
Agosto 1828. (CoU. cit.)

de cobre arrecadarla na Bahia conforme 3 Lei
27 Novem hro, mandou-se resli luir á circll·
laçiio a verdadeira de 20, 10 e 51'5. Res. 26
Agosto 1828.·(CoLl. Nab.) . ",
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MOEDA de cobre introduzida na Bahia sem !l:uia
do consulado manciou- e apprebender.
Provo 18 Fevereiro 18?oO (CoU. Nab.); com
que desi~nação. e cumo seria escl'ip1urada
a recebida e despendi da pelo pngador da
marinha. - Vid. Av. 2. 0 18 AiaJ°ço 1830.
(CoU. lVab.)

estrangeira de ouro e prala farão livres de
quaesquer direiLos de enlrada ou consumo
nos portos e alfanciej!éls do lmperio. Res.
10 St'lpmbro 1830.-Vid. A". 1.°10 Maio
18:\1. (CoU. Nob.)-Vid. Lei 58, 80utub1"o
1833, aJ't. 30, § 3, infra.

- metallica como das provincias deveria ser 1'1'

meL1ida para u thesouro. Circo 13 Novembro
1830.

- falsa: quando se jnl~a commeuido este crime,
e como ser'á punido. Cad. Crim. nr1s. 173 a
176. Lei 52, 3 Outubro 1833, al'ls. 7, 8.

720 de ouro de 6:jJ)áOO manifesladas perante
a Rl'gencia e qne bavião sido apprebendidas
mand~ltl-se f'lssem entregues ao seu dono
O Senhor D:- Pedro I. Porlo 2.' 12 Abril
1831 (CoU. Nab.); de cobre: declarárão-se
contra-prodncentes as razi'les de negocian
tes brilannicos em Pernambuco para nena
pagarl'm todos os direi los fiscaes. Av. 5
Maio 1831.

de cobre: forilo revogados os Dcc. 3 Março
1827 e 29 Fevereiro 11:)28. Dec. 19 Maio
1831.

de ouro e prata: providencias, e quaes sobre
seu Cllllho na caSil da mopda. Porto 15 Se
tembro 1831. (CoU. Nab.) Sobre recebi
mento de rendas em moeda de cobre nas
Alagôas. Provo 8 Outubro 1831. (CoU. cit.)

nacional importada de Minas para outras pro
vincias do Imperio, nno paga 1 por cento
da Lei 15 Novembro 18:~1. art. 51. § 2.
OlI. e Circo 2lt S.'lembro 11;32. Av. 20 Ou
tubro 1832. (CoU. O. Pr.) Reg. 22 Junho
1836, art. 91, S2. (Cott. Pt.)

•

MOEDA serve de fiança crime sendo, e como
deposilada. Cod. Prnc. al'l , 105, 107. Lei
261. 3 Dezembro 18/,1. arL. liCi, Reg. 120,
31 Janeiro 1842. art. 304.

commlssao cr oll-se para disculir os meios
mai promplo e elIicnes de remover os
inconvenienles do :1ctllal estado do meio
circulanle. Drc. e ReI. 8 Janeiro 18::\3. Dec.
8 Janeiro 1835. Dec. Instr. 201, 24 Feve
reiro 1840.

- comlDrssao para formar plano fie melhora
menlo do systema mouelario creou·se. Dec.
e ReI. 8 Janeiro 1833.

de cobre como se desembarcaria, e a seu res
peilo se procecleria conhecendo-se falsa.
Av. 4 Fevereiro 1833; a r€'conb cida falsa
não pódc seI' convrrtida a f!lvor dos appre
hensul'es e é recolhiJa á lhesouraria. Ord.
12 Fevereiro 1833. .

de cobre falsa mandou-se recolher e subsLituir
por sednlas, e como, consideradas as sedulas
como moeda, fixando a quantidade de cohre
pa~avel em cada pa~amenLo. Lei 52, 3 Ou
lubro 1833, para cuja pxecuçiio. Dt'c. Reg.
8 Ouluhro 1830. (CoU. O. Pr.) Ord. 17 Ou
lubro 1833. (Man. CoU.) Circo H ovem
bro 1833. Dec. 29Janeiro 183á. 3 Provo 4,
2 de 5. Ord. 1:2 fClcreil'u 183/,. Circo 13.
PorL. 15 Maio 18~ú. Av. 28 ,ruooo 1834.
Circo 8. Ord. e Circo 28 Novembro 183b.
Porto 11 Abril 1835.

de cobre inutilisada: a renda assim indicada.
que consisle no producto da recolhida pelas
operações do troco e que deUe reslar. fi
cando reduzida a sisalha, e applicada á
amorlisaçao do papel mopda, é artigo de
receila. Lei 3 OuLubro 18.33. (Dil·. Fin.
pg. 61.) Lei 53. 6 Uuluhl'o 1835, nrt. 13.
Lei 106, 11 Outubro 1837, art. 9, S62.

de ouro e prnta estrangeira é isenla do 1 por
Cl'nto eslabrIecido na Lei 15 Novembro
1831. art. fl1, S 2. Lpi 58, 8 Outubro 18,~3.

arl. ~O. §3. Ord.26 Nnvembro 183lJ.(CoLL.
O. Pr.) Reg. 22 Junho t83ô, arLs. 91, S2;
246. (CoU. Pt.)
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MOED.\. de ouro e prata nacional ou estrangeira
entra na receita e despeza das e'Lações pu
blicas e em que \'alor e quilate. Lei 59, &
Outubro 1833. art. 1 (l'eguI. pela Ord. e
T... bel. 18 OuLubro 1833); e a ue ouro de
1/2 onça como passou a cunhar-se, art. 2;
cunbundo o governu gratuitamente a que o
banco projectado nece 'sitassc, art. 33.

á de ouro e prala nacional ou estrangeira
que se expol'tal' pnrn portos do Imperio,
c exten iva a dioposição do art. á4, § 8
Reg. 26 Março 1833. Circo 22 Março 183ú.
Ord. 27 Maio 1837. Os 2 por cento de ex
portação da e lrangeira são cobrados nas
m sns de consulado. etc.-' ido Reg. 30
Maio 1836, a1'ls. 9i" 1.17, § It; 188 (CoU.
Pt.); Ord. QSetern1.Jro 1836. Lei 70,22 Ou
i.ubro 1836, :-Irt. 22; I'ed uzidos a 1/2 pOI' cen
i.o. Lei 2~3, 30 Novembro 18úl, art. 19.

papel actualmente circulante de qualquer es
pecie mandou-se substituir por outro novo,
e trocar a moeda de cobre rer!uzindo á me
tnde O seu valor. Lei 53, 6 Outubro 1835,
para cuja execuç30, Dec. Reg. 4. Novembro
1835. Av. 30 Setembro 1837. - Vid. Lei
109, ii Outubro 1837, 01't. 3, etc. infra.

-~de ouro e pra ta: sua senhoriagem de 1. por
cento naquelle e 5 por cento ne ta chama-se
Bl'oçogem do fabl-it;o da moeda e constilue
artigo de receita ç;eral. Lei 98, 31 Outubro
1835, art. 11., § 19. Lei 1M. 26 Setembro
18/'0. art. 15; como se arrecadará. Ol'd.
263, 17 Novembro 1 40.

de ouro ou prata não subjeita a direitos de
importação, como se depositará, quando
o navio descarregue para concerto. Dec.
Reg. 22 Junho 1836, art. 2lt6. (Colt. Pl.)

de ouro e prata: sua armaz.enagem. Lei 109,
11 Outubro 1837, art. 1. § un. A moeda
papel proveniente da arrecadação de certos
impostos, que destino se mandou tivesse,
arts. 3, a 6, 8 <I 1.1, suspensa a substi·
tuição da moeda de cobre, arls. 7, 8, para
cuja execução. lnstr. 26 Outubro 1837.
Dec. e Beg. 28 uvembro 1837. Circo 22
Agosto 1845. (Jom. 249.)-Vid. Ord.3
Julho 1845, il1f1'u.

MOEDA: bilhetes, e como, e de que \'alor foi o
lbcsout·o publico antorisado a emiltir. 
Vid. Tltesoll1·O. Res. 158,18 Setembro 1840,
art. 3. Res. 231, 13 Novembro 18/'1, art. 6,
S 5, executada por Ord. 1.05 Janeiro 1842.

falsa; os individuos ql1e fôrem pl'onunciados,
e os que tiverem soLfrido contlemnação pas
sada em julgado pOI' tal crime, nào podem
ser jUl'ados. Lei 26 l, 3 Dezembro 1841, 3rt.
29. Reg. 120, 31 Janeiro 1842, 3rt. 229.

p6e1e o banco commercial elo Rio de Janeiro
receber em elepo·ito. Dec. EstaI. 187. 23
Junho 1842, arts. á7, § 1. h9; e por elle de
eontado venclel' apolices, S i3 ; e recebei' a
premio, § 14; e descontaI' bilhetes do the
SOUI'O, art. 54; pagaI' deve em mbeda cor
ren le, e como os sens va lores, a rt. 62. Dec.
1036, 28 Agosto 1852 (Dim·. 9085); da
Sahia. Dec. Estat. 438, 13 Novembro 18ú5.
art.1.á, §§ 2a5, 7,9,11; do Maranhão. Dec.
Est. 597, 2'1t Março 18á9, ad. 1lJ, §§ 2 a
5, 7,9,11, 15,19, 22, 27; ela caixa com
mercial da Bahia. Dec. EstaI. 664, 18 Ja4

neiro 1850, arls. 12, §§ 2 a 5; 13.

de prata pertencente a espolio de fallecido
c{)mo deve o juiz de orph1jns fazer vender
para recolher o producto. Ord. 21 Junho
1.8lt3 (./01'11. SIlPPl. 176); e como se arre
matam. Av. 1~5, 12 Julho 18lt4.

nadonal de cobl'e impol'lada em provincia do
lmperio ó isento ele 1/2 por cento, cúnforme
a Ol'eI. 2h SeLembl'o 1832. Ord. 21 Setem
bro 18!,4. (Jorll •. 266.) Déclarou-seque pelo
Ueg. 28 Novembro 1837, arts. 7 a 9, está
providenciado o que se deverá praticar
-quando se apresentarem á substituição Doltas
o.u\'idosas. Ord. 3Julbo 1845. (J01'll.195.)
Dinheiro de espolio de defantos e ausentes
onde se deve depositar, e de que se dedu
zirá porcentagem. Ord. 98. 12 Setembro ,
1845. Ol'd. 168, 9 Dezembro 18.&.7.

de cobre na importancia de 129: U3.t/>900, e
que se sobrára do ultimo resgate, mandou-se
emittir na circulação como receila extra
ordinaria. Lei 369, 18 Se lembro 1845,
art. 3.4.
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1l0EDA: asporções de ouro indevidamente appre·
hendidas e em deposito, depois de reduzido
a barra ou moeda mandoll- e fossem entre
gues a seus donos, conforme o art. 9á. Lei
2ú OULubro 1832. Ord. 13 OuLubro 1845
(lorT!. 301); como se cumpriria ordens do

thesollro para paF;umento de credor, cuja
divida fôra contrabida em tempo e logar em
que corria a moed" de ouro ou praLa. OrJ.
31 Dezembro 18á5 (Jom. 16 de 1846) ;
moedas de espolio' de religioso fallecido
ignorados os herdeiros, mandou-se depo:
siLar no lhesouro. Ord. 27 Maio 18á6. (Jom.
206.) Av. 30 Junho 18M. (Jant. 220.)

nos rrgistos de caixa das thesourarias devem
subsisLir as column3s para designação das
dilJerentcs especies. Ord. U. o '15 Fevereiro
18117.

MOEDA.

elc. Av.1ô9. 9 Dezembro 18l17. Av. da mes
mad~la. (Gaz. Off.187, t·ol. 2.) fi gulou
se, e como a duração do prazo da re pon
sabilidade dos tbesoureiros das lhesourarias
que remelterem noltns ubsliluidas para a
caixa de amorlisllcão. Circo 17 .Janeiro 1848.
(Gaz. Olf. 15, vol. 3.) Circo 8 Abril 18118.
(Gaz. Of!. cito 85.) Como se proceda a l'tJ5

peito do lançamenLo á fazenda publica om
moeda, quando a berança oe defunLos e
ausente fÓ1' nessa e pecie. Ord. 49, 10
Abril 18á8. NoLlas falsas apprchendidas
mandou-se que se remettessem para o lhe
SOllro, ficando nnicameo le as necessarias
para in trucções dos pro ce so~. Av. e Circo
22 Julho 1848. (Gaz. cito 161.) Signaes qu e
disLinguem a~ noLlas falsas ths verrladeir as
mandou-se fossem publicados conf01'me
art. 76, Reg. 11 ovembro 1845. Av. 4-
Agosto 18/l8. «('0/". Mel·c. 21ll.)

de ouro de 22 quilates mandou-se recebeI' nas
estações publicas na rnão de b.:tj) por oi·
tava e as de prata na que o governo esla
belecesse; e au lori:;ou-se a retirada da circu
lação do papel-moeda nece!'sario para o ele
var a este valor e nelle conserva-lo. Lei 401,
11 Setembro 18ú6, executo por Dec. ú87, 28
Novembro 18.&6, expl. por Av. 28 Jaoeiro
18á7. (Gaz. Off. 127, vol. 1.) Av. 18 Março
1847. (Gaz. cito 172.)

àeclal'o?-s.e que prorogando-se o prazo para
substltmção de noltas de 2:tJ:>. devia-se fazer
resLillJição dos df'scontos feitos. Ord. 155,
21 Dezembro 18á6. Os subditos france
zes e brasileiros réos de moeda falsa ac
cordou-se serem subjeitos, e como a extra
dicção. Nottas 23 Dezembro 1846, e 2 de 25
Janeiro 11347 , anoexo á Circo 4 Fevereiro
18á7. (Gaz. Off.1á8,vol.1.)

de ouro de 20:tj) e 10:tj) e de prata de 500 e
2:tj)000 rs. foi o ~overno autorisado para
mandar cunhar. Res. b.75, 20 Setembro
1847. - Vid. Dec.625, 28 Julho 1.849, infi·a.

- que porcentagem compete, e quando aos em
pregados de juizo dos feitos da fazenda. das
quantias arrecadadas. - Vid. Juiz dos feitos j

MOEDA: foi o governo autorisado para fOI'mular
pauta, marcando a Laxa cobravel pela cu
nhagem, fundição de m lae , e afinação do
ouro. Lei 514, 28 Oulubro 18b.8, art. 31.

de prnla de GOO, 300, 150 e 75 nacionaes
deve correr pelo valor marcado para as de
2, 1. meia e 1/4 de palaca. Dec. 558, 25
Outubro 1.8b.8.

delerminou-se como se deveria proceder a res
peito das nollas upprehendidas como duvi
dosas e afinal reconheci das verdadeirrt ~.
Vid. Av. 24 Janeiro 1849. (Dim·. 800ú.)
Sobre pagamenlo de direitos de sisnlha de
cobre falso reembarcado. Ord. 46, 26 Fe
vereiro 1849.

- senirá, e como para afiançar pagamento de
moIta crime. - Vid. Dec. Reg. 595, i8
Alcl1'ço 1849, al't. 1, 8, § 2.

de ouro e prata: marcou-se o peso, toque e
valor della em virLude da Lei ú75, 20 Se
tembro 1.8á7. Dec. 625, 28 Julho 18.&9.

de ouro e prata lem despacho livre nas nlfan
delJ"us. Dec. Ref!. 63;~, 28 Agoslo 18á9, arts.
1, § 8; 2, SS 1,~. (CoU. Typ. Nac.) Av. 31
Outubro 18&9. (Dim'. 82b.7.)
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MOEDJ estrangeira nno se deve receber nas es
laçõ s publicas. Circo 13 Fevereiro 1850.
(Diar. 8333.)-Vid. AL'. 17 Dezembl'o 1851,
ill{l'a.

- foi o governo uulorisado para subslituir algu
mas nu toda as classes de valores de papel
acLualmenle servindo de meio circulante,
por nolla de ~yro Jimilndo. Lei 552, 31
Maio 1850. Lei 5~ô, 6 Sclembro 1850, art. 6.

ao melborarnento do meio circulante foi ap
plicado I e como o prodtlcLo da venda de
cet'los lJropl'ios nacionaes. Lei 555,15 Junho
1850, arl. 11, § 2.

nos contractos commerciaes sendo, e como
p;enericamente declarada, enlende-se ser a
de uso nos contractos de igual natureza.
Cad. Com. art. 132.

melallica e papel ão objecto da compra e venda
mercanliL Cod. cito art. 191; não se desig
nando a qualidade p:Jra p:Jgamento. enten
de-se ser a corren te no logar do pagamento
sem agio ou desconlo, art. 195.

declarar, e como sna especie devem as leUras
de cambio ou ua terra, e quaes. Cod. cito
al'ts. 354, S§ 2, 3; 427.

MOEDA falsa: o official da guarda nacional que
commeller tal crime e ('ór coouemnado pOl'
senLeo ça passada ("m julg:Juo tcm baixa do
poslo. Lei 002, 19 Selemuro 1850, art. 66,
§1.

nacional, qual se eleve intender que o é. Ord.
212, 25 Novembro 1850; e nottas que entra
rem nos cofres de deposilo e cauções do the
souro e lhesourarias passão por supprimp-nto
para o cofre geral. Ord. 226, 7 Dezembro
1850; a ele pra ta de cu nho nacional queen teal'
deve ser conservada no corre aLé ser legal
ln nLe levanLada. Ord. 2/'9, 21 Dezemhro
1850; as de l,urO de 4:tiJ do antigo cuoho
portuguez recebem-se nas repartições pu
blicas. Ord. 205, 24 Julho 1851.

de ouro de 4 e 2 1/4 de oi ta vas foi o governo au
torisado a recuohar para as de pezas neces
sarias. Lei 628, 17 Setembro 1851, art. 11,
S 15.

de ouro que não tiver o peso legal não será
recebida nas estações publicas, e no lhe
souro e thesourarias; e como será resLituida
ou trocada. Lei 628 cit., art. 33.

I

convencionou-se prestação de soccorros pe
cuniarios por parte elo Brasil á Republica
Oriental do Uru~uay, e como. Trat. 12
Outubrú 1851. (Diar. 8857.)

- qual deve servir para os pagamentos mercan
Lis. -Vid. Cod. cito m°t. 431.

- não se comprehende na designação geral,
fazendas em seguros. Cad. cito art. 672.

- a avaliação em seguros sobre moeda estran
geira, como se fará. Cod. cito art. 698._

falsa: seus crimes são processados pelos juizes
municipaes, e como até pronuncia indusive,
e julgados pelos de direito. Res. 562, 2
Julho 1850, art. i, S1, para cuja execução,
J)ec. 707, 9 Outubro 1850.

declarou-se que o Reg. 22 Novembro 1851,
arte 1, S3, comprehende os correios, bem
como todas as reparliçães e pessoas encar
regadas da arrecadação e dispendio de di
nheiros ou valores pertencenles á nação.
Av. 17 Dezembro 1851. A de prata hes
p~nhola e das republicas da America não
pôde ser recebida nas estações publicas-.
Av. 17 Dezembro 1851 (Diar. 8875); as
Dottas dilaceradas não podem ser recusadas
pelas Lhesourarias. Av. 3 Junho 1852. (Diar.
9013.) O desfalque verificado nas moedas
de ouro remettidas do thesouro para recu;
nhar-se deve, e porque recahir sobre a fa
zenda publica. Av. 9 Agosto 1852.) (Diar.
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9068.) Moeda enviaaa por correio não foi
comprehendida no re peclivo reO'ularnento
para imposição de multa por falta de parle,
ainda que envolvida em papel fechado como
carta.-Vid. Ar;. 27 Setembl'O 1852. (Dia/·.
9116.)

MOEDEIROS, não podião renunciar o seu prlVl
legio eocorporado em direito; os accordãos
contrarios erilo nullo. Res. Cons. 5 Ahril
1813. (B. Canl. addit. 1..) Provo 22 Julho
1813. (B. Cam. addit. 2. 0 j-Vid. Res. 2lt
Maio 1820 (CoU. Nab.); e Jlliz Consel'uador.

MOLDURAS não douradas despnchão-se por fac
tura. Ord. 188, 30 Junho 1851.

MOLESTIA.. - Vid. Enfmnidade. Doentes. Enfel'
mos. jJJOI'[Jhéa.

as partes de doente communicão-se ao govel'
no, - Vid. 9 Janeú'o 1809. (Repert. Cllnh.
Mat. Molestia.)

de teslemnnha póde tel' logar, e quando,
a ser inquirido extemporaneamenle no
crime. Cad. Pme. art. ~) L; e no Commer
cial. Cad. Com. art. 178.

sarampão, ou esc'lI·lalina. - Vid. f/accina.
Reg. 464, 17 Agoslu 18MI, art. 40.

de cicl:1dãos membros da juncta de qualifi
cação de votantes. - Vici. Eleições. Av. 17.°
:16 Janeiro 1839, §§ 1. a 3.

~ de que se fallecesse na côrte manaou-se fosse,
e como declarada nas guias mortuarias. Av.
2 Abril 1850.

I

epiclemicas. - Vid. Epidemia. Febre.

- de individuos de lripnlaçãô ae navios quando
faz ou não cessar o vencimenlo de soldadas.

: Cad. Com. art. 560.

w

MOLESTIA: são privilegiados os credores d~

despeza a que dera causa a doença de qll6

fallecêra o devedor. Cod. cito 3rt 876, S t.

grave isenta, e quando o commercianle do
servil;o de c1epntado ou supplente do lribu
DaI ao commercio. Cad. cil. tit. un. art. 5.

contaRiosas, na casâ ae correcção da côrte,
como a respeito se proviuenciará. - Vicio
Casa de C01Tecção. Dec. e nego (j78, 6 J uJho
18,jO, art. 166.

de juize., ae direi to que exceder 6 mezes durante
o quatrienoio não é contada em anligl1i
dade.-Vid. Juizes de Direito. Dee. 687, 26
Julho 1850, arl. 1, § 1.

- incur3vel isenta da g~arda nacional. - Vid.
Gllal'das Nacionaes. Lei, 602 19 Setembro
1850, art. 10, §:1. São quanrlo incluidos
na lista da reserva os que a tiverem, art.
12, § 1; ou lesão qU3Ddo, e como dão di
reilo á reforma de offieiLles da guarda
nacion31, arls. 68,69, execuL por Df'c. 722,
25 Outubro 1850, arls. 17, § i; 19 § 1; 21,
56, 83 J § 1; 86.

qllanao dá direito de apo entadoria aos em
pregados do lbesouro e lhesourarias. Dec.
736.20 Novembro 1850, art. 57, 59.-Vid.
Av. 52, 5 Fevel'eiro 1851. Doc. 1073, 30
Novembro 1852. (Dim·. 9176.)

do réo chamaclo á conciliacão em cansa com
mereial que direito lhe d~.-Vid. Dec. 737.
25 Novembro 1850, al·ts. 31, 35, 36, 38.

juraaa do advogado em collas de aulos de
demanda commercial.- Vid. Dec. 737, eit.
al'l. 716 a 718.

de réo militar preso como, e si se leva em
conla para cumprimento de peo3. Provo 16
Janeiro 1851. (Diar.8635.)

fi6
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OLESTIA. de jlli7.CS municipaes que não exceda
a 6 mezes no qoa triennio devem ellcs pl'orar,
e cOrnn para serem despaclJadlls juizes de
direi lo. Av. Circo 8 Fevereiro 1851. ~

- alI gada por cmpref(ados mili lares, embora
atLpsLada por facullalivos, nilo parecendo
veridica, elevem elles ser inspeccionados
por mec:!icos rle confiança. Av. 18 Feve
reiro 1851. (Dim·. 8638.)

- estatislica; e qual dellas deve annllalmente o
cirnro"ião-mór do pXl'rci Lo remeLtpr a n ~over

no. Dec.Reg, 763, 221·everriro1851,i1r1.2;
igualmenle o cirurgião em chefe da armada.
Dec. nego 783, 2ú Ahril1851, art, 2,5, 8;
e os demais cirurgiões, arts. 17, 18', 25.

- na côrle ordenou-se qne nas infol'mações e
relações dos officiaes, qnando e~LiverelD

doentes, se declàra se desde quanno, e que
esLando-o por mais de lIO c1iils eleveria ir a
inspecção. Orrl. do dia n.· 39 de 21 Março
1851. (Dim'. 8653,)

proviuencias, e qnaes na côrte s.e c1erão para
observqção dos f1.illecidos das que não sejno
epidemicas ou conlar;iosns-nos cerni Lerias,.
Dec. Reg. 7~6, 14 Junho 1851, art. 3; seos
alleslados por f"cultaLivo, art. 11, e como
declarada, art. 13; sendo conLagiosas 00

epid micas, como serão communicadas as
ordens para enlerros, arts. 3i, 32.

-juiz de direito ausenle na Stla comarca ainda
provanei -<I nflO percebera ordenado algum.
Av. 26 Julho 1851.

- sobrevindo ao corretor em que casos póne, e
como elar lugar a podt>r nomear peEsoa que
o substitua no Rio de J aneiro.- Vid. Dec.
Reg. 806, 26 JlllllO 1851, aI't. 10; sendo
grave isenLa-o, e como de ser membro da
respectiva juncta, art. 38.

- 51 sao ou não incuraveis devem declarar para
serem ac ilas, as impecções de saude feitas
8 officilu's mililares. Av. 11 Ago-la 1851
(Dim'. 87Sá.)

MOLESTTA conlngiosas constando liaver-se ma
oife. lado em logares que esLejãu em com
mUllicação com o hnp!'rio, corno pro\i
denciarnõ as pruvedorias d> saneie cllm a
juocca de hygiene. Dec. Reg. 8:28. 29
Setembro 11:1:'>1, art. 12; e sobre as
reinanLe nos Jogares. ad. 47, remedios
e machinas com vil'ludes eSJTecificas para
cerLas designadas moleslias como se po
deráõ vender, arls, 71,72,73,74,75.

do directol' de companhia ele segtlros Bom,
Conceito i mpo sibilibll1do-o. como será ello
suhstiluído. I)cc. Estalo 852. 5 Novembro
1851, art. 35.

sobrevindo a agenLe de leilões no Rio de Ja
neiro, como será subslituido por um seu
preposLo. Dec. Reg. 858, 10 l\ovembro
1851, arl. 1ll.

incuraveis de officiaes miliL:ues são molivo
para sua reforma, e como, Lei 6!t6, 31 Julh o
1852, art. á. (Dicl!'. 9097.)

de procuradores fiscaes de thpsourarias eID

que casos nãu impcelem que pel-cebno ven
cimentos os emprt'gados que os substitui
rem. Ord. 5 Outubru i852, art. 1. (Dim·.
91l8.)

de empregados de fazenda devidamente justi
:flcndas não se comprehendem nos prazos
marcados para tomarem posse de IOl;ures.
Dec. Reg. 1073. 30 [ ovembro 1852, art.
1. (Dim'. 9176.)

MONARCHA do Brasil é sagrado e inviolavel.
Const. art. 99.

MONARCHIA do Br3~il é hereditaria representa..
tiva e cf>llsliLuciooal. Const. art. 2.

MONOPOLlO: estabeleceo-se expressamente n~()

prejudicari<l o commercio dos suhditns bri
tannico , exceptuados quaes pcrLencPDtes
á corôa. Trat. 1.9 Fevereiro 1810, art. 8; 1.7
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A~osto 18t7, arls. 1/" 26; fl'ancezr~. Trat.
6.Junho 18'26. arl. 11 ; au~lrif1cL' . Tr,.t. 29
Nove:nbr'o 1827, arl. 3; prll ·ianos. Trat.
9 Ahril 182'), arl. 6; .Iioalllarqller.e . Trat.
2(; Oulubro 182~, :lrL. 3; porLugueL.es. Trat.
19 Maio 18301 al'I. 13.

MONOPOLTO da Urzrla declarou·se haver ces
sado. ParI. 22 Março 1b2:L (CDU. Nab.)

lVIO SE~ fI OR: da ca pella Imperia1.-Vid. Ca
peltas.

MONT.\NflAS: para obra ela srgllrança da da
ciJ"de da Bahia. con~i!! ill·f\O· I: rllndos.
Lei 51LJ, 28 Oulubro 1848, arl. 2, § 28.

de Santo Anlonio na côrto: sobre sua nesa
proPI·i:1Çiio.- ido Av. 17 .I/aio 1.':>3 (Dilw.
11.1); DecI·. 1187, 4 J /I 11 Ito 1~53 (lJ ia1'. 162).

MO;\TE de soccorro: seu administrador foi au
i()l'isa.lo para arrecadar o impo to do sello
de ll'an, acçóps da comp[lnlüa. Av. 3 SeLem
L1'o Hl50. (Dia1" 8492.)

MONTE-PIO ria armada e militar (crue é uma con
Lrlhuição coosisl 'nle na (juola de 11m dia de
snldo f01 cada m z crlle os re.'pectivos offi·
cia 's deixão de recebe'r para qlle quando
fallt'çãll leo hão suas Vtlll'as, li luas, m:iis ou
irmàas, na falta umas de oulras, o meio
soldo de suas palelltes conrorlDp. os Áv. 26
A~()~to 17~'0; 19 Mal'çll l791. 26 e 28 Se
tembro 1792, 19 Fevl'reiro 1793,20 Ja
Iwiro 1í!:J4, e PI. 23 Sl'lemll1'o 1795), Pela
m:lrinha se mandou ueclarar nas guias á
lhp.sourar'ia d<ls tropas o faeLo de não se
havp-r descont<ldo o rerl'ritil> monte-pio. Av.
24 Março 1809. (Coil, Nab.) O m iIilar de
clarou-se a certus officiaes militares não
podercontinllara pralicar-se como cm Portu
sal, POI' sereslabeleciclo em principios muilo
onl'l'OSOS á real fazenda. Av. 14 Setembro
1809. (CDU. Nab.) O perlencente fls vi uvas
deIS olIlciaes da armada e artilharia da ma
l'inha pagar se mandou pela pa~ado1'ia da
warinha, derolTado o Dec. 13 Maio 1808,
~ue commetlêra tae pagamentos á lhesou
rnria das lropas da côrte. Dec. 7 Dezembro
1814. (CDU. Nab.)

MONT8-PlO militar do e Prcito de Portngal:
rpgulou-se .eu eslahelecimento. Alv. 8.1''''.
21 Fevereiro 1 16, art. 23. (CDU. Dl!lg.)
Decl<lrou-se perderem o direito a elle as
famílias elos officiaes jll. tiçados u demilli·
dos por castigo, podendo ser indemlli~adas

dos fundos com que lIes contribuirão;
pralicnndo-se ° llIesmo com as dos qlle por
sua livro vonlndc pedirem demissão; lrado
porém direito a <'!le as dos rC'ÍormaJlls. Res.
19 Dezembro 1817, em Edit. 16.Junho
1818. (CDU, Delg.) Dp.lerminou-se em r gra
geral ql1e os dscontos do rnonte-pio que se
houvesse de fazer ás viuvas, orphãas c innãas
Jos officiaes militares cOl'l'l'spondessem a
um dia dI) vencimenlo mea ai que lhes rossc
concedido. Provo 30 DeLembro 1819. (CDU.
Nab.)-Virl. AI'. 20 1l1L1'ÇO 1.815, c Rr's. iS
O/ltlLbl'o 1819 (upen<ls ciL no Repert. Cunho
Mat. Soccorro 11. 0 12,) DelcI'lIlin u-se que
o dinheiro que a the,ourari::l gcral das
tropa fosse receuendo. sn applica:se para.
pa~amentodo~ monte-pios&c., • igu:dm 'nte
o que na lllesouraria gel'al elos ordüllados e
pa~adol'ia do lhcsouro. Edil. 27 Novembro
em Porto 1." 5 Dezembro 1821. (Cvll. Nab.)
Sobre serem os lDeios soldos considerados
em cerlo scnlido corno substiLuiçno do mou
tp·pio. - Vid. Bes. 8." 28 Selembl'O 1822.
(CDU. Nab. p~, 38q Como laes so cOIHi
dt'dl'ãO, c mandou-se pa!!ur pela lho ollr;lria
jl;f'ral das [rupa'. Pnrt. 31 Outuu.'o 1822.
(Coll. cit.) Res. :'.' 8 Fevcreiro '1823. (CoU.
!Vab. ); mandou-se pfll' eUa pagar c rt
monte-pio de que bavia poss. Res. 28
Al?;oslo 182:3 (CDU. cil.); as vi uvas, orpll,jas,
filha e mãi' de militar s rallecidos fJue re
ceberem por lal titulo alguma pp.nsão não
lem direito ao meio soldo. - Vid. Meio soldo.
Lei 6 Novembro 1827, 8rls. 4,5; U1311dou
5e, e coroo a 11m brigadeiro graduado e ins
peclor da caix.a da alDol'lisação conlinuar a
roc bel' quot.a para monle·pio. Res, 24. No
vembru 1828. (CDU. Nab.) Declarou-se
como seriflo pagos em papel e cobre os dos
-officiaes generaes membros do conselho su
premo rniliLar. Av. 1.0 18 Agosto 1831.
(CDU. cit,) Passou a ser pago ás viUl'3s todo
pelo tLJesouro nacional. Lei 2ft OuLubro
1832, art. 33; e pelas thesourarias, pela
folha da de peza geral, art. 71. Suas contri
buições ficár:ão á receita geral. Lei 58, 8
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Onlubro 1833, arl. 31, § U; as vi uvas para
o receberem deveráõ apresentar certidão
de como se conscrvão em viuvez, ou que
casárão com officiaes mililares, como lhes
pl'rmille o Av. 26 Ag:o Lo 1790 e Rp5. 23
Selembro 1795. Ord. 1ft Circo 30 à1aio 1835;
ás viuvas cessa qoando passflo a segundas
D~lpcias. Av. 97, 23 Outubro 1866. Decla
rou-se que a Prol'. 30 Dezemuro 18t9 está
cm pleno vigor apezar do Av. 1 Outnbro
1831, e por e1Ja se deve fazpr o desconto
mensal. Ord. 62,27 Junho 18ML As suas
pensões são isenlns do imposlo de 5 POl'

cenlo. Ord. 4913 Maio 1865. Explicou-se
o ado 23 elo Reg. 20 Junho 181.0, a respei lo
de procurador s para receue-Io. Av. 5 Ja
Deiro 1S47. (Goz. Off.111, l'ol.1.) Av. 12
dilo. (Gaz. cil. 122.) Seu pagamento ficou
a cargo da L" pagadoria do tbesouro. Dec.
736, 20 Novembro 50, art. 29. Circo 2H7,
10 Dezembro 1851, art. 3, §§ 1.: 9, 13.
Sua prescripção como se regula. Dec. 857,
12 Novembro 1851, art. 3. Pura elle con
tinua a regular a Tau. de Lei 260, 1 De
zembro 18B. Lei 648, 18 Agoslo 1852,
ar I. 11. (Dia/'. 9083.)

MONTE-PIO da armada não p:lSSa por sobrevi
vencia de irmãas para irmãas dos con l1,i
buinles. Res. 14 Selembro 1827. Viuva de
um official que não conlribuíra para o
lTIúnle-pio, foi agracida por sua morle com
uma pensão, e como. Dec. 28 Fevereiro
1828. (Colt. !l'ab.) Declarou-se como se
deveria pagal' o de certas agraciadas filhas
de um chefe de divisão. Av. 8. 0 2 Agosto
1831. (Col/.. cit.) as irmã as donzellas não
o lem si não quando por fallecimento do
conlribuinle não fieárão viuvas, filhas
donzellas ou viuvas e mãis, no estado
de viuvez, conforme o al'I. S do PJ. Av.
Õ DC'zembro 1850. (Dim'. 757á.) As ha
bililflções para sun pereepçüo conforme o PJ.
23 Se lembro 1795, mandou-se fussem pro
e .sadas peranle o tribuofll do thesouro.
Lei 628, 17 Setembro 1851, art. 35, para
cuja execução. Dee. 1059. 3 Novembro
1852. (Di01'. 9166.) Descontos para elle
serão recebidos no thesouro e não na paga
dorifl da marinha. Av. 2.4 Maio 1852. (DiU1'.
9002.) Av. 3 Junho 1852. (Dia!'. 9030.)

Os officiaes do extincto corpo de arlilharia
de marinha e armada, demittidos por pe
dido seu continuão a contribuir. Res. 664,
15 Julho 1852. (Dim'. 9045.) Para elle eon
tinúa a vig;orar fi Tab. de Lei 260,1 Dezem
bro 1841.'-Lei 646, 31 Julho 1852, arls. 5,
6. (Dim·. 9097.)

MONTE-PIO geral de economia dos servidores do
estado, foi eslabelecido e como regalado.
Der.. 10 e PI. 8 Janeiro 1835. (Concedêrão
se-lhe 4 10lerias de 100 conlos por 6 annos.
Lei 89,20 Outubro 1835; subjeitas, e como
fi contas. Porto 31 Março 1837); allerado
por Dec. e PI. 22 Junho 1836. Deliberou-se
que as pensões aos herdeiros residenles nas
proviocias fossem pagas aos sellS procura
dores na côrte e não ali, e porque. Sess. 22
Julho 1837. (Relat. de 21. Julho 1839, pago
13.) Delib~rou-se não admiuir mais á ma
lricula os maiores de 60 annos, e que os
de 50 até ()O só se recebessem até 30 Junho
p. p., sess. 29 J UlllO 1837. (Relat. cito pg.
H, Jorn.175.) Em seu beneficio mandou-se
applicar os remanescentes dos premins de
suas lolerias. Res. 3.° 3 J unbo 1838. Deli
berou-se que os empregados existenles até
esta época, e que fossem admillidos á malri
cula pagassem no aclo delJa os juros de 6
por cenlo ao anno correspondentes ás suas
entradas, da creação da caixa, ou da sua
nomeacão; fazendo-se a conla de 6 em 6
mezes 'e com o juro composlo do 2. 0 se
mestre inclusive em dianle; e que os que
para o fulUl'O fossem promovidos o pagassem
danomeação alé o em que so matriculassem.
Sess. 6 Julho 1838. (Relat. cito pago 15.
Jorn. 17.&.) Concederão-se·lhe mais 4 lote
rias annuaes por i~llal lempo. Res. 233, 17
Novembro 1841. Deliberou-se alugar um
predio, e qual e por que preço para o esta
belecimento. Sess. 16 Abril e 17 Junho
1842. (Relat. de 30 Julho 1843, pago 11);
approvou-se nomeação feila pelo presidente
de conLl'ibuinles para formarem commissão
de recepção de propostas de al~erações

convenienles ao plano do estabelecImento.
Sess. 26 Agosto 1.842. (Relal. cito pago 11.)
Delibel'ou-se que fossem igualadas as pen
sões em quanto as meosa lidades fizessem
face ásua somma, e islo do 1.0 Janeiro 18.43.
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em di~nti;!. Sess. 25 Oulubro 181,2. (Relat.
cito p'lg. 12 J01·I1. 300.) Deliberou-se facultar
aos antigos emp,'egados inscrever-se, uroa
vez que na occasião de o fazer prova. sem nflo
ter cOlllplel:ldo ainda osGO anoús, e pagando
os jurus accumul~dos de 6 em (j mezes a
razflo do preço medio de compra tulal das
apldices, mencionado no ulLimo relataria
publicado e segundo a idade na época da
creac~o do estabelecimenlo. Sess. 25 Outu
bro 18112, em An. 29 dito (.Tom. 293), pro
pôz-se ~Iteração de·ta deliberação. Sess. 25
NOl'ellJbl'O 18ú2. (Relat. cito pag.12); l'cmet
teu-se a proposla a uma commissão para
examinar e dar' parecer. Sess. 9 Dezembro
11M2. (Relat. cit. pago 13.) Co n flrmon-se a
delibcrnção de 25 Outubro 18ú2 igualando
e por que lempo as pensões; e delerminou
se nomeaçflo de cummissão para represen
taçfto ao corpo le~islalivo sobre medidas
necessarias; accnroulação de fundos annllal
menle; e esles quaesserião. Sess. 27 Janeiro
18ú-3. (Relat. cito pago 13 e H.) Delibe
rou-se que com os conlribuinles que den
tro de 8 dias conlados de 13 de M1irço não
pagassem os seus atrasos, se procederia
conforme o art. 6 do plano. Ses. 10 Mqrço
1.8á;~. (Rda!. cit. pago 1ú--) Em confor
midade deliberon-se que fussem e em que
pl'azos riscados da mnlricula sall'o o direito
de rei n legraçã0 em 8 dias depois dos a n
nuncios pelos jorn<les. Sess. 22 Março 1843.
(Relal. cito pago 1á.) Determinou-se elimi·
nação de 1~ contribuintes por tal molil'o.
Sess. 8 Abril 18ú3. (Relal. cito pago 15.)
Deliberou-se sobre prazos de espera para
paga men los. Sess. 20 Auril 18113. (Relat.
cito P:ig. 15, J01"I1. 118.) Recomrnendnu-se
aos coutribuinles a execnyão tio § 11, art. 3,
dus estatutos sob as pcnas do art. 19; de
clarou-se que a assembleu geral fixára em
15 riias do art. 3, § !l, para a expressão
mais de um al1110 do art. 20; ann. 31 Oulu
bro 18-"3. (JV1"1z. 29:~); ílllcl'oções se (tzllI"ão,
eqlLaes aopluno em vigor. Dec. e Pl. 13 Março
1 4.&. (Jorn. 172.) Declarou-se qoe o art.
6 do referido Dec. começava a vigora na
côrle e provincia do Rio de Juoeiro no 1. o

Outllbro, e na provincirts no LO Janpiro
18.&5; ano. 7 Agosto 1311á. (lar/I. 208.)
Deliberou-se cre<lr o lo~ar de fiel do the
soureiro.e de escrivão da receita e despeza ;

que sua despeza não excedesse a 400:tf; nlém
da gue 8e fazia; gne estes ell1pregi'dos st'r
"il'flO dial'ia01rnLe. S 55. 16 Agllsto 18ú5.
(Rf'lut. 31 OlLtllho 1847, pago 5.) Oetermi
nou-se que as á lo lerias concedidas pela
Res. 233, 17 Nuvemuro 184 L correSSI~m

impreterivelwente em cada anno com pre
ferencia, e qual. Res. 388, 22 Agosto 18116.
Deliberou·se elel'ar o 01' lenndo do fiel do
tbesonreiro a 1;200:tf;, prestando fiança de
2:000.tf.>. Sess. 28 NOl'embro 18ú6. (Relat.
cito pago 7.) Pensão concedeu-se ti familia
de um ex-cuntribuinl condemnado a per
dimenlo do emprego. Ses. 25 Janeiro 18119.
(nelat. 17 Dezembro 1851, pap:o 5.) A. lhe
souraria de Pernambocu fui aul risad para
l'emelter por I'ia de saques o producto de
soas conlribuições, snbl'e o lhesouro. Av.
11 Setembro 1852. (Dill1·. 909tL)

MONTE-PIO geral de economia dos sCl'I'inores do
estado: seus litulos nflO sã.o subjeilos a
dil'eitos de 5 por %, Av. 11 Junho 1853.
(Diu?'. 170.)

MONTE-PIO dos operurios do arsenal de marinha:
os eslatutus que o creár:io livprflo Uppl'O
vação do governo. Av. 18 Julho 1851. (Diar.
87.41.)

MONUMENTO: foi approvado o qne '1 cam ara do
Rio de Janeil'o se propoz erigil' na praça do
peloul1iouo, em memoria do uia da chegada
de S. M. nqneJla cidade. Av. 15 Fevereil'o
1817, éJonex. á represento 9 Janeiro 1824.
(CoU. iVeLb.)

no logar Ypiranga em S. Paulo, onde foi
Jlrt)clamada a indepenrlr.ncia cio lmperio.
Port. 1.a 9 Abril 1825. (CoU. iVub.)

estaluario. - Vid. Estatlla. Porto 6 Julho 1825.

- publico quem de truir, abater, mutil:lr ou
damniflcar como será punido. Cod. Crim.
art. 1iS.

em terrenos concedidos no cemiterio puhlico
da côrte. - Vid. Dl'c. Rcg. 796, 14 JuIl!lQ
1851, art. 7, 9, § 1 a 3.
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l\IOHA. se não c'on,:deN pnra havor juros, o
l( mpo cOllsunli,'o e II ler;:disflr o supplicante
a SlI~ propriellatic. lt s<lli. razel' as requi 'içõ,'s
11. C'le e ll·~ap.s. - Vicl. Nas. 2.' 6 Mudo
1828. (CoU. rab.), l.

n50 comml'lle c lIc~lor q1le tendo suns contas
cm liquidilcão C<lI11pilreC por prot:urélc!or,
indélf!;a o cst IIi o dclhs e 'u olTerece a ~aldar.

Av. ;; Metia 1.850. (Dial'. [119.)

do :;~pntc de leilão cm cnlrep;(Ir ao commit·
lenll' a conla e pa~nm "n\o que eITeltos
produ?. Coei. Com. arL 7'. - VirL Dec.
S5S,1.0 No/)embl'o 1 '-1,m·t.15,2ti,27m[1't1..

- do conclllclor ou commi-sario dp. transporte em
enlrp~ar (l ohj"Cl S onllados, (jlle ~'1O 'e
quencia' lhe imporla. Cod. cit. art. Há.

no cumprim olo de obt·igaçães. não havl'nclo
sliplllaçflfl COIll SIl cOIHe,a a cnnl"r. Cnd.

cil. nl'l. 13',-\'id. /:I1't. Q"~ in[raeDec.
í37. 2f) N(J/'embl'o J850, al't. 38 il1[l'a, e Dec.
S58 cit,. «l'L "27 tambem in[ra.

do m<lodatario na entrega ele fundos perlpD-
• CPIÜPS ao commiltpnle lorua-o obrigadu a

juros. Cad. cil. arl. 155.

imporlando damno <Ia commillenLc, e f;,1Ie
celldo o 11 HlI H1-t Lario . a que aelo autorisa
os btlrd 'irus de le. Coel, cil. art. 161.

no vendedor em enlregar a eon a I'enàida sub
j iLa-o a re ponder pelos dall1no~. Cud.
cit, art. 202; ilem no cOlOpraulH' que rl'oCU
sal' aceitar o ohjecto cumprado. e como,
al't. 20Lt; e qne circulll'laocias sel'tlO neces
sarias para amuo', ad. 205.

- nos rn~ameolosde dil'idas commerciae quando
dá lugal' a Cllnl3l'-'e juros. Cod. cit 'Irt.
2],8; Ilas obriftações meramenLe recllniarias
o d.tnlDO resultantes della con.;i~lelll uni
camenle no juro legue-, art. 2lt9.

MORA

MOR.~: Pl)l' 110 res pond • e como o socio 01('l'

canlil qne ell} telllpo nfio pnll'a pfll'a o fundo
sor-ial Gom as CjUOL;.IS e conligenLes devidus.
Cod. cit. aFt. 209Y

00 pa~ain911>~ de soldadas de mar, nnna a
viagem. dá direilo a juros. Cad. cit. arl. 563.

no pagamento do dinheiro a risco como e de
quuudo se conla. Cud. cit, art. 66U.

a citnção para concilillçTIo, nu o compnreci
mentI) rolnnLal'io la.; parles na alldiencia
cio juiz de paI. onslilup. l,)go O dl'l'edol' em
Illllra, spgulldo o C, Co li. flr!. 1Jtl. Dec.
737, 15 ovem1.lI'u 1850. arl. 38.

do ueveuol' na~ cansflS cm qne não é neces
silria a conciliaçã'l (al'L 2:; 1 a li) se cons
tilue pela cilaçãu civel da causa. Dcc. 737.
cit, ad. 59.

a aJ1egnção de l'í'ubo ou perecimenlo do depo
silu por ca~o fllrt uilo ou força maior slIcce
elidos (llltes da lU 01" pó IE' ser feita quando
e em ({ue prazo, Dec. 737, cit. art. 273,
§ 2.

das d mandas q Janelo jn Lifica e como venda
juJicial ele ollj<,ctns el1lbar~arlos. depo 'íla
dl!S ou penhomdus. Doc. 7;;7. cito art. 358.

aos juros della são suhjeitos. e como f! qu ando
os cu rael I) rps de herilll ç~ s jace 11 tes, cu II fo ['10 e
o <lrl. 43. Lei 28 Uulubro 115á8, Av. 3ft, 23
J aneil'o 185L

as justiças ordinarias que conl1('cem das cansas
de Olura elc. intl'lilada cOlllra <lgentes de
leilão rodem sllspetid,'l-os nos ~asos dos
arls. 7'2.,109 a J73, 177, 181,1tl2. f.od.
Com. Dec. Regim. 858, 10 Novembro 1851,
arl. '15; quando dará lo~ar a prisão cnn
fOl'lJlf! o art. 72 e 1.38 do cito Cod.-art. 26,
27. (Dia1'. 8852,)



MORAL

( 521 )

MORATOIUAS

MORA: provpnipnle de cansa invol11ntal'ia ou
invenci, el ;Jccordoo se isenLarifl de ohri~a

ÇÕ!'5 e qllaes a companllifl de c(Jn~lrucçiiode
camiuhuclp. f'l'rro elllre .. Rpcife e Aglla Prpla
em Pf>rn<lmbucn. Dec. 1030,7 Agosto 1851~

arl. 5. (Dim·. 9093.)

MORADORES ele fórn devem srr allenclirlns com
prererrncia e hre,idade. Porto 19 Janeiro
18~0. (Colt. Nub.)

MORAL, lDoralirll1de: quem nbllsar conlra a
moral cbri,;lâ prla imprensa, como será
pnnido. Proj. 2 01lLn111'l) 1823 § 10 man
dado obsprvnr paI' Dor.. 22 Nuv Illl>ro 18'~3

c H.p-s. 11 Srlembrn 18:W. snbsliluid" pela
Lei 20 Selembro 1S30, ad. 2, § 5:.4,5; e
pelo CoJ. Crim. arL. :279, 280.

- Porto 25 Oulohro 1823 (apenas cit. no Rl'pel't.
Cunh. Mat. Mural.)

- pul,Jica deve ser respeitada. Consto art. 179,
§ 5.

- deve eviLar-se que ella seja olTenelida por
acções ind"centes 011 palavl'as übsceoas.
Purl. 1.'12 Mal'ço 182.8. (Coil. Nab.)

- cbrislã eleve ser respeitada. e punidos os que
nos templos praticarpm flcl"s irrpligio,;os
cnntl'aella. Port.10Maio 1828. (Cail.Nab.}
Edil. 12 dilo. (Ind. Alb. Mural.)

- puhlica : os carnaras municipaes nrovidencia
dó. e cnlllO que pIla n50 H'ja olf.. nclida com
ohscenidades. Lei 1 Outubro 18:l8. art. 66,
S4; r~peclaculus que nãu o{fend<io a moral
p~1>licl1 pod,>m as camBras autorisar, c como
nas mas, pl'aç.ls e arraiaes. Lei e art. cito
S12.

- perspgnido por motivo de reli~ião não p6de
ser iJ \'isla da Consto art. 5. o qn respeitar
a religião elo esLado e não olfeoder a moral
publi~a. Cad. Crim. art. 191.

preneler devem as rondas os qne estiverem
commelLendo ncçóes evidenlemenle olTen
sivas da moral publica. inslr. 29 Novembro
1831, art. 9. .

MORAL: moralidade do delinqnrnt é allen
dida, e co~no na cla,; ificaç:io d:1S prisõ s
na casa de cnrrpcção da corte. Dec. Reg.
678, 6 Julho 1850, ar!. Ii § 3.

nos principios da boo moral devem os cflpel
lflr milil:1I'cs dil'ip,il' os tropas. Dec. Reg.
747,211 Dezembro 1850, arl. 9.

dos povo: os crimes qne por sua gr:n'idade c
h<lbiLual frpqncncia fos. em cornzes de a
pôr em risco accorr!oll-se d. rião lugar, e
como á exit'adicç1io. Tr'nt. com rup:llilY 12
Oulubro 1851, art. 1, § 2. (Dia,.. 857.)

MORALIDADE.- Vid, Mm·al.

MORATom ~S.-Vid, Concordala$.

de seis annos a de fedores da fazenda publica
na cflpilania de Goya? con(~cdêl'ão-se,-Vid.

Dm'edm'es. Provo L' 18 Abril 1811. (CaU.
Nab.); e no Rio Grande do Nade 115 de
arremalação de dízimos de gado. - ido De
vedores. Res. 3.° 30 Julho 1817. (CoU. Nab.)

do exlineto banco do Brasil de que privilep;ios
gozav5.o. - Vid. Banco. AlI'. 211 Selembro
1814 ele.

a devpdores da fazenda publica administl'a
dores de mesas de l'endas nflO se concedião~

vista a Lei 9 J unbo 1821. Av. 15 Sclembw
1846. (Gaz. Orr. 16, vol. 1.)

- se não concedêrão aos devedores da fazenda
publica alcançados na qualidade oe lhesou
reiros. collecLores elc. - Vid. Dpvedo1·es. Lei
5tá. 28 OUlubro 18á8. nrt. á3.-Vid. Lei
628, 17 Sele1llb1'o 1851, al't. 37 infi'a.

. ,

- uma concedida a cedo devedor da Bahia a
qlJl'tn a fozenda renovara·a, como mnllôou
se intender. Av. 1.4 Dezembro 1848. (Dia1',
7972.)
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MonA TomAS: as concnrdalas commel'ciaes como
serào celebradas. Cod. Com. arl. 81,2 li 5h.
Der. í37, 2:) Novembro 1850, art. é77, § ú,
52 § 3; podem ser rescindidos pelas mesmas
causas por que tem lagar a rcvoj2;ação das
moralol'ias. Cod. ciL art. 8!J9. As mOl'a
torius commerciaes quando, e como lerão
logar, ele. Cod. cit. ad. b98 a 906 executo
por Dec. TA7, cito art. 21, § 9; 577 § 3.
Dec. 738,25 dito ad. 18, § 1ft; 52 § 8; 99.

não concede o Cod. Com. aos negociantes não
malriculados em alp;nns dos lrihunaes de
commercio do Imperio. A.v. 8 Julho 1851.

a di~rosição do art. 43 Lei 51ft, 28 Ouluuro
18ú8, niío obsta a que o lhesolll'o conceda
m()ralori~ls aos fiadores dos lhesonreiros,
collecLoces etc., e como e para que fim. Lei
628,17 Selembl'o 1851, art. 37.

l\'IOnDO:VlTA, mordomo-mór e menor da casa im
perial. - Vid. Casa Impel·íal. Lei 18 A{?;osto
1821, § ~ etc. Const. art. Há. Lei 12
A~oslo 183J, nrt. h. Dec. 97,23 Setembro
1841. Dec. 499,31 Janeiro 181,7.

reimpressão ordenou-se e teve lo~ar do regi
mento do mordomo·mór de 3 deJ unho 1572;
do novo i Agosto 1581, e Provo 21 Janeiro
1591, Alv. 15 Dezembro 1589-30 Agosto
1815. (B. Canto Extl·. 1. o) O fiscal das
mercês foi Lambem nomeado fiscal da mor
domia mór. Port. 20 Março 182ft (CoU.
Nab.); o mór e menores que direitos novos
e velhos pagaráõ de suas nomeações.
Vid. Novos ele. Lei 243, 30 Novembro
181,1. Tab. § 16, 17; seus empregados
declarou-se não eslarem subjeilos 30 im
posto sobre os ordenados, mas sim sobre
os emolumentos. Av. 59, 31 Julho 18M!.

MORGADOS: o do Porto da Folha no districto de
Propriá em Sergipe declarou-se devoluto á
real corôa. Provo 17 Novembro 1815. (CoU.
Nab.)

MORGA DOS insiimi{1clmfe~: a abolição delles cede
a LelH'f1cio dos berdeiros dafJuellc 'lue pri
meiro a requPr; ainda que não f()~Ee ulLi
mada. Ass. 35ft, 8 JunllO 1816. (Coll. Ass.)

- de. casas nobres no B l'asi!. - Vid, Casas Nobres.

ne])es succedião os parenles mnis proximos,
sendo do sclOll:ne do insLiLuidor , seu) em
Largo dns sub~liluições conlrarias. Ass. 359,
iS AgosLo 1819. (Coll. Ass.)

a lei que os exlinguio abrange~ o.s lcf:'?clos dei
xados a irmaodades do Sanllsslillo,lmpnslos
em bens ele rHiz e Loelos os encal'~os pios.
Res. em Edil. 20 Março 1820. (Colt. Nab.)

a condição na inslituição, de que acabada a
parentella dns linhas chamadas para a s~c.

cessão, se vendessem os bens, e se deSITUIS
sem os legados pios é exolica e conlral'ia a
direito; pois, na falla de todos os succes
sores, pas ão os vinculos á corôa. Ass. 360,
fá Julho 1820. (Colt. Ass.)

quando instituic!o por marido e mu1her. e
exlincla a linha dos descendentes, concor
..ião dons transversaes varõ s. um de cen
dente de irmão do insLiluidor, e outro de
irmãa do instiLuidor, reiJ;ulavn a idade. Ass.
361,14 Julho 1820. (CoU. Ass.)

sua instituição n que direitos novos e velhos
foi suLjeita. - Vid. Novos etc. Dec. e Tab.
25 Janeiro 1832.

do do conde de Linbares em Minas as lel'ras
incorporadas desJip;árão-se, tornando-se aI::.
Iodiaes. Res. 56. 8 Oulubro 1833.

seu eslabelecimento foi probibido; e os exis
tentes ficárão extinClos pela morte dos
actuaes adminisLradores legitimos, pas
sando os bens aos herdeiros ~ e como. Lei
66, 6 Outubro 1835.
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MORG ADO: tnrlas as dispoSÍ<;ÕflS lesLaffipntarias
011 uuaçóe- para suas inslilllições , e qlle se
ni'lo \'p.rificarnn, manduu-se it,,\er como nào
escriplas, e os bens Cl"e fi'l. ... rão objerto
dl'lles pe,'l"ncern aos l1el't!eiros dos imli
tuidol'es, 2. 0 29 ~bio 1037.

..... do do \'isconde de Asseca desli~;1rão·se pro
pried"dlls 1 e qu'~es elc., lorllando-se al1o
diaes. Res. 290, 16 Aguslo 11)43.

dos Azeredos Conlinbas no Rio de .Janeiro:
seus adrnini,lradllrl's Corôo autorisauus para
v 'nda Je lerl'as adie pellencl'nles, e para
que .um. nes. õJ.l, A OululJl'o 1S.48.

supprimir e annullnr os insLiLnioos depois da
L .. i 7 ünlllbro 1835, seqllt'slrando para a
L''l.l:'uÚa pllbllca os uen' l'l,,,pedivos se fica·
rem vagos, incumbe aos jUiZ,I'S ue direilo em
Clll'l'el<;{lo. lJec. Heg. oJLJ, 2 VUlU1.H'O 1851,
art. lII, , S 5.

MORPIlÉA.-~-id. Ilospitaes. Lasaros. Guano.

sobre curativo aLb·ibui lo a um e. tl':lO~eiro em
S. l.\wlo exi~il'ãu-s(~ informações. Av. SM,tio
10LJ8. (Guz. Olf. i06, voi. 3.)

MORRÕES para corsarios brasileiros. Alv. Reg.
3U lJezewbro 1S~2. Cap. I, arl. 8, ~; exame
na gllaxlI.lld. ser aprupl'iada par.l elles. - \' ido
RI!,. J \;I Novemúro 1~ 11, e U WIIlCXU Res. 4,'
31 Julleiro 1827. lColt. iVlIÚ.)

MORTE nalural ou civil importava cessaçfio de
'oei dade na companhia de sel<ul'us llldem
nitladc. Conel. 5 Fe\ereiro 1810, S 5. (Cult.
NlIú ) ll('LD na PC1'111,tlwnLe, E"l;;l, 19 J LI nua
1..,lu, S 5. (Colt. ciL.) Ilelllua NestrLltl·lIáora.
Cund. 1 AI)! ii 1~2U, § Õ, (Cult. ciL.) lLem
n<o Bua Fé. Cond. 26 1,'evcl'eil'u 1827, S 4.
(CuU. cit.) It('1II Da Scgltrlwça. Contl. 1 Março
1827. § 7. (Colt. ctt.) ItellJ lia Búm COl/ceito.
Colld. :W AUI'i11827. S 7. «ult, cit.) Item
da lIctriúuiçâv. Cond. 15 lJI'éw1.JI'O 1827,
S 4. (Cult. ciL.) iteUl lia Cuncordiu quanto

.a lIalund. COlld. 2·3 Fevaeiro 1828, S 4.
(Cult. cit.)

m.

MORTE: soh prna dp. morte mandou-se não \1"01.
tasse do dl'~l'pdo rara Anjl;ola um nfficial
do rp~im,'ntll de linha de ~l"ça,n1.>i'lne re·
cnnlH'cidn homem lIJalfeilor. Dec. 2 Abril
1810. (Colt. Nab.)

juizes se mandou nomear para conhecer da
embaqros orpnslns a cel't'l senlenç·\ dlca'a
dr. sllpplicaçi'lo absnlvcndo certols individuo5
indiK,lild')5 d<:l alrM. a~sa~sinio. Dec. 19 No
vembro 1813. (Coil. j\'aú.)

sobre as oecorridas em S. Salvauor de Cam
pos, llia Pal'dll, cujas d··vassas ol'i~inaes

se Ita~iiiu perdido, exi tindo só lra~ladf)s

de traslados, mandou-'e russcm pur esles
cOllbpcitlas p jull-Carias, sanada a nllllida~e.

Dt'c. 27 Jllllh,) 181!.l. (Colt. Naú.) - Vld.
Res. 11 OutllÚ)'O 1827, iTl{l·a.

determinon-se que na capitani:\ de S. Pedro
do Rio Gralld~ fo,;sem plJnidus com pena
ulLillla os rpos dl'lJa Il1prec,~dore-. C. Lteg.
19 Julho 181ô. (folt. o. Pr.l-Vid. Carta

.~ Reg. da mesma data. (Co~l. iVaú.)

mandou-se qne 35 e:o:p.cnçõe~ desta pena se não
.uz~sscm no di illlllledlato á ullima decisão
dos crnlHlr·ros na casa d.! supplicacf1(1. mas
no spguillt~ para decúáo da e(lns~lla pfllo
deSp.IllU;lr~O du paço. Dec. 30 JUlllO 18J8.
(Colt. NlIú.)

(pena de) perdoou.se aos réos pl'e sos pOl' 3
e mais allnos na occasião d,. acclamação do
Seohor D. Pdl'l) I, para ser-lhes, e COIU()
cOlDlllutarla na imlUcdiata. Dcc. 26 0

velOurn 1 22; e a réos soldados da bri~ada

de artilharia a caval111. e da rnal·illba. lJec.
1lJ em Porto L' 17 Fevel'eiru 1~2J. (CoU.
1\'uh.)

mandou-se 30 regedor da casa da supplicação
que em casos de pena ullima participassa
logo a decisiio dos eUl bar:~os acompanhando
a copia da seUleoça, p:lra ficar (I IlIIpe~ador

iOleln1uo, e podt'r-se COlD lelOpll aVIsar o
cotl"e1ho de esl"do. PorLo 2. a iI Nuvemuro
11324. (CoU. Nub.)
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MORTE; o fnl1pcimenlo dos officiaes não arregi
menl<:loos. :lclivos e rei' ,rmad'ls deve ser
p:lI'licipado ao qll:lrlel·~ener,t1 para se com

municar' ao llll'Sllureiro ~er." da' Ir"pas.
Porto H DeZ~lD brll 18 ·~4. (R"p''1,t. Cunh.
~A1aL. F<tllecill1Poto) 19 Janl-'iro J8\7, (Re
pr?'!. t'f7'h. ciL. StLppl.) - Vid. Av. 1.3 Abril
1.852. (Diu7'. 8908.)

- providpncias se ordpn~rlío para processllrem
se ns assassiolls de 4 inoivi"lIo~ no jul~ndo

dI) Turiçú no Pará. P,.rl. 2,' 5 Fevereiro
1825. (CoU. Nub.) Rem as,im pal'a Pern:lm
bucll a respeilo de um Francl"z que fôra
eslran~ul:,elllPro stJ:l prllpria Cllsa. PorL. 3.·
1ú Outubro j825 (CaU. ciL.): e de nlllro
ass:lssill1lf-lo elll Sl'll<ipp. Av. 1 ~1.1rç 118:)1.
(Cfllt. Nab.); e olllr.. em Mal icá. Av. 3.° Ó

Dezembro 1831. (Cult. Nab.)

:-- as sentençns qne a proferirpm em ql1alqner
parle do IllJperill (lrdenllll-~e não fossem
ellecutadils sl-'m subir ii presença do Impe
rador p;tra moder"r 011 pel'f!oêlr cOllflltpe
o art. 101, § 8 da COllst.; as excepções a
esle prinripi') Iwrtellcelll ali poder m"d~

rador; como suuiráõ f15 spnleot;;ts e pl"lições
de ~raça. Lei 1 L St'tl"mul'O I ~2(i; na con
f"rmiJ"de destil Res. tem lll~ar r('Curso
de ~r;lça dOIS senlpnças de morle das juntas
deju~liçal1lililur,ct)l\rlll'meoarL 4.Re~.13

Outubro 1827. nes. 8e1;) llvpmhro1827;
Di> cOllfllrmidade do art. 2 R,·s. I j Selnn
bro elf'cl~lron-se flls~elll ex,'clIladas sem re
curso de grêlça asselll('nçil~ de Illorte conlra
escral'os que hllllvessem assassinado seus
senhol es. Dec. 11 Auril 182~; applicada
aos reos ele iusurreição na Bahia. Dec. ~8

Março 1835.

- perdendo-se as devassas originaes e traslados
delllls de crimes que 111l'rpçàn esla ppna,
as Re1<tçõcs dlls dislriclos mandarâõ pro
ceder a segunda deva5sa. Res. 11 Oulubro
1827.

as revislas snsppndem, e como a pxecnçâo da
peDa de morte nalural. Lei 18 Selembro
1.828, art. 7,

MonTE natural ou civil: das sente'nças de juntas
de jllstiça que a impozercm se aplH'l\arã ex
offieio para a Relação elo dislriclo, e como.
Res. 24 Setembro 1828.

soLre a morlllnclade de recrutas a bordo da
surnaca Pombinha mandou-se procpdl"r com
o tl'aslOldo da colpa conlra cerlo Ip.nenle de
2." liuha. Av. 11 Junho 1829. (Colt. Nab,)

a ela usu la -de morte se fugi?' oas sentenças con
dl'OIoalorias a galés delel'min:lvão, p c:om()
cel'lew de jlliz,'s para conhecer da fuga.
Av. 13 Jdneiw 1830.

- o fallecirnenlo do réo depois da pronuncia
dava 1o !rfi I' a demandar os SPlIS hel'oeiros
pela salisl';lção do damoo. Cod. Crim. art.
31, S 2.- ido Lei 261; :3 Dezemhro 1841.
m't. 68.)

se executa na forca. e com que fOl'lualiclaJes.
Cod. Crilll. ai t. 38 O'l áS não na mllthel' pe·
jada,art. 43.Reg. '120, 31 Janeil'o 18á2,art.
408.

se póde por sentença impôl' ao escravo. Cod.;
cil. art. 00, :1.1.3.

incorrendo-se em pena àe morle e ontras, só
aquella se execulará, podenoo-se unica·
mente annexar-lhe a de multa. Cod. cito
art. 61.

homicidio como é punido. Cod. cil. art. 192
a 190.

commellida em aclo de roubar ou para o fazer
como será punisla. Cod. cito art 271.

para prevenir continu:lção de morles pel'pe.
tndas por marinheiros no Rio de J(lneir()
dprflo-se providencias. Av. 1.0 5 Abl'il183l
(CoU. Nab); e sobre a commeltida pelo
salteador José Vil'as em um pardo na côrte.
Av. 3. 0 14 Abril 1831 (CoU. cit•.); sobre as
praticadas na côrle. Av. 2.° 23 Julho 1831
(CaU. ciL.); e militares da Babin. Av. 3."
e l!.o id("m (CoU. Git.); e ouln's em divPl·sas.
provincias. A.v. 6.° 25 Agosto 18a1. :(Coll.
cito )
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~ORTE: imposla a ministro e consrlheil'o de
estAd,) por crimes de re~ponsabill(ladepo
dia a I'e~encia COffilllulur. Lei iI, Junho
i831, art. 19, § 2.

as p~lrlllb<ls quando encontrarem alguem
mol'lo como deveráõ proceder. lnslr. 29
NUVe\l1UrO 1831, art. 20.

MORTE

parecp. qne a sentrnça qne a imposer eleve
scr eXf'clltilda no \.I~ar ('ln que liver sido
sl'olf'nci:ldo () réo, e em lal caso cutnllre
I vanlar-se a furca qlle dev«rá ser demo(ida
depois da pxpcuçfll); e par'i esta deve
o juiz lIlunicip.l nOlUpar réo st~ntrnciado á
meSllla pena, ou qual'luer outro preso. Av.
cito 15 NovemLro § 5.

nos crimrs CU]O maximo de pena fôr a capitnl
nilO se dá (i;lnç:1. C. Pr. :lrt. 101. Lei 2ô1,
3 I)el.elhh,o 18~L, llrl. ~8. Heg. 120, 3t
J:lOeiro 1842, art. 301, § 1.

quanoo rôr imposta por sentença do jury, pro
lestará o réo P'II' nov" j1ll'), c qual. Cod.
cito art. :308, 309. Lei 261, cit. art. 87, ti~.

Reg. 120, cit. art. lj62, .403.

para ímpôr-se por sentença era necessflria
unanimidade. Cod. cil. art. ~;)2, alterado
por Lei 261, cit. ad. G6. Reg. 120, cil.
arL 383.

- nalura1 ou civil: da sen troça que a imposer,
havl'ndo-se inll rposto revisla, não se adlOille
renuncia, sall'o o caso de haver o réo ohlido
}TIllllt'raç50 da l)l'oa. com que se contente.
Dec. 20 Selemuro 1833, art, 12.

- (Cod. Crim. arl. /'0,41.) Os juizes municipaes
são os f:Xecutores de sllas selllencas. vislo o
:lrl. 35. § 2. Cod. Proc. Av. i1 Ouluoro
1833, S5.

- p:tl'a requerer-se minoração 00 perdão deve o
juiz ele direito enviar certidão circumstan
ciada cio processo, e como ol'ganisacla. Av.
23 Junho 1834. (Lei 11 Splembro 1826.)
Declarou-se que sl.gunrlo dia depois de in·
limnda a senlenca devem os réos denlro de
8 dias dirigir ; peLiç~lo de graça, e em
falia o juiz de direilo remetler ao poder
model'ador a copia da srnteoça elc., e dep"is
da decisão, se executará a senl nça srndo
confirmada. Av. 25 Novembl'O 183.4. § 4.
(Cod. Crim. art. 39, 40.) A' visla de11es

MORTE: (Lei 1 t Setemhro 1826.) Declarou-se
que não sati.,ruzp.lldo snu fill1 as copius qne
os juizes enviaviill para r,'('lIrso de f!;raça,
das senlpnças d,\s rel"ções e juntas de
jusliça, devifto junlal'-lhes copia allthea
ticas ou ct'l'lldé>es dus lihp.lIl1s e conll'arie
dades. Cil'C. 2 Junho 1835. Av. da mesma
uuta.

com ella. e como serão punidos os escravos
que mat;II't'Ill, pnvenl~narCIll, fprirem {l;1'<lve
mente. olT.·nd.·relll plty:,iC:llllellte :,eussenlto
res, ffiulh r's, d",sc'·ncl.·nles, a cenden~s

que em sua COlllpanhia Inllral'em. adminis
lrildllr, frilor" e slIas ffiulhl'res que com
elles viverem. e como prllces<"dlls t' julgadus,
voludos e execuludus. Lei h.o 10 JUUllO
1~35.

(Lei 11 Setembro 1826.) As copias das sen
tenças para Plltl(,;'ll} de ~rt\ça devem ser
escriplas pelos pruprius juiLes de direito.
Av. 3 Março 1836.

(C. Pr. art. 308.) O proteslo por novo jol~a

mpnlo nfto lem logar cOhhcct'I'-se quando
o réo dcvesse silO <lpl'l'lIar. confurme o art.
101.-Vid. Av. 7 Junho 11:l36.

- o juiz municipal a quem compre mandar le
V:lnlar a furca. e nUlIlear ~1~,,7., não póde
coagir' com penas o réo que se recusar. Av.
30 Junho 18.>6.

(Lei 10 Junho 1835, 1l AhriI1829.) Oecla
ron-se que o arl. li da priuh:ira era claro, e
que o recurso de /f,r.. c;a da sC~lInrla em lal
caso não havia luoar. Av. ii Julho 1836.
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MORTE: a dl'spl'za com expcnção desla pena e
pro\"inciaJ. Av. A. Purl. 6 Agoslo 1836.

(Lei 10 Jnnho 1835.) Declarou-se qnc não
déra unicamellle nuva forma ao processo,
mas l'slauelecêra pen"s, allerando as do
Cod. CrilD., e que se dnl"e "dlOittir recurso
de &uas sentenças. Av. 19 Agostu 1836.

(Lei 18 Selemhro 18~8, art. 7.) Snassenlenças
condemnalorias confirmadas pelas relaçõl's
remellelll-se por copia ao jllil. respeclivo
afim de executal'cm-se, como, e quando.
Circo 7 Nuvembro 1t335. Reg. 19. 0 4 Se
tembro 1838, art. 2.

- a respeito de certos réos para decisão decla
rou-se neressaria a petlçiio de gl'aça ou
copia da <enlença condemnatoria. Av. 19
Janeiro 1837.

(Dec. 11 Abril 1829. Lei 6 Jnnho 1835, art.
ú.) Declaruu-se fJue suas sentenças se não
devem eXI'cular sem ter subidu ao pod"'r
moueradur cujo recurso não til'ou nem póde
tolher, não selldo o cl'ime dos de que trala
o dilo decl'eto. Av. 3 Fel"er. irll1837; desen
volviuo e suslenlado cum a Lei 11 Setembro
1816. 3 Oulubro 183á, art. 5, § H. Lei 13
OlllllUt'O 1827, § k Consto art. 101. Res.
15 Nuvembro-por Av. 1.7 Fevereiro 1837.

- (Lei 10 J nn1l0 1835. Consto art. 10' , § 8 e
Dec. 11 Setem bro 18:W. Dec. 11 Abril
182~)) regulou·se a execuçiio das sentenças
de morle. Dec. 9 Mart;o 1837.

_ nas suas execucões não entra a irmandade da
Misericurdia ~o quadrado f"rmarlo em rl'enle
do palibulo. 2 Av.12 Março 1l:S37, revogados
por Av. 19 Junho 1837.

_ (Dec. 9 Março 1837, art. 3) Faltando as obser
vações POl' elle ordenadas não póde a peti
ção ele graça ser presente ao poder mude
rador. Av. 23 Junho 1837. Suas sentenças
conforme o dilo al't. proferidas nas provin
cias sãu remellidas ao poder moderador por
inlermedio dos presidentes para esles pn:en·
cherem o que lues impõe a lei. Av. 25
Agoslo 1837.

MORTE: (Lri 10JIlnho 18~5 art. lt.) Cocl. PI'.
art. ~;~2.) Para impos:çiio della dt·clal'açães
se fil.Hiio rt·l"tivawenle á vol~câo. Av. II
Oulubro 1837. •

suas selltl'nças conlra réos mililares nno se'
execul{lo ~em subir ao p.. d"r· Illo.lprador, e
com .. , ['pPz<ll'd .. Dec. 2/, O .ttluro IW~8. J\V.

2ü M(lr~'o 1340. (Jom. 91.) Av. 17 Fevereiro
1842. (J07'11. 03.)

das srnlençns qlle n impuzerem appellnrá o
juil. dI' dil eito ex-offi(io, p qll;Jlldo e CllllllJ.
Lei 201, 3 DI'7ellluru 18LJ1, arl. í~). § 2.
Reg. 120, 31 Janeiro 18!1~, ai t. 1,1.9, § 2...

(Lei 10 Junho 1835.) As senlenças que l'm
tnes caSIJS a llllpuzerem n!lo tem recurso
de revista. Lei 2l:H, cil. arl. 80.

de vre,os nas cadêas.-Vid. Dec. Reg. 120, 31
Janeiro 1842, art. 161, 152.

- de socio do banco commercial da côrte que
conseqnencias imporia aos st'n~ her,leil'o ..
Dec. E~"lt. 187, 23 Junho 18á~, art. 5.
57, da Bahia. Dec. Esl. !t38, 13 Novemhro
18LJ5. nr!. 3,69; du MarallbflO. Dec. E~tat.

697, 24 Março 11:lLJ9, "rt. 3,69; dl) Bra,il.
Dec. Eslat. 801. 2 Julho 1851, ad. 77; de-'"
Pernambuco, Dec. Eslat. 8ti8, 22 Dezembro
1851, arl. í3. .

accordou-se com a Franç:l a reciproca extra
dicão, e como dos réos de homit:idilJ e"
O~ll'(IS crimes. NuU. 13 Dezembl'O 18 lO, e
25 Janeiro 18!s7, e Av. 25 dilu, e Circo 4
Fevereiro 18117. (GllZ. Olf. 1LL8, vol. 1.)

de qualquer individuo durnnte a viap;em em
navios brasileiros como sera conslalaua.
Dec. Reg. 520, 11.Junho 1847, arl.122,
123. - Vid. Cod. Com. art. 53LJ, 5ü1, 5ô2.

ab intestato que' direitos imporla aos filhos
naturaes de nobres.-Vicl. Filhos.
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MORTE: (Lpi 261, art. 79, S2.) A decisão do
s"~lIlldo jllry i"'porlalldo pp.na ultima é
slIl>jt,ila a <lpp' ll,çüo ex·ufficio. Av. 237,
i8 Outubro 1jh~.

de IIllilnr de COl'rplllr fi qnr. dili~encia ci::lrá
log .. r. Oec. Reg. 648. j () I ovemhro '18'l9.
arl. 12. Cocl. Cum. arl. t'l,.. De '. Hpg. 806,
2ô Julhu 1851, art. 8. Dec. 807, 808, 27,
e 28 dilo.

naturnl 0\1 ci\'il do C'ommillenle ou mann:Jlario
l'Xl'"!-!;lIe I) rnanJalu. Cod. cit. art. 157, S
3; {tiO, 161.

do empreiteiro dissolvp., e como, e com que
cpnstl'llwnci::ls. o ClllllnlC'lo cle llJcaçno ele
obras. Cocl. ril. arl. 2AO,e a du pl'epUnente,
<{uacs, art. 2!12.

do fiaclor ohr'iga o dp.vedor origionrio a dar
nUia fiança. Cod. cil. arl. 263.

- de ~ocio n1in f'mharga qlle n sociC'dacle co-nti
DIH'. e romo ('001 II~ sell~ h,'rd ..iros. Cod. cito
arl. 308,309. 310; trHIS dissol\·c·a si nno
houver convpncnu em conlr.lrin, 3rt. 335;
S 4. Dec. í68', 25l'\0lewLro 1850, art.
i8, § 9.

de cnpilãO de navio leva o sp.u commando ao
pilotu e contra-mestre. Cntl, cito ado ót,1,
aul'I\'isa desp ... dida. e como da tl'ipolação
assuldadaJ(J, art. 55ô, §; 4.

de indil'idnos da tripobçiio dl1ranle a viagem;
CClmo se provid"llcian't a respeilo de seu
elllerrCl, e soldadas. Cod. cil. art. 561; sendo
mortos em d.. fpsa de emb<lrcaçfto. serúõ
para ludos os e[eilu~, e como considerados
l'ivus, arl. óô2.

de capitão de navios tendo togar no les da
partida necpssita que seu snccessor revalide
os cOllhecimt'lltlls por aquelle assignados.
Cod. cil. art. 581.

MORTE de consignal::lrio de navio aulorisa o
caf-lilão a refluer ... r deposil,) juclit:ial da
carga, e como. Cod. cit. art. 585.

de passa~eiro imporln perda da melade da pas
silgelll. Cud. cito art. 630.

os bomicidios commellidos nos IDnnlClplOS
das frc,nleiras ~ã{J processados pelos juizes
IDllnicipne' :;lé prnnuocia e jnlgados pplos
jllizes dl~ direito_ Re~. 562, 2 Julho 1850;
para cuj'l execnção. Dec. í07, 9 Oulubro
18~0; declaradu por Av. 20 NOlembro 1850.

de presos na casa de correcçfio da côrte.
Vicl. Dec. Reg_ 6713, 6 Julho 1850, art. 163,
165.

de pnrles litiganlf's em causa comrncrcial im
porta ces,açiio dc inslanci3 alé IlahiJilação
dos uertl ... iros do linado. Dec. 737,25 No
vembro 1<350, al'I. 40;~; no juizo arbitral
como se prucederá félllecendo o jui7. com
prClluissario ou as parles, art. !l37, § 1, 4;
438.

do consliluinle faz cessar a pl'ocuração efÇl
causa cummercial. Dec. 737, cit. art. 706,
S3.

(Lei 10 Junho 1835, art. li.) Nos casos dellas
para impôr-se pella ultima deve haver dou!
terço de volos não só a respeito do faclo
principal como de loda, as circurnstaDcias
que a lei rcquer endu uma a exislencia de
outra prova além da confissão do réu. Av.
14 Fevereiro 1851.

acaba os interesses do accionista de companhia
de Se!!UNS- NOl'a Permanl!11te.-Dec. Estalo
779,15 Abril 1851. art. 12, S 1; 13, 16;
e da R"CIlpei-aciOl'a. Dec. Eslat. 791,30 Maio
185t, arl. 14, 15, lô; e natoral ou civil na
de Bom COI/ceita. Dec. Eslal. 852, 5 Novem-
bro 1851, art. 16, 17. -

repentina: para sua observação logar em con
sistllrio na côrle.-Vid. Dec. Reg. 796, 1.1
Junho 1851, 01"t. 3. Cerlillcados de obilo.
nrt. ii, 13, 14; murle violenta, art. 16.
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MORTE: regislo dos ouitos e nascimentos creou
se. Dec. Reg. 798, 18 Juuho 1051.

de sacio ela companhia de navegação do Ara
gunya ;dJ.re a seus II rnf'iros a sllccess;;'o nns
aClióPs etc. Dec. EstaI. 799, 25 Junho 1851,
art. 16.

dos empresarios da companbia - Mucnry 
iodt-Ulnisação. e qual illljJorta aos st'lI:; her
deiros. Dec. Eslal. 802, 2 Julho 1851,
art. 22.

do 3ceitanle realisando-se, nem por esle sim
ples factú ~e jlll~ão vencidas Ictlras. Av. 11,
Agosto 1851. (Dim'. 877tl.)

com a pena ultima são punidos cerlos crimcs
mililares. e quaes. Lei 631, 18 Sei 'mbro
18;-,1, art. 1 e § 6; execulado por Dec.
831, 1 Oulubro 1851.

dos faculLativos ele. malriculados na junla
de uy~ieoe puulica nota-se nas respectivas
mall iculaó. Dec. Reg. 828, 29 Selembro
1851, art. 36.

réos de homicidio accordou-se fossem stlhjr.itos
a extradicçno. Trat. com ruguay, 12 Ou
tubro 1t151, ~ 2; pena capital se obrig;i1rno
o Brasil e lJruguay a cOllJlllular aos descl'
tores sllbjeitos a exlraclicção no ca~(l de
eIfectuar-se. Teat. cil. art. 7. (Vim'. 81)57.)

regulou-se a cobrança das dividas da fazenda
iu"oluveis por fi'lllecimellto dos dl·vedures.
- Vid. Dec. 8110, 22 Oulubro 1851, Q1'I.
1, 2.

do fiador de agente de leilão nas praças do
Riu cie Janeil'o imporla a este ce'~ar o seu
omeio emqllanto não presidI' nuva fiança.,
Dee. Regim. 858, 10 Novembro 1851,
art. 12.

I

quando por allenç1ío ao sexo ou idade, ou pOI~

qualque,' owlra disposição da lei, o juiz pre
Sidente du jllry nào devei' fdzel'applil:açiio da
pl'na de murle, não lia logar apprJlação ex
allieio. A.v. 7 Abril 1852. (Diu?'. 8\:1611.)

MORTE: (Lpi 10 -Tunho 18~5.) Esla lei deve ser
execularia sem recursu .algum nos ca~os de
senlença condrmotlionH contra escravos
não só relos crimes mencionados no arl. 1,
mas tambem pelo de insnneiçflo e qn<1ps
qUf'I' nutros. Av. 27 Novembro 1852. (Diar.
9173.)

de procurador'de causa em gráo de revisla.
Vid. ProCltl'adol'.

de partes em causa de revista. - Vid. Revista.

MORTErROS farão declarados contrabando de
guerra nos TraL. cum Inf!:lalerra 19 Fe\e
reiro 11)10. arl. 28; 17 Agosto 1t127. art.
1.5, França 6 Junho 18~6, art. 2L Cidades
Ansealici'ls 17 l ovrll l1H'II 1827. art. 10.
PrnssiH 9 Ahril 1828, art. 11. Dinamarca
26 Outuhro 1828. arl. 10. Est,j(los-Unidos
da A IDprica 12 Dezembl'll 1828, 3rl. 1() §
1. Porlngnl19 àlaio 18;3(;, <lrl. 16. Uruf{uay
12 Outubru 185.L, art. 11. (Diar. 81:)57.)

MORTO (anno de)-Vid. AnilO.

- Vid. Defuntos.

MOSQUETES farão declarados conlrabando de
guerra nos Trat. COIII Ing\Hlerra 19 FtJve
reiro 1810, al'L. 28. E~lacius- oious l1aAme
rica 12 Dezemhr., 18:28, art. 16. rllf!:uay
12 Oulubro 11)51, art. 11. (Dúl1'. 8857.)

MOSTEIROS na côrle podem ler cemilerios para
as pessoas de sua cummn,nitlade. Res. 51:)3,
5 Selembro 1850, art. h, § 2.

Vid. Conventos.

MOSTnAS ás equipap;ens dos navios da armada
nacional. - Vicio Armada, embw'caçães de
guelTa; dos navios de ~1J~rra, quando armão
e desal'll1ão e da artilharia da marioha pas
sava o escri\ão da iutendellcia da mal'inha
dn Rio de Janeiro, v l'b. cito Alv. 1:3 MHio'
1808 ·elc. - \ id. Ord. 1 Ol/Labro 180tl. (Colt.
l\ab·.); e armada. Av. 10 Maio 1833.
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MUDANCA..
MOSTRAS: pas ão os officiaes da armada no

quarlel generil} de marinha nos primeiros
dias de cada rnrz, si não fôrrm domingos
ou san los : esles oíJIciaes erào de 2.·a lpneo
tes alé cbf,lfes de dilisfio. Ord. 20 Junho
i808. (R,'pel·t. Cunho Mat. Moslra D.O 2.)

- â guarnição da fortaleza de Santa Cruz na
côrte vão OS commissarins passar. Porto 16
Agoslo 1814. (Repel't. Cunh. il1 ato Mostra.)

liOTIM: contra o praticado no Rio de Janeiro
para qne o Brasil fosse regido p la consli
tuição hespanuola m'mdou-se deva. sal', e
como. Dec. 2.° 22 Abril 182l (Colt. Nab.);
contra o de villa Rica na occasião da enlrada
d p"incipe re~el\le. Porl. 16 Abril 1822
(CoU. cit.); em ca a do presidenle de Silola
CAlhal'ina. Porl. H ~bi() 13;30 (CoU. cit.);
de 28 SHlem !Iro de 18:\1 no lheah'o de S.
Pedro. ReI. 28Av.1.°'29. Âv. 30Selembro.
OIT.!. AI'. 2.°6 Oulubro 1831. (CoU.Nab.)

-:- popnlares como deverião os commissarios de
policia alillhar. lostr. !J. No\'embro 1825, S
2, anoex. i:I Porl. 2." da mesma duta (Colt.
lVab.); pas ou aos juizes de paz. Lei 15 Ou
tubro 18:l7, art. D, § 3; passou a oulras
auloritlades. lei 2(jl~ 3 Dezembro 18M,
art. 91.-Vid. aTt. 6.

- quem levanlar duraole sessão de lribunal de
jusLiça ou audiencia como será punido. Cod.
Cl'im. arl. 98.

não especificados no Cod. Crim. como será
punido. Lei 26 Outubro 183L, art. 7.

quem estiver fazendo devem as rondas prender.
lnslr. 29 Novembro 1831, § 6.

(cabp.ça de) - Vid. Provo 5 Outubro 1.852.
(Dim·. 9142.)

MOTIVO reprovado ou frivolo nG commellimenlo
do orime aggrava-o. Cod. Cl'im. art. 16,
S 4.

MOVEIS como sprão despachados nas alfandpv.as.
- Vir!. Alfl/ndegas. Reg. 22 JunlJO 1836.
art. 21.6, 318.

dos np.gociante fallidos: não se sellão os indis
pensLlvt'is ao seu uso e de sua familia, mas
invenlariflo-se. Cod. Com. 3rt. 81l. Dec.
738, 25 Novembro 1850, art. 146, § /,. 6.

que se acharem dentro de casa eslão tacita e
especial menle hypo lhec,1 dos ao paga lTlen lO

dos alugueis vencidos. Cod. cito art. 877,
S1.

compra ou venrla ou troca ue e!Teilos moveis
con ·idera·se merCélncia. Dec. 737, 25 No
vembr01850, ar1.1H, S1.

occulLação de mnvei de cosa justil1ca, e como
o arresto. Dec. 737, cil. art. 321, § 5.

(Lojas de) estrangeiros.-Vid. Lojas.

MUDANCA de \"otante em eh·icóes.-Vid. Eleicões.
Av'. 7.° 9 Jilneiro 18/,9: S1.3, 5, 6. (Coil.
l)'p. Nacional.) Av. 28 Setembro 1852.
(Dim·. 9121.)

de estado do comprador mercantil qne el1'eito
produz no contraclo. Cad. Com. art. 198.

de deslino do navio autorisa despediria do' of
ficiaes e genLe da tripolação anles de come
çada a viilgem. Cod. ci t. art. 556.

de eífeilos segnrados de pl'opriedade durante
o segurõ tendo lo~ar, passa esle para o novo
dono independt'nte de transferencia da apo
lice. salva convenção. Cod. cit. art. 676.

- de derrola por causa de hostilidades tendo
10Rar o seguro com a clausula-liv1'c de hos
tilidade-cessa, e porq ue. Cod. cito art. 715.

d-e Iogar em que hou.esse sido posta a carga ~

sem licença do capitão, opera e como con·
tribuiçãO para avaria grossa. Cod. cil. art.
790.
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MULCT.\S

MUD.~NÇA: ele eslado ou domicilio clá )oi!:~r, e
CoOJo ao ~I'rehlo ID<'rcanlilltll'nln. Dec 737.
25 Nuvembro 18bO, 3rt. 3:H, § 3.

~ULCTAS de liros dE' peça a emb~r('nçõps.-Vid.

Fo1'tificaçães. Porto 27 Ago:.to 1811, elc.

MULeTAS

.&3, h!', 7:'l. - Vid. Cod. CTim. m·t. Fi6"
in{ra. 7ô r.or!. Pr. ;Ir!. 28ô, :H3, 321. Lei
~61,:~ J)"1.ellliJl'() 1SIII, arl. 1O:~ a 1Uô. H('~.

120, iH Jalll'iru 181.2. nrt. 3il3. Av. 4 De
Zelllbl'll 1847; Av. 1G:~. 20 J unhó 1849.
Dec. ô93, 31 Agostu 1850, art. 8, iI.

- a dinhriro impostas prlns orrlen;Jçóps forão
triplicadas. Alv. 16 Setembro t81h. § 2.

imposlas aos réos por abuso de liberdade de
ppos<lmenlo, não as podl'ndo ,'lIes png;lI',
como sf'r;lo Cllmmntadé\s P.!O pl'isãll. PI'uj.
2 Ollluil,'o 1823, arl. 1;;, appr""õlrlo por
Dpc. 22 Novembrll 1823. e Rps. 11 S"lem
bru 18~ô. - Vid. Lei 20 Setembro 11i30, art.
85, infi'a.

por h'r e.ntradas de caS;Js na côrle ás escuras.
·-\lid. Casas. Edil. 3 Janeiro 18:25, S5 t'lc.;
por eslar em vp.ndas pte. Edit. cito § 7
(Coil. Nab.); f1 lal)eIIH~iro Cllm pol'l<lS auel'
tas, ele. § 8; e que comprar ohjectus a
escnllos § !J; e por alu;.:ar a vadios .elc.
vel·b. cito S 10; e a filiO (lpplic:Jlias as mes
mas mulctas, S 1·1. (CoU. Nub. )

- póde o jni7. impô\'por df'so1Jeriiencin. de 2 a 6:t/J
rs. parecendo c01'respllod.. r 1;ff> I'S. l;I cada
dia de I'l'i~ãll. 1.(1\ Vi Ollllll1ro l8~7, al'L. 9.
-Vid. (Lei2()1. 3DI:zemliro lShl.1I1·t. 91);
o prodnclo dl'lIas Sf'rá appliradn :1~ C<lmaras
ad. 10. - \'id. Li'i 20 Selp,'mbro 18;W. al't.
75, ill{rtl. O maximo ni10 podia t'xcedel' a
30:t/J rs. 3.rL. 11.-ViJ. Cod. Pl'oc. a1't. 12,
§ 7, infra.

a eleitores que filn~ssem para eleição de dp.pll
taJas era de 30:t/> a 60:t/> I'S .• §~. A's lIIe~as

de collegios deüuriles e CaOl'lras. :\00 a
600;Lt> rs., §!J.elc.-Vin. EII·içõI's. n.,s. '29
Julho 18'lH, etc. Lei 387, 19 A~(Jslo 1866,
art. 12ô, H7, Av. 60. P Marçl J8h~. Av.
35, 8 Fevereiro 1849, § 4, 5. Av. 27 feve
f(jiro 18h9, elc.

.:- a jurados por não comparecilnenlo a SCSSÓp.s.
-Vid. Jurlldos; e Res. 12 Selelllbro 1828,
art. h, 9, 10. Lei 20 Setembro 1.83.0 art.

MULCTAS: fl cidadão qne nfto votar rnra cnmarns
e jlliZt-'5 rl .. raz. - Vid. jJ'll'IÇál"'; e L.. i 1
Outubro 1828, a!'l. 9. (III~ll'. I l)e7YIIILI'o

18~8, arl. J5. Av. 20 ~lai(l lK:2~I); ás ca
marRS que nãH ~xpedirelll 'll'l.s, ai\. 15,
21, a vt:'rt-'i1dol't,s, arl. 28. CU1I1{11'(/S IJfc. Av.
11 Outubro 1832. Av. 28 F"vf'rt'iro JK33.
Purt. 2 Julhu 1I:i33. A~·. 75,9 J ulhu 18h3.

até quanlo pOI]em as camal'as com minar. 
ViJ. CC/111al'US. Lei 1 Oulubro ciL. arl. 72.

criminans que applicnção terfto. Lei 20 Setrm
Lro 18;;0. ado 75, 70j na imJlo~sihilidade do
serem pa~as se COlIlllllll:ll':lõ, <trt. 8,).
Viu. CoeL. Cl'im. m·t. 57, in{ra.

a eslrangriros advenlícios no Pm'iI qne se não
aprest'lIlnsst'ID, e pHra C]ue fim li <tul"ridal!e
compr·lelll p. - Vid. ESt1'allgeÍ1·os. Res. 10
Dczemuru 1830, a1't. 5.

aseu pagamento ('slão tacita e f'srf'cialmeote
hy pu lb 'carlos os bens nos dei inCj II eult' - dp.~de

o mOl1lento do crillle. Cod. Cl'im. ar\. DO.

qne privilçóes importão ao condemnado. Cod.
cit. 65.

como se arrecachrúõ para as cnmaras municl
paes. Cod. cil. al't. 56. Cod. Pt·lIc. :1 rt. :Lô.
-Vid. RI·g. 12.0,31 Juneiro iS/d, ar/. 4.'23,
ele. infi·(l.

quando o réo não purler snLisfazer como se
cOlllmulão. Cod. cito art. 57. CuJo Pruc.
art. 2\H, iorra•

pódem nnnexar-se á pena de morle. Cod. cito
arl.61.
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MULCTAS

MULCT \S por falta de cumprimento de algum
dever ou obrigação, pelos re~imentos das
auloridildes e leis sobre o processo não são
comprehendidas no Cad. Peno Cod. cito
art. 310.

(Cad. Crim. art. 32, 56, 57); providencias, e
quaes uerão-se para se fazerem c!feclivas
as impostas. Port. 5.· 5 Agosto 1831. (CoU.
Nab.)

sobre destino dado a uma indevidamente im
po~ta na côrte. - Vid. Olf. 1. 0 11 Agosto
1831. (CoU. Nab.)

por importação illicita de Africanos.- Vid.
Afi"ieanos; e Lei 7 'ovembro 1831, art. 2.

podião os juizes de pazcomminar aos suspeitos
de crime, que obrigarem a lermo de bem
viver e se~ur(lnça, alé 30:jj) rs. Cad. Prac.
art. 12. S 3, hoje comp.ete esta allribuição
quanto aos termos de bem viver, tambem,
e aos de segurança só, aos cheres de policia.
delegados, subdelegados e juizes munici
paes. Lei 261. 3 Dezembro 1841, art. 4. §
1; 5. 17; S 2. Re!1:. 120. 31 Janeiro 18/'2,
art. 58, §;3; 62, St; 63, S1; 64, 65, § l!.

maior de 100:jj) rs. não podião os juizes de
paz impôr nos julgamenlos subjeitos á sua
alçada. Cod. Proc. art. 12, S 7. O conhe
cimento de taes crimes boje pertence aos
cheres de policia, deJe~ados, subdelegados e
juizes municipaes. Loi 261., cito art. 4. § 1;
5. 17, § 2. Reg. 120, cit. art. 3, § á, 58, §
6; 62, § t; 63, § 1.

póde ser imposta ao que não apreseutar passa
porte e fôr mandarlo sair do dislricto. Cad.
cito art. 116. Reg. t20 cito art.67.

aos juizes de paz que faltassem ás junctas de
paz, e as por estas imposlas. - Vid. lunetas
de Paz. Cod. cit. art. 217, 226.

- no caso de impossibilidade de pagamento são
commutadas na 3.· parte mais da pena de
prisão comminada nos respectivos artigos.
Cod. cito art. ~91.

11l

MULCTAS: DOS crimes de liherdade de impr{'nst
quando o aulor ou edilor não tiçer meios
para salisra7.e·la, sendll condemnado, é o
impressor rt'sponsavel á sua sa tisfação. Cod.
cito art. 312.

para julgar as impostas aos conlraventores de
posturas declarou-se f[lle erão compelentes
os juizes ele paz, qualquer que fos~ea impor
tancia dellas. Porto 15 Fevereiro 1834.

(C. Pr. 3rt. 286.) O termo ou copia da sen
tença de que trata o art. se deve remetter á
camara a cujo municipio pprlencer o mIlI
tado para ella proceder. Av. 19 Junho 183h.

(Cod. Proc. art. 12. § 7.) Este artigo fixa de
finitivamente a alçada dos juizes. e por isso
o crime do 3rt. 3. Lei 26 Oulubro 18H a
excede. Av. 18 Outubro 183á.-Vid. Circo
16 Março 1836.

por infracção dos rf'gulamentos do recrnta
mento.-Vid. Recrutamento, e Lei 54.6 Ou
tubro 1835, ar!. 2. Dec. 2 Novembro 1835,
arl 5.

por infracção das leis e regulamentos sobre os
direitos e imposlos que se arrecadarem
pelas mesas de rendas e sobre o expedif'nte
a Sf'U cargo.-Vid. Mesas etc. e Reg. 30 M.aio
1836, art. 73, S4,106, § 5. (CoU. Pl.)

(C. Cr. art. 55, 57. C. Pr. art. 291.) Decla
rou-se não serem anlinomicos. Av. 17
Junho 1836; declarou-se que o 57 estava
revogado pelo 291. Av. 15 Fevereiro 1837.
S7.

por infracção do re~ulamento e leis sobre as
alfande~as. - Vid. Alfandegas. Re~. 2t
Junho 1836, art. 88, S 7; 89. Oro. 7.· 15
Janeiro 1846. Ord. 149, 5 Dezemhro 1846.
Av. 3 Outubro 1848.elc. Av.16 Maio 1849.
etc. Âv. 40, 26 Abril 1850. Ord. 96, 16
Agosto 1850. .
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MULCTAS: deHa não é alliviado o reo cuja pena
fôr commutada em sabida para fóra do
Imperio. Av. 18 Abril 1.837.

(C. Pr. art. 12, § 7) julgar as causas de que
elle trata, declarou-se não era da allribuição
da j nrisdicção policial, e por isso não com
pelia ao juiz municipal pelo art. 35, § 3.
Av. 73,12 Maio 1838.

- (C. Pr. arL 291.) Declarou-se que á vista deste
art. e dos 100, elc. 233, 2M, 339. Consto
179. § 20. C. Crim. art. 21, etc., em caso
nenhum tem Jogar o sequestro contra os
delinquentes, nào vigorando a Ord. Liv. 5,
til. 127. Av. 132, 15 Janeiro 1839.

- a delegados que não enviarem lista de jurados,
e aos membros da juncta revisora que fal- '
larem.-Vid. Delegados. Jurados. Lei 261,
3 Dezembro 1841, art. 30. Reg..120, 31
Janeiro 1.8h2, art. 235.

- tC. Pr. art. 12, § 7) o reo vagabundo ou sem
domicilio que fÔl' incurso nos crimes desig
nados neste artigo necessita fiança para
livrar-se solto. Lei 261, cito art. 37. Reg.
120, cil. art. 299, 300.

(C. Pr. art. 109) substiluiliva da pena quando,
e como o reo perde. Lei 261, cit. art. h3,
45. Reg. 120, cit. art. 117,314.

quando imposta que eífeito tem a appelIação
interposta da senlença coodemnaloria. Lei
261 cit art. 83, § 2. Reg. 120, cit. art.
458, § 2.

- por infracção dos regulamentos criminaes da
lei 3 Dezembro; Lei 261, cit. árt. 112.

- p·or. falta de passaporles, quaes são. Reg. 120,
cito .~rl. 80, 85.

_ aos estrangeiro~-quenão tirarem tilulo de re
sidencia. Reg. 120, cit. art. 98, 99, 108.

MULCTAS a empregados em scenarios de lhea
Iros qllaes, como e por quem serão im
postas. Reg. 120, cil. art.1.41.

- a carcereiros em que c~sos terão logar. Reg.
120, cito art. 155, 156.

a IJeritos que sendo chamados para corpos de
delicio não comparecerem. Reg. 1.20, cito
art. 259.

quaes se imJi>orâõaos que apresentarem libellos
crimes sem ser fia devida [órma. Reg. 120,
cit. art. 340.

como serão liquidadas e pagas tendo ou não
o delinquenle meios. Reg. 120, cit. art•
.42~ a 435.-Vid. Av. 1.6.0 16 Janeiro 1.8.49.
Dec. Reg. 595, 18 Março 18119.

a escrivãtls pelo relardamenlo de feilos crimes.
Reg. 120, cit. art. 470.

a parles advogadose'procuradores pelas acções
ou omissóes contra os regimentos 6 regras
legaes dos processos civeis. Reg. 1..&3, 1.5
Março 1.8ll2, art. 11.

foi o governo autorisado a impôl' até 200:jf) .
rs. nos regulamentos que fizesse para exe
cução desta lei. Lei 317,21 Outubro 1843,
art. 48.

- por infracção do regulamento do seBo propor
cional e fixo. - Vid. Sello. Dec. Reg. 355,
26 Abril 1844, art. 64 a 71. Ord. 107. 30
Selembro 1845. Ord. 8 Junho 1.866. (Jorrr.
211.) Ord. 6. 0 7 Janeiro 1848. Av. 28.0 7
Mal'ço 1.850,

- por infracção de re~. do correio. -Vid. Cor--
reio Gel'al, e Av. 68, 27 Maio 18h8. Av. ai
Janeiro 1.8-.49, etc.

de iOO,Jp rs. a favor dos desvalidos nacionaeS'
quando pagão a capitães de embarcaçóes,
e com que elféitos. - Vid. C07lsulet. Reg.
520,1.1 Junho 1.847, art. 98, 99.
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MULCTAS a escaleres de capitania de porto.
Vid. Portos. Av. 52, 27 Fevereiro 1849.

- na recebedoria do município neutro como se
escripLurão. Ord. 221, 6 Selembro 1849,
Av. 15 Janeiro 1850 (Dim'. 8307); decla
rado por Av. 14 Fevereiro 1850. (Diar.
8333. )

- de corretores.-Vid. C01'Telor. Dec. Reg. 648,
iO Novembro 18!J9. 3rt. 11,12, 35,37,38,
J,8, J,9. 69, Cod. Com. art. 38. 43, 46, 51,
53. Dec. 738,25 Novembro 1850 art. 18. §
6; 29. Dec. Regim. 806.26 Julho 1.851,
3rt. 7, 16 a 22, 24, 31,38, ll3, 45, !l8.
Dec. 807, 80B, 27, 28 dito.

- sua liquidação quando os réos fôrem a ellas
condernnados, deve fazer-se no juizo das
ettecuções do lagar em que elles e5tiver~m.

Av. 34, 5 Abril 1850.

independenle deHas se mandou cobrarimposlos
de,'idos, e quaes na recebedoria da côrte.
Av. 3 Junho 1850. (Diar. 8!J28.)

a administradores de trapiches alfandegados.
Cad. Com. art. 89. ~)O. Dec. '/3B, cil. art.
i8. § 8; 29; 51, § 3.-Vid. P01"l. 26 Fe
ve,·ei,·o 1851; reKulou-se o processo de im
posição. Dec. 862 25 Novembro 1851.

por aliciação de empregados artífices ou ope
rarias de fabricas. Cod. cit. art. 244.

de propriclario armador de navio por não ve
racidade em declaraçõo para (> registo, Cad.
cil. at·t. 463. Dec. 738, cit. arl. 18. § U;
29, 51, § 2, 3. Dec. 87929 Novembro 1851.

- a capilães de navios que seduzirem.ou desenca
minharem marinheiros. Cnd. cit. art. 500; e
aos que n ãa apresenlart:ID matriculas, e
come, art. 512. (Det. 7~8, cil. arl. 18, S
12. Dec. 916, 24 Fevereiro 1852 (Diar.
8959); 1l as impostas a embarcaçãp por não
obs~rtanciade regu~amentos das alfandegas
e pclicin dos porLos.. ari, baO.

MULCTAS decretadas no Cod. Com. que appli
cação lemo Cad. cito tit. UD. art. 29.

réos conclemnaclos nenas por commutação de
prisão como são divididos na casa de cor
recção da côrle. Dec. Reg. 678. 6 Julho
1850, art. á, § :1 ; 9.

- até 200:jj) rs. foi o governo aulnrisado a impôr
no regulamento para exec1,1ção da lei sobre
cemiteríos publicas na côrte. Res. 583, [)
Setembro 1850, 3rt. 7. Dec. Reg. 796, U
Junho 1851, art. 11, 25, 36.

alé 'l.OO:jj) 1's. foi o governo al1tori~ado a impôr
nos re~ulamentos da juncta de hy~iene pu
blica. Res. 598, lá Selembro 1850, art. 8.
- Vid. Dec. Reg. 828, 29 Sete7flb,'o 1851,
etc. infm.

relativas aos possuidores ou adquirenles de
terrasdevololas. Lei60i, 18Selembro 1850.
art. 2 e § uno art. 13, 22.

- foi o governo aulorisado para impôr de 50:t/J
até 200:t1J rs. aos infractores da Lei da re
forma das guardas nacionaes.-Vid. Gua,'
das ele. Lei 602, 19 Setembro 1850, art.
137. Reg. 722, 25 Outubro 1850, arte 6,
40, 4'1, 52, 9h a 96.

- impostas em virtude do art. 126, § 7. Lei 19
Agosto 1846 só ao poder legativo compete
levantar. Av. iá7, 2 Outubro 1850.

por differenças de volumes ou marcas em ma
nifestos de embarcações. Dt>c. Reg. 710, 16
Outubro 1850. art. 6; por entrada em lastro,
sem certificado. art. 7; por não apresen
tação de manifesto, ou não allthenticado,
arte 8, e como impostas, art. 12.

declarou-se que os empregados das alfandegas
tcm direito á diyi~~o da~ do tempo em que
elles eala"ão em exercicio. Av. 169, 17 Ou
tubro 1.850. .. ..
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IIULCTAS arrecadadas nas capitanias dos portos
devem, e porque en lra r para as Iheson
rarias. Av. li8, 22 Outuuro 1850; excito
por Av. 9 Janeiro 1851. (Diar. 8620.) Av.
93, 8 Março 1851.

- impostas a navioll estrangeiros; declarou-se
como se deve proceder a re~reilo dos con
sules eslrangl'iros que requerem ou recla
mão a favor de sPus compalriolas. Ord. 193,
k Novembro 1850.

- não pattão as embarcações qne carregarem no
lmperio {l:eneros nacional's para eslrao
p;eiro e arribarem a porlo do Imperio. Av.
9 Novembro 18;'>0. (Diar. 8548.)

- declarou-se só ter logar o processo administra
tivo para cumprill1ent') de disposições fis
caes, rlc. nos casos dos afts. 155; 156.
Ret:'. 22 Junho 1836. Ord. 201, 1la Novem
bro 1850.

- aos arrematantes de rendas compete o mesmo
qne aos clIJlp.ctores a que subsliluem para a
imposição dellas e sua arrecada.ção execu-·
tiva. Ord. 204, 15 Novembro 1850.

- de 50 a 100.jJ) rs. impoem o lribunal de com
mercio 011 auloridade que o subsliluir, á
parte que L,)m mauifesla má fé 'e calumnia
propnzer suspeição. Dec. 737 ~ 25 No
vembro 1.850, art. 9t..

_ a arbiLradores, de 50a100.jj) 1'5., em que casos
haverão logar. Dec. 737, cil. art. 202,
203, 204.

_ a arbiLros commericae5 de 1. a' 5 por cento do
valur da causa. Dec. 737, cito art. MiO.

- da absolvição. ou condemnação dos advogados
por multas elc., em causas cOIDmerciaes
dá-se aggl'avo. Dec. 737, cito art. 6(j~, § 10.

até 50:t/J rs. se imporá aos que desrespéitarem
o juiz de paz, de direito, arpi'lro ou tribunal
de commercio. Dec. 737, cit; .ad. 698.

MULeTAS até 200:/j) rs. so!fred.l. e quando, e
como o advo;.:ado que não enlregar os autos
cOIDmerciaes. Dec. 737, cito ad. 715.

livros em que ellas se p.scripturem deve haver
nas sl'crelarias dos tribunaes de commercio.
Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. 50, § 7,
e nas das juncLas de commercio, art. 83, ~ 3.

- a emrregados da recebedoria do muniGipio
por faltarem á r~parliçiio: re~,doll-se o mudo
de fazer-se o ponLo. Ord. 52, 5 FeI'ereiro
1851.

impostas administraLivamente a findor de
D1PsLre d ... navio por niio exhihir no prazo
lel!-al o'rLidã,) de descó,rga no porto pnra·
que dl'sp;'chára; decbro\l-se nno ter sido
JegalmrnLe absohit.lo por juiz de 1." e 2."
inslnncia, e porque, devendo-se, e como
proce Jer, vislo lerem as sentpnças pa~sado

em julgado. Av. 31 Março 1851. (Dia1'.
8668.)

ao juiz de dirpito não perLence sala rio pela
ruurica de livro de lançamento das do jury.
Av. 1 Maio 18111.

- impostns á companhia de nave~açãodo Mucury.
Cootr. 31 M;lio 1851. Conel. 6, annex. ao
Dec. 802, 12 Julho 1851.

aLé 100.jJ) rs., são e como applicaveis a todos
os responsaveis por dinheiros e valores do
estado além ele outras renas, e qnaes em que
casos. Lei 628, 17 Setembro 18õ1, art. 36;
inlendida por Av. 10 Julho 1852. (Diar.
9039,)

a directores de escolas e collegios nos muni
cipius da côrLe. Res.630, 17 SeLembro 1851,
art. 1, § 4, 8, ~.

a' compradores de armamento, equipamento,
\. emUlliçõe's em tempo de guerra..-Vid. Lei

631, 18 Sétemtit'o 1:851, a1·t. 1, S' 4.
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HULCTAS: :t respPllo de exprC1ClO iJIicito de
lnf'oicinn. Dec. nf'~. 828, 29 Setembro
1851, 3rt. 25,29,39, á3, 46; a infracções
da policia sllnilaria por drogllisLas e uoLi
carios, art. 51, 56, tiO, 72, 76.

- II escrirãps de orphãos e da provedoria e
secrelarios e escri\ães das mesas de irmano
dades etc., quando siio applicfl\eis por
falias, e qllaes que comOlelterem suhjeilas
á Corl eiç~11I dos ju i7.PS de direil n. Dec. Rer-im.
83A. 2 Uulllbro 1851, art. 30; e os suude
}eg:lllos, arl. 33; alé 100./1) 1'5., são penas
disciplinares, art. 50, S2.

- por falla de pagamp.nlo de sello em autos con·
furme o arL. 37, elc. du respeclivo nf'~.

COIIIO e pUI' fJllem serãoapplicadas. Av. 240,
6 Ou tubro 1851.

- a al'(en les de leilões. Dec. Rei!". 858, 10 N0

vl'lllhro 1851, art. 6, 10, 15 a ii, 19, 32,
33, 36.

- imposlas pelos conselhos de qualifrcação da
guarua nacional COIOO se receueraõ e CD

tregaráõ. Ord. 273, 17 Novembru 1851.

- impoem as thesourarias de fazenoa nos casos
em que as leis e reg-ulamelll.os lhe' perll1it
tem.- Vid. Dec. 8,0, 22 Novembl'o 185i.
O1·t. 1, S7.

são liqllidadas pelas suboelegacias se~undo o
arl. 42á, elc. Reg. 120 e 595, 18 Março
18.&9. Av. 292, 15 Dezembro 1~51, S 4.

nas alfandegas imposlas a favor oa fazenda ou
inleressados em cerlos casos do re~ola-'

menLo podem ser consideradas como iodrm
nisllção do prejoizQ resll\t3nte da oeuJQra ;
recommendoo-se execl1çãu do 3rt. 278 lI)an
dando pór em custodia o arrematante até
pa~ar a mul'a ineorl id:t. - Vid. Av. 15 Ja- .
neiro 1852. (Diar. 8899.)'

MULCTAS; df\vencJo as actas do 3rt. 127 da lei
de el"ições rPjllllar-se senlença passacla em
jul~;ldo p:lra cohrança ele mulLas, aos juizes
mu'uicip •. es cllIllpele effecluar o pa~amento

sem collut'cer da justiça ou não da impo
sição. Circo 1 Fevereiro 1852. (Diar. 8980. )

à companhia de navegação por vapor entre a
côrle e ponla da praia do municipio da Es
trella em que começar o caminho de ferro.
Dp.c. COlld. 987, 12 Junho 1852, art. é,8.
(D ia1·. 9003.)

iI companhia de caminho de ferro da côrle a
Min"s Gerae,.; e S. Panlo.-Vid. Dec, 6il1.
26 Junho J852, art. 1, S 1..2, i4, art. 3.
(D im'. 9086.)

impostas por cbeff\s de reparlições fisc:les:
denlro de que pra70 SP. pôde df'sl<ls recor
rer. Av. 3 Julho 1~52. (Diar. 9029.)

á companhia de estrada de ferro na provincia
de PernarnlJUco. Opc. Cnnd. 1030,7 Agoslo
1852, 3rt. 5, 10. (DiaT. 90ü3.)

à companhia de conslrocç~o e melhor;lmento
e cUlIsf'rval:ão dp duas linhas oe eslradas em
Minas Cer:,es. Dec. (ond. 1031,7 AJ?:oslo
1852. COlld. 2, 3, 12,25,26. lDim·.9066.)

- jolgnu.se improcedente uma imposta por col
lecLor a juiz de paz que c1e~p3chilra peLição
com documento sem sel1o; vi~to o art. 18
Lpi 18 Splemuro 1845. Av. 25 Agoslo 1852.
(Diar.9084.)

em virluàe elo art. 145 Rf\g. 22 Junho e 175
do de 30 Maio allivion-sp.. e pOl'qoe. Av. 2
Setem uro 1. 85 2 (D iar. 9096); e ou Lra coo
formeu arl. 145. S 8; e85do 1.°Re~.Av.

da mt'sma o<õla (D .. cit.); como se executal'ia
a do arl. 135 dI meSffiç. Av. 8.l'\o\"emuro
1852. (Diar. 8156.)

a juiz municipal e de orph1io~ qne fizera seguir
p;lra a Relaçiio !lutos q"e nãn uaviãó pago
sello. 2 Av. 20 Junho 1853. (Diar. 176.)
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MULHERES senhoras de escravos operarias do
arsenal do e,xercito recebião lambem por
procurador (IS \'enCimenlos deslC's. - Vid.
Res. 1." 12 Junho 1823. (CDU. Nab.)

julgou-se nere~Silfja outorp;a sua em procu
ração do marido para cl-Iebraçiio de afora
mentos de lerras vinculadas.-Vid. ileso 2
Julho 1825. (CDU. Nab,)

- para revogar em juizo alienação pelo marido
feila, nos lermos da Ord. Liv. 4, tiL .48, §2,
necessilão supprimenlo' do consentimento
desle pelo juiz de La inslancia. Lei22 Se
tembro 1828, art. 2, § 1; menores p~ra ven
der bens de raiz delem ubler licenca do
juizo de orphãos, art. ciL § li. Reg. 143,15
Março 18á2, art. 5, § 3.

declararllo-se sem vip;or a-OfJl. Liv. 1. til. 95 e
Vec. 26 Março 1734, que probibião aos jul
gadores casar com mulheres de sua juris
dicção. Res, 14 Dezembro ~830.-Vici. Lei
22 Setemb7'o l.S28, art. 2, S 11.

- pejadas não sofl'rem pena de morte, nem são
ju'\ga.das duraR'le a gravidez e regimenlo.
Cod. Crim. art. 43.

_ não sofTrem a pena de lFalés que será substi
toid,a pela de prisão com lrflbalho. Cad. cil.
art. .4.5, § 1.

que liligarem perante algum juiz estejão cul,
pa das, accus~ das, ou ddle lenhão dependen
cia sendo por e:;le soliciladas ou sedul.idas ,
cpmo o h~rnãQ Funifel. Co~. cito al'ts,
~{>O, 161.

que matarem s~u filho recem-nascido para
occuUar cleshDnra como são punidas. Cod.
cito II'l. 198.

.-. pl?jad.s cO~lienlindo ou não e~ aborlo, CO~Q
..,erá pUJlldl) o que o occaSLOnar. Cod. Clt.
arto -4. 99.

MULHERES "irgens quem deflorar como é pu
nido. Cad. cit. ar!. -219, 220.

honeslas menores de 1i annos qoem seduzir e
com elJas tiver copula carnal é punivel, e
como. Cad. cito art. 22.4 ; qnem as tirar de
casa de seu pai, tutor ou curador ou outrem,
art. 227.

quem de casa ou lagar em que e liverem tirar
por vioJencia para .fim libidinoso como é
IlUnido. Cad. cil. ilrt. 226.

casadas que commellerem adullerio como
serão ponidas. Cad. cit. art. 250; como
poderáõ as mulheres accosar os maridos
aduHeros, art. 252,253.

que se fingirem ~ravidase <lerem por seu parlo
alheio; e eslando verdadeiramenle pejadas
subsliluirem os filhos, furtarem, occll\tarem
ou trocarem como serão punidas. Cad. cil.
arl. 2M.

que se fin~irem casadas com homem. para
usurpar direi los maritaes, como serão pu
nídas. Cad. cit. art. 255.

não lem acção de furto conlra os maridos. mas
a civil para salisfaçiio. Cad. cito art. 262.

podem sem crime acompanhar seus maridos
invalidas mendigando. Cad. cil. art. 296 ,
S4.

sendo otTcndidas. compele por eHas a queixa
.crime aos ma,ridos. Cad. Pr. art. 72.

não são admiltidas a dar denuncias crime
contra seus maridos ou vice·versa. Cad. cito
art. 75. S 1.

casadas necessi~ando fiança para se livrarem
de crime, como 8e prqcederá. Cad. cit•
art. 10S. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 305, 306.
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MULHERES: de seus senhores ou feitores os escra·
vos que matarem, envenenarem ou offtln
derem corno serão punidos. Lei 4.°10 Junho
1835.

de officiaes militares conforme a Circo 46, 25
Abril 1842, não vencem etape. Dec. I nstr.
263, tO Janeiro 18!~3.

- de officiae5 militares ou praças de pret não
tem passagem gr,lIuita nos vapores. Av. 15
Julho 18ft;;. (J07·n. 195.)

de proprietarios cujos bens rôrem submeLtidos
a desa propriação devem ser citadas. Res. 353,
12 Julho 18M>, art. 11, S 5.

de fiadores de inspector de alfandega devem
daI' ou torga ao marido para ser a fiança legal.
Av. 28 Janeiro 181&6. (Jom. 52.)

de olliciaes militares fallecidas s6 abusiva
mente tem h0D1'aS funebres. Av. 25 Agosto
1847. (Gaz. 00'. 98, vol. 2.)

de fiadores de inspector da caixa de amortisação
declarou-se deverem dar procuração como
outorga para ratificação de hypolheca cujo
termo não assignárão. Av. !J Outubro 1847.
(Gaz. cito 130.)

casadas ou viuvas de pessoas que podem, e
como fazer procuração por escripto parti
cula!' lem igual privilegio. Ord. 82, 30 Março
1849, art. 8.

de empregados de fazenda, casando ou falle
cendo~ tem estes oito dias de gala ou nojo.
-Vid. Ord. 98, 21 Abril 18h9.

não podem ser corretores. Dec. Reg. 648, 10
Novembro 1849, art. 3, S3. Cod. Com. art
37, § 2.

de colonos militares no Pará são consideradas
como famj}ia destes. Dec. Reg. 662, 22
Dezembro 1849, art. 7.

MULHERES casadas maiores de 18 anoos sob que
condições podem ser commerciaotes. Cod.
Com. art. t, S /,; 5, S 2. - Vicio Dec. 737,
25 Novembro 1850, m·t. 672, S1.

casadas commerciantes que bens não poderáõ
obrigar, hypolhecar ou alhear. Cod. cito
art. 27.-Vid. art. 268.

casadascommerciantes: em que caso põde ser
lhe revogada a autorisação para com merciar.
Cod. cito art. 28.-Vid. m't. 157, § 4.

commerciantes crlsando-se, quando se presu
mem aulorisadas para commerciar. Cod.
cit. art. 29.-Vid. A7't. 1.57, S 4.

- a respeito de seus maridos e vice-versa não
podem fazer-se declarar fallidos. Cod. cito
art. 807, 808.

- casadas são credoras do dominio em que 6&

pecies de bens de negocianles fallidos. Cod.
cit, art. 874, S G. Dec. 737, 25 Novembro
1850, art. 620, S6.

as ordens para ó embarque de tropa compre
hendem implicitamente o numero de mu
lheres que costumiio acompanha-la, não
havendo especial menção. Av. e Instr. 190,
29 Outubro 1850, art, 5.

tle reos ou executados commerciantes devem
ser ciladas, si a questão versar sobre bens
de raiz. Dec. 737.25 Novemb!'o 1850, art.
47, 5t:i.-(Vid. Cod. Com, tit. Iln. art. 24.)

- não poliem ser testemunhas em camas com
merciaes de seus maridos. Dec. 737, cito
ar\. 177. ,.

commercianles tein {acuIdade de não preva·
lecer-se do senntus-consulto veJlea·no. Dec:.
737, cito art. 693.
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MOLBERr:S casadas: a prelerição de solemnidades
eslabelecidas em seu favor é nullidade nbso
luta, e quando póde ser pruposla ou allegada.
Dec. 737, cito art. 687.

de faJlidos não é nccessario que sejiio citadas
nns processos de qU"!Jras, nem ainda m s
mo para a lenda d.,s Ilens de raiz. Dec.
738,25 No\embro 1850, art. 143.

M.UNIÇOES

(RfpCl't, cito 11. o 1.) Sobre a impecção das
prisões ou calabollços e bospilaes militares.
- Vid. Res. 16 Setrmbl'o 182n. ([(('pert. cito
11.0 8.) Devem deprt'car aos presidentes dáS
proviocias os officiaes mililares que lues
fôrem oeces. aTias para alguma dili~lmcia.

conforme o Alv. 21 OuluL'ro 17\);{. l\ps. 16
Setembro 1829. (RqICl·l. cito 11.°15.) Os ios
peclores de qual leirão nflO se lirão das fl:uar
das nacionaes aClivas, mas das reservas.-
Vid. lJ Maio 1833. (Repel't. cito 11.' 13.j

condemnaelas nos presidias Leo'poldina e
Sanla Isabel comn seriio emprpp;adas sppa
rarlas dos hOIllI'T1S. Dec. Rpg. 750. 2 Janeiro
1811, arl. 5lJ. Soltpiras não se adOliltem a
morôlr naquelles, salvo eslando curnprindo
sentença, ,'rt. 51:1; e comfl em prpgadas. art.
59; as dos s()loaoos dos presiclios conside
rão-se como sua familia, arl. 61.

.- casadas: alvarás de sn pprimen lo de comenso
que sello pagãu. Ord. 200, 19 Julho 1851.

não porlem ser al!entes ele leilóe~. Dec. Reg.
851::, 10 Novembro 1851, art. 2, § 2.

sua nalnralidade devem os eslrangpiros nalu
ralisanrlos moslrar.-Vid. Cid~dão. Av. 6
Maio 1.852. (Dim·. 8998.)

MUNICIPALIDADES.-Vid. CamG1'as Municipaes.
Juiz de Puz. 1nspeclor de Ql.tw·leirào.

eleição de officiaes das camaras recaindo em
milicianos, df'via-se comnlllnicar á compe
pl'tt'nle autoridade. Port. 1!l A?:o>to 1833.
(Rt'pl'rt. Cunho Mut. Munic;palidddt' n.· 2.)
O empre~o de av"liador e cohrarlor do
consdho não podia ser a elles confel ido em
tempo de guerra; 011 niio lhes dava direilo a
dispensa-los do serviço. PlH t. 11 Julho
1825. (Rt'pert. e l·erb. cito 1/. 0 0.) Auxilio mi
litar a juizes de paz. Av. 21 NoVl'mbro i 828.
13 Fevereiro. 14 Março. ~ Julbo, 22 Se
telJlbro Hs29. (R'pel't. cito 11.' ti.) Sobre
excusas dos (lffici:tes mililares dos emprel!0s.
- Vid. mais. Dec. 16 Setembro 1829.

MUl'\I CIPlO oa côrle: a elle ficilrão pertencendo
as ilhas de Paquelá e adjacenles. Dec. 23
Março 1833.

quaes da província de S. Paulo e porque forão
provisoriamenle annex.,s ao da côrte. Dcc.
180, 18 Junho 18lJ2; declarou-se não ler
por fim esbulha-Ios du concurso nas elei
ções para depulados. Av. 1.3 Agosto 1842,
revogado por Dec. 216, 29 Agosto 1.842.

por elles será organisada, e CClmo Pro lodo o
Imperio ;\ ~uarda nacional. Lei 602, Hl Se
temblo 1850. arl. 3, eXt'cul:.da por Dec.
722,25 Novembro 1850, art. 1.

MONIÇOES.-Vid. Et(lpa. Av. 28 Janeiro 1809.
elc. Arsenal de guerra.

de ~Il ena a pprehl'odidas nos pirntas forão con
cedidas aus soldados e lli:lIillheiros appre
bemor es, além de gratificações, e quaes 6

porque. Dec. 4 OUlubro 1819.

- ° cidadão brasileiro que fornecer a nação
inimiga para fazer ~uerra ou hoslilidadesao
Imperio como será punido. Cad. Crim.
art. 71.

quem residindo no lmperio fornecer a piratas
cunhecidos, . para prejudicar o pai% como
lierá punido. <':od. cito art. 84. S2.

para insurreição qut'm fornecer a escraVOll
como será punido. Cod. cit. art. 116.
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MUNIÇÚES de guerra por que frete serão carl'e
'gadas pelo govf'rno nos paquetes de vapor.
-Vide Companhia. Dec. Contr. 31 Março
1837, art. 7. Dec. Conds. 767, 10 Março
1851. Cond. 13.-

navaes e de gnerra no Rio Grande de S. Pedro
00 Sul. - Vide Armada. Av. Instr. 83, 30
Março 18ll9, art. 5.

àe bocca e de guerra devem ter a bordo os
navios da armada em disponiLilidade. Dec.
607, 26 Janei.·o 1850, art. 2; reserva de
munições navaes e de ~uerra deve existir
nos arsenaes de marinha do Imperio, nunca
inferior ao necessario para a sexla parte dos
navios da armada, art. 5.

- cle goerra não se comprehendem na expressão
geral-fazendas-para seguros. Cad. Com.
art. 672.

~ dispo-las pertence ao quartel mestre general.
Dec. 762, 22 Fevereiro 1851, arte 11, ~ 4.

os conhecimentos ou guias das remeladas aos
ar enaes ou armazens das provincias como
serão passadas.-Vid. COlltad01·ia. Dec. Reg.
778, 16 Abril 1851, art. 5.&.

de guerra:rornecidas pelo governo quem com
prar ás praças como será punido.-Vid. Lei
631, 18 SetCrllb,'O 1851, a1't. 1, Sh, 5.

accordou-o o Imperio com o Perú que serião
e como transportadas nos vapores da em·
preza dc navegação conlractada, art. 1, S 4
Separado 23 Outubro 1851 annexo á Conv.
da mesma data. (Dim·. 9132.)

Ml:JNUS publico.-Vide Advogado. Av. 7 Oulubro
1828, ele. CIU·ado,·. Av. 8 Junho 1837.

MURALHAS do arsenal de guerra.-Vid. Arsenal
etc. Lei 27 Oulubro i83l.

III.

MlJSEO do Rio de Janeiro: suppnmento orde
noo-se para preparativos de animaes e in
sectos para elle. Provo 2 Dezembro 1811
(CDU. Nab.); comprou-se casa para seu es
tabelecimf'nto. Dec. 6 Junho 1818. (CDU.
O. Pr.) C. Reg. 29 Agosto 18/8 anoexo..
Dec. 3.° 17 Novembro i82.&. (CDU. Nah.)
Estabeleceu-5e-lhe a quantia de consignação
de 2hO:tj) 1's. mensaes. Dec. ii iUaio t819.;
annexou·se-lheo Jardim Botanico da lagôa
de Freitas. Dec. da mesma dala. Os caixotes
com objectos que a elle fossem remeLtidos
mandou-se nào abrir nos registos. Av. 1
Junho 18t9. Despezas de transportes de
collecções de prodoclos naiuraes remellidas
para elie de Minas, mandou-se pagar. Dec..
f Junho 1821 (CoLt. Nab.); modificado, e
porque pelo ~ec. 3 Agoslo 18~1 (Cou..
.cit.); commuDlcado por Provo 18 dilo. (ÇoU.
cit.); ,gratificações a ~eu di~ector e~ MlO~

rort.17 Abril 1b23. (CDU. Clt.) EscnpturarlO
delle com 30:tf> rs. mensaes nomeoo-se.
Dec. 2. 0 5 J:lDeiro 182.& (CDU. cit.); m'lndou
se proceder ao levantamento de terraço nl)
seu edificio. Dec. 3.0 17 Novembro 182.1
(Coil. cit.); augmeotou-se com 100:tf> r50
aonuaes o ordcnad o deseu porteiro e ~oarda.
Dec. 1.° 19Novembro 182.&' (Coil. cit.); neDe
se mandou eslabelecer laboratorio chimico.
Porto 2.- 15 Dezembro 1824. (Coil. cit.) Pa
gamenlodegrades de ferro para seu edificio~

Res. 2.- 3 Fevereiro 1825. (CDU. cit.) 1\0
lacão de modelos de madeira das variedades
e 'fármas crystalinas ordenou-se para se
adquirir. Porto 7 Maio 1825. (CDU. cit.)
Ao seu director fixou-se o ordenado de
600:tf; rs. Dec.1Julho 1825. (Coil. cit.) Para
elle ordenou-se fossem do Pará remelLÍdos
productos dos ires reinos da nalureza q~
se encontrassem. Porto 3.- 20 Julho 182o:t
(CDU. cit.); mandou-se agradecer n:.lura
lista hamburgueL que enriquecêra o muse
com preciosas collecçées de productos na
turaes europeos. Porto 1.- 6 Agosto 1825
(CDU. cit.) Com uma amostra para elle aa
cada producto colhido declarou-se esperar
-se de certo naturalista estrangeiro que"So
propunha viajar pelas provincias centraes
do Imperio. Port. 3.- 6 Setembro 1825
(CDU. cit.); no seu edificio mandou-se fQll
sem estabelecidas as escolas normaes crea
das em beneficio da agricultura pela Socte-

69



USEO

( 5AO )

MUSICAS

cJadeAuiliadora d.a Induslria Nacional Dec.
10 Av. 16 Abril 1830 (CoU. cit.); foi o go·
ferno aniorisado para dar-lhe novo regula
menla. Lei 16". 26 Setembro 18"0, arte 2,
S13; executado por Dec. 123.3 Fevereiro
18/í2; regulárão-se novamente os venci
menias: de seus empregados. Dec. 331, 5
Novembra 18.&3. Salae qual sua se mandou
entrega lA disposição dG Conservatorio de
musica. A.y. tS Maio 1847. (Gaz. Olf. 21,

I. 2.) Remetteu-se-lhe amostra mineral
descoberla em Casa Branca em S. Paulo.
,AY. 26 Agosto 1847. (Gaz. ICÍt. 101.) Sua
exposição publica mandou-se transferir para
os domingns, salvo emque dia • Ii". i8 Ja
neiro 1848. (G'az. Olf. 15, ~ol. 3.) Durante
iUa ohra, emesmo depois, junto cltille man
don-se pemoitasse uma patl.'ulb3i. Av. 7
Julho t8.~8. (Gaz•.cit. i53.) Seu laboratorio
chimico mandou-se franquear ao chefe de
policia para anaJyses medico legaes. Av. 4.
Agosto 18.49 (Dia.-. 8172); e a certo doulor
para exposições da mesma nalnreza. A.V. 10.
Setembt"O 1850 (Diar. 8505); uma sala se
mandoo franquear á Sociedade Velloziana
para suas sessões. Av. 18 Setem.bro 1850.
(Diar. 8507.) Para continnação de obras
dea-se quota. Lei 628, 17 Setembro 1851.
arte i, §40. Sala se franqueou para expo
sições de geometria, aplica e electricidade.
Av. iO F~ereil'()1852. (Dia,-. 8932.)

IlUSEO mineralogico, e como composto creoo-se
para Minas; Gemes. Res. 3 Outubro 1832,
arte Ii.

- seus directores não neeessitão altesf.&do pal"3
receber ordenados. Dec. 2. llI'ço :1833,
arl uno 119.

- estrangeiros: camo se despachão nls estações
competentes os objectos para eUes expór
lados do lmperio • para pagamento de di
reitos. lh. e Ord. 23 Janeiro 18351. (CoU.
O. Pr.) R~. ~OMajo1836. art. !.fi? (CoU.
Pt.)

- de historia natural mandou-se, e como formar
na fazenda nacional da Jagôa de Freitas.
Dec. t5.· 1 Abrilt838~ ~. 2. S 5.

MUSEO de Roma, Flol"ença e Venesa: objecLos de
arte provenientes de suas collecções man
dou-se não fossem admittidos a despacho
nas alfandegas do Imperio. Av. 13 Outubro
18.49. (Diar. 8231.) Circo 31 dito. (Diar.
8247.)

MUSICAS de corpos militares. e Vida Corpos de
linha. Dec. 27 Março i810 elc. Lei 15 No
vembro 1831, art. 16, § A.

- as disposições a respeito das bandas da côrte
creárão-se lamhem cm outras provincias;
a Pernambuco por C. Reg. 26 Setembro
1811; para regimento de Estremoz no Pará
por 20 Julho 1812. - Vida Dec. 9 Dezembro
1817. (Repert. Cunho Mat. Musica. n.O i.)
Soldos e elapes de sen mestre e musicos de
I. a 2. a e 3.a classe fixárão-se. Dec. e Tab,
28 Março 1825 (Colt. O. Pr.); arbitrou-se a
somma de Jj~GOO rs. diarios para soldos
etc. de cada uma. ParI. 20 Abril 1825.
(Repert. Ctm!l. ii!ato Musica, n. o 1.) Orde
nou-se que a despeza da musica do exercito
não excedesse a 30 conros aonnaes, inclui
dos os instrumentos. Lei 15 Dezembro
1830, art. 19, § M. Banda do 1.o corpo de
artilharia de posição mandou-se extinguir: e
reduzir a 16 praças a do batalhão do Impe
rador, cuja despeza não excederia a l!:tf>600
rs. diarios. Av. 7 Março 183 . (RePe1·t. Clwfl.
Mal. Musica n.O 4); de corpos estran~eil'Os.

-Vid. Corpos de estrangeiros etc. Res. 8
Outubro 1.831. Ordenolt-sefórma de escrip
turação de folhas dos livros mestres <los
corpos relativas aos musicos. Dec. lnslr. ô
Dezembro 1831, § i; adilbaria de posição e
caçadores, 5 ~ 9, 16; artilharia a cavallos.
allerado. Prov. 247, 21 Novembro 18.49.
Fixárão·se em circumslaocias ex1raordina.
rias as dos batalhões de (uúleiro5. Dec. Pl
167, 1..4 Maio 18.42, § i; Caçadores, § 2 .
artilharia a pé, § 6. Dcc. PI. 301, 27 Maio
1843, ~ 1,2,4. Dec. 529,23 Agosto 18/,7,
§ 1, 2, l!, 1.5, recommendado por Av. 14 Ju
nho1850(Diar. 8425); em ordinarias. Dec.
PJ. 782, 1.9 Abril 1851. art. 5, 6. As mu
sicas em que casos nascontioencias ebonras
militares tocaráõ. Provo 8.0 15 Fevereiro
1843, § :1. a lt. 10, 12, 13~ !7 a 20,28; não
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tem os corpos fixos. Av. 27 Maio 1850.
(Dia?·. 8~31.) Av. 6 Agosto 1851. (Diar.
8777.) Suas contas de receila e despeza como
passárão a ser adminislradas elc. Circo 80,
28 Fevereiro 1851. Seus mestres que gra
duação terão. Circo 30 Setembro 1851;
para ellas não devem os cadetes contribuir.
Av. 3 Janeiro 1852. (Diar. 8913.)

MUSICA {Conservalorio de} - Vid. COllservalcn·io.

inslrumental: deve-se procurar introduzir seu
goslo nos aldeamentos de lndios. Decr.
426, 2.& Julho 18.&5, art. 2, § 15.

~ (Instrumentos de) não podem ser introduzidos
. na casa de correcção da côrle. Dec. Reg.

078,6 Julho 1850, art. 140.

~ dos corpos de guardas nacionaes etc. Lei 602,
19 Setembro 1850, art. !O, executado por
Dec. 722, 25 Outubro 1850, art. 76.

MUSICAS dos corpos do extttito: a seu rcspeiM
derão-se cerias providencias e fJUaes. Av.
Cire. 20 Junho 1853. (D;tlT. 175.)

MUTILAÇÃO por occasião da guerra ela ia cpea
deneia que direitos deu aas otliciaes dms
corpos eslrangeiros.-Vid. COI'plIa ele. Lei
24 Novembro 1830, arl lO etc. Anna4a.
Lei 25 dito, art. h, elc.

resultado de ferimento ou oft'ensa : como SR
pUDido quem fôr delle criminoso. G·
Crim. art. 202.

de gente de tripolação que defender nario:
seu tratamento, coratit'o, sustento e inde..
nisação são avarias gt'ossu. CoeI. Com.
7M, §7.

MUTUO mel'eaJltil como é nguRa • Co'.
art. '-47 ao 265.

Vid. glflpresli

G •



NAÇlo

( 562 )

NADAR

NA.ÇÃO estrangeira quem provocar, e como a
declarar guerra ao lmperio é punivel. Cod.
Crim. art. 69.

- inimi~ qnem atUiliar, e como a fazer goerra
00 hostilidades ao Imperio. como será pu
Dido. Cod. cito art. 71; quem com ella ou
leus agentes entreliver iDLel1igencias para
fins hostis, e quaes, art. 72.

-. estrangeira: quem contra seus subàitos com
metler sem autorisação hoslilidades que
compromellão a paz. Cod. cito art. 73;
quem violar seus tl'atados. art. 7ft; e quem
enlregar-Ihe, e como qualquer por'tão do
lerrilorio do lmperio, art. 76.

- brasileira é seDhora dos bens deixados pelos
e~cravos do fisco que fallecem. Av. 16.0

13 Fevereiro 1850.

- brasileira foi instituida herdeira dos bens de
um seu cidadão, e com que condições. ~
Vida AD. 10 Junho 1850 (Diar. 8!r.30); e Av.
14 Agosto i850; e Av.2./,. Fevereiro 1&51.
(Diar. 8637.)

- do navio designa-se DOS Degocias de seguros.
Cod. Com. art. 49; e no seu re~istro. art.
h62; Q na carla partida.. 8rt. 567, S1.

NAÇÃO do finado deve declarar-se nas ordens
de enlerro de escravos na côrte. Dec. e
Reg. 796, H Junho 1851, art. 32. .

estrangeira que prefender mndar a rórma de
governo dos contracLantes ou determinar
pessoas que as governem dá lugar a consi
derar-se alacada, e para que fios a indepen
dencia dos mesmos contraclanles. Trat.
com o UI'l:guay, 120ulubro 1851. arto 2.
(Diar. 8857.) .

NACIONALIDADE de embarcações e navios mer
c:lDles.-{Vid. Embarcaçiies;eart. 6. Inslr.
anD. á Conv. 28 Julho 1817.) Res. 2." 10
Marco 1828. Tr. 12 Dezembro 1828, art.
4. R~g. 30 Maio 1836, art. 129 a 141, 143
a 150. Reg. 22 Junbo 1836, art. 306 a 318.
Reg. õ:W, 11. Junho 1847, acto i43 a i!6.
Av. 173. 30 Julho 1843.

dos vnpores da empreza de navl"g:l(;ão da Babia
a Mac.eyó e Caravellas. Dec. 1038, ao Agosto
18b2. Cond. 13.·

- duvidosa de eleitores ou 5Dppleotes. - Vid.
Cidadãos e Eleições. Av. 83, 26 Abril 18117•
§ 22; e de membro de camara municipal.
Av. 280,28 Dezembro 18502.

NADAR nú é prohibido de dia na frente do Paço
na côl'le. Av. 2 Agosto iSM.



NATURALIDADE

( 543 )

NAUFRAGIO

lüSCIMENTO de pl'inceza do Rpino Unido com o
Ila m,andou festejar. Dec. 2? Fevereiro 1822.
(Coll. Nab.)

- de criança a bordo de navio em viagem. como
se reduzirá a termo. Dec. e Reg. 520. 11
Junho 1'847, art. 118, H9; seu registro
pelos consules, art. 17i a 178.

- c10 principe..... Aut. 19 Julho 1848. (Gaz.
OU: 160, voto 3.)

- e obilos: seu regislro no Imperio, creou-se e
mandou-se pôr em execução. e como. Dec.
798, i8 J unbo 18M.; orçamento das des
pe~asprovaveis, exigio-se. Circo 15 Selt>mbro
1851 (Diar. 8805); seus livros são subjeitos
ã correição dos juizes de direito. Oec. Reg.
8M,2 Outubro 1851, art. 27, § 13; orde
nou-se que os escrivães de paz remeltessem
certidões aos parochos e só cobrassem emo
lumentos das cerlidões do arL 17. Av. 303,
~9 Delembro 1851; e não das dos arts. 23
e 24 do Reg. Av. 5.° 7 Janeiro 1852. De
clarou-se que só comprehendia os nascidos
do 1.0 Janeiro em dianle. Av. 1.°30 Janeiro
1852 (Diar. 8927); baplisando-se os nas
cidos anles, semcerlidão. Av. 2.° dilo (Diar.
út.); suspensa sua execução por Dec. 907,
29 Janeiro 1852; aulorisou-se credilo para
despezas do seu estabelecimento. Dec. 975,
26 Abril 1852.

NATURALIDADE deve ser designada na petição
da matricula de commerciante. Cod. Com.
art. 6, S1; item dos correlore3, 3rt. 39;
item nas escripluras publicas ou particu
lares oe sociedades commerciaes. art. 302,
S 1; item do ca,pilão. officiaes e gente da
lripo\ação nas matriculas das embarcações,
art. A67, S1.

- dos fallecidos na côrte devem os facultalivos
declarar, e como nos altestauos de obilo ,
arL. 13; e nas ordens de enterro, art. 32.
Dec. 796, 14 Junho 1851. , ....

- dele lIer designada na petição para ser no
meado interprele commercial. Dec. Reg.
863,17 Novembro 1851, art. 6.

NATURALISAÇAo de cidadão brasileiro. - Vid.
Cidadãos.

- Os estrangeiros natl1ralisados não podem ser
ministros de estado. Consto art. 136.

NATURALISTA, e qual empregado em Minas
Geraes, mandou-se fosse, e como pago de
~ralificação. Provo 21 Outubro 1.813 (CoU.
Nab.); a dous estrangeiros que viajavão o
Brasil se mandou conferir pensão annual.
Dec. 1 Julho 1815. ann. á Podo 1.' 6 Agosto
1825 (CoU. Nab.); a oulro que promoveu
melhoramento do museo da côrte. mandou
se agradecer como digno de reconhecimento
da nação. Porto cit.; sobre medidas para
pôr em liberdade o naturalista Bompland,
relido no Paraguay. Port. 12 Julho 1828
(CDU. cit.); seus instl'umentos, livros e uLensis
em commissão de seu govel'Oo ou de socie
dade em explorações no Brasil são livres de
direitos. e corno. Dec. Reg. 633, 28 Agosto
i849. art.1, § 15; 2 § 1.2; 3: deci. o art.
2, § 1, por Av. 31 Uutubro 184.9. (Diar.'
824.7. )

NATUREZA da COllS3 carregada a bordo de navio>
como é considerada nas avarias. Cod. Com.
art. 104., 751, ele.

NAU da India mandou-se qne desta época em
dianle sahisse do Rio de Janeiro. Âv. 16
Dezembro. 18l0. (F. Til. Repe1"t. Não n. 5.)

- Vid. Armada. Embarcações de guerra.

NAUFRAGIO: solrios e comedorias de officiaes e
praças naur.'agadas. - Vid. Armada. Av_
20 Julho 1809. elc. - Vid. Res. 18 Março
183.4. (Repert. Cunho iliaU. Naufragio 71.° 5.)

de embarcações eslranp;eiras, e fazendas salvas.
- Vid. Alfandegas. Trat. 19Fevereiro 1810,
art. 29. ele., e Tral. 13 Julho 1813, art. 8.
(CoU. Delg. )

- Vid. 20 Jolho 18 t O (apenas cito no Repert.
Cunl,. Mal. Nau(ra15io n.° .4.) ,.
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NALFRAGIO: De\'assas sobre e11es quem co
nhecia. - Vicl. Conselho snpl'emo milifat·.

Bens naufragados como se arrecadão. Cart.
Re~. 5 Janeiro 1811. (CoU. Nab.) - Vid.
Alfandegas. Res. 2.' 19 Dezembro 1812.
Porto 3 Julho 1819. Provo 29 Julho 1823.
Provo 2." 28 Abril 1824; 1." 2.' 22 Agosto
1.831. Ord. h Julho 1836 § 4, 5; e Av. 26
Junho 1837.

Sua pl'ova privilegJada em que consislia.
Vid. Reg. de avarias app?'ovado pela Res. 30
Agosto 1820, O1't. 14, 15; arrecadação dos
salvados, como se faria. Reg. cito art. 25.
(F. B01'g. Diee. JU?'. verbo Arrecadação);
dava lagar ao abandono, cito Reg. art. 27
(vel'b. cit.); art. 27. (F. B01'g. Dice. JLw.
verbo Naufragio); naufragio suppoem-se Ler
feito embarcação passado que tempo de via
gem, sem haver noticia, Reg. cito art. 31.
(verb. cit.)

, Sohre destino a escravos africanos salvos.
Vid. Escl·avos. Porto 3.' 12 Mãrço 1825.

Seu risco corria a sociedade. -Seguros mutuas
brasileil'os, e como. Dec. Estat. 29 Abril
1828, art. 35, 36. (CoU. Nab.)

de embarcação de guerra estrangeira, fragata
l'hetis. - Vid. Embarcações de gltm'a. Not.
9 SetembrG 1831 etc. Av. 6.° 2." Novembro
1831. (CoU. Nab./

Venda de emharcações naufragadas cm pairo
estrangeiro perante os consules do Impe
rio. - Vid. Embal'cações mel·cantes. Reg. 14
Abril 183A, art. 49, 50; sua salvagem, art.
59, 61 a 63; auxilio aos naufragos. art.
65 a70.Reg. 520, 11 Junho 18A7, arts.
129, 130, 137, 142, 1lI3, 153, 161 a 164.

A elIes devem acudir o guarda mór e ia Ler
prete, e para que fim. - Vid. Alfandega.
Reg. 22 Junho 1836, art. 37, § 7; autorisa
entrada a bordo antes da visita da alfan
deO'a, :lrt. 1.l~5, § 2, 3; como se farão os
de~pachos nos casos de naufragio, art. 240,
S 11; 242; como procederáó as alfandegas
nos naufragios, art. 301 a 305.

NAUFRAGIO: Despeza com soccorro ou l'epu
a alguma embarcação da armada nacional
em razão de naufragio é urgente. Doe. tD8"
7 Maio 1842, art. 1, S7; e a alguma estra.
geira, S 8; arte 2.

Embarcações e navio.s naufragados quando
são bens vagos. - Vid. Bens de defuntos de.
Reg. 160, 9 Maio 1842, art. 3, S 5.

Emh:u'cações naufragadas: a arremalação de
seus salvados a que direitos é subjeila.
Vid. E17Ibm·cações. Ord. 1 Agosto 184311 e
no caso ele reexportação. Ord. 52, 27 Mate
18&5.

Baleeil'a salva-vidas mandou-se que tivesse a
praticagem da barra do Rio Grande do Sul.
Av. Reg. 36, 30 Abril 1846, 3rt. 5 § h~

Como em casos deHes prestaráó auxilio a
capitanias dos portos. - Vid. EmbarclJfÕU
mel'cantes. Dec. Reg. 447, 19 aiaio i866
art. 49,50.

quando justifica a venda. e como de embarc.a
ções brasiJeiras em paiz estrangeiro. - ViiI.
Embal'cacões mercantes. Dec. á81, 24 00
tubro 1846, art. lA. Reg. 520', t1 .Yunlao
1847, 3rt. 1lJ2, 1h3.

Indeferiu-se isenção pedida de direitos de em
barcação salvada. Ord. 4 Dezembro t848~

(Dial'.7968.)

Gratificação e indemnisação se deve dar cm
que caso aos guardas das fazendas salvadas.
Av. 14 Março 18!J9. (Diar. 8062.) Ord.
138, 21 Maio 1849: e ao subdelegado. Ay.
2 Maio 1850. (Dim'. 8!J19.)- Vid. Av. 9 ~

2 Ab,'il 1853.

Signaes em casos delle na capitania do po.;t
da côrte. - Vid. E11Ib01'caçõcs mercantes. A...
2ft MarçQ. 1849.

de um navio francez na côrte, como se mandou
soccorrer. Av. 5 Outubro 1849. (DiGr.
8247.)
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AUFRAGIO: autorisa o capitão do navio a

abandona-lo, e em que circumstancias.
Cod. Com. arl. 508.

- de embarcação verificando-se, como cessa á .
tripolação o direito ás soldadas. e como
as vencerá pela parte salva da embarcação.
Cod. cito arte 558, 559.

- Das mercadorÍas por elIe perdidas quando se
deve ou não frete. Cod. cito art. 622.

- Nos casos deHe que diligencias deve o segurado
fazer parasalvagem. Cod. cit. art. 721, 72h.

-c.omoseprocederá na arrecadação dos objectos
delle salvados. Cod. cito art. 731 a 739.
Dec. 737,25 r ovembro 1850, art. 21, S 5.

- justifica ao segurado o abandono dos objectos
seguros. Cod. cito arte 753, § 2; 754.

- O damno delle proveniente ãsfazendas é avaria
simples e particular. Cod. cito art. 766, §
!; quando contribuem ou não em caso de
naufragio para a avaria grossa, art. 792.

- de embarcações estrangeiras nas pL'aias do
Imperio tendo logar, que direito tem os
respeclivos consules. Dec. Reg. 855, 8 No
yembro 1851, art.12.

- Declarou-se como se procederá com as mer
eadorias recolhidas ás alfandegas em con
sequencia delIe. Ord. 22.° 23 Janeiro 1853.

- .Bote e boyas de salvação devem ter os vapores
da companhia de Niclheroy para serem
desembaraçadas. Av. 16 Maio 1.853. (Dia?'.
141.) Av. fi Outubro dito. (Dia!". 285.)

- A quantia que deve ser adjudicada á guamição
de navios de guerra por salvar carga de
navio naufragado, regula-se pelo Alv. 7 De
zembro 1796. § 5, e 9 Maio 1797 , § 3, e
como. Av. 30 Janeiro 1854. (Diar. 28.)

NAVEGAÇÃO dos rios ua comarca de S. João das
Duas Barras mandou-se facili tal'; e a de seus
aflluentes. Prov.29 Junho 1809. (Coll. Nab.)

- d() rio Doce pelas províncias do Espirito Santo
e Minas Geraes. Av. 31 Janeiro 1810. Av.
12 Março dito. Av. 3 Julho dilo. Cart. Reg.
16 Agosto dito. Sociedade para ella auto
risou-se. Provo 1. a e Est. 15 Dezembro
1819 (CoU. Nab.); mandou-se a ella applicar
os Indios que se aldeassem. Porto Reg. 28
Janeiro 1824., § 2,5, 10. Removêrão-se, e
como obstaculos á Provo e Estat. supra.
Dec. e Estal. 6 Maio 1825. - Vid. Compa
nhias. Porto 14 Dezembro 1832. Res. 23.°
17 Setembro 1835, eLe.

(liberdade de) com as potencias estrangeiras,
accordou-se, e como com limitação da cabo
tal1;em. Trat. com Inglaterra 1.9 Fevereiro
1810, art. 2,3, 27. Tr. 17 Agosto 1827,
arte 10; com a França, 6 Junho 1826, arte
1,0, i1. Com. e arte addicional5Março 1829;
cidades AnseaLicas,17 Noveml)ro 1827, arte
1, 5, 8; Austria, 29 Novembro 1827, ado 1,
2,3. Prussia, 9 Abril 1828, 3rt. 6. Cisplatina;
arte addicional de 30 a Com. 27 Agosto
1828. (Coll. Nab.) Dinamarca, 26 Outubro
1828, arte 2,3. Eslados-Unidos da America,
12 Dezembro 1828, arts. 3,14.,15, 19 a
22, 28, 32. Paizes Baixos, 20 Dezembro
1.828, arts. 2, 3, 10. Trat. 22 Setembro
1834., art. 1; 17 Junho 1835. Portugal, i9
Maio 1836, art. 8. Uruguay, Trat. 4..°12
Outubro 1,851, arts. 2, 10.

- dos rios e costas do Brasil: exames de ludo
que a interessasse oruenárão-se, e como
se farião pelos dislrictos das intendencias.
Ord. 14 Agosto 1810. (CoU. Nab.)

fraudulenta, com substituição de bandeira e
propriedade, etc. - Vide Embarcações mm'·
cantes. Res. 1. Outubro 1810.

- Declarou-se haverem sido supprimidas quanto
aos Estados-Unidos da America as ordens
do governo brilannico de 7 Janeiro 1807 e
26 Abril 1809, dadas em cODsequencia dos
decretos de Napoleão de Berlim e Milão
relativos á navegação. Av. 8 J olho 1812.
(D. Carn. exlr. 1.°)
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NAVEGAÇÃO do rincho da Salsa em Porto Se
guro. Av. 30 Agosto 1.817.

a vapor pelas costas e rios da Buhia. - Vid.
Compallhia. Dec. 1.0 3 Agosto 1.818.

de cabot9gem: sobre responsabilidade do
capitão por carrehar sobre a coberta, etc.
-Vid. Reg. Avar. art. 19 approvado pela
Res. 30 Agosto 1820. (Per. B01'g. lJicc.
Jur. Cabotagem.)

de rios em Cuyabá: melhoramenta de reforma
pedido por individuo que conlribuira para
melhoramenlo daquella. Res. 2.· 28 Julho
1821. (CoU. Nab.)

_ interior: os objectos a ena rehtivos perten.
cem á secretaria do reino (hoje do Imperit.).
Lei Consto Porto 18 Agoslo 1821, mandada
ohservar pela Res. 20 Outubro 1823, art.2.

do Rio da Pl'ata e conflnentes como fui ga
ranlida, art. addicional de 30 á COO\'. 27
Agosto 1828. - Vid. Trat. 4.° 12 Outubro
1851, al't. 15 infra.

- de rios: suas obras. - Vid. Companhias. Lei
29 Agoslo 1828.

entre a villa de Santos (8. Paulo) e portos
interiores ou Cubatúes fui exLiuclo o seu
exclusivo. Lei 6 Setembro 182/j, art. 1.

do rio Araguaya em Goyaz: providencias para
se lhe dar impulso. - Vid. Res. 6. a 1 iUa1'ço
1830. (Colt. Nab.)

de cabotap;em no Maranhão: mandou-se, e
como nella promover habiLiLação de moço-s.
Res.H Julho 1832.

- do rio Geqnitinhonha • etc. em Minas. - Vid.
Companhias. Res. 23 Outubro :1832, e 2 Av.
18 Setembro 18ó2, infra.

NAVEGAÇÃO de paquetes a V1lP01.". - Vid. Com.
panhias. Av. e PI. 15 Julbo 1833. Res.47,
15 OuLubro 1836. etc., ordenou-se que em
sua passagem por J aragu:, nas Alagôas 8e
demorassem ao menos 12 horas e entrassem
no porto do Rio Grande do Norte, e se de
morassem quanto o governo necessitasse.
Lei õh, 21. Oulubro 1848, art. 13; seu ge
renle arrecada sello de porle- de cartas. Av.
18 SeLembro 1849. (Vim'. 8209.) Determi
nou-se que não mnis auonnsse comedorias a
~iliciaes e pr1lças de pret, e porque. Av. 2~
Novembro 18á9. (Dim" 8279.) Circo -19
Dezembro 18ú9. (Vim'. 8296.) Av. 22 dilo.
(Diar. cit.) Destino de carlas que entregarem
nos correios sem se11o. Av. 26 Fevereiro
1850. (Vim'. ~3ú7.) Os paquetes não são
subjcilos a 9113renLena; o que se pratica com
os passageIros. cnrgas e papeis. Circo 30
Abril 1850; neHes se não dá passagem a in
di\iduos que vem ou 'fào gozar licença. Circo
4. Maio 1850. Foi O governo autorisado para
conLracLar que os paquetes do Sul loquem
em Paranag.uá. Lei 555, 15 Junho 1850, arl
11. § ú; m.mdou-seohservarinstrucções para
execução do conlrllcto celebrado com a
companuia. Circo 190,29 Oulubro 1850;
quaes as ,isençóes e regalias das barcas da
companhIa. Ord. 191, 30 Outubro 1850;
neHes não tem pas-agem os escravos de
officiaes, embora esles vão em servico. Av.
225, 7 Dezernl1l'o 1850; approvou-~e con
tinuação do contracLo. Dec. Cond. 767. 10
Março 1851; seus vnpores mandou-se tocas
sem em cada viagem na cidade da Victoria.
Lei 628, 17 Selembro 1851. art. 13. Exci
tou-se o Av. 8 OULubro 1865, sobre trans
porte de officiaes da armada a seu bordo; e
que se désse parte á secretaria de estado
todas as vezes que algum neHes se recolber
á côrle. Circo 29 Setembro 1.851. (Vim'.
8819.) Doas vapores frelados pelo governo
mandou-se fossem considerados armados
em guerra. Av. 7 Novembro 1851. (Diar.
8854.) Só é obrigado a levar sem pagamento
de passagem dous passageiros do govel'oo.
Av. 20 Agoslo 1852. (lJiar. 9087.) Sobre en
trada no parlo do Rio Grande do Norte. - Vid.
Âv. e copo 27 Outubro 1852. (Diar. 9156.)

, - do Rio das Velhas em Minas, concedeu-se pri
-vilegiada, e como. Res. M, 26 Agosto t833.
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Dec. Cond. 14 Novembro 1.834. Dec. 26
Janeiro 1835.

NAVEGAÇÃO a vapor nos rios ou bahias do
Imperio. - Vid. Companhia. Res. 60, 8
Outubro 1833, ele. e Res. 632, 18 Setem
bro 1851, infra.

no interior das provincias: sobre ella legislão
as assembléas provinciaes. Lei 16. o 12
Agosto 1834, art. 10, § 8.

a ,'apor nos rios Macahé e Imbé. - Vid. Com
panhias. Res. 57, 9 Outubro 1835, art. 5.

os barcos de vapor são isentos de direitos. 
Vid. Companhias. Reg. 22 Junho 1836, art.
01., § 7. Lei 2.43. 30 Novembro 1841, art.
27; são porém subjeitos á visita da alfan
dega. Av. 5 Dezembro 1839. (Jorn. 296.)

a vapor: em suas barcas não paga o governo
pass~gem as mulheres de officiaes ou praças
de preto Av. 15 Julho 1843. (Jom. 195.)

nacional de cabotagem mandou-se, e como
favorecer. Lei 317, 21 Outubro 18.43, art.
8, § 5.

a vapor: quando algum barco sahir por ordem
do governo, salvo em com missão secreta,
deve-o participar com lpmpo ao correio
para receber as malas. Av. 10 Novembro
18á3. (Jo,'n. 306.)

- a vapor: linha de paquetes convencionou-se
estabelecer com a França. - Vid. Ci,·c. 6
Novembro 184.4, (Jont. 311.)

- a vapor: machinlls de seus barcos. - Vid.
Companhia. Dec. á23, 27 Junho 1845; como
pagaraõ auxilias, e ql1aes do arsenal de ma
rinha. Av. e Tab.13l1, 15 Dezembro 1845;
como s50 considerados seus machinistas e
moços cle f()go. Av. 98,28 Setembro·18.46.

III

NAVEGAÇÃO de vapor a helice. - Vid. Compa
nhias. A.v. 121, 28 Oulubro 1846. etc.

dos subditos Brasileiros incumbe aos consules,
etc.; promover, e como no estrangeiro.
Dec. e Reg. 520, 11 Junho 18.47, art. 1; e
darão parle de tudo que occorrer e fôr util
á mesma; art. 68, 88; e como a favorecera 0,
art.97a117.

do rio Mucury. concedeu-se em p,-ivilegio, e
como. Res. 459, 29 Agosto 1847. Dec. Act.
Estat. 802, 12 J alho 1851; approvou-se
contracto para conducção de mabs. Dec. e
Cond. 1.028, 2 Agosto 1852.

Suas sociedades são subjeitas ao imposto do §
35. Tab. 30 Novembro. - Vid. Companhias.
Av. 125,25 Setembro 1.847.

a vapor: as caldeiras de seus barcos ficarao
subjeitas a direitos, e porque. Âv. 27 Se
tembro 1847. (Gaz. 0tr. 153, vol. 2.)

a vapor: augmentárão-se os vencimentos dos
carpinteiros e calafates dos de guerra do
estado. Av. 14. 0 26 Janeiro 18á8.

a vapor: os exames de seus barcos no arsenal
de marinha por quem serão feitos. Av. 26
Janeiro 18.48. (Gaz. 0tr. 23, vol. 3.)

do rio Tocantins e seus confluentes entre o
Pará e Goyaz; e Tapajoz e Arinos entre o
Pará e Malta Grosso: para auxilial-a consig
n árão-se fundos. Lei 514. 21 Outubro 18A8.
art. 2, § 28; para cuja execução. Av. :1..0
2. 0 3. 0 29 Janeiro 18á9. (Diar. 8007.) Av,
21 Maio 1850. (Diar. 8á17.) Av. 23á, 13
Dezembro 1.850. Dec. Reg. 750, 2 Janeiro
1.851.

A exploração do rio Paranahyba e seus con
fluen les susceptiveis de navegação; e dos
rios Madeira, Guaporé, Alegre, Aguapiby,
J aurú e outros do Pará e Matto Grosso foi
autorisada. Lei 514, cit. art. j 2.

70
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NAVEGAÇÃO a vapor: farão approvadas ins
Irucções para bordo das barcas do Estado.
Av. Instr. 2 Janeiro 1849. (Diar. 7985.)

de Antonina (em S. Paulo) ao presidio de Mi
randa em Matto Grosso pelos rios Tibagi,
Paranapanema, Paraná e Ivenheyma.-Vid.
Av. 31 JaneÍl'o 18li9. (Dia?'. 8010,)

a vapor: combustivel para as barcas do Estado
em S, Pedro do Sul, re~ulou-se como seria
fornecido. -·Vid. Av. e Inst!'. 83, 30 Março
18li9, art. 5, 19.

a vapor: mappa dos distillctivos das barcas de
guerra enviárão-se ao ministerio da justiça.
Av. 3 Dezembro 18.49. (Dim'. 8282.) Orde
nou-se que as mercantes não usassem fla
mula. Av. da mesma data. (Dia?'. dt.)

- entre o Brasil e a Asia: autorisoll-se com privi
legio, e qual a incorporação de companhia
para elta. Dec. e Cond. 668 A. 1 Feve
reiro 1850.

Communicação por vapor entre a capital do
Imperio e a cidade da Vieto,ria foi o governo
autorisado a estabelecer. Lei 555, 15 Junho
1850, art. 11, S4.

- Nenhuma embarcação póde apparelhar-s.esem
vistoria da qual se reconheça achar-se na
vegave!. Cad. Com. art. 459.

recibos dos impostos de navegação são todas
as embarcações brasileiras obri~adas a ler
em viagem. Cad. cit. art. 466, § 6.

do allo mar: alienação de embarcações a ella
deslinadas como poderá ter lagar. Cad. cito
art. 468.

os credores de seus impostos são privilegiados
e acompanhão a embarcação vendida. Cad.
cito art. 470> § 2; e no caso de naufragio ,
art. 738. .

NAVEGAÇÃO: O capitão é obrigado a ter escrip
tu ração regular de tudo quanto disser res
peito á navegação do navio. Cod. cil. art.
501; como se e~cripturará o livro-Diario
da navegação, arts. 50li a 506, 516, 53 .

- Seu uso regula. e como justifica arribada, em
caso de falta de viveres ou aguada. Cad.
cito art. 7.42, § 1.

A impossibilidade de naveõar quando justifica
o abandono dos objectos seguros pelo set5l1
rado. Cod. cit. art. 753, § 2.

Seus impostos não se considerão avarias ma
simples despezas. Cad, cit. art. 76 ,

- Sua estatlstica annual incumbe ao tribunal do
commercio da côrte, e como. Cad. cit. tit.
uno art. 9.

A bordo das barcas de vapor da Companhia de
Nicthel'0Y ordenou-se continuassem a ser
'recebidos graluitamente os passageiros man
dados em serviço publico. Av. 70, 8 Julho
1.850; prorogou-se privilegio, e como. Dec.
Cond.10H,1.2 Julho 1852; sem mostrarem
cerlidão de exame mensal não são admi.ttidas
a navegar. Av. 6 Agosto 1852. (Dim'. 9087.)
Ordenou-se não fossem desembaracada
sem mostrarem bote apparelhado e Loia,
de salvação. Av. 16 Maio 1853. (Dia!'. 1.41.)
Av. 5 Outubro dito. (Dia/'. 285.) Proro
gou-se prazo de demora para viagem de 1/2
em 1/2 hora. D. 1.197, 11 Junho 1.853.
(Dia?'. 165.)

- a vapor no Amazonas e aguas do Pará. foi
como, e para que C1m autorisado o governo
a estabelecer. Lei 586, 6 Setembro 1850,
art. 2, § 1. - Vid. Av. 23 Dezemb?,o 185'
infi'a.

- Seus direitos foi o governo autorisado a elevar
sobre as embarcações inglezas. Lei 586,
cito art. 8.
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NA VEGAÇÃO a vapor: de direilos de ancoragem

ou outro qualquer de porto foi o governo
au torisado a isentar os paquetes que fizerem
a correspondencia entre o Brasil e a Grãa
Bretanha. Res. 591, 13 Setembro 1850. Circo
31 Outubro 1850 (Dia, .. 854.&); declarou-se
estar assignado ajusle e para que fim. Av.
200, 11 Novembro 1850; ordenou-se que na
côrte não se admitlisse sahida sem o-passe.
-Av. 21 Janeiro 1851 (Diar. 8(32); não
podem ser considerados tendo privilegios
ele navios de guerra. Av. da mesma data.
(Dia?'. cit,) Av. 27 Fevereiro 1851 (Diar.
8(36); o que se deve praticar a respeito dos
volumes que os vapores trazem da Europa e
seguem nos da linha de Montevidéo. Ord.
101, 14 Março 1851; levantarão-se os
impedimentos á sahida dos vapores, revo
gada a ordem de 25 Fevereiro. Av. 17
Março 1851 (Dia?" 8(57); nelles se fran
queou passagem por menos um terço ás
pessoas enviadas pelo governo assistir á
exposição industrial. Ann. 2h Março 1851
(Dia,'. 8655.)

a vapor em barcos proprios não só para trans
porte de passageiros e malas, como con
ducção de mercadorias, foi o governo auto
risado a promover por meio de organisação
de companhias que a emprebendão, Res.
632, 18 Setembro 1851.

da lagôa Merim e rio J aguarão como foi gara n·
tida. Trat. 1.0 com o Uruguay de 12 Ou
tubro 1851, art.4. (Diar. 8857.)

do rio Uruguay e seus affiuentes foi e como
garantida. Tl'at. h.o 12 Outubro 1851, art.
'14, 19; e dos Paraná. Paraguay e Prata,
art. 15 a 18. (Dim'. 8857.)

legal dos estrangeiros do Imperio como devem
os seus consules favorecer e promover. Dec.

Reg. 855,8 Novembro 1851, art. 1.

do ri(l S. Fraocisco em Minas Geraes: para
sua exploração derão-se providencias', 2
Av. 29 Janeiro 1852. (Dj(/1'. 8915.)

NA.VEGAÇÃO a vapor: mandou-se observar
tabella para fornecimento dos objectos pre
cisos a bordo das barcas do Estado. Av. 60,
20 Fevereiro 1852.

a vapor entre o municipio neulro e a praia do
mar do municipio da Estrella e até onde
concedeu-se em privilegio, e como. Dec.
Cond. 987, 12 Junho 1852, e como regu
lada. Av. e Cond, 28 Setembro 1852. (Diar.
9120.)

a vapor entre a côrte e praia do Bolafogo :
renovou-se seu privilegio. e como, Dec. e
Cond. 1012, 12 Julho 1852.

a vapor: despezas com fretamenlos ue barcas
que sahirem em soccorro de embarcações na
côrte como serão satisfeitas. Av. 2 Agosto
1852. (D iar. 908A.)

a vapor: foi o governo autorisado a despen
der até SOO contos de réis com acquisição
de barcas especialmente destinadas ao cru
zeiro das costas do Imperio. Lei 656, 18
Agosto 1852.

_ a vapor no rio Amazonas concedeu-se em
privilegio, e como. Dec. e Cond. 1037, 30
Agosto 1852; teve estatutos com Dec. 1055,
20 OuLubro 1852. - Vid. Conv. 23 OlltllQ7'O
1852, ar't. 1, infta.

_ a vapor entre a Bama e Maceió, e Cara,'elIas
concedeu-se em privilegio. e como. Dec. c
Cond. 1038, 30 Agosto 1852, approv~do
pela Res. 713, 17 Setembro 1853. (Dwl'.
298.)

_ dos rios Pardo e Jequitinhonha em Minas
como se animou. - Vid.2 Av. 18 Setembro
1852. (Diar. 9115.)

da barra e babia de S. Marco no Maranhão:
como se regulou provisoriamente sua pra ti
cagem. Av. e Reg. 221, 22 Selembro 1852.
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NAVEGACÃO fluvial enlre O Brasil e o Perú
reg~lou-se. CODV. 23 Outubro 1852. (Dim'.
9132.) - Vid. Av. 23 Dezemb7'o 1853 inf1'a.

eslrangeira em porto sem alfandega por excep
ção, e como, e para que fim permittio -se no
Pará. - Vid. Av. 25 -oUtUb7'O 1852. (Diar.
9145.)

- nacional devem as estações navaes do Imperio
proteger e auxiliar. Dec. 1061, 3 Novembro
1852, art. 5.

- a vapor entre o porto do Rio de Janeiro
e o de Caravellas na Bahia tocando em
S. Malheus, Santa Cruz, Victoria, Guara
parim, Benevente e Itapemerim contrac
tau-se com privilegio, e como. Dec. e Cond.
1065, 13 Novembro 1852, approvado pela
Res. 713, 17 Setembro 1853. (Diar. 298.)

- a vapor entre o porto do Rio de Janeiro e o
da cidade do Desterro em Santa Catharina
com escala por Paranaguá e S. Francisco
contractou-se, e como com privilegio. Dec.
e Cond. 1066, 13 Novembro 1852.

do rio de Itabapuana, etc. em Minas man
dou-se explorar, e como. Av. e Cond. 265,
30 Novembro 1852.

a vapor da côrte a Peh"opolis teve approvação
de estatutos a sua companhia. Dec. 1101,
29 Dezembro 1852. (Diar. 12 de 1853.) 
Vid. Av. 23 Dezembro 1853 infra.

a vapor entre a cidade do Recife a Maceyó e a
da Fortaleza, concedeu-se privilegio, e
como. Dec. e Cond. 113, 31 Janeiro 1853;
approvado pela Res. 713, 17 Setembro
1853. (Dia7'. 298.)

de cabotagem, declarou-se que as barcas de
va'por de qualquer companbia são subjeitas
á visita da alfandega, conforme o Dec. 710
16 Outubro 1850, e Ord. 30 dito. Av. 14
Setembro 1853. (Diar. 2611.)

NAVEGAÇÃO: É de pratica ind,emnisar ao afli
cial que viaja em serviço em navio mer
can te, a despeza de passagem até a qne
importaria o transporle em vapor da com
panhia dos paquetes. Av. 25 Outubro 1853.
(Dia?'. 296.)

- Declarou-se queo presidente das companhias de
navegação a vapor do Amazonas, ePetropolis,
e de transportes podia arrecadar o sello dos
seus titulos conforme o § 3, art. 68.Reg. 681,
11 Julho 1850. 'Av. n Dezembro 1853.
(Diar. 358.)

a vapor: aos barcos da companhia Luso-Bra·
sileira forão extensivos os favores concedidos
á Real Companhia Britanica, e á Sul Ame
ricana pelas Ports. de 23 Outubro 1851 e 9
Se lembro 1853. Av. 29 Dezembro 1853.)
(Diar. 8 de 185h.)

NAVIOS das potencias alliadas tiverão liberdade
de entrar nos portoi do Brasil. C'lrt. Reg.
28 Janeiro 1808.

da Bahia que fazião o commerci(} de e cravos.
-Vid. Escravos.-Cart. Reg. 13;Abúl 1808.

Condições que impreterivelmente se requerião
para se lhes dar licença de navegar. Av. 22
Novembro 1809. (Repe7't. Fern. Th. Navios
92, e Fe7". Borg. Dicc. Juridic. Navio pago
325.)

Seu despacho de sahida e com que emolQmen
tos.-Vid. Mesa de despacho. Alv. 3Feverei'f(}
1810 etc.

estrangeiros não podião importar no reino e
Brasil fazenda da Asia. Alv. 8 Fevereir
1811. (Pe7·. Sz. Dicc. Jur. Navios.)- Vid.
Dec. 19 Novemb7'o 1811 em Edit. 6 Feve
,'eÍl'o 1812. (D. Cam. Extr. 1.)Res. 50lLttt
b7'O 1815, e Porto 23 Novembro 1816. (CoU.
Detg.)
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NEGACÃO.
NAVIOS; Declarou-se que o Alv. 4 Fevereiro 1811

não comprehcndia na sua prohibição as em
barcações estrangeiras que se achavão já
compradas, conforme as leis do reino por
subditos dcHe. Dec. 3 Fevf\reiro 1812. (Pel·.
Sz. Dic. Jur. Navios.)

Ordenou-se que os capitães e mestres dos por
tuguezes que se dirigissem aos portos dos
Estados-Unidos da America celebrassem
por escriplo legal os seus ajustes com as
tripolações, obrigando-se a voltar nos mes
mos navios. Av. 17 Fevereiro publicado em
Edil. 8 Março 1813. (Per. &. Dicc. Jur.
Navios.)

quaes se deverião considerar portuguezes nos
termos do Trat. 19 Fevereiro 1810. Edit.
30 Março 1813. (Per. Sz. Dicc. Jur. Navios.)

de guerra: - Vid. 24. Abl'il 1813 (apenas cit.
no Repert. Cunh.Mat. Navio n.O 3).

segurados: a falsa allegação da parle do segu
rado, ou occultação de circumstancias que
inflllão na opinião a respeilo do risco an
nullao contracto.-Vid. Reg. segll1·. § :1.5
appl·ov. peta Res. 30 A gosto 1820. (Borg.
Dicc. Jur. Navio.)

mercanles brasileiros: para maior expeuição
mandou-se passar-lhes passaporte, sem
apresentação dos documentos exigidos na
Porto 2ft Outubro 1822, e 3.· 25 Maio
1825. OfI. 10 Junho 1829. (Ind. Alb.
Despachos. )

Não se pôde embaraçar a sua sahida logo que
entregarem os desertores que tiverem a
bordo. Porto H Janeiro 1824.. (Repel't.
Cunho Mat. Navio n.O 20.)

estrangeiros em portos em que não houver
alfandegas que não tivessem despacho orde
nou-se. Av. 22 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

Cessação de lacrar suas escotilhas. - Vid.
Porto 10 De.:&embro 1824, etc.

NAVIOS: sobre suas bandeiras. - Vid. Insignias.

- Vid. Embarcaç5es.

NECESSIDADE de concerto: os navios que por
sua causa descarreF;ão que direitos pagão.
Vid. Baldeação. Alv. 26.Maio 1812, § 9.

- justifica, e como a desapropriação. - Vid. Des
ap)·opriação. Lei 9 Setembro 1826, art. 1,
3. Res. 353, 12 Julho 18á5, art. 35.

- toma-se por termo, e como para o capitão de
navio contrahir em que C?SOs dividas e
tomar dinheiro a risco. Cad. Com. art.
516, ~3.

urgente que obrigue a desviação de derrota
não annulla o seguro pelo resto da viagem.
Cod. cito art. 680.

obrigando o navio a entrar em porto distincto
dos determinados, diz-se que aquelle fez arri
bada forçada. Cod. cito art. 740.

do fallido é tida, e como em consideração
para deducção da somma de seus bens a
titulo de soccorro. Cod. cito art. 825.

de allegar causa justificada não tem e como
os credores para requererem destituição de
adminis tradores de casa fallida. C0d. cito
art. 858.

de remoção de juiz de direito em que caso, e
como ha lugar. Res. 559,28 Junho 1850,
art. 2, § 2. Dec. 687,26 Julho 1850, arl.
5, S3, en.01 a 4.

NEGA.ÇÃO de concordatà.-Vid. Cod. Com. art.
850,855.

de rehabilitação de fa1lido. - Vid. Cod. cito
art. 894., 896.
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NEGLIGENCIA

NEGAÇÃO de moratorias. - Vid. Cad. cito al't.
900 a 906.

de assignatura pelo demandado por assignação
de 10 dias.-Vid. Dec. 737, 25 Novembro
1850, art. 2G3.

NEGLIGENCIA de todos os empregados commu
nicão as camaras municipaes, e como aos
presidentes de provincia. Lei 1 Outubro
1828 j art. 58.

no cumprimento de seus deveres quando se dá
nos empregados publicas 'e a que penas os
subjeita. Cad. Cl'im. art. 153 a 165.

dos juizes de paz autorisa o governo e presi
dentes asus-pendê-Ios. LeiGJunho 1831, art.
12.-Vid. Lei 16." 12 Agosto 183Ú, art. 10,
§ 11. Lei 38, 3 Outubro 1834, art. 5, §) 8.

de administradores de capa tazias torna-os res·
ponsaveis, e como pelo damno e a seus
herdeiros. Av. 5 Julho 1.849. (Diar. 8148.

dos feitores, guarda-livros e caixeiros torna·os
responsaveis, e como para com seus prepo
nentes. Cad. Com. art. 78.

dos conductores de generos e commissarios
de transportes como e a -que os obriga.
Cad. cit. art. 104.

- culpavel do mandataria obriga-o, e como para
com o mandante. Cad. cito art. 162.

culpaveI do commissario na arrecadação dos
pagamentos de mercadorias vencidas a prazo.
Cad. cit. art. 178.

culpavel do vendedor mercantil obriga-o a
responder pelos riscos da cousa vendida.
Cad. cito art. 206.

do locatario em receber a obra ajustada não
prejudica o pagamento della ao locador.
Cad. cit. art. 231..

NEGLIGENCIA culpavel do mandataria que di
reito dá aos credores sociaes e sacias capi

.talistas em sociedade de capitral e industria.
Cad. cito art. 324.

dos liquidantes de sociedades mercantis obri
ga-os a responder aos sacias pelo damno.
Cad. ciL art. 3fJ7. - (Vid. Dec. 737, 25
Novembro 1850, m·t. 18, § 10); dos tutores
e curadores de menores pava com estes em
taes liquidações, art. 353.

de afret!ldor ou carregador dando lagar a ser
o navio embargado, como e a que obriga os
culpados. Cad. cito art. 607.

do capitão ou tripolação dando causa a
abalroação responsabilisa-os, e como ao
damno. Cad. cito art. 749.

do capitão ou tripolação dando lagar a des
pezas, constituem ellas avarias grossas.
Cad. cito art. 765.

de empregados de fazenda, como devem os
chefes superiores das estações do thesouro
e inspectores de thesourarias punir. Dcc.
736, 20 Novembro 1850, art. 63.

do credor ajudicatario em deixar de cobrar os
rendimentos que lhe competirem é·lhe
imputada em prejuizo. Dec. 737, 25 No
vembro 1850, art. 565.

de empregados de fazenda do ministerio da
guerra devem, e como obstar os chefes su
periores das diversas repartições de fazenda
do mesmo. Dec. Reg. 778, 15 Abril 1851,
a!'t. 83.

de tutores e curadores como proveráõ os juizes
de direito em correição. Dec. Reg. 83lJ, 2
Outubro 1851, art. 32, § 4; dos testamen
teiros, art. M, § t, 3; de administradores
de capellas, art. 44, § lJ, 11.; das mesas e
officiaes das irmandades e confrarias, art.
f16, § 5.
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NEGOCIANTE

NEGLIGENCIA de credores da fazenda como irá
firmando a prescripção a favor della nas
dividas de pagamento a prazo. Dec. 857,
12 Novembro 1851., art. 5.

dos iuizes e funccionarios publicas encarre
gados das causas da fazenda publica, como
erá obviada. Dec. 870,22 Novembro 1851,

art. 33, § 3.

dos praticas da barra e Lahia de S. Marcos no
Maranhão. Av. Reg. 221, 22 Setembro
1852, art. 8, § 5.

EGOCIAÇÃO. - Vid. Negocio.

EGOCIANTE ordenou-se que tivesse um livro
pelo menos com o titulo de Dim·io. e como
escripturado. Alv. 29 Julho 1809, § 3.

- Livros, contas e papeis apprehendidos a um
como administrador do contracto dos es
cravoS de Bissau e Caxeu mandou-se res
tituir.lhe, e como debaixo de fiança, e para
que fim. Provo 6 Fevereiro 1811.. (Colt.
Nab.)

- Novas providencias a respeito dos negociantes
e mercadores de retalho que se apresen
tassem fallidos. Alv. 8 Agosto 1811. (Colt.
Delg.) Alv. 26 Outubro 1815. (B. Carn.
Ex!l'. 2. 0

)

- Declarou-se que os eslrangeiros não nalurali
sados, ainda que empregados no serviço do
reino em consules e vice-consules das ci
dades maritimas , não gozavão da reducção
de direitos estabelecida pelo Dec. 11 Junho
1808, por ser reslricta aos vassallos portu
guezes. Av. 11 Março 1817. (B. Cam.
addit. 1. O)

Aos mercadores matriculados se concedeu
aposentadoria passiva.- Vid. Aposentadoria.
Alv. 31 Janeiro 181S.

NEGOCIANTES fallidos como deverião celehrar
suas concordatas. - Vid. Res. á Ab1·il1.81
(CoU. Nab.)

das capilanias do Pará e Maranhão devião re
querer os suas ma lriculas na iuncta do com
mereio. Res. 19 Moia em Edit. 27 Setembr
1819. (CoU. Delg.)

- não erão admiltidos a fazer apresentação de
fallidos não sendo matriculados. Res. 2. a 2
Agosto 1819. (Ind. Alb. Negociantes.) Edil.
18 Dezembro 1819. (Colt. Delg.)

estrangeiros ou nacionaes declarou-se não
terem direito a ser ouvidos na revisão das
pautas das alf'mdegas.- Vid. Alfandegas.
Porto l!. Dezembro 1822. (Colt. Nab.)

em transacções com as do PorLo e Lisboa a
respeito de sequestros em que casos deve
rião a.presentar seus livros com as forma
lidades da lei.-Vid. P01·t. 28 Julho 1823.
(Colt. Nab.) Sobre sequestros. Res. 4.' 30
Janeiro 1826. (Colt. cit.)

- estrangeiros para serem admittidos a despachar
fazendas nas alfandegas como se mostrarião
habilitados. Pr~v. 23 Agosto 1.826. (Coll.
Nab.)

podião ser os iuizes de fóra pela lei não porém
os thesoureiros geraes deputados de juneta
de fazenda, eporque. Av. 7 Novembro 1831.

de grosso lrato ou varejo: quaes os novos di
reitos de sua matricula.-Vid. NOtl{J.ç etc.
Dec. e Tabs. 25 Janeiro 1832. Lei 60, 20
Outubro 1R38, Tab. § H. Lei 2lt3, 30 0

vembro 1841. Tab. § 10.

- brasileiros ou estrangeiros podem. e como cer
tificar manifesLos. Reg. 22 Junho 1.836,
3rt. 153.
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NEGOCIANTE: seus escriptorios são' subjeitos
ao imposto das lojas.- Vid. Lojas. Iostr. 5
Maio 1837, art. 1, S 9, art. 3,5, ele. Dec.
Reg. 361, 15 Junho 1844. art. 2, S 9, ele.
Av. 6li, 17 Maio 1848.

que interferencia tem na nomeação dos cor
retores. Dec. 417,14 Junho 1845, art. 2;
os negocian tes fallidos não rehabilitados
não o podem ser; art. 3; Cod. Com. art. 37,
~ 4. Pela existencia dos corretores não ficão
inhibidos os commerciantes de tratar seus
negocios por si, seus agentes e caixeiros
ou quaesquer outros, art. 13; Cod. Com.
ar!. 45.

- brasileiros em paiz estrangeiro devem Os con
sules velar que se regulem em seus negocios
com inteireza e boa fé. Dec. Regim. 520,
ti Junho 18li7, art. 8á; e que suas casas se
estabeleção, conservem e progridão, art. 85.

matriculados e suas mulheres ou vi uvas podem
fazer procuração por ellas escripta e assig
nada. Ord. 82, 30 Março 1849, art. 7, § 7,
art. 8.

supprem e quando agente consular em certi
ficados para despachos livres.-Vid. Dec.
Reg. 633, 28 Agosto 18á9, art.1 § 6, m't. 2.

Commerciantes que qualidades devem ter os
que fôrem. Cad. Com. art. 1 a 9. (Vid.
Tit. uno art. H. Dec. 737, 25 Novembro
1850, arts. 15, 17,18, 19,e Dec. 738, ido
m't. 15); quaes suas obrigações, art. 10 a
20. (Vid. Dec. 737,25 Novemb,'o 1850, al't.
11, 12); e prerogativas art. 21 a 25. (Vid.
Dec. 737, cito art. 15.) Os menores, filhos
familias em ulheres casadas que actos podem
ou não validamente praticar.-Vid. Al't.
26 a 31.

não matriculados: na arrecadacão adminis
tração e distribuição de seus be~s em caso
de fallencia se guardaráõ as disposições do
Cod, Com.; Cad. cit. art. 909.-Vid. Dec.
737, cito al·t. 15, 16,18.

NEGOCIANTE: commerciantes quaes podem ser
votados e votar, e quaes não, para deputados
commercianles. Cad. cito til. uno art. 14,
15,16,

ou mercadores peritos ou praticas do com
mercio são nomeados pelo governo e pre
sidentes de provincia. Dec. Reg. 689. 30
Julho 1850, art. 6.

que não tenha sacias, fallecendo sem te.sta
mento, eomo se procederá e onde á arreca
dação, conforme o art. 310 do Cad. Com.
peco 737, cit. art. 21, § 2.

commerciante devedor quando é subjeito a
embargo ou arresto nos seus bens. Dec.
737, cito art. 321, S5; 322, § 2.

- É prohibido emprestar-lhes embarcações em
que caso aos presidias do Araguaya em Goyaz.
Dec. Reg. 750, 2 Janeiro 1851, art. á8.

de conhecidas garantias deve ser o accionista
da companhia de seguros maritimos-Nova
Pe1'manente.-Dec. Est. 779,15 Abril 1851.
art. 8; e da Fidelidade. Dec. EstaL. 1.060,
3 No,embro 1852, art. 9.

- Na- côrte á abertura de cartas não procuradas
assisle com missão da praça do commercio,
nas provincias dous negociantes dos mais
conceituados. Dec. Reg. 787, 15 Maio 1851,
art. 9.

que abrirem contas correntes com o Banco do
Bl'asil de que favores gozaráõ nos descon
tos. Dec. Est. 801, 2 Julho 1851, ~rt. 69.

não matriculados em alguns dos tribllnaes de
commercio do Imperio não tem direito a
moratorias pelo Codigo. Av. 8 Julho 1851.

Sello de seus livros foi reduzido a 40 réis por
folha.-Vid. Sello. Lei 628, 17 Setembro
1~51J art. 27.
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I EGOCIAN'fE: em geral gozão do fôro commercie,l
nas causas oriundas de divida ou contracto
mercantil. Av. 16.0 17 Janeiro 1852. Av.
23 dito. (Dim·. 8959.)

Declarou-se que a juncla direclora da associn
ção commercial da Bahia não é compelenle
para representar pelos commerciantes nas
suas queslões particulares perente as auto
ridades e lribunaes. Ord. 23.0 23 Janeiro
1852.

Seus livros e documentos flue derem inscrever
nú registro publico são rubricndos pelas
junctas de commercio. Dec. 930, 10 Marco
1852. .

NEGOCIO: Sobre os relativos a negociações da
costa ela ~lina pertencião aos ou,idores das
alfandegas. Provo 13 Fevereiro 181.7. (Coll.
Nab.)

['egociar é permillido aos mililares por meio
de companhias confirmadas pelo lTovel'Oo.
Lei 29 Agosto j 820. (Repcrt. Cemh. 111(lt.
Ncgoci~r n. o 1.)

quaes farão distribuidos ás secretarias do reino
e jusliça. Lei da Cons!". Porto 18 Agosto
1821 mandada observar pela Res. 20 Ou
tubro 1823, art. 2.

Sobre o sello de seus livros mestres.-Vid.
Av. 122, 30 Abl·il 1852.

malriculados podem passar procurações por
seu proprio punho ou $ómente assigna-Ias.
Ord. 125, 10 Maio 1852; com. em Circo
11 dilo. (Dial·. 8995.)

Confliclo enlre juiz municipal e do civel sobre
arreca dação de bens de rallecido negocian te
n1:io rnedriculado decidia-se, e como. Av.
207, 31 Agosto 1852.

carregadores ou armadores em numero de
dous fazem parle da administrnção do hos
pital maritimo de Santa Isabel no porto
da cidade do Rio de Janeiro, in lituiclo
para os marinheiros e mais pessôas de
embarcações de commercio. Dec. 1103,
:; Janeiro 1853.

matriculados ou não qne livros devem ter.
Av. 20 Julho 1853. (Dim·. 259.)

\ ido C011!mercio. 111cl·caclor.

NEGOClAR.-Vid. Negocio.

lEGOCIO: sobre o modo de conseguir as Lullas
. e mais papeis da curiu Romana suspenso o

Alv. 4 Setembro 1804, providenciuu-se.
Vid. ALI:. 7 Janeil'o 1801).

IU

1-

Negociações politicas com as nações estrun
gpiras ao Imperador como cbefe elo podeI'
executivo peltence dirigir par seus ministro
de estado. Consto art. 102, § 7.

~raves e medidas geraes da publica adminis
tracão necessitão audiencia elos conselheiros
de ~stado.- Vid. Conselho de Estado, Cons
tituição art. 142. Lei 234, 23 Novembro
1841, art. 7.

que lratarem como certificaráõ os corre lares.
Cad. Com. art. ü6; como delles faráõ as
sentos, art. 47; e os numeraráõ, art. /'8; e
nos de negociações de letras de cambio e
seouros, como procederáõ, art. 119; em
quaes ficão tambem os mesmos corretores
obrigados, art. 54; devem guardar inteiro
$egredo nos de que se encarregarem, art.
56; quaes ão aos conetores prohibidos,
art. 59, e com excepções, art. 60; nem po
dem afiançr.r mercantilmente os que por sua
inler'vcnçào fÔl'em feitos, art. 61.

mercanti: quando sua gerencia conslitue
mandato mercanlil. Cad. cito art.· 140
j á2, 'Sendo mandataria de diversos em ne
gocio commum, estes são responsaveis soli
darias para com aquelle, art. 1/,8; quando
fica o mandataria responsavel por negocio
do commillenle, art. 150; quando a ge
rencia deHes toma o caracler de gestão de
negocio ou mandalo, art. 163.

71
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NEUTRALIDADE

NEGOCJ O: Manda Lo denegocios mercanlis quando
conslitue commissão mercantil. Cod. cito
art. 165; quando responde o commissario
pelo prejuízo nas negociações que fizer por
conta de outrem, art. 183.

Negociação promiscua e commulD estabelece
presumpção de exislencia de sociedade, e
como. Cod. cit. 3rt. 305, § 1.

ou uso de conLa propria ou de lerceiro; não
póde o socio sem consenlimenlo dos mais
para elles applicar fundos, ele. da socie
dade. sob que consequencias para elle. Cod.
cito art. 333.

de socied3de dissolvida sendo continuado por
socio que aos mais der l'esalva, que obri
gações importa reciprocam.ente aos con
tractanles. Cod. cito art. 343.

de resaques em que praças terá logar. Cod.
cit. art. á21.

ConLraclo de cambio rn31'1LllDO tendo por
objecto SGmente o lucro esperado de al
guma negociação é nullp. Cod. cit. art.
@56, § 2.

negociações, eLe. fejtas com simulação ou
fingimento caracterisão fraudulenta a que
b:ra. Cod. ciL art. 802, § 4.

de mero expedienle commel'cial e ouLros,
como serão expedidos pelos lribunaes de
commercio. Cod. cito til. uno art. 10; rela
torios annuaes de suas decisões se faráõ, e
como, e para que fim, ad. 12, 13.

e causas commerciaes são decididas sempre se·
gundo a legislação commercial. Cod. cito
lit. uno art. 21. Dec. 737, 25 NOfemLro
1850, art. i a 5.

qualquer não podem fazer os commandanles
do Araguaya em Go}'az. Dec. Reg. 750, 2
Janeiro 18ó1, arl. 6.

NEGOCIO: negociações e quaes são prohibidas
aos agenles de leilões. Dec. Reg. S58, 10
NovemLro 1851 , ar!. 32; e qU3es permilti
das, ar'L. 33; não podem ilfiançar nego
ciação m erca n Li I por elles fei ta, art. 3ft.

Vicio Commercio j mercado7', negocialllc, mi,/,

canCLa.

NEGROS.-Vid. Homem de côr. Escravos. Alv. 22
Janeiro 1810, § 5, elc. Alv. 2/J NOfembro
1813, elc. Res. 20 Março 1829, al'l. 3 e li.

Porto 26 OuLubro 1813 e 25 OuLubro 1823.
(apenas cit. no Rl'pe7·l. Cunho Mali. Negro.)

Providencias para que eIles não insullassem os
soldados Irlandezes no Rio deJaneiro. POI t.
1." 12 Março 1828. (CoU. Nab.)

NETOS: o mais velho dos de ~'iuva, cego, alei
jado, ou sexagenario quando lhe servir de
amparo enlra na classe dos casados com
filhos, na guarda nacional. Lei 18 AF;oslo
1831, arl. 122. Lei 602, 1\-1 Setembro 1850,
art. 123. Dec. 722,25 Oulubro 1850, arl. 23.

legitimos ou naturaes do soldado dos presidios
do Aragaya considerão-se familia do mesmo.
Dec. Reg. 750, 2 Janeiro 185J, art. 61.

NEUTRALIDADE: providenciou-se para que se
manlil'esse durante a guerra da Grãn-Bre
lanha e EsLados-Unidos da America. Porto
18 AgosLo 1812. (CoU. Nab.) Av. 30 Se
Lembro 1812. (Dio7'. 8605.)

ConducLa dos corsarios brasileiros no tempo
da gnerra da independencia par3 com os
navios amigos e neuLros prescrereu-se.
Vid. Amigos. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,
cap. 3.

Favores delJa entre o Brasil e as cidades An·
seaLicas accordárão-se. Tral. 17 Novembro
1827, art.10j e os Estados-Unidos da Ame
rica. TraI. 12 Dezembro 1828, arls. U, 15,
20, 21; com o Uruguay. TraL 12 Oulubro
1851, art. 9,10 e 18. (Dia7'. 8857.)
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NEUTRALIDADE: Corno procederáõ os consules
do Irnperio com os navios neutros detidos
pejos corsarios.-Vid. Reg. 14 Ab1-il183li,
arfo 55,56. Dec. Reg. 520, 11 Janho 1847,
al't. 150,151.

Sobre factos praticados em contravenção a eBa
pelos subdiLos orienLaes, providenciou-se,
e como. Av. 29 Novembro 1836.

deixando de existir com o paiz para onde deve
seguir navio afretado, dissolve -se o freta
mento. Cad. Com. art. 571.

OBREZA foí concedida aos homens de negocio
e á sua pronssão pela Lei 30 Agosto 1770.
Res. 4 Abril 1818. (Coll. Nab.)

~ para sercadete.-Vid. Cadetes; c Circo 17 De
zembro 18liP. (Dia?'. 8295.) Provo 23 Se
tembro 1850. Av. 9 Janeiro 1851. (Dia,'.
8007.) Provo {J. Setembro 1852. (Dia,'. 9160.)

tem a profissão militar. Dec. 22 Fevereiro
1823, preamb.

póde o Imperador conceder na fórma da Const.
art. 102, S ti.-Vid. Art. 179, S 14,
15, 16.

Os officiaes das guardas nacionaes são iguaes
em nobreza aos de tropa de linha, pela com
prehensão da Lei i8 Agosto 1831, art.
69, 70.

Aos filhos naturaes de nobres se fez extensiva
a Ord. Liv. h tit. 92. Res. lt6.&, 2 Setembro
1847.

NOITE: COlllmettel' o crime durante ella aggrava
lhe as penas. Cod. Crim. art. 16, § i.

Entrada durante ella na casa do cidadão.
Víd. Casas.

passar não podem f6ra dos navios os officiaes
e gente da tripolação J sem licença do ca
pitão e sob que penas. Cad. Com. art.
545, S 2.

NOJO por fallecimento de pais, av6s, mulheres,
tios, irmãos e cunhados de quantos dias é
permittido aos empregados de fazenda. Av.
98,21 Abril 18.&9.

- Fecharem-se as casas durante seus dias prohi
bio-se na côrte por occasião da epidemia
reinante. Av. e Provid. 1ft Fevereiro 1850,
§ 17. Av. e Reg. lt Março 1850, art. 11.

desenojar só o monarcha e cam aras legislati vas
podem e a que empregados. Res. 8 Janeiro
1853. (Dia,.. M.) Av. 7'1., 8 Março 1853.

NOME supposlo on mudado quem usar, e para
que fim, como será punido. Cad. Crim. art.
301, 302.

do delinquente deve mencionar-se na queixa,
e como. Cad. Proc. , art. 79, S 3.

da pessôa que deve ser citada se menciona,
e corno, no mandado de citação. Cod. cit.,
art. 82, S 2.

- e pronome devem as testemunhas declarar
no seu depoimento. Cod. cit., art. 86.

deve o réo declarar no seu interrogatorio.
Cad. cit., art. 98, § 1; 142.

da pessôa que deva ser presa se designará,
e como, na ordem de prisão. Cod. cito
art. 176, S 3.

das testemunhas e seu depoimento, deve in
cluir-se no mandado legal de busca; Cad.
cito , art. 19'1.. § 1; revogado pela Lei 261,
3 Dezembro 1841, ado 10. Reg. n.O 120
31 Janeiro 1842, art. 121.

deve o negociante declarar na petição de ma
tricula. Cad. Com. art. 5, § 1.

7{-
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NOME das pessolls que interrierem em n.egocia
IJões Iratadas por cone tores. Cad. cIt. art.
/'8; hem como nas de letras as do saccador,
endossadores, e pagadores, art. 49; em seu
ou alheio nome é prohibido aos corretores
negociar, art. 59, S1; salvo em que, art. 60.

Quem em seu nome comprar para o commit
tente que direitos importa a este. Cad. cit.
art. 152.

Commissnrio que em seu nome ou no da sua
fi~ma ou razào social tratar fica obrigado
dIrectamente ás pessoas com quem con
traclar. Cad. cito art. 166; o dos compra
dorl:ls deve, e como o commissario declarar
ao commiltenle e sob que penas, art. 177.

Os dos sacias, e dos que possão usar da firma
em nome da sociedade devem as escripluras
publicas ou particula res de sociedade con ler.
Cad. cito art. 302, § 1, 3,; o facto de receher
ou responder carias endereçadas ao nome
ou firma social, e o uso de Donie com a
addição Comp. a fazem presumir sociedade
que existia ou existe, art. 305, § 7, 9.

collectivo: (sociedade eru) para UllS, pode ser
em commandita para outros e cm que
casos. Cad. ci t. al'I. 311 ; o nome do' sacio
commandatario uão vai ao relT;slo do com-

• l'"

merclO, e porque, arl. 312. Em nome cal-
'leclivo quando exisle, art. 315, 316.

do sacador portador sacado devem as leltras de
cambio expressar.-Vid. Cod. cito mof. 356,
~ [); sendo os Domes suppostos quaes sel'50
ClS consequencias, § 6.

daquelles a cuja ordem se tiver de fazer o
paganJeuto deve o euJosso conter. Cod. cil.
ar!. 361, § 2.

do~ sacados sendo ligadus pela conjoncçüo
- ~ - obrigào o sacado a requerer de lodos
aceite e pagamento. Cad. ciL art. 373; o
nome do intenentor nos aceiles e paga
ll,lel1los de letlras é declarado no proteslo,
e como, aI t. /'03.

NOME: quaes eleve mencionaI' a conta de retorno
que acompanLn a leUra de cambio em caso
de resaqne. Cad. cito art. /,16.

de brasileira: nao p6cle dar no regislo e sob
que penas a embarcação que em to elo ou
parte pertença a eslrang;eiro. Cad. Com.
art. /,57.

do constrllctor da embarcacão, e o de cada
um de seus donos e comp~rtes deve conslar
no registo desta. Cad. cit. ad. 461, § 1,
5; sendo de construcção estrang;eira sleve
mencionar-se o nome que ella tinLta, po
dendo e qnando omitlir-se o do constructor,
ar!. LJ62; quando modal' de nOlDe clevl;\
apresenlar·se o registo para annotaç50,
art. /, oh.

A armaç50 e expedição de embarcação brasi
leira só põde gyrar debaixo do nome e res
ponsabilidade de um proprielario ou com
parte, armador ou caixa, e com que quali
dades. Cod. cito art. /'86.

dos carregadores e consignatarios, e cios pas
sageiros se lanção, e como no livro da carga.
Cud. ci t. ar!. 502.

do c<lpilão, e do l1<ll'io, e ào freLador, e afre
ladul' e du terceiro por cuja conta fÔI' o
fretamento, deve ellurnel'ar·se na carta par
Lid<l. Cad. cito art. 567, § 1, 2.

do capilão, cnrregador, consignatal'io, e o cllJ
navio dere o conhecimento declarar, e
como. Coei, cil. art. 575.

No insLrumenlo do conlraclo de dinheiro ti

risco deve dedal'ar-se o nome do dadur e
lomauor, navio, e capiLão sob que conse
CJuencias. Cad. cit. a!'l. 634, § 3.

do segoradol' (\ do segUl'ado e elo tf'rceiru si
por r.onla deste, e uo navio e c3piLflo deve
conLer-se, e como na apolice de seguro

. . C·1· '~G~ ~ 1 ')mal'ltlmo. ou. Cll. art. v I, C:'J ,:..; e
quando se ignore o Dome do navio como
se procederá, art. 670.
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NOME do navio, capiLão, e tomador do dinheiro
se declara na apolice de sep;uro que versar
sobre dinheiro dado a risco. Cad. cil.
art. 682.

Compra de bens em nome de terceira pessoa
e circumstancia que caracLeri a fl'audulenta
a quebra. Cod. cit. art. 802, §·5.

dos credores do fallido, corno serão inscripLos
em lisLa pelo cnrador fiscal no caso de
reuniiio de credores e concordata. Cad. cito
art. 8,& 5.

mudar consentia-se a um cnpelJão de depo
sito de recruLas, frade que obtivera secula
risação. Av. 23 Agosto 1850. (Diar. 8,&97.)

- e prenome do autor e do réo deve conLer o
mandado de citação para o fôro commer
cia1. Dec. 737,25 Novembro 1850, art. 43,
§ 1. Do juiz deprecado e deprecanle como
serão inscriptos nas precatarias, art. 44,
§1.

do auLor e do reo deve conter-se na pelição
para acção ordinnria commercial, e como.
Dec. 737, ciL art. 66 § 1; item na para
_oldadas, art. 292.

- e prenomes devem as testemunhas commer
ciaes declarar. Dec. 737: cito art. 176.

e prenome das parles e dos arbitros devem ser
mencionados llOS compromissos commer
ciaes. Dec. 737, cit. art. 429, § 1,3.

dos empregados dos tribunaes do commercio
sera e como, lançadll na matricula. Dec.
738,25 Novembro 1850, art. 53.

e cognome dos finad os na càl'le se mencionão,
e como nas ordens para p.nterro. Dec. nego
796, iA Junho 185'1, art. 32.

Devem os bolicarios marcar com os seus as
receitas que copiarem e puzerem nas va
silhas ou envoltorios que as conLiverem. Dec.
Reg. 828, 29 Setembro 1851, art. 4J,.

NOME por inteiro devem os juizes de direito
assignar nas sen lenças e prol'imen los; ru
brica só nas quolas e despachos. Dec. Reg.
836, 2 Outubro 1851, art. 16.

dos compradores deveráõ os agentes de leilão
llas vendas a pagamen to declarar no aviso
e conta que remeLlerem aos committentes,
e como. Dec. Reg. 858, 10 Novembro 1851,
art. 20. Negociar não podem os agentes ele
leilão debaixo de seu ou alheio nome,
art. 32; exceplo em que, art. 33.

qúando queirão mudar ou alterar os pensio
nistas do Eslado, s6 ao tribunal do lhesouro
com pete permi Uir. Av. 17 Janeiro 1854.
(Dia?". 28.)

NOMEAÇÃO de empregados feita por occasião do
. juramento á constituição que se estava COD

feccionando em Portugal pelas côrtes, 26
Fevereiro 1821.

de feitores, guarda-livros, caixeiros, ou quaes
quer prepostos de casas de commercio.
Cod. Com. art. 74.

iIlegal de tutores e curadores como proverão os
juizes de direito em correição. Dec. ReO"im.
836,2 OlJlubro 1851, art. 32, § 4.

desde quando e dl3veráõ cobrar os direito
de 5 p. % de seus litulos.-Vid. Novos, &c.
Ord. 110, 25 Oulubro 1853.

de presidenle c vice-presidenle do Banco do
Brasil é feila pelo Imperador. Dec. Estat.
1223, 1 Ago lo 1853, art. 39. (Dim'. 239
Sllppl.)

De sua data se não coo l50, Ulas da posse e
exerCICJO, o vencimentus dos empregados
publicas, revogada a Ord. 18 Oulubro 1 51.
Ord. 16 Janeiro 185.&. (Dim'. 21.)
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NOTARIO, protonolario da Sanla Sé apostolica:
beneplacito concedeu-se a breve concedendo
tal titulo a um cidadão brasileiro. Benepl.
27 Agosto 1846. (Gaz. Off. 4, vol. 1.)

publico estrangeiro: como a el1es se elirigiráõ
os consuJes do Tmperio a respeito de compra
e venda de embarcações por subditos bra
sileiros. - Viel. Consules. Reg. iI! Abril
183A, art. 50. Dec. Reg. 520, 11 Junho
18li7, art. UA.

NOTAS de culpa. ConsL art. 179. S 8. Cod.
Crim. art. 182 Cod. Proc. art. 1lI8. Reg.
120, 31 Janeiro 1842, art. 269.

falsas apparecidas no cofre de decima: de
clarou-se ser por ellas responsavel o re
cebedor. Provo 11 Maio 182A. (CoU. Nab.)

do exlineto Banco do Brasil. - Vid. Banco; e
Lei 23 Setembro 1829, etc.; e sobre o Dec.
!t Novembro 1835 vid. Olf. 14 Novembro
1.836; e sobre a Lei 53, 6 Outubro 1835
vid. Lei 109,11 Outub,'o 1837, al·t. 8 a 11.
Instr. 26 dito. Dec. Reg. 28 Novembro
1837; e Lei 30 Novembro 1841, art. 2:1;
expl. porOrd.10Dezembro 18á2. (Jom. 5.)

no periodo das discussões podem os jurados
tomar, rompendo.as logo que lhes não sejão
necessarias. Lei 20 Setembro 1830, art. 31.

dos senados de Hamburgo e Bremen ao Sr.
D. Pedro II. por occasião de sua elevação
ao throno, 14 Julho 1831. (CoU. Nab.)

entre o minislro de eslrangeiros e o diploma
tico inglez a respeito de movimento de
forças navaes no porto do Rio de Janeiro.
Vid. 30 Setembro 1.831. (CoU. Nab.)

do novo Banco do Brasil, projectado.-Vid.
Banco. Lei 58, 3 Outubro 1.833, art. 30 a
32, 36 a 38.

NOTAS falsas á reqUlslçao ele qualquer juiz são
examinadas pela caixa de amortisação,
independente de ordem superior. Ord. 22
Janeiro 1830.

- foi o governo autorisado a emitlir pnra supprir
deficit, e como.-Virl. Rcs. 91, 23 Outubro
1839, ad. Ú, 5. 7 a 9; carimbadas em vir
lude da Lei cil. mandou-se fossem recebidas
sem differença alguma. Circo 1 L Dezembro
1839. (Jom. 301.)

- Declarou-se que se não levaria em conta quan
lia alguma de despeza de substiluição das
de 10:jj), trabalho pertence aos empregados
das lhesourarias; e que ellas fossem rece
bidas nos pagamenlos á fal.enda publica e
depois inutilisadas. Ord. 241, á Agosto
18úO.-Vid. Ord. 4 Novembro iSáá. (Jorn.
311.)

- falsas de 20:t/J 1'8. providenciou-se para serem
subslituidas. Ord. 12 Fevereiro 1841. (Jorn.
H.)

- falsas ou roubadas por quem nas thesourarias
devem ser indemnisadas. Ord. 8 Fevereiro
18á2. (Jorn. 46.) Ord. 8 Outubro 1842.
(Jorll. 276.)

de 50 a 500:t/J rs. como se substituirião, de
clarou·se. Ord. 19 Janeiro 18.&.3. (Jorn.34.)

quando se remellerem tt caixa de amortisação
vão por intermedio do thesouro. conforme
o art. 3 Lei 11 Outubro 1.837. Ord. 1.9 Ja
neiro 1843. (Jonl. 34.)

de 5, 10 e 20:t/J rs. da 1.' esLampa mandou-se
marcar prazo para serem lrocarlas, con
forme as Ord. 11 Março 1840, 12 Fevereiro
1841, 24 Dezembro 1841, e art. 5, Lei 6
Outubro 1835. Circo 1 9 Janeiro 1.8M•.
(Iorn. 40.)
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NOTAS falsas ou falsificadas: com seus portado
res mandou·se proceder segundo as ordens
expedidas de conformidade com os arls. 77,
78. Reg. 4 Novembro 1835 e Ord. 29 No
vembro 183&. Ord. 3 Abril 18&4. (J01"I1.
102.)

falsas enconlrada~ nos cofres de thesourarias,
alfandegas, recebedol'iaE, lhesourarias de
ordenados e collectoria, seus lhesoureiros
que não indemnisarern os cofres deyem ser
executados. Ord. 19 Abril 1845. (Jom.
121.)-Vid. 2 Ord. 23 Maio 18/,5. (Jorll.
SlIppl. 161.)

de ó:tiJ I'S. da 2.', mandou-se maréar prazo
fioal para serem subslituídas. Circo 26 Abril
18!c5 (Jm'n. 121); e para as de 2:tiJ da i."
eslampa. Circo 23 Agoslo 1845 (Jorn. 249);
pro rogada por Ord. 155, 21 Dezembro
1846.

duvidosas por qualquer lilulo sendo apresen·
tadas prucede-se conforme l?S art. 7, 8 e 9
do Reg. 2~ Novembro 1837. Ord. 3 Julho
18~5. (J01'l1. 195.) Av. 24 Janeiro 18h9.
(Dia?" 800&.)

[alsas ou falsificadas apprehendidas quando é
necessario se junlão, e como a processo
crime. .circ. 7 Janeiro 1846 (].ol'l1. 17);
repelida dando-se destino as demais nolas
que não se junlarem aos processos. Av.
e Circo 22 Julho 1848. (Gtfz. 00'. 161,
vol. 3.)

promissorias: seu seBo proporcional. - Vid.
Sello. L~i 555, 15 Junbo 1850. arl. 18.

de conelores provão os contractos commer
ciaes. Cod. Com. al'L. 122, S 3.

promissorias são reguladas pE'las disposições
a respeito das lellras de cambio tanlo quan lo
possa ser applicaveJ. Cod, cit. arl. 426,427.
Dec. 737,25 Novembro1850, art. 370, 3í2.

NOTAS de ajuste de soldada deve o capitão dar,
e como nrganisada ás pessoas da lripolação.
Cod. cito art. 543. Dec. 737 , cito art. 152,

§ 6, 293, 295.

das marcas e numeros uos volumes alijado
se devem tomar sendo possivel. Cod. cito
art. 769.

e quaes se devem pôr pelos administradores
liquidanles de casa fallida, na relação de
credores que conferirem. Cod. cito art. 859;
e nos pagamento~ de dividendos, art. 867.

Por meio dellas represenLi'lo os consules pe
ranle as autoridades fiscaes, interpondo
seus bons ofhcios a favor de seus considadãos
a quem derem protecção. Av. 193,4 No
vembro 1850.

promissorias servem de prova no juizo com
mercial, e como. Dec. 737, 25 Novembro
1850, art. 152, § 2.

publicas: as cerlidões deIlas exlrahidas fazem
prova independenle de cobrerencia. Dec.
737, cito art. 15!c.

promi~sorias tem as ignação de 10 dias. Dec.
737, cito art. 247, § 4; que embaraços se
lhes podem 0Ppô/', arl. 250.

publicas: si os documentos nelJ-as existirem
devem·se ajuntaI' á pelição da acção. Doe.
737, cit. art. 720.

(Livros de) são presentes ao juizes de direi Lo
em correição. Dec. Regirn. 834, 2 Oulubro
1851, :lrt. 27, § 3.

falsas de baoco: seus delinquentes accordou-se
não lerião asylo e serião subjcitos a exlra
dição. Tral. 5. o com rogay 12 Outu bro
1851, art. 1, § 2. (Diar.8857.)
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NOTIFICAÇÃO

j';OTAS ào Banco Commcrcial da côrle. Der. 927,
5 Março 1852.

das audiencias como deveráõ os escrivães do
juiz municipal tomar, eslando os protocolos
na correição. AI'. 21 ,Janeiro 1853, § 2.
(Diw'. 25.)

dilaceradas 'erdadeiras deveráõ ser recebidas
no pagamento de impostos nas eslações pu
blicas. Av. 25 Janeiro 1853. (Dim'. li1.)

infamanles anleriores á praça não se Janção
nos assentos mililares. Av. 1[1 Abril 1853.
(Dia)'. 117.)

do noro Banco do Bt·asil. Dec. Estat. 1223, 1
Agoslo 1853. arl. 11, § 9; arts. 12, 13, 16
a 19, 42, § 1; 62, 63.

Seu exame e recebimenlo incumbe, e por·
que, aos thesoureiros e fieis, depois da
Circo 1lVIaio 18á7. Av. 29 Dezembro 1853.
(Dim'. 8 de 185li.)

Vid. jUoeda. D inlteiro.

NOTICIA assustadora por officiaes dos paquetes.
Av. 16 Novembro 1833, (Repel·t. Cunho iJil ato
Noticia,)-Vid. Av. 1.4 Maio 1835. '

de morte ou incapacidé\de ci"il de commitlenle
quando não prejudica a validade dos aclos
do mandatario. Cod. Com. 3rl. 160.

Letlra sacada ou aceila por sacio depois de
publicada diswluçào de sociedade não pôde
ser accionada contra oulros socios, ainda
que o endossado possa provar que a tomou
em boa fé por falta de noticia. Cod. cil.
art. 341.

de sinistro ao nalio ou carga deve o segurado
participar, e como ao segurador. Cod. cito
art. 719.

NOTICIA do navio não havendo por um anno nas
viagens para qualquer porlo da America ou
dedous para qualqueroulro portado mundo
quando estabelece presumpção de perda.
Cod. cil. arl. 720; quando dá Jogar a seguro
de navio, art. 753, § li. - Vid. Bens de de
{tintos. nes. 15 Novembro 1827.

da guerra n~,o lendo o neulro que emb"rcnr
carga em navio com bandeira inimiga, esla
n50 prf'judica a descarga. Trat. com Uru
guay, 12 Outubro 1851, art. 10, § 3. (Diar.
8857.)

que souberem devem os commandanles de
navios de f!uerra da armada que enlrarem
no Rio de Janeil'O dar ao /.l:oyerno. Av. 16
Junho 1853. (Dia?'. 171.)'"

Vid. J\Tovas .

NOTIFICAÇÃO.-Vid. Citação. Intimação.

do réo ministro e secretario de eslado ou con
selheiro de eslado no processo de 3ccusação
e de sentença perante o senado, quando
responsabilisado, como lerá lagar. - Vid.
Lei 15 Olttubt'o 1.827, arls. 26, 28, 29.

de ]Jloqueio.-\ ido Bloqueio. Av. 17 Dezembro
1825 ele. Av. 6 Dezembro 1820. Av. 1.6 De
zembro 1835, art. addicional á Conv. 21
Agosto 1828 etc. Trat. 12 Dezembro 1828,
1Irt, 19.

aos interessados em Jeltra protestada como e
em que prazo será feita. Cod. Com. art.
377, 378, 379.

do sacado em lellra pelo proprietario ou man
datario de lellra uesencaminbada, é feilo, e
como imn'lec1iatamente, Cad. cito art. 389.

00 in límação a desconhecido que dever aceitar
ou pagar l.eUra. como se fará. Cod. ciL
art. 411. Dec. 737, 25 Novembro 1850,
art. 386.
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NOVAÇlo

NOTIFICAÇÁO: Contestações judiciaes que res
peitarem.nas sobre leUras de cambio, corno
serfto decididas. Cod. cito art. 424.

qtlaes tem logar no processo por importa
ção iIlicita de Africanos. - Vid. Dec. 708,
14 Outubro 1850, af'l. 8, e § 1,2,9, 12.

(embargos á) na acção de deposito. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 277.

de interessados cm casos de protestos formados
a bordo de:navio. Dec. 737, cil. art. 367.

de nomeação a arbilros. Dec. 737, cito art.
436, 462, h75.

de lettras de cambio: legislação e qual sobre
eBas solicilaráã, e como os consules do 1m
perio no estrangeiro. Dec. 738, 25 Novem
bro 1850, art. 23.

de' omcial maior de secretaria de tribunal
de commercio para justificação de acon
tecimento em recusa ou demora de pre
tenção que prejudique as partes. Dec.
738, .ci to art. 71.

se faz aos credores de fallidos sobre recebi
mento de embargos destes. Dec. 738, cito
art. 116.

de fallidos para assignatura do termo de que
trata o art. 822. Cod. Com. Dec. 738, cito
art. 129.

- II que delinquentes não é necessario fazer-se
pa ra serem julgados á revelia. - Vid. Av.
220, 5 Dezembro 1850.

- a executado para remir os bens penhorados
pela fazenda publioa tem lagar, e corno,
feita a adjudicação. Instr. 31 Janeiro 1851,
art. 25. (Diar. 8639.)

III.

NOTIFICAÇÃO do accusado quando tem logar
para imposição das multas de que tralão os
arts. 89 e 90. Cod. Com. - Vid. Dec. 862,
15 Novemb,'o 1851, art. 3.

de testamenteiro para prestação de contas deve
ser, e corno accusada para perpetuar a acção
nos termos de direito.-Vid. Av. 154, 22
Junho 1852.

NOTORIEDADE publica fundada em que factos
autorisa os tribunaes de commercio a de
clarar ex-officio a quebra de commerciante.
Cod. Com, art. 807,808. Dec. 738, 25 No
vembro 1850, art. 108.

NOVACÃO de contracto existindo concordata.
Vid. COllco,'data. Res. 4 Abril 1818. (CoU.
Nab., pago 317 cal. 1. ")

e escambo entre berdeiros que trocão uma
cousa por outra voluntariamente tem natu
reza de venda segundo a Ord. Liv. 4, tit. 13,
§ 6, e porque. para pagamento de siza.
Vid. Res. 22 Novemb,'o 1818, annex. Res. 2.

21 Outubro 1822. (CoU. Nab.)

de qualquer contracto de emprestimo de di
nheiro, exceptuadas as leUras de cambio
ou da terra, é subjeita a seIlo proporcio
nal.-Vid. Sello. Lei 317,21 Outubro 1843,
art. 15, § 3. Ord. h.o 5 Janeiro 18lt8.

de contracto ou obrigação bypotbecaria deve
averbar-se no :registo de hypothecas.- Vid.
Hypothecas. Dec. 482, tá Novembro 1846,
art. 18 a 20. .

de contracto quando exonera da fiança o
fiador. - Vid. Cad. Com. ar·ts. 262, 3h3;
quando se dá art. 438.

da obrigação interrompe a prescripção. Cod.
cito art. h53, § 1.

(embargos de): se podem oppôr ás leLtras de
cambio, da terra, ou noltas promissorias.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 250, § h.
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NQV.AÇ!O: NelJa pcSde ~onsislir a C()1.1l6$ta.çã.o l\
execução. do. penhe)J" Detl. 737 A cil. art. 28.& ~

- faz cessar o emhargo oa arresto. Dec. 737,
cito art. 342.

(eUlbllq~ol1 de) ~opervenientes .d~l'ois ela sen
l,eoça os l}ão allegados e decldl<los nll causa
principal são admissiveis na ex.ecllção, e
como. Dec. 737, cito art. 577; § 7, 578,
~ 2.

NOVAS boas em mas flOmo inlluiráõ ne!) se<guro de
na~i(i), li} como sedo mencio<oad!l!f na apo
lice respt1etiva~Reg. Sego 8Ft. 13, appI'. pela
Resol. 30 Agosto tS20. Wel'. BO)·g. Dicc-.
JU7·. No.va.)-Vid. Cod. Com. a7't. 677, § 9.

NOVIÇAS. - Vid. Escriptllras. Res. i2 Julho
1816, elc.

NQVlÇOS,-"V1Q.·çonl(ento$.. 5()hr~ ~l;1a aomissão
plillil as <;Q"(lgl'egações reg1,l.lare~ se ~aodou

~uwpf.ir Q Dae, 29 O'iembro 1791. e Res.
20 Março. 1797., 1?ort... 1Q A~il :\51,1. (Ind.
-ttlb. Noviços.).

NQVOS ~reilQ~:- um sl,l'!?et:Ínteoden(e; denes e
vedor Q,a chaneelLaria m6r do eslado do
Brasil c.reo.u-s~..- Vid. Chancltllm·ia. Alv. 9
NtVQ 18OS-, ordenQ.u·~e ca;odiC!;ionalmente
fossem pagos de sobrevivencia de serventia
"Vitalicia de escrivão de provedoria de defun
"f:'M e 8useliltes. Alv. 1.9' Maio 11809 Provo 9
Jutb61lUÁ. anBen á,Re 8.2,.", ~Marca-1827r
(f)'oU. Nab.) ~ el~f}u-sa o oràenaq'Q de seu
escrivãe.-Vid. Chanceltavha. De«•. 2.0 11
Agosto 1.809. (Colt. Nab.) Sobre reslituiçã.o
p~dida pQ.I,: ~11.Grivã,Q- d~ iQ.tel:\den~ia do €luro
d~ ViUa. ~ielA. como ~e mand~ :ptoeedel·.
Resi 13 AgoslO' 1809. (CQll. ~it.. ) Sobre
j.senção delles attrlbuida, e porque ás inte1l'o
dencias do ouro, d-ecisão por occasião· de re'
clam.ação do da vlUa da Campanha.-Vid.,
Chanceltaria. Resr 18 Nevembro 1'80~ (Colt•.
eit.) etc.; pagavão os empregados na secre'·
~~.-a do, ~.l\S~lbo da. f~end-a lt ~e;pal~içã9

do a~ntêkm~tQ. R~. 2.& ÔFeiel~ 1810.,
~ftU. tiq

NOVOS dirE}itos: mando,u~se pagassem geraf
1l1en le todos (IS que lives. eLO empregos,
legares, e ameias de qualquer natureza ou
reparlição, que nno fossem os exceptuados
no Dec. 16 Fevereiro 1799, e conforme ()
Regim. 11 Ahril 1661. Dec. 1:9 Julho 18to.r

_ não pagavão as provisões da junta,. d,o com'
mercio de passaportes, matrIculas) e
isençãe> do direiko5 da alfalldega. -·Vid.
Chancelta?·ia. Assen t6 18 Algosho 1aiO etc.
Paf!;ão os physice.g das tropas. Res. 21 MaiO'
1810. (Repe7:t. (Junh. Mal. Novos direitos.)
No Maranhão mandou·se que o thesourerro
da alfandega continuasse a receber oS' novos
direitos dos officios e cartas- de seguro, e por
que tnoJivO', sendo a escripturação feita pelo
escrrvãe da mesma. Provo 2."13 AbriU812.
(Colt. Nab.) Sobre isenção delles a escrivão
da provedoria dos ausentes t capellas e resi
duos de ",iUa Boa de Go.ya~. elc. Res. 17
Ago,stQ. 1812. lCQLl. iq SQb(e, nomeação e
e)oneessão de. pro.vimento de seryentia do
officio de labellião e Qulros pelo ouvidor da
eomarca de ViUa Riea sem pagamento de
novos direitos, e fiança a elIes. Provo lO,
DellembN 1812. iColt. ei~,)

- pd,a. exlincção ia. ~ll~ta. dos Tres Estados 31

mspecção sobre o direito novo· de chancel
laria passou ao> conselho· da· fazenda .. Alv. 8,
Abr.il1813•.

- Sobre Isençã'o delles pedtd'a. por s-erventuarios·
de' omcios- da viJ1a, e coma·rca do Sabará, em
razão de terem os'mesmos officiaes proprie
ta:l:iQ~ CQJQ' cujo. aomeação- os, serViião-, Q!i'

qtlae~ pro.pr.ielafios hav-tãc delles p"go os
mesmoS' d,ireitos na occasião de ~\lS res
pectivos' encartes. Res. 18 Junho 1813,
annex. á Provo 18 Maio t822. (Colt. Nab.)
Pe~ Doo•. 3 AgOJSlo 17&B. e Reg. doa novo.s.
dilleito, l)il)gueOl vence o orden~o dos
cargos e officios que. SIU'\I~ sem ler pago 05

respectivos novos direitos. Provo 12 Julho
18-13. (Calt. cit.) Thesoureiro e escrivão dos
novos dilleitos dev,i,ã.o sevpllovidos por·eleiçã-&
dascarnarasconf(,}rme-seusregüI'lellJtos~Prov.

a Setembro 1&14. (B. CO)"It. Ext7. 2.°) Ao
offieio- de escrivão: da pro'1ed.el1:i.a di 3usen-
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tes da comarca diminlllirãQ-se ntlendendo
á desmemhraç~o ql1é solIrera o dislriclo.
Provo 2e& Outubro H!15. (Col!. Nab.) Pro
villlento de officio de escrivão de ouvido
ria conforme a Ord. Liv. 1, liL 97, § 7, e
Res.20 Dezembro 1815., era feito por tres
mezes e Com o pagamento dos novos di
reitos, tirando depois os assim providos
suas provi ões pelo desembargo do paço
para contiullarp.m fi servir. Provo 1 Fe
vereiro i8lo. (Colt. Nab.) Provo L" 26 Ja·
neiro 1818.. (CDU. cit.) Res. 27 Novembro
18i9. (CDU. cit.) Provo 18 Maio 1822.
(CDU. cit.)

NOVOS direilos: Para melhor cont:l~el'll dos
direitos velbos aonexou-S~ ao offieio de
louvador das glo as o de conlador e re
vedor. - Vid. ChanceUal·ia. Dec. 2 Março
1816.

propinas dos ministros h'ieooaell entl'a\'ão oa
lotação para pagamento dos novos direitos.
Provo 1." 20 Maio 1816. (CDU. Nab.) Provi
mentos dos escrivães serveoluurios de ofli
cio para serem Jegaes não bastava haver
deposito dos novos direitos, sendo neces·

. sario pagarem-se ao passar-se provimenlo.
Provo 1.',26 Janeiro 1818 (CDU. cit);
de melade do ordenado annual se man
dou cobrar dos provimentos dos officios
da casa da moeda. Pro . 3 Fevereiro 1.820.
(CDU. cit.) Os advo~ados não pagavão
qnanLia maior que a estipulada no r~gi

menlo de 11 Abril i661. Pl'ov.10Fevel'eiro
1820. (CDU. cito JA re.peilo de um escrivão
de orphãos do EspiriLo Santo declarou-se
que o provimento devia ser apresenlado nas
correições e q 1e os novos direitos devião
constar de conhecimento em fórma, e como.
Provo 18 Maio 1820. (Coll. cit.) Declarou·se
dever pagar O servenluario do officio de es
crivão da real camara no feHislo das mercês,
e porque. Res. 30 Julho 1822. (CoU. cit.)
Interpelados cotno se courarião. - Viu.
CltanceUU1·ia. Res. 3.· 21 Oulubro 1822,
qnaes se cobrarião do officio de escrivão da
physicatura mór cio reino. Res. 26 Novem
bro 1822. (Coil. Nab.) Malloou'se urréca:dar
Oi DOVOS e \lelhCils de todva os Cl'fficios, em
pregos, e de ludo o mais cl~ que erâ costume

NOYOS

pllgllreI1l L Se, conforme os Dtc. 8 Março e 27
Abril 1799 e Alv. 16 Setembrtl 1675 pelo
tl1anceller mór, emquanto o conselho da
fazenda não apresentasse as IOlações. Porto
1.' 14 Janeiro 1823 (CDU. Nab.) j declarada
PQl" Porto 8 Fevereiro 1823 (Coli. cit.); excito
pOl' Porto 2." 20 aito. (Catt. cit.) Declarou
se que (j Dec. 27 Abt'i11799 conttà os de
"edores de novos direitos era :lpplicavel aos
dos velhos. Port. 2.&16 Janeiro 1828. (CDU.
cit.) Mandou-se que m.s cértidões dos de
vedores enviadas ao thesouro se mencio
nassem os nomes dos fiadores. Porto 3.' 2
Junho 1.823. (CDU. cit.) Aos do logar de
chanceller da relação da Bahia admiltio-se
espera com fiança e hypolheca de orde
nados. POl't. H) Agosto 1823. (Goll. cit.)
Declarou-se não sé cobtàrem novos direitos
das tenças á vista do Alv. 26 A\..>ril 1.656.
1\es. h,' 6 Nm'embro 1823. (CDU. aiL) Do
porteiro e rontinuos da oommissão mixta da
côrle mnndou-se cobrar os novos, só do que
recebessem pelo thesourol dos S6US orde
nallos. Res. 3." 2. Dezembro 1823. (CDU.
cit.) Dec. 1.8 Janeiro 1824. (Coll. cit.)
Fia-1;or del1es a empregado fallecido antes
de tomar posse fica exonerado. Res. 5." 17
Agoslo 1824. (CDU. cit.) 5.01>re pagamento
de ordenado requerida pelo selladôr da al
ia ndeITa sem novos dÍreílos, por ler sido re
movi;fo do de admínistradClr da repàrtição
do mar. Res. 3.& 26 Oulubro f82lt. (Coll.
cit.) Sobre isenção deHes pretendida por ad
ministrador nomeado dá mesà da estiva da
côrle. Res. h.' 26 Ouluhro 182!J. (CaU. cit.)
Restiluição de irHe1'polados éoncedeu-se, e
porque ã meir'iolw da alraodegâ da côr~e.
Res. 5." 18 Novern1>to 1824. (CDU. ctt.)
Como, e por quê IMaçâó sé mândárão dobrar
do officio de ésctlvãode drphàós de S. João
d'EI-Rel. R.es. /a." 2" Déiembró H~2h. (CDU.
éit.) Sobre pagãmenro dos do logar de chan·
célIer da Càsá da 5UPI)licaçâo. que fara no
meado regedor das justiças. RéS". 4. a 7
Junho 1825. (Coil. tit.)- 'Iid. lles. 1.' 26
SetemIJ,'o 1821. (CDU. Ctt.) Sobte ()s de
chanceller nomeado da relaçã6 dé Per
nambuco, com attenção ao logar que servia
de d !l6m/,)B'r~àclC1r dá ~t1p'p}.êaç{t~ .. Rea, 1.&
25 Jllóhl!Y 1826. (CvH, I#tr) A~ e&(W~vão de
orphãels da- Vmã- 94 Rio PàI'd'é, éujó di~tric lo
sylrr l't des~brl1~â.o, c~l't1ó se àGlnillio

71"
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pagamento. Res. 2.· 15 Setembro 1825.
(Catl. cit.) Denegou isenção pedida por
lhesoureiro da intendencia do Sabará. Res.
8 Novembro 1825. (Cóll. cit.) Sobre resti·
tuição pedida de novos direitos pagos para
se passar carta de confirmação de dote entl'e
supplicantes subdiLos porluguezes. Res. 1.4
Dezembro 1825. (CaU. cit.) Mandou-se
cobra-los dE: augmento de ordenado pro
visoriamente concedido. Res. 2." 26 Ja
neiro 1826. (CoU. cit.) Mandou-se li mei
rinho do conselho da fazenda descontar
DS não pagos de ordenados que tinha a
receber. Res. 1.·8 Julho 1.826. (Cott. cit.)
Sobre os do logar de chanceJler da relação
do Maranhão, descontados os pagos de oulros
logares exercidos pelo nomeado. Res. 2."
16 Agosto 1826. (Cott. cit.) Declarou-se de
verem, e como pagar os guardas da alfan
dega. Provo 1." 8 Março 1827. (Coll. cit.)
Mandou-se acautelar que aos ministr(/s des
pachados e que o fossem se não passassem
cartas, sem constar terem tirado as antece
dentes e pago os respectivos direitos. Porto
6 Novembro 1827. .

NOVOS direilos: As concessões de que elles se
pagão, ordenou-se não sejão expedidas
pelas competentes autoridades sem constar
que ficão pagos na estação competente. Lei
22 Setembro 1828, art. 2, S 1.2.

Sobre pretenção do nomeado procurador da
saude declarou-se só serem isentos de novos
direitqs os officios da reparlição da marinha
e thesouro nacional. Res. 9 Dezembro 1829.
(Cott. Nab.) Sobre isenção pedida de os
pagar pelo nomeado escrivão da camara de
Caelé. Res. 5. a 15 Janeiro 1830. (CoU. cit.)
Servenluario de facto sem pagar o novo di·
reito fica incapaz de mais servir e paga, e
como o dobro.-Vid. Res. 16 Junho 1830.
(Coll. cit.) Para pagamento dos do oflicio
de escrivão da provedoria de ausentes de
Sabará.-Vid. Res. 5." 22. Setemó1'o 1830.
(Coll. cit.)

Sua superintendencia foi e)(tincta, passando ao
thesouro a receita e escripturação dos novos
e velhos direitos, dando-se destino ao escri
lio Q livro de avaliações e abolido o re-

gisto de seus conhecimentos.- Vid. Chall
ceUm·ia. Lei á Dezembro 1830, art. L 6, §
1, 3, art. 7, 9, 10, 11; regulou-se a f6rma
de sua receita conforme as Leis 11 Outubro
1.827,22 Setembro 1828,4 Dezembro 1830,
1á Junho 1831. Dec. 1. Julho 1830.-Vid.
Chancellm-ia. Reg. e Tabs. 25 Janeiro 1832.

NOVOS direitos: Para arrecadacão dos dos ofli
cios de justiça e fazenda c~mo se manJou
fazer as lotações. Dec. 26 Janeiro 1832.

não pagão as cartas de sobrevivencia de offi
cios. Porlo 27 Agosto 1.832; devem-se os
novos e velhos cobrar conjunetamente con
forme o art. 6, S1, da Lei li Dezembro 1830.
Ord. 3 Novembro 1832; conforme o Reg.
11 Abril 1661, § 6, 9, 11 a 13 e Dec. 8
Março 1779 pagão os desembargadores do
augmenlo de ordenado. Av. 21 Fevereiro
1833; de advogado provido por tempo illi
mitado mandou-se cobrar os fixados para
provimentos triennaes, obrigando-se aquelle
a pagar os que fossem depois decorrendo.
Porto 18 Julho 1833. Declarou-se não pa
garem os officiaes de jusliça dos districtos e
termos conforme o Cod. Proc. art. 61. Av.
30 Dezemj>ro 1833.

e velhos direitos d~s graças e titulos expedidos
pelo poder executivo e tribunaes ficárão
pertencendo á receita geral. Lei 58, 8 Ou
tubro 1833, art. 31,§1.2.

declaron-se não pagarem novos os emprega
dos dos registos. e intendeneias providos
antes do Dec. 19 Julho 1810; e porque.
Av. 22 Fevereiro 1834; mandou-se admiltir
feitor de mesa de balança da alfandega a
pagar os atrasados, pela decima parte, e
como, declarando-se não serem del1esisentos
os empregados das alfande{;as. Off. 6 Abril
18M.

dos beneficias parochiaes para exactamento
se arrecadarem mandou-se proceder, e
como ás lotações. Dec. 10 Abril 183ll.
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NOVOS direitos de cartas de consules do Irnperio
mandou-se não cobrar, licando porém esta
isenção dependente da approvação da as
sembléa geral. Dec. e Reg. 14 Abril 183A,
art. 5.

sem se terem pago, conforme o respectivo
Reg. e Tab. 25 Janeiro 1832 não devem
os lribunaes e juizes expedir os papeis e
titulos de concessão de lagares. Circo 25
Se lembro 183li. Ordenou-se que conforme
o Reg. 11 Abril 1661 devião paga-los todos
os provimentos de serventias de officios a
elles subjeitos, quer fossem vitalicios quer
por tempo incerlo, ou emquanto durasse
impedimento do propri.etario. Av. 13 Outu
bro 183A § 1; devem-se cobrar por inleiro
cenforme a lotação dos officios providos,
§ 2. Ordenou-se que se admitLisse paga
mento por desconto da quinta parle dos
ordenados, ou por prestações razoaveis ,
sómente áquelles que se achassem providos,
sem se lhes ler exigido o pagamento, e não
aos que novamente se provessem, § 3.

e velhos direitos na côrte passárão a ser arre
cadados pela recebed(;)fia do municipio.
Reg. 6 Dezembro 1834, arl.1, § 3, 4.

não pagavão os empregados do lhesouro e
tbesourarias conforme a Lei 22 Dezembro
1761, tit. 11 § 1; e Dec.16 Fevereiro 1799,
e 19 Julho 1810; os das alfandegas e mi!sas
de diversas rendas pelo addit. ao Reg. 25
Abril 1832, art. 5, e Reg. 26 Março 1833,
art. 9; Os lentes dos cur os juridicos e aca
demias, e professores publicos pelo Reg. 11
Abril 166i , § 26 e Dec. 3 Sel.:mbro 1759;
os juizes de direito c municipaes pelo Cod.
Proc. ar I. 51; os do exercito e ecclesiastico
pelo Reg. art. 26; os de pé de exercito
pelos § 16, 25, 32 do Reg. Os da marinha
pelos Dec. 16 Fevereiro 1799 e 19 Julho
"1810. Ofr. 15 Junho. Ord. 31 Julho 1835.
Pagão e quanuo as provisões de licença
para residir por procurador em audiencia.
Ord. 31 Julho 1835; não pagão os juizes
de paz coUectores e seus escrivães, e os da
quelles, mas sim, seus officiaes de justiça.
Porto 13 Outubro 1835.

NOVOS direilos: na Bahia, Pernambuco, e Ma
ranhão são arrecadados pelas recebedorias
das rendas inlernas; nas outras provincias
pelas alfandegas. - Vid. Chancellal'ia. Reg.
30 Maio 1836, art. 76, § 8.

declarou-se não pagarem os empregados no
meados para a alfandega, conforme o art.
5 do additamento de 23 A~osto 1832 ao
Reg. 25 Abril dito. Ord. 28 Julho 1836.
Pagão os alvarás de fiança conforme o Reg.
25 Janeiro 1832. Ord. 8 Outubro 1836. Os
das provisões de licença para advogar per
tencem ás provincias em que estiverem as
relações que fizerem as nomeações. Ord.
22 Junho 1837. Não pagão os empregados
dos correios. Ord. 102, 2 Outubro 1838.

e velhos direitos da ta\lella anterior: mandou
se executar com alterações, e quaes. Lei 60,
20 Outubro 1838, art. 1.1. e Tab. relato

- Declarou-se que os officiosno municipio- da côrte
subjeitos ao imposto da Lei 60, cit. Tab. S
1, erão conforme a Lei 12 Agosto 1.834,
art. 10, § 7. Ord. 13A, 4 Fevereiro 1839.
Declarou-se que só os empregados agraciados
pelo governo na côrte erão subjeitos aos 5
por cento da Lei 60, cit. art. 9, § 21, mas
que das cartas de juizes de direito deverião
cobrar-se 30:tj) 1'5. Ord. 137, 18 Fevereiro
1839. Declarou-se que os officiaes militares
reformados 56 deverião pagar os 5 por cento
da diITerença do soldo, caso tivessem melho
ramento deHe. Ord. 1ll6, 12 Abril 1839.
Declarou-se que o solicitador dos residuos
não eslá comprehendido na Lei 60, cito Tab.
§ 10. Ord. 151., 26 Junho 1839. Declarou
se como se deveria executar a Lei 60, cito
Tab. § 1, 2; 1.5,16,3,4,5,7,8,9,12.
Ord. 15!l. 15 Julho 1839; recommendou-se
execução por Ord. 2M, 3 Novembro 18.&0
e 270 de 12 Dezembro 18liO. Declarações
se derão sobre os 5 por cenlo, além dos
novos c velhos direitos, dos consules e
oulros empregados especificadas ou não na
Tab. da Lei 60, cit. e art. 2. 0 Ord. 1.51, cít.
Ord. 158, 22 Julho 1839. Continua-se :t

cobra-los dos officios geraes de justiça, COID

prehendidos os solicitadores de causas pro-
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vidos temporariamenle. e como. Ord. i66.
22 Agosto 1839. Declarou-se que os juizes
de direilo nomeadus anles do 1. o de Janeiro
1839 só pagavão os 5 por cenlo da Lei 60
cito quando tivessem melhoramento. Ord.
175, H Oulubro 1839. Declarou-se em que
casos se deveráõ pa;:-ar os 5 por cento da Lei
60 cito Tab. §2. Ord. 192, BJaneiro 1840.
Pagão os empreftados aposentAdos depen
dentes da approvação da assemblea geral só
depois della ler lagar. Ord. 20.4,29 Fevereiro
18.40.-Vid. Ol'd. 150. 7 iliaio 1851, infra.
Declarou-se que estando em vigor no que
não foi revogado o Regim. 1j Abril1G61.
pelo § 25. pngão direitos novos e VE:lhos
todos os ameias da casa imperial e foros
deUa, regulando-se :J arrecadação pelo §
63 e 66 a respeilo dos officiaes móres e me
nores. Ord. 251. 16 OUlubro 1840; os
titulos que se expedem ás pessoas que posto
sejão menores de direito precisão provar fi

sua capacidade para se regerem são sub
jeitos ao imposlo da Lei 60, cito Tab. § 12.
Ord. 256, 5 Novembro 1840. Mandou-se
que se observasse a Circo 154,. 15 Julho
1839, § h, a respeito dos advogados, pi ocu
radares dos audilOrlos, e soliciladores ou
Ieq~erentes. O.'d. 2&9, 9 NovemBro 1840.
Para deducção dos direitos a porcenlagem
de\:e ser reunida ao erdellado. Ord. 267,
10 Dezembro 18.&0. Declarou-se c~lmo se
dev:em arrecadaI' os. 6 por ceata quando os
emp~ados fôrem nomeados inlerinamen
te. Av. 320, .4 Outubro 18M; em ex-presi
dente declar~u·se dever :só pagar os 6 por
cento oorrespondenle ae lempo €lue servil·a.
Ord. .4 OUl(\<I1>L'O 18lJ1. (Jorn. 258). Podem
os de 5 por cento ser pa.gos em parcellas
denlro do prim.eirE> lllnD(). Ord. 323, B Ou
tubro 1841. Os, emp-regados só são subjeilos
aos de 5 por cento do tempo qLe exercem
05 emprrgos, Dão chegando anno; deven
d()-se res ti luÍ;F-lhes, caso sejão demillidos
aales .do fim delle, o que t~verem pago
de maiS do lfID}!lO de serviço.. Ord. 3-24, 11
Oulubuo 1840.

NOVOS direitos: sua tahella fOb mandada execu
lar ainda com outras alterações. Lei 243,
30 Novem).lJ;o- 18/,i, 31rt 24, e- Ta.». res
pectiva.

NOVOS direitos: Sobre maneira de executar-se
a Lei 60 cito Tab. S5. quaes as sentenças
nelle comprehendidas para pagamento
do imposlo. Av. 345, 11 Dezembro 1841 j

sem serem pagos não se passão titulas aos
agraciados conforme a Lei 2lt3, cito art.
37, e advert. 5. Ord. 20 Dezembro 18.&0.
(Jom. 8 de 18.&2.) Declnrou-se que dos
objectos declarados na Tau. Lei 243 cito
se deve l)agar a quola designada, pre
valecendo os novos e ,-elhos estabelecidos
na legislação anterior a respeito dos ob
jectos não mencionados naquella, e por
isso conservadas sem alleraçõo. Ord. 346,
29 Dezembro 1841. Declarou-se que a
referenda feila á adverlencia 4.' da Tab.
da Lei 3ã3 cit., deve ser :la § 4, e não ao 5.
Circo 15 J aueiro 1842. (Jom. 2õ.) Pagão os
titulos dos empregados do consulado e al
fandega os 5 por cenlo re!!:ulados pela Tab.
do Reg. 30 Maio e 22 Junho 1836. Ord. 11.°
3 Fevereiro 18{J2. Declarou-se como se de
verá prnceder a respeito, observada a Ord.
11 Outubro 1839, quando juizes de direito
fôrem despachados juizes dos feilos Ja fa
zenda. Ord. 12.0 10 Fevereiro 1842. Não
pagão os empregados pro inciaes á visla do
§ .4 da Tab. da Lei 243 cil., eslando sem
"igot' a Ord. 154.15 Julho 1839 fi respeito.
Ord. 29. 0 29 Março 1842'. Ord. 26 Abril
1.B42. (Jom. 122.) Pagão e como os oili.
ciaes e empregados militares efl'tlctivos ou
reformados de 1.' 'Ju 2.' linha em guardas
lIlaeionaes, conforme a L i 203 cil. Tab. S
li. Ord. 37, 11 Abril1.8J,2. Ordenou-se que
nas tbesoutal'ias se cobrassem os 5 por
cen~o da Lei 2.43 cit. Tab. § 2. logo que
c0nslasse o despacha de qualquer omcial.
Circo 40, 16 Abril 18112. De 5 por cenlo
pagão {IS adrnioni Lradores e escri\'ães de
mesas de d~versas rendas. bem c.omo oulros
quaesquer empregados permanenl 5 e com
ovdeuados esla.uelecidos. Ol'd. 25 Abril
:1842. (Jom. 122.) Bem as&im os 1. o. escrip
turarias e officiaJ maior da thesoU!I'aria,
s~1!O o que se lhes mão. dá posse. Ord. 28
Abril 1842. (Jom. 124.) Declarou-se que a
resp.ei.to delles a. Lei 243 cit. se in.lende em
vigor desde -soa publica~ão.. Ord. 11 Maio
18.42. (JOI'1l. 1.40.) Para paglllmeulo dos de 5
pou cenlo. se DlIJ:llndou pr.oceder na côrte á
lotação dos offieio!, e ~omo. Ordi. 11 Maio
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1.8á2. (Jom. 1áO.) Dos diversos gráos de
ordens como se pagão. Av. 12 Maio 1842.
(Jorn. 141.) Derão-se explicações sobre a
cobrança do imposLo de 5 por cen lo dos
diversos empregados que Liverem tido aug
mento e desde que Lempo. Ord. 67, 11
Junho 1.842. Declarou-se que só dos soldos
e seu augmenLo devem os militares pagar os
5 por cento, não da gralificação addicionaJ,
de campanha \ e exercicio. Ord. 77, 11
J ulho 18~2. Dos consules hrasileÍros em
Montevideo. Ord. 19 J ulho 18á~. (Jom.
208.) Quaes as nas cidades AnseaLicas,
França e Prussia. Ord. 16 Setembro 18á2.
(JOf-n. 260.) De 5 por cento só pagão os
empregados aposent'ldos quando as aposen·
tadorias fôrem approvadas pela assembléa
~eral. Ord. 3 Outubro 1842. (.forn. 276.)
Quaes os consoles brasileiros nos Estados
Unidos da America, Trieste e Vienna. Ord.
5 Outubro 1842. (Jom. 260.) De 5 por
cento por lei provincial s()bre militares e
empregados geraes são indevidos. Ord. 7
Ou~ubro 18lt2. (J0171. 276.) Declarou-se
qual a inteHigencia do S3 Tab. Lei 2.43 ciL.,
e S 3. Reg. 1:1. Abril 1661, a respeito de
empregados com direito de perpetuidade
para pagamenlo dos 5 por cento.; e que os
consules- entravão nessa classe. Ord. 123, 3
Novembro 1842. De 5 por cento como se
cobrão dos c()fisntes e vice-consoles e quando
e de que vencimentos. Ord. 2'3 Dezembro
18á2. (Jom. 20 18A3.) Declarou"se que a
eobrança dos 5 por centl) dos vencimentos
miliLares se deve rl'gular pela Circo 11 Julho
1842. Od. 5.0.19 Janeiro 18'43, S 2. Ord.
6-.·25 Janeiro 1843, S 2. O rendimento de
que trata o S 2 Tao. Lei 24~ compõe-se
do ordenado e emohllnentos, conforme as
lotações. Orà'. 6.· cito § 1. A declaração da
Ord. 1:9 Agoste 18~9, a respeito dos collec
tores deixou de ser pr~cedento, depois da
disposiçãO' do S li. Tub. Lei 243, que sub·
jeita a direitos 6S vencimentos annuaes que
se formão de j:1;ratiôcaçõos e porcentagens.
Ord. 6. o. cil, S 3-. Declarou.se ainda vigorar
a Tab. da Lei 60, no que não foi alterada
pela Lei ~43-. Ord. 7." 25 JaneirO' 18-.&3. De
5 por cento não pagao os empregados que
servuem intierinamenfe pOl" outros. Ord.
~•• 3 JBnho i8!f3. De 5 por eento pagão
os empregados da lU. mi cam'é\ra municipal

da côrle. Ord. 30." 16 Junho 18á3. Quaes
pagaráõ os consules e vice-consules do Im
perio em Bueno3-Ayres, cidades Anseatica •
Paizes Baixos, Belgica, e França. Ord. 3
Julho 18.&3. (SLLppl. JOI'll. 191.) Ord. 22
Julho 1343. (Jorn. 220.) Quacs os no Cabo
de Boa Esperança. Ord. 1 Agosto 1843.
(Jom. 137.) Quaes os em Napoles. Ord. 1
SeLembro 1.843. (Jom. 258.) De 5 por
cento não pagão os empregados que ioteri
namenle servem por nomeação ou successão
irnmediaLa. Ord. 30 Dezemuro 1843. (.fom.
á 18/'4..) De I> por cenlo pagão os empre·
~ados das alfandegas. Ord. 20 Março 18.&4.
(JolII. 8á.) Empregado de correio que os
pagou quando nomeado interinamenle por
presidente de provincia não repele paga
menlo quando receber Litulo definilivo de
secretaria de estado. Av. 22 Abril 18H.
(Jom. 1.13.) Pagão l)or inteir() os aposen
tados e reformados conforme a Tab. Lei 2.&3
§ á e adverL S3. Ord. 31." 23 Abril 18.1,.&.
Empregados de justiça. juizes muoicipaes,
de direi~o e desembargadores que lendo-os
p-ago passarem a empregos de diversas cJ.asses
como os pagaráõ. Ord~ 27 Abril 18M.
(Jorn. 12lJ.) Quaes pagaráõ oS consules bra
sileiros em Inglaterra, Portugal, Roma e
Toscana. Ord. 5 Junho i8LiA. (Jom. 16.&.)
Os empregados provinciaes que pagárão os
5 por cento antes da declaração de não
serem a elles subjcitos, não tem direilo a
restituição. Av. 47, 15 Julho 184ft. Pagão
as escripluras de doação de apolices dos
fundos publicos. Av. 62, 3t Julho 1844.
Pagão da maioria dos vencimentos, no caso
de .accesso ou melhoramento, os emprega
dos de thesourarias, alfandegas e mais re
p-arlições fisca.es. Ord. 67,16 AgosLo 18.&4.
Quaes pagão os consules (1;0 Imperio em
Dinamarca, Snecia e Noroega. Av. 2! Agosto
18.&h. (Jom. 237.) Os empregadoS' que pa
gárão os õ- por cenl& nã6 podem ohler res
tituição apezar de declaração po terior, e
qual. Ord. 112, 13 Novembro 18M. Os de
officios de justiça declarárão-se provin
cÍues. Ord. 18: Dezembro 1844. t Jom.
3lI2.)

NOVOS dtreitoS' pagão, e como o550Ticiladol'es do
numero das relações. Dec. 3!,}8, 21 Dezem·
Irra 18"44. art. 2.
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NOVOS direitos pagão de 5 por' cento, § lt,
Tab. Lei 263, os individuos despachados
ou promovidos a postos do corpo muni
cipal da côrte. Ord. 7 Janeiro 18115.
(Suppl. J01'n. 30.) Não pagão de 5 por
cento os vice-presidentes de provincia.
Circo 25 Janeiro 1845. (Sllppl. J07'1I. 51.)
Circo 22. o 25 Fevereiro 18115. Os empre
gados demiltidos, sendo de novo no
meados devem paga.los de 5 por cento.
Ord. 33, 12 Março 18h5. Declarou-se que
tan to os consules como os vice-coDsules
devem pagar o imposto de 30 por cento, e
qual o modo de deduzir a contribuição,
etc. Av. 39, 31 Março 18á5. Os juizes de
direito removidos não são subjei los aos 30
por cento, salvo se tiverem maioria, e só
delJa. Ord. !J6, 2/, Abril 18LJ5. Av. 13 Ja
neiro 181,9. (Dim'. 7996.) Não pagão os 5
por cento as pensões de monte pio. Ord.
49, 13 Maio 1845. Declarou-se o S 42,
Tab. Lei 2/'3, a respeito dos 2 e 4 por cento
das habilitações para ha'\'er heranças de au
sen tes. Ord. 74, 11 Julho 1865. Pa ga a carta
de confirmação de compromisso de irm~ln

dade, e qual. Ord. 88, 13 Agosto 1865.

forão comprehendidos na Tab. A, 3.' classe
annexa á Lei 2h3 cit. os titulos concedendo
reformas, aposentadorias, pens{les, tenças
e meios saldos e quaesquer oulras mercês
pecuniarias, e os titulos dos empregados
das camaras municipaes que vencem or
denados. Lei 869, 18 Setembro 1845,
art. 11.

SoLre isenção de pagamento de 30 por cento
da gratificação de chefe de policia. Ord.
8 Novembro 1865. (Jm'n. 321.) Pagão as
Ilpo!ltillas, porque são verdadeiros titulos de
mercês. Ord. 136, 17 Dezembro 1845. Res
tituicão se ordenou de direitos indevida
mente pagos por cobrança de divida de
herança jacente. Av. 15 Janeiro 18á6.
(Jorn. 31.) Os presidentes de província
lleyem pagar o imposto todas a,s vezes que
fôrem nomeados. Av. 35, 1h Abrili8M.
Como se devem haver os ditos direitos de
5 por cento dos que fôrem nomeados. Ord.
SO, 10 Agosto 1846. Quaes pagão os estran·
geiros como os nnçionaes nas habilitações

NOVOS

para haver heranças de ausenles. - Vid.
07·d. 30 Setembro 1866. (Gaz. Df{. 31, vol.
1.) Pagão as do Sh, Tab. Lei 2.43, as nave
gações para exercicio de emprego por um
anno, ainda que o vencimento seja como
gratificação. Ord. 122, 29 OULubro 18.46.
Pagão os vencimentos de praticos da costa
da provincia do Maranhão. Av. 30 Ou
tubro 18ú6. (Goz. Off. cito 60.) Av. 1.
Julho 1847. (Goz. Off. 52, vol. 2.) Provi
denciou-se para que se não dessem titulos
de magistratura, sem os interessados mos
trarem pagos os direitos <Interiores. Av. 9
Dezembro 18á6. (Goz. vol. 1, 71.° 87.) Os
meios soldos ás viuvas de militares não
pagão os 5 por cento. Ord. 153, 10 Dezem
bro 1846. Determinou-se o modo de fazer
efTeclivo o pagamenlo dos direitos a que
são subjeitos os logares de magistratura.
Ord. 2.° 15 Janeiro 1867. Declarou-se quaes
se devem cobrar dos presidentes de pro
vincia, empregados de thesourarias, alfan
degas, mesas de rendas, procu rador fiscal e
seu ajudante, carcereiro. Ord. 70, 13 Abril
1847. Declarou-se quaes dC\'em pagàr os
juizes municipaes reconduzidos, ou nova
mente nomeados. Ord. 87, 15 Maio 18.47.
Ord.151, 9 Outubro 1847. Av. 7 Dezembro
1847. (Gaz. Off. 187, vol. 2.) Mandou-se
cobrar s6 das maiorias aos juizes de direito
e municipaes, quando promovidos a outros
empregos. Áv. 9 Julho 1847. (Gaz. Off. 66,
vol. 2.) 30:t/J pagão as escripturas de socie
dades e companhias. Ord. 112, 17 Agosto
1847. Declarou-se qoaes erão as socie·
dades e companhias sllbjeitas ao imposto
do § 35, da Tal}. Lei 243. Ord. 125, 25
Setembro 1867. Declarou-se quaes os di·
reilos novos e velhos pertencentes á. renda
geral 00 provincial. Ord. 167, 3 Dezembro
1847. Pagão os l)l'ovimenlos interinos de
omeios de justiça. Ord. 3. 0 5 Janeiro 18h8.
Sobre cobrança e escripturação dos novos e
velhos, se~undo as tahellas de 1832 e 1841,
declaraçõ~s. Ord. 55, 22 Abril 1848. Man
dou-se não pagar vertcimentos aos emprega
dos militares que tendo pelo orçamento
augrnento de ordenado não mostrassem pa
gos os respectivos direitos. Av. :11 Novembro
1848. (Diar, 7947.) Mandou-se que os offi
ciaes e empregados de marinha os pagassem
na côrte. Av. 11. Julho 1869. (Dia7'. 8194.)
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Em execução do art. 12 do Dec. 632, 27
Agoslo 18~9, nos hilhetes que fôrem remet
tid.os pelas diversas secretarias de estado, se
deve declarar quanto tem de pagar os maais
trados, os vigarios, e mais empregados. ~tc.
Av. 27 Setembro 1.849. (Diar. 8216.) De 5
por cento se cabrão dos beneficias ecde
siaslícos. Ord. 240, 2 Novemhro 1.849. Lo
tações dos officios de justiça e ecclesiasticos
do Ceará para cobrança de direitos remet
teu-se á recebedoria. Av. 21. Dezembro
1849. (Diar. 8292.) Hem do Maranhão. Av.
10 Janeiro 1850. (Diar. 8305.) Os officiaes
de justiça que tiverem titulo de serventia
vitalicia pagão .&0 por cenlo do S1 Tah. Lei
2!J 3, cito Ord. 39, 22 Abril 1.850; que di
reitos pagao supprimento do consentimento
do pai, ou tutor para casamento. Ord. 42, 1
Maio 1850. Sia licença para venda, escambo
nu traspasse de propriedade foreira á fa
zenda nacional é suhjeita a novos direitos.
Ord. 60 de 25 Junho 1850. As legitimações,
per.6lbações e adopções estão subjeitas aos
do S38 de Tab. Lei 2~3, cit. Ord. 76, lO
Julho 1850. Em que tempo devem pagar-se
os das provisões ou alvarás de folha corrida.
Ord. 78, 15 Julho 1860.

NOVOS direitos de 5:t1J de chancelbria pagarao
os litulos de tenas devolutas. Lei 601, 18
Selembro 1850, art. H, 19.

das patentes dos officiaes da guarda nacional.
Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 67, 58.
Dec. 722,25 Novembro 1860, art. 80.

- Dos novos e velhos direitos que se cobrão
além dos enumerados na Tab. Lei 2.&3,
enviou-se tabella ás thesourarias. Circo
168, 16 Outubro 1850. Não se devem cum
prir decret<ls ou nomeações de empregados
sem o pagamento daquelles. Ord. 240.
16 Dezembro 1.850•.Declarou-se onde se
deverião recolher os do tilulo do escriptu
}'31'io da fabrica de ferro do Ypanema em
S. Paulo. Av. 2.4 Dezembro 1850. (Diar.
8600.) Paga a folha corrida do estrangeiro
para naturalisação. Av. 2 Janeiro 1851.
(Diar. 85Q7.) Quaes pagão os juizes de di
reito que passão a desembargadores. Oro.

III

NOVOS

59, 17 Fevereiro 1851. Nada pagão os juizes
municipaes reconduzidos que os houverem
pago quando primeiramente despachados.
Ord. 115,22 Março 18610 Revogada a Ord.
29 Fevereiro 18.&0. mandou-se. cobrar 5 por
cento dos empregados aposentados. Ora.
1M, 7 Maio 1851. A acquisiçãO de apolices
a titulo de herança é verdadeira transferencia.
isenta de seilo proporcional, mas não aos
direitos de 40 por cento das heranças an
intestados. Ord. 16~, 23 Maio 18M.As habi·
litações feitas nos juizos de orphãos para
receber heranças de bens de defuntos e au
senles eslào comprehendidas no § 42. Tah.
Lei 2.43 cit. Ord. 172,31 Maio i851. De juiz
municipal mandou-se cobrar os de 30 por
cento, levando-se em conta os de 5 por
cento que outr'ora pagára de promotor_
Ord. 18 Agosto 1851. (Diar. 8782.) Av. 28
Julho 1853. (Piar. 2H.) Secretario da ins
pecção de saude nomeado 2.0 official da
secrelaria dos negocios da fazendi decla
rou- se devê-los pagar por inteiro, por nã
ser o Iogar da mesma repartição ou classe.
Av. 25 Setembro 1851. (Diar. 8814.) Res
tituição se ordenoa de direitos que juizes de
direito pagárão da gratificação ultimamente
obtida por comprehender-se esta não no S
20, mas ~o S fJ. Tab. Lei 243 cito Qrd. 3
Outubro 1851. (Diar. 8824.) Quaes pagãct
as cartas de legitimação. Ord. 258, 29 Ou
tubro 18M. A transferencia de apolices
doadas SÓ lem lagar depois da insinuação c
pa~ameulo dos respectivos direitos. Ord.
27t, i5 Novembru 18f)1. De 5 por cento
como se mandou cobrar dos officiaes c
praças de pret reformados ainda sem apre
sentação de patente e provisões. Av. ~
Março 1852. (Diar. 39M.) Declarações se
derão sobre os direitos, etc. de gratili
caçóes de militares. OrO. 9t, t .Abril t85~
Av. fi Abril 1852. (Diar. 89M.) Aos oOiciaes
de permanentes da côrte permittio-se pagar
os que devião de 5 por ceDI\) das patellWs
pela 12.· parte. Av. 19 Maio 1852. (Dia:r..
8999.) Para expedição de carta de naturali
sação deve o supplicante juntar folha cor
rida. tendo pago della novO!! direilos. At. '7
Junho 1852. (Diar. 90t6.) Quaes devem
pagar os empregados despachados que ji
antes servião. Ord. 1.45. 9 Junho 1852
Sobre pagamento do seno e direito:; du

7$
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patentes militares derão-se soluções em
Ord. 162, 26 Junho 1852. Empregado de
lhesoura .a mandou-se que si não tivesse
pago quando nomeado cm 43 os respec
nvos direitos os pagasse agora integral
mente por- haver pel'cebido venciment<ts por
lO annos. Av. 1 Julho 1852. (Dim". 9028.)

andou-se não dal' cumprimento a titnlo
de aposentadoria de escripturario de the·
Bonraria emquanto não mostrasse pagos
os direitos do decreto que o confirmára no
dilo logal'. Av. da mesma data. (Dia,.. 9028.)

ão é snbjeita aos do S 42 da Tab. Lei
243 cito a arrematação feita em praça de divi
das activas de herança.-Vid. Off.29 Julho
1852. (Dia,.. &de 1853.) Sobre selloedireitos
de gratificações de militares pelos exercicios.
Ord. 197,21 Agosto 1852. De 5 por cento
de em os chefes de policia pagar pela !ITati
ficação. Ord. 233, 9 Outubro 1852. Expli
cação den-se sobre a cobrança dos das pa"
tentes dos ofliciaes da guarda nacional. -Circo
14 Onhlbro 1852. (Diar. 9135.) Ord. 2h2,
23 Outubr 1852. Sua escriptoração e das
multas, e restituição. Ord. 1.71, 28 Julho

81)3 .. quando de~eráõ ser exigidos os de
30~ do S 38. Tab. Lei 243 cil das legiti
mações e adopções. Ord. 236. 18 Outubro
1852-. Como se cobraráõ de empregados
4Jue ainda os não houverem pago. Ol"d. 251.
11 r'ovemui"O 1.852. Quaes pag-do as pro-
isões para medição. demarcação. to 00

ameoto de terras; e outras. el. lJ. o 5
Janeiro 1853. Declarou-se por que lotações
deveráõ ser cobrados os dos empregados de
aIfandet,'1lS e mesas de consulado. Av. 4 Ja
neiro 18M. (Dia)'. 66.) De 30 por cento do
S 3 da Lei 243, Tab. pagaráõ os juizes de
direito, desembargadores. e ministros do
upremo tribunal. do augmento de venci

mentos pela Lei 560, 28 Junho 1850. e
647 de 7 Agosto 852. Ord. 8 Janeiro 1.853.
(Diar. 47.) Sobre cobrança dos de 5 por
cento d s officiaes reformados segundo o
art. 9. Lei 18 Agosto 1852 para pagamento

e soldo.-Vid. Av. 25 Janeiro 1853. (Diar.
lt. .) D 5 por cento das nomeações dos em
pregados das alfandegas. e mesas de con
-ulado cobrão-se pelas lotações das Tab.
dos Reg. 22 unho i836, attenta a Ord.
ti8, 26 OutOOro 1846. Ord. 66, 4 Março
1 53. Pe 5 por: .cento como pagarM os

cirurgiões do exercito e armada. Ord.85.
19Março 18h3. QU3csdevempagarosjuizes
de direito. desembargadores, e ministros
do supremo tribunal. Ord. 99~ 15 Abril
1853. Quaes pagaráõ os rigarios encom
mendados. Ord. 102, 22 Abril 1853. Desde
quando se devem cobrar os de 5 por cento
de titulos de nomeação de officiaes do corpo
municipal. etc. Ord. 110. 25 Abril 1853.
De 5 por cento não pagão os titulas de meio
soldo e monte pio. Av. 11 Junho 1853.
(Dia?'. 170.) Quaes se cobl."aráõ da gratifi
cação de 1:600:t/> concedida aos desembar
gadores. Av. 24 Agosto 18õa. (Suppl. Diar.
24.9.) Cobrados de official de justiça que no
mesmo dia em que tomou posse resignára
o logar mandou-se restitui•. Av. U Se
tembro 1853. (Diar. 26.4.) Para asseguraNe
seu pagamento pelos empregados nomea
dos providenciou-se. e como. Ord. 16 Ja
neiro 1854. (Diar. 21.)

NULLIDADES de sentenças proferidas em auto de
injuria decretárão-se por ter sido formado
com sinistro fim de castigar olfensas parti
culares. Provo 5 Maio 1810. (CoU. Nab.)

de testamentos comprehendiclos na Ord. liv.
4, lit. 80~ § 1. repnlão-se quaesquer faltas
de solemnidades am cooteúdas. Ass. 3!õ,
17 Agosto 1811. (CaU. Ass.) declaro por
Ass. 358.10 Junho 1817. (CoU. cito)

e quaes. de devassa sobre assassinato com
mettido em alto mal" supprirão-se. e par a
que fim. Dec. 1. 0 12 Fevereiro 1813. (CoU.
Nab.)

- de devassas que estavão em traslados de h-as
lados supprirão-se. e pal'a que fim. Dec. 27
Junho :18tk (CaU. Nab.)

- ferem o litigio do marido sohre bens de raiz
sam expressa ontorga da mulher, conforme
Ord.li\'. 3. tit. A7 pr. e liv. 4, tit. 4.8~ S8.
Res. 16 Fevereiro 1818. (CoU. Nab.)
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NULLIDADE: incorrião as sentenças sobre acções
contra a C(lrôa ou fazenda real intentadas
fóra do juizo da casa da Supplicação, e
porque. Res. 2. a 2.4 Abril 1818. (Coll. Nab.)

- em medição, demar~çãoe lombo de casa de
nominada da Lagôa da Sentinel1a na côrte,
e quaes derão causa a renovarem-se as ditas
diligencias. Provo 26 Setembro 1821. (CoU.
Nab.)

do llrocesso da dec1al"ação dos juizes de facto
da,ão lagar ao recurso para os tribunaes 01'

dinarios dos respeclivos disLricLos. - Vida
P,·oj. 2 Lei 2 Outubro 1823, m't. !l5, mande
obS/!1'v. pm' Dac. 22 Novembro 1823.

-- insanaveis da devassa tirada pelos aconteci
mentos do Para farão suppridas. Dec. 27
Fevereiro 182.&, revogo pelo Dec. 16 Março
182.&. -

NULLIDADE: datão logar a appellação das s~
lenÇ3s do jury para as J.·ebções e quando.
Lei 20 Setembro 1830, 3rt. 70, 71. - Via.
Appellofâo. Cod. Pr. arte 301, ~(}2" 309.
Reg. 3 Janeiro 1833. arI. 31. Lei 261
3 Dezembro 18413 arL 78, S IJ. Reg. 12 ,
31 Janeiro 1842, art. h50, .&; h52, §).

aifectão os actos em que liver intervindo peita.
Cod. Crim. art. 132.

- manifestas para concessão de revistas como se
jnlendem, segundo a Lei 3 Novembro 176&"
§ 2, 3. Res. 20 Dezembro 1830, art. 5, 8.

importão a não appeliação ex-o:fficio para '3.

relação, ás sentenças sobre justificações que
8e fazião pelo conselho de fazenda. Lei lJ.
Outubro 1831, art. 90.

;.-. Abusiva, irrita e nul1a foi declarada a Provo 24
. Novembro 1825, sobre vindicação de perdas

e damnos por militares que se julgassem
offendidos por informações; etc. de seus
superiores, fazendo-se como em conselho de
guerra. Res. 15 Novembro 1827.

.- de actos praticados por juiz de o phãOS nulla
mente eleito forão sanadas. Res. 23 Agosto
1828.

manifestas: é um dos dous casos em que no
civel e crime se concederáõ revi tas. Lei 18
Se tembro 1828, arl. 6.

- acompanhão o processo crimefeitoperanlejuiz
que fôr julgado suspeito.-Vid. Juiz de paz..
Coda Froc. arte 71. .

- não aJIectão as causas que fôre intentadas
sem conciliação anles da existencia dos juizes
de paz. Disp. Prov. art. 1.7.

não se dão nos pl'ocessos, escripturas 6 mais
papeis por {alta de distribuição, reJogad
nesta parte o Alv. 23 Abril 1723. Disp. cit.
:lrt. 26.

- não affeclão os aclos praticados pelos juizes
almolacés depois da creação das camaras
municipaes e juizes de paz. Res. 26 Agosto
1830, arte ~.

Nullas se declarárão todas as sentenças pr-ofe
ridas por outro lribunal que não o do jury
em materia de abuso de expressão de pen
samento. Lei 20 Setembro 1830, art. 68.
Vid. Av. 15 Janeiro 1851.

de autos ou termos de processos civeis .sena
declaradas pelas relações quando'proverem
aggravos no auto do processo, obslão a01u1
garnento da causa. Reg. 3 .Janeiro 1-833,
:lrt. 45, e como se procedem conforme
fôrem ou não suppriveis as dilas nu1lidad~
arl !J6.-Vid. Dec. 9.° 1.7 Fevereiro 1838..

de processado em que os desembargadores
fôrem afinal julgados suspeitos como se
declararáõ. Reg. 3Janeil'O cito -ar-l. 69.

73·
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NULLlDADE: (Cod. Pr. art. 302.) Neste caso
de,er-5e·La formar novo processo em que
se guardem t()cias as formalidades pres
criptas para o 2.· conselho de jurados nos
arts. 25! e segaintes. Av. 21 Novembro
1835, S6.

- no processo crim.e induzem a falta de assigna
tura do juiz nos depoimentos das teste
munhas conforme os arts. 87 e 163 do Cod.
Proc. Av. 29 Abril i837, § t.-Vid. Dec.
27 Jun/w 181ft, supra.

- DecIaroo-!e a das Eeotenças proferidas pelos
tribonaes de Lisboa sobre recarsos inter
postos do Ceará, Piauhy, Maranhão eParã,
ao tempo em que nestas se proclamou a iD
dependencia do Brasil. Lei 67, 28 Setem
broi837, art. f.

- tem as citações e mais diligencias Ceitas pejos
escrivães e offici~es de justiça dos juizos de
paz sobre negocios pertencentes· ao juizo
municipal. Av, 187~ 2 Janeíro 1840.

- a1feclão os actos de quaesqoer empregados
que estando como membros das assembléas
proviDciaes continuarem a exercer empre
gos cQoll'a a Lei 12 Agosto 1834. art. 23.
Av. 276. i8 Dezembro 1S!l0.-Vid. Av.
150.5 De%embro 1 hG, Si 1. Av. 37,13 Fe
vereiro 1849, § 3, 4.

- devem os juizes de direito p'rocorar sanar. e
como nos processos crimes. Lei 261" 3 De
zembro 1841. art. 25. § 3. Reg. 120, 31
Janeiro 1842. uI. 200. § 2, 205, 35.4.
Vid. ÂrJ. 20 Agosto 1851, ínfra.

- Faltas qoe as induzão devem, e como os juizes
municip:les emendar nes processos que lhes
fôrem remellidos para sustenlação de pro
nuncia. Lei 261, cito art. 50. Reg. 120,
cit. art. 290.

- do processo nas avaliações de bens moveis 00 .

de raiz das heranças de defuntos e ausentes
importa a faIm de loovado por parle da fa-l
zenda nacioDal.- Vid.. Bens tk Je{rmlfJs,
cCf· Dc:e. Re~. 1GO, 9 Uaio !81J2~ ar'. 28.

NULLIDADE: A de uma adjudicação â. fazenda
nacionaJ em execução mandou-se e por
que intentar. - Vid. Â.". 6 JII1l/w 1846.
(Jorn. 2H.)

- de junta de qualificação de votantes.-Vid.
Eleições. Av. 71, 16 Junho 1S48. Av. H3,
15 Setembro 1848, etc.

de resolução de assembléa prorincial com
quanto illegal não deve o presidente de pro
vincia declarar. procedendo e como a l"e5
peito.-Vid. Áv. 152,23 Nouembro 1848.

- Sobre restituições de documentos juntos a
processos declarados 00 não noI105.-Vid.
Av. 61. 6 Março 1.849; declaro por Av. 85,
2 Abril 1849.-Vid. Documentos. Av. 27
Julho 1829. Av. 13 Janeiro 18M.

- de actos de camara municipal pelo do jOl'a
mento de seu presidente, como e porque 56
obslarão. Av. ift6, 31 Maio 18!l9.

- de conselho municipal de eleiçÕ8S.-Vid. Etei-;
fões. Av. ifl9, 31 Maio 1849.

- a1l'eclão e quando, e como as negociações de
fundos publicos ou oaciooacs ou estran
geiros, ede acções de Companhias. Dec. Reg.
648, 18 Novembro 1849, art. 25.

- As causas de nullidade de matrimonio não ne
cessitão conciliação.-Vid• ....11. 35, 6 AIJ1"it
1850.

- affectão toda a especie de negociação e trafico di
recto ou indirecto feito porcorretQr e alheio

• ao seu emprego. salvo qual. Cod. Com. art.
69, § 1.; 60; nulla é a fiança que der em
contraclo ou negociação feita por sua ioter
Tenção. art. 61.-Vid. Dec. Reg. 858, 10
Novembro 1851, art. 32, 33, 34, inf1"a.

- Quaes são os contra.clos eommerciaes dellas
feridos. Cod. cil arL 129; quaes os docu
menlos de contractos commerciaes nullos.
e por que vicios, art. Ufa.-Vid. Dec. 737,
25 Novembro 1850-, arf. 682 ao 694.
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Il.f.LIDADE das obrigações contrahidas na com
missão mercantil pelo commissario.-jVid.
Cod. cito an. f67.

- fem as bypothecas de bens dotaes da mnlher
feitas pelo marido. Cod. cito art. 268.

- :dreclão a a1heação de bem hypothecado feita
pelo devedor posteriormente, em favor do
uedor hypothecario. Cod. cito art. 269, S1.

- incorre qualquer sociedade ou companhia em
que se estipular que a totalidade dos lucros
pertença a um socio, ou que os isentar de
toda a contribuição' nas perdas. Cod. cito
art. 288. Dec. 737, cito art. 682, S 1.

- tem todas as clausulas ou condições occnltas
contrarias ás do instrumento de sociedade
eommercial. Cod. cito art. 302, S7.-Vid.
Dte. 737, cito art. 682, § 2.

:.:...- feDl o contracto pelo qual sem consentimento
- dos demais socios algum ceder a terceiro a

sna parte, 00 fizer subslitui-Io no exercicio
ale soas foncções. Cod. cito art. 334.

- fêrem as transacções e compromissos feitos
pelos liquidantes de sociedade, sem auto
I'isação especial dos socios por escrip to.
Cod. cit art. 351.

- ferem as declarações escriptas nos endossos
de letlras, e não restrictas rigorosamente á
natureza delles. Cod. cito art. 361, § 3;
mem como nnlIas são as falsas, e com que
consequencí3s, art. 363.

- afIeclão o protesto de leUra tirado fóra dos h'es
dias uteis. Cod. cito art. &07; bem como as
intimações qne ultrapassarem o dito prazo ,
art:. 409. -Vid. 414. Dec. 737,25 Novem
hro i850, art. 382~ 383, 388.

- ferem, e quando as alienações ou hypothecas
de embarcações brasileiras destinadas á
navegação de alto mar, feitas sem ser
pOI" escriptura publica, e como. Cod.
eiL art. fl68.

NUIJJDADE de levantamento de deposito do
preço de venda judicial de embarcação tem
logar, fazendo-se anies de expirar o praz.o
de prescripção dos creditos privilegiados.
Cod. cito art. fJ77. Dec. 737, 25 Novembro
i850, art. 556, § 3.

- tema venda que do navio fôr feita pelo capitão.
sem autorisação especial dos donos, fõra do
caso de innavegabilidade, Cod. cito art. 531.

do contracto póde o afretador exigir ou abati
mento do frete, quando o fretador na carta
partida houver declarado maior capacidade
do navio, do que a verdadeira. Cod. cito
art. 597.

- do contracto de cambio maritimo quando ha
logar. Cod. cit. art. 656.-Vid. Dec. 737~

eit. arte 682, S1, 68.4, § 1; 692.

- do contracto de segnro quando se verificão, e
-- quaes as consequencias. Cod. cito arte 677,

678, 679, 680, 68~.-Vid. 711, § 2. Dec..
737, cito a1't. 682, § 1, 68.4, § 1; 685, 686,
S 1; 687; do 1.o seguro para 2. o, Cod. cito
art. 687.

- tem o ajuste com apresadores no alto mar
para resgatar a cousa segura; salvo havendo
autorisação na apolice. Cod. cito art. 727.

- que doações e hypothecas e pagamentos af
fectão, a beneficio da massa fallida. Cod.
cil. art, 827.-Vid. Dec. 737, cito m't. 68.4,
S 1.

A elIa podem ser subjeitos todos os actos do faI·
lidoalienativos de bf}DS de raiz moveis e semo
~enles, e mais operações commerciaes, em
quanto não prescreverem, provando-se que
nelles interveio fraude. Cod. cito art. 828.
Vid. Det:. 737, cito art. 684, S1,685, 686,
S i, 687, 694.

- A elIa póde ser submettida a concordata con
cedida com preterição de certas disposições
que a regem, e quaes. Cad. cito 3rt.
8"8, 8.49.
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NULLIDADE: ferem a quitação, si dentro de tres
annos seguintes se provar que o fallido fez
algum ajuste ou trato oeculto com algum
credor para o induzir a assignar a quitação;
e como. Cod. cito art. 871.

affeclão a alienação ou gravação dos seus bens
feita pelo commerciante que tiver obtido
moratoria, e podem delerminar a revogação
dcista. Cod. ctt. art. 90ft. Esta póde ser ano
nullada quando se deixar de cumprir al
guma das formalidades do Cod. art. 905.

de eleição de vereadores e JUIzes de paz de
dararão-se pela surpresa do presidente da
lDesa parochiaI para arredar da urna o
partido contrario. Av. 26 Julho 1850.
Outra e por diversos motivos, e quaes. Av.
2 Agosto 1850. Olltra por Av. ao Agosto
1850. Outra. Av. ~5. 8 Março 1851.-Vid.
Av. 1á0, 23 Abril 1851. Av. 230, 27
Janeiro 1853.

.- nos processos de que lrala a Lei 562, 2 Julho
1850, como snpprimiráõ os juizes de di
reito. Dec. 707, 9 Oulubro 1850, art. 3.

Annul1aç\ío de lettras de reexporlação me
diante que documentos tera logar. Ord.
203, 15 Novembro 1850.

affectão os acLos que os empregados do the
souro e lhesourarias praticarem, sem prestar
juramento de bem servir. Dec. 736,20 No-
vembro 1850, art. 65. .

Nullos não são os contraclos regulados pelas
leis e usos commerciaes estrangeiros a res
peito dos commerciantes matriculados es
trangeiros, provando-se que verlêrão em
utilidade delles.-Vid. Dec. 737, 25 No
vemb1-o 1850, Q1ot. 3, § L

Citação nuHa não torna a cousa litigiosa, nem
induz litis pendente, nem previne juris.
dicção. Dee. 737 cit art. 59.

NULLIDADE: quaes deTe o réo em causa com
mercial inserir na contestação antes da
allegação da materia da defesa. Dee. 737,
cito art. 97, e como conhecida. art. 98.

(Embargos de) se podem oppôr ás leltras de
cambio. da terra, ou notas promissorias.
Dec. 737, ciL ai'l. 250, § 2.-Vid. 255, e
aos segm'!}s, m·t. 305, Sl1. 55G, § 2.

do embargo tem logar. não se fazendo sua in
timação, e como dentro de 2~ boras, ou
não se fazendo constar as diligencias. 6

quaes. Dec, 737, cito art. 3ã1.

A clausula do compromisso - sem l'eCOrso
Dão torna irrecorrivel a sentença arbitral
no caso de nullidade, e qual. Dec. 737, cit.
art. ft69.

(Embargos de) quaes são admissíveis na exe
cução com suspensão dclla, e como pro
postos. Dec. 737, cito art. 577, § f, 2,
depois do acLo da arrematação, e antes de
assignada a carta deHa e de adjudicação,
art. 578; quaes na execução das acções
l'eaes, art. 579, § 1., 2.

do processo só podem ser allegadas por em
bargos na execução, no caso de preterição
de formula ou termo substancial. Dec. 737,
cito art. 580, a da sentença por embargos
na execução em que casos, arl. 581.

(embargos de) como serão processados. Dec.
737, cit. art. 582, 583.

das dividas ou conlractos podem ser objecto
de disputa entre os credores do fallido.
Dec. 737, cit. art. 617.

do processo deixando o tulor ou curador de
arguir no termo legal, tem os menores em
bargos de restituição, e em que C8S0S. Dec.
737, cit. art. 6110, 664.
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NULLIDADE: podem Ser allegadas nos embargos
quer modificativos quer infringentes do jul
gado. Dec. 737, cil. arte 663, 664.

- do processo ou da sentença conforme o til. 2
cap. 1, das nullidades, são os casos em que
o sopremo tribunal de justiça concederá
revista nas causas commerciaes. Dec. '37,
cit. arte 667.

- CfU:les são as do processo commercia1. - Vid.
Dec. 737, cito art. 672 a 679, quaes as da
sentença, arte 680, 681.

- a1Tecla os processos que seu curador in litem.
correrem conlra os commercianles que rõ
rem citados ou estiverem em juizo fôrem
presos. Dec. 737, cito art. 739.

- quando por falta de formalidade aifectão a
convocação de credores, concordata e con
trado de união. Dec. 738, 25 Novembro
f8õO~ arte 128.

- de pronuncia quando podem, e como os juizes
de direito decretar. Av. 8 Março 1851.

- (embargos de) á execução de uma sentença
contra a fazenda nacional e oifensiva da Lei
22 Dezembro 1761, til. 3, § 9, mandou
oppôr~ e como. Av. 31 Março 1851. (Dia1'.
8668.)

- aiTeclão os aclos praticados por individuo que
substituir o officio de corretor que é pes
soal. Dec. Reg. 806, 26 Julho 1851~ arte
10. Dec. 807, 808, de 27 e 28 dito.

- AnnuUar processos não podem os juizes de
direito quando lhes fôrem presenles para
apresenta-los ao jnry, s6 porém mandar
proceder ás diligencias necessarias para se
supprirem nnllidades. Av. 20 Agosto 1851.

- Os juizes de direito em correição para emenda
de nullidades usaráõ de sentencas, e como.
Dec. e Regiro. 83.&, 2 Outubro 1861, art. 1.7•

NULLIDADE: (Lei 261, 3 Dezembro 1841., art.
25, S 3, 26, § 1) cumpre aos juizes de di
reito examinar, e como em correição. Dec.
834, cito arte 31, S 1., 2; nas contas de
tutores, curadores, lhesoureiros de urphãos
e quaesquer administradores, arte 32, S1;
nos inventarios, § 5; nos teslamentos art.
34, S 5; :mnullações de morgados e ca
pellas illegitimos, art. 4ft, S5; nas capeI
las, art. 44, cito S 11; dos contrados de
ordens lerceiras, irmandades e confra
rias, art. M, Si, 3; e de eleição das
mesmas, S .& ; em que consistirá a emenda
de nullidades, art. 56.

afiectão os contractos, e quaes que os agenles
de leilão fizerem. Dec. Reg. 858, 1.0 No
vembro 1851, arl. 32, com que limitação,
art. 33.

affectão os actos que praticar substituto do
oflicio de interprete commerciaI que é pes
soal. Dec. Reg. 863, 17 Novembro 1851,
art. 4.

- Sentenças nullas não são suhjeitas aos 2 por
cento de chancellaria. Av. 219, 20 Setem
bro 1852.

- de contractos de arrendamento de terreno da
fazenda - Cordom'ia - de que condições fi
caráõ dependentes. Ord. 269, 6 Dezembro
1852, art. 11, 13, 15.

- arreda qualquer quitação exh'aj udicialmeule
em frande do imposto dos 2 por cento de
chancellaria. Av. 29 Agosto 1853, S 5.
(Diar. 249. SlLppl.)

- Declarou-se que a falta de registro do com
mercio, havendo aliás o regi.stro geral, não
importa nullidades dashypothecas nem pre
judica ao credor commercianle em queslões
de preferencia no juizo commercial ou civel.
Dec. n.o ... 7 Dezembro 1853. (Di(ll'. 339.)

de eleição a que procedêra a casa particular
Benedictina da Rahia. - Vid. Av, 23 De
zembro 1853. (Dim·. 360.)
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NUMERAÇÃO NUNCIO

NULLIDADE de processos crimes peranle o jury
procurou-se alalhar, por meio de formu
lario cuja confecção se ordenou. 2 Av. 28
Janeiro 185.&. (Diar.43.)

NUMERACÃO: numeros dos livros do fallido St\
fará' constar, e como na occasião da apJH»
sicão dos sellos. Dee. 738, 25 Novem"b
1850, art. 146, § 2.

NUMERAÇÃO, numerar, numeroso Numeração de
generos que enlrarem para os armazens do
arsenal de marinha. - Vid. Anenal de Ma
t,inlta.Ofr. 2.' 1.8 Fevereiro 1809, § 3, etc.

deve ter, e como o livro diario dos adminis
tradores de fallidos, em que lançarem'
quanLias que receberem e dispenderem.
Dee. 738, cito art. 168.

de casas. - Vid. Casas. Porlo 2.· 16 Junho
182/,. Edificios. Av. 15 Julho 1833, ele.
Decima urbana. Dec. Reg. 152, 16 Abril
1842, art. Q.

das leis e decretos da assembléa geral legis
laliva. - Vid. Leis. Dec. 23 JU1lho 1.833, ele.

- dos decretos do poder execulivo.-Vid. De
C1·etos. Reg. 1.° 1 Janeiro 1838, ele.

e qual devem ler, e como e por quem feita ~
autos dos processos da quebra dos 00 

mercianles. Dec. 738, eit. art. 183.

dos livros das actas e termos de mulLas da!!i
sessões do jUl'Y é gratuita. Av. 1. Maio 1'86.4

deve ler o livro dos nomes dos testamenteiro..
e suas moradas e quantias arrecadadas,
mettidas e applicadas ao cumprimento dm;
tesLamentüs. Dee. Reg. 83.&, 2 OutabID .
1851, art. 35, § 3.

dos avisos dos diversos ministeriol]: - Vid.
Avisos. Reg. 11.° 24 Fevereiro 1838, etc.

devem ter os livros dia1,io e copiado1' dos com
merciantes. Cod. Com. ad. 13.

NUN Cl AçÃO de obra nova. - Vid. Embat'gos.
25 Novembro 1830. Disp. Provo arl 6. De
1285, 30 Novembro 1853, art. 3,
(Diar. 332.)

devem ter e como os assentos de operações
dos corretores. Cod. cit. art. !cS.

NUNCIO: excitarão-se a respeito da limitaçãD de
suas credenciaes as providencias do Av. lá.
Cart. Circo 15 Junho 7.&4. Av. 15 Fe 
reiro 1818. (Ind. Alb. Nuncio.)

deve ter o livro de apontamento de leLtras para
protesto. Cod. cito ad. 408, e o do registo
dellas, art. 410.

de genel'os da carga deve ser mencionada na
carta parlida. Cod. cito art. 568, § 4; e nos
conhecimentos. art. 575, § 2.-Vid. 582,
e quando contados na ent1'ega 616.

numeros se devem tomar, sendo possivel, dos
volumes que se alijarem. Cod. cit. art 769.

permittio-se que exercesse para com as oram
religiosas toda a jurisdicçãO espiritual e
economica, necessaria para melhorameo
deUas, destruição de abusos, reforma de esta
tutos e regulamentos internos. Av. 5. 0 3 e
zembro 1831. (CoU. Nab.)

apostolico que continencias e honras miliblleB
receberá. Provo 8.° e Tab. 15 Feverei li)

1843, § 19.

Sobre leLh'a aposlolica do residente na Cê ~

depondo D. Abbade Benedictino. - Vi
2 At'. 23 Dezemb1'o 1853. (Dia,.. 360.)

I
FIM DO III VOLUME.

numeros se devem indicar no exame para li
quidação de avaria grossa, e como. Cod.
cit. arL. 772. .

Rio de Janeiro 16S4. T)'pographií\ UuiYers~1 de LAEMMERT I lua dos Invalidos, 61 B.
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OBEDIENCI! OBELISCO

OBEDIENcrA deve essencialmente, e como pres
lar a força militar. Consto art. 147.

ás imperiaes ordens: os militares que a ella
se recusassem para restabelecimento da dis
ciplina militar alterada pelo assassinato do
governador das armas da Bahia, como se
mandou fossem processados e julgados. Dec.
1.6 Novembro 182lJ.

- eifectiva do cidadão brasileiro a superior fóra
do Imperio como é punida. Cod. Crim. art.
79,80.

dcre o piloto prestar e como, e em que casos
ás ordens do capitão de navio. Cod. Com.
art. 539.

devem os officiaes e gente de tripolação de
n avio ás ordens do capitão e mais officiaes.
n as suas respectivas qualidades~ e sob que
p eoas. Cod. cil. ari. 545, § 4.

lY

OBEDIENCIA ás leis: para manle-Ja Coí ins1i
toida a guarda nacional. Lei 602, i9 Se
tembr'O 1850. art. t. - Vid. La 18 Ãg6llfJ
1.631. arf. 1.

á constituição e ás leis jura o omcial da guara...
n acj()Dal. Lei 602. c it. arl 59. Dee. 7~
26 Outubro 1.850. ad. 81. 8'-

- de ve lodo o guarda nacional a quem fôr detel'
minado algum serviço, ficando-lhe salvo
direito de reclamar. Lei 602, ciL art 8i.

- Vid. Desobediencia.

o BELISCO projectado no largo do Rocio da.
côrte.- Vid. PrOfJ. 17 Maio 1819. (Colt

Nab.)

l
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OBITOS

OBITOS: sobre illegal concessão feita pOl' um
,i~rio geral para capellães de pequenas
caopeIlas pertencentes a uma parochia terem
livros de assentos de obitos etc. Res. 30u
'obro 182.8. (CoU. N ab.)

- Certidões deHes forão os parochos e curas de
almas em Minas Geraes autorisados a passar
sem despacho de autoridade ecclesiastica.
Res. 13 Julho 1832; e os do mUDicipio da
côrte. !tes. 18.0 ii Julho 1838.

- de alguma das partes constando no juizo da
appella~ãonas relações, como se procederá
na habilitação respectiva. Reg. 3 Janeiro
1833 arte 84, 85; estando a causa em
revista.-Vid. Reg. 18.0 26 Abrit1838; nas
causas commerciaes. Dec. 737.25 Novem
bro 1850. art. 403 a 408.

- Livros de assentos das parochias são suhjeitos
a seBo. e qllal.-Vid. Sello. Instr. 14 No
vembro 1.833. arte 2. 3.

- Os li?,os de seus assentos são snbjeitos. e como
a lDspecção para avaliação de todus os be
neficios ecclesiaslicos de que se devão de
duzir novos direitos. Dec. 10 Abril 183[',
art. 3. § 3.

- de ~pregados lanção-se, e como nas respec
tivas folbas de pagamento na tl1esoul'aria de
ordenados da côrte. Reg. em OreI. 225, 20
Jun:ho iMO. arte 4,6; devendo os parochos
ennar mensalmente ao tbesouro relacão
nomínal dos empregados fal1ecidos. e q~al
o dia do obito. arte 20.

- da ~arte ~u sen advogado em processo admi
Olstratavo perante o conselho de astad\) sus
pendem o processo. Dec. Reg. 124,5 Fe
ereiro 1842, arte h1, § 1.

de algaem inteSlado a que procedimento au
torÍ8a o juizo de orphãos; e como proem'ará
tste saber si teve logar para pmceder.
Vi~. Bens de defuntos, etc. Dec. Reg. 160, 9
lIalo 1842j arte ii; como commllnicaráõ
ao dito juiz. os delegados e subdelegados.
art. 13, lll, h3; decl. pelo Reg. h22, 27
Junho 1845, arl. ~, 6. H.

OBITOS de brasileiros em paiz. esh'angeiro in
cumbe aos consules registrar, e como.
Vide Consules. Dac. Reg. 620, H Junho
:1.8.&7, art. :1.71 a i73, 176, 177. 181 a
182. Como acaotelaráõ a respeito dos bens,
art. 184, etc. 191. etc.; morte dos con
soles: como será providenciada a substi
tuição, art. 203.

- Certidão do de mães de orphãos de militQr para
meio soldo.-Vid. Meio Soldo. Av. 18 Ou
tubro 18.&8.

- de pais. avós, e mulheres, lios, irmãos e cu
nhados conforme o Reg. 29 Janeiro 1.812.
que dias de nojo autorisão aos empregados
publicos. Ol'd. 98. 21 Abril 18.&9•

- Os livros de assentos dos de pessoas que se
enterrem em cemiterios a cargo das ca
maras municipaes. são isentos de seIlo.--:
Vide O,'d. 1.42,28 Alwil1851.

- Exigio-se orçamento das despezas provaveis
com a execução do regulamento do registo
dos obitose nascimentos. Circo 15 Setembro
1851. (Dia1·. 8805.) Seus livros são sub
jeitos á correição dos juizes de direito. Dec.
Regim. 834. 2 Outubro 1851, art. 27 § 13.

- dos devedores à fazenda publica insolu\'eis
quando, e como dão logar a considerarem-·
se incobraveis as dividas.- ido Dec. 849.
22 Outubro 1851.

- Declarou-se que os cscrivãesde paz não devem
cobrar emolumentos pelas certidõesde obito
de que tratão os arts. 23 e 24 do Reg. 798,
de 18 Junho 1851. Av. 5.°7 Janeiro 1852.
Av. 7 dito. (Diar. 8897.) Girc. 7 dito. (Diar.
8905.) Suspendeu-se a execução do cit. Reg.
798. Dec. 907~ 29 Janeiro 1852. Abrio-se
credito para as despezas com o estabele- .
cimento do dito registro. Dee. 975. 26 Abril
1852.

de officiaes e praças da marinha como serão .
commonicados ao thesooro para altender
se nos pagamentos. Av, 13 A.bril :1852.
(Di(4r. 89G8.) •
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OBITOS d()s Africanos livres para que fossem
ju slifjcados nos juizos dos feitos da fazenda.
e não nos .(le orpbãos. Av. 24 Janeiro 1853.
(Diar. 3l1.) Circo 7 Março 1853. {Diar. 76.)

de eslrangeiros e presos.- Vid. Estas palavras.

- Vid. Pm'oc1IOS. Defuntos. Mm'Ce.

OnJECT os da sociedade deve a escriptura pu
bli ca ou particular della conter, e como
esp ecificadament.e. Cod. Com. art. 302, § 6.

-- do seg uro: seu valor deve ser declarado, e
com o na apolice respectiva, e para que
eITei tos. Cod. cito art. 692 a 701.

~ salvados em que casos, e como serão vendidos.
Cod. cito art. 731 a 739.

~ carregados sobre o convés de navio como con
tribuiraõ para a avaria grossa. Cod. cito
art. 790.

r- co mmcrciaes: o arbitro ou arbilrádor experto
ou perito que sobre elles tiver de decidir é
obrigado a fazer-lhes applicação da legis
lação commercial. Cod. cit. lil. on. art. 21.

l-- pios: as disposições do teslador para elles
quando se considerão legados pios perten
centes aos hospitaes.-Vid. Dec. Reg. 834.
2 Outub,'o 1851, Q1't. 36.

- mil ilares nas contadorias d'ls thesourarias de
fazenda tem secção especiaI.-Vid. TheSOll

,'arias. Dec. 870, 22 Novembro 1851, art.
16 a 19.

OBRAS publicas, como estradas, canaes e ootras
mandoo-se fazer por empreza. 2 Abril 1808.
{Repert. Cunho Mat. Obras n.O U.}

- do paço ficárão sob a inspecção do provedor
da casa das obras. Dec. 2f Abril 1.808.
(CoU. Nab.)

OBRAS rea : mandou-se conseM' r o apontador
dellas emquanto continua~em appenSlls il
intendencia da marinha.. O do 2 Outubro
1808. (Coll. Nab.)

pub1icas de fortificações na Babia. Degreaaao5
para diversos logares se mandou cOnlinU3lr
sem a servil' ne)Jas, commutando-se-lhes,
como suas penas, e com que ex«pções.
Cart_ 1.9 Junho 181 , repetida a favor ac
outros pela Carl. ZH. Janeiro 18i5. e •
que eslão annexas. Provo 26 Junho i8iS.
(CoU. Nab.)

que excedessem a qoantia legal não podião ft

camaras ou juizes de fóra approvar.-Via.
Provo 23 Agosto 19 NOfJembro 1811. (CoU.

Nab.)

do autor do Correio Bra.siliell$lJ forão todas
prohibidas. Ord. i7 Setembro 1811. Av.
22 Marco 1812 e Porto 1.7 EdiL 25 Junhe
1817. (ÍJ. Carn. add. i..<»

publicas: para promove-las permittio-se a úüu.
camara impôr finta. Provo 2.a 7 Outubr
1812 (CoU. Nab.); e a oum. Prov 1:'~
Outubro 1819. (CoU. cit.)

de fortalezas no Rio de laneiro: mandou- e
ne1las trabalhar presos da cadêa ainda nã
cumprindo sentença. Av. 2á Novembr
1812. (C~Lta Nab.) Av. 10 Fevereiro i816.
(CoU. cit.)

de reparos de artilharia e outras: provid.en
cioo-se sohre madeiras para eDas. Res• .2.
18 Julho 1.8i3. (Coll. Nab.)

- fóra do arsenal do exercito erio assistidas por
furriel da companhia de artífices a qu
por isso se elevou gratificação.-Vida Bes.
25 NUrJembro 1813. (Coll. Nah.)

_ litterarias: rida do Illfante D. Carlos de
Bespanha mandou-se imprimir.-Vid. A.v.
i.·, 19 Julho 1816; bem assim as Primeil'a~
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Linlros tio PTOUSSO Orphanalogico em 2."
edição. e porque. Av. 2.0 da mesma data,
que declarações dos autores, etc., serião
necessarias para se proceder Da impressão
deohras quaesqoer. Av.2ll Se&embro1821.
annexas Iodas Ires fi Port. 30 Outubro 18M.
(CoU. NafJ.)

OBRAS da fortaleza de Santa Cruz na eârte: a
ellas se mandoo applicar o prododo das
moitas de liros ás embarcações- desobe
dientes b soas ordens. Av. i8 ço 1816.
(Coll. Nab.)

- liUerarias- Dissertacões moraes de frei José
de S.Cyrilo Carnei~omandoo-sesupprimir.
Edil... unho 1816. (B. Cant. addit. 1.°);
e o Portuguez. A.v. 25 Junho 1818. (CoU.
Nab.)

- da eadêa de Villa Rica: loteria para eRas eon
cedida mandou-se ficar sem eft"eifl), pOI'

demecessaria. Av. 10 Abril f.817.

-.publicas e dos M'senaes e fortalezas: em tra
halbos nellas se mandou commmar as sen
tenças de degredo para a India ou Africa.
Dec. 26 ovembro 1822.

- militares: osmateriaes para ellas e a assidui
dade dos 0pmrarios podem ser fisca1isados

_pelos rommandantes das fortalezas ou dos
quarleis onde se fazem as CODS:lrocções.
Porto 20 Janho 1823. (Repert. eLUlh. Mat.
Obra n.'" 3.) - Vid. Av. 117,26 Abril t852,
intra.

- novas e IOOQcerto das antigas deve o presi
dente de provincia propõr em conselho.
Lei 26 Outubro f823, art. 21. 5; alifer.
Vid. Lei 16.0 1.'J. Agosto 18M, lITr. 10 § 8.
Lei 38. 3 Outubro 183~. art. 12,13.

- de fortificação: Corão aotorisados os c:omman
dantes dos districtos a exigirem dos mora
dores a decima parte dos seus escravos para
sel1S ll'abalh0s. Porto 3 Janeiro t 82J. (Repert.
Canil. ato Obra n.'" iO.)

OBRAS de fortificação: nellas se mandou em
pregar os milicianos Henriques vencendo
2.40 rs. cliarios. Porto 6 Janeiro 1824.
(Repert. e vel·Ó. cito n.'" ti.) Declarou-se que
os escravos collectados para os trabalbos
não vencerião jornal. Porto 9 dito. (Repert.
veró. e n.O cit.)

- de fortificação de campanha ql'Je se levantárão
Das linhas de defesa do Rio de Janeiro:
determinou-se que os oOiciaes inferiores
Dellas empregados vencessem 160 r5. nos
dias de serviço util. Porto 23 Janeiro f824.
(Repert. e veró. cito n.O 12.)

militares: para seu andamento augmentou-se
a consignação mensal. Dec. 4 Fevereiro
1826. (Galt. Nab.)

- Mandou-se abonar a gratificação maria de 80
réis aos soldados empregados na prompti
ficação de campo para exercido. Porl:. 2S
Maio 1824. (Repert. Crmh. ato Obras n.08.)

- militares do Rio de Janeiro estão a cargo do
quartel mestre-general, qllando pertencem
a quarteis; e as das fortalezas, hospital e
academia militar ao commandante geral
dos engenheiros. Porto 16 Novembro 182{J.
(Repert. Cunho Mat. Obra D.- 2.)-Vid. Áv.
10 Janeiro 1834, infra. .

lilterarias: sobre pagamentos reclamados de
100 exemplares pelo tradoctor da arithme
fica, geometria e trigonometria de Lacroix.
Dec. 27 Novembro 1824. (CoU. Nab.)

- nacionaes e imperiaes: seu architeeto nomeou
se. e com que vencimento.Porto 3.· 7 Janeiro
1825. (GDU. lfab.)

- litterarías - constituição moral e deveres do ci
dadão pelo conselheiro José da Silva Lisbga
mandou-se imprimir áCllstll do estado. Porto
1.- 8 Janeiro 1825. (CoU. Nefl.)
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Qlt.IlAS litteraria-Historia do Bmsil commetteu
se aos cidadãos José da Silva Lisboa e Do
mingos Alves Branco Muniz Barreto escre
ver. Porto 1 Fevereiro 1825. (CoU. Nab.) O
texto da Flora Fluminense pelo padre frei
José Marianno da Conceição Velloso man
dou-se imprimir na typographia nacional.
Porto 25 Abril 1825 (CoU. cit.); para paga
mento das estampas deHa. Dec. 1. o 22 De
zembro 1825 (CoU. cit.); para descnberta
dos escriptos doliaado Dr. Joaqnim Velloso
de Miranda de Minas Geraes providencias.
Porto 2. - 5 Agosto 1825. (CoU. cit.)

- publicas, e quaes em S. Salvador dos Campos
de Goytacazes se ordenárão, e como. Porto
2.- e 3.- 27 Outubro 1825. (CoU. Nab.)

-Iitteraria -Synopse do Codigo do Processo Civil
por Silvestre Pinheiro Ferreira cidadão Por
tuguez, obteve privilegio exclusivo. Alv. 9
Jonho 1827 ICoU. Nab.r; igualmeute con
cedeu-se ao Compendio scientifico para a mo
cidade brasileira e dialogo constitucional bra
sileiro pelo desembargador José Paulo Fi
gueirôa Nabuco. Alv. 5 Dezembro 1827,
annex. á Carta Lei 29 Dezembro 1830.
(CoU. Nab.)

da cidade e suburbios do Rio de Janeiro ficárão
a cargo do intendente geral da policia, ces
sando o logal' e ordenado de inspector geral
dellas, e porque. Av. 29 Dezembro 1827.
(Catt. Nab.)

- pnhlicas: sobre eIlas se providenciou, exigindo
informações, e quaes. Av. Circo 1.2 Janeiro
1828. (CoU. Nab.)

- publicas: réos a elIas sentenciados, e com o
tempo :findo mandou-se immediatamente
fossem postos em liberdade. Av. 1..o 9 Junho
1828. (CoU. Nab.)

- da calçada da serra de Itaguahy cessou de
estar a cargo da intendencia geral de po
licia; e porque. Av. 2. 0 30 Junho 1829.
(Coll. Nab.)

OBRAS publicas de estradas, pontes, calçadas,
aqueductos, navegação de rios e canaes, etc.
como se faráõ, e por quem serão promo
vidas, e como pagas. Carl. Lei 29 Agosto
1828. Lei 1 Outubro 1.828, art. f.J.7, 66, S1..

- (caução de demolição de)-Vid. Caução.

- (embargo de)- Vid. Emba1'gos.

- do conselho: a ellas serão applicadas as multas
impostas aos cidadãos que não votarem nas
eleições para juizes de paz e camaras, art.
9. Lei 1. Outubro 1828. Instr. 1 Dezembro
1828, art. 15; aos vereadores que faltarem
ás sessões sem motivo justificado. Lei cito 1
Outubro 1828, art. 28. Dellas lrataráõ nas
vereações os membros das camaras, art.
40. Declarou-se quaes as obras que se re
ferem os cito arts. 9 e 28. Av. 20 Maio
1829.-Vid. Porto 2 Julho 1833, infra.

- das pontes e aterrados no rio do Brejo man
dou-se orçar. Av. 4. o 5 Janeiro 1829. (CoU•.
Nab.)

- da abertura do canal entre a ponte do rio
Merity, e a da Pavuna: a elias se mandou
proceder, e com que providencias. Av. 7
Janeiro 1829. (Coll. Nab.)

- publicas civis: pertencem ao ministerio do Im
perio as suas despezas, para escripturação
nas thesourarias das provincias. Dec. Instr.
23 Janeiro 1829, art. 24, S1., n. o á; as das
fortificações os da guerra, § Is, n. 02.

- Mestre de obras publicas a cargo da fazenda
nacional, com vencimento de ordenado e
emolumentos declarou-se não poder haver.
Av. 24 Abril 1829.

Conslrucções e reparos deBas declarou-se não
terem as juntas de fazenda arbitrio para
determinar, sem solicitarem approvação
imperial. Ord. 15 Setembro 1820.



OBRAS

( 6 )

OBRAS

OBRAS de cadêa approvou~se que uma eamara
mandasse fazer pelos seus rendimentos, por
ser conforme o seu regimento, art. 57. Av.
1.5 Dezembro 1829. (CoU. Nab.)

de canal no Maranbão como se mandou fazer.
Lei 27 Agosto 1830.

- lilterarias que se imllrimirem: deHas será en
viado ao promotor publico um exemplar.
Lei 20 Setembro 1830, art. 54 subst. pelo
Cod. Crim. art. 307.

- publicas: as consignações a ellas destinadas
na cÔl'le erão distribuidas pelo ministro do
Impel'Ío; nas provincias pelos presidentes
em conselho - ás camaras municipaes. Lei
15 Dezembro 1.830, art. 9.-Vid. Lei 58,
8 Outub7'o 1833, art. 49, inf1'a.

de reparos das cadêas forão, e como incum·
bidas ás camaras municipaes. Lei 15 De
zembro 1.830, art. 12, 13.

- litlerarias: quando a respeito dcHas :;;e com
roeUe furto, e como punível. Cod. Crim.
art. 261..

lillerarias: á collecção ch7'onologica s,ystematica
da legislação de fazenda de Josá de Paulo de
Fianeirôa Nabuco concedeu-se privilegifl ex·
clusivo. Cart. Lei 29 Dezembro 1830. (CoU.
Nab.)

militares nilS provincias do Imperio: deHas se
exi~irão informações, e quaes. Porto La 25
Abril 1831. (CoU. Nab.)

da fortaleza de Santa Cruz: neHas se mandou
que lrabalhassem mais alguns presos. Av.
1..°16 Agosto 1831. (CoU. Nab.)

- de edificio em Santa Catharina para varias es
tações fiscaes: mandou-se sobreslar na exe
cução. Av. 4.° 26 Setembro 1831. ~Colt.

Nab.)

OB RAS publicas, e quaes se decretárão para
Maranhão. Res. 16 Junho 1832.

Construcção ordenou-se de casa de oraçãe
para os Indios em Goyaz no Lago dos Tigres.
etc., e alfandega.-Vid. Res. 6 Julho 1832.
art. 9, 1.2.

de casas de detenção em cada districto de paz
em Santa Calbarina ordenárão-se, sob ins
pecção das camaras municipaes, e como.
Res. 18 Julho 1832.

litteraria: Flora Fluminense; autorisOll-5e o
pagamenlo da despeza feita com impressão,
mandando-se cessar. e dispôr della come
fosse conveniente. Lei 24 Outubro 1832.
art. 7.

publicas: seu inspector que altribuição re
cebeu a respeito de marinhas, em execução
da Lei 15 Novembro 1831, art. 51, S U.
Inslrs. 14 Novembro 1832.

de a\terro de ruas em Nietheroy permittio·se
fossem feitas pelos presos dacadêa. mediante
que providencias. Port. 20 Junho 1833.
Idem em Campos. Av. ii Setembro 1833.

1itteraria: uma sobl'e o cholera-mol'bus. orde
nou-se á camara municipal da côrte que
fizesse pnblicar. Av. 28 Junho 1833. (Cor'.
0fl: n. O l,.)

- do conselbo: (Lei 1 Outubro 1828, art. 28)
teve explicação. Porto 2 Julho 1833. Ord.
1.9 Fevereiro OfI'. 31 Março 1835, Av. 115.
29 Outubro 1838, S 1.

litterarias, e quaes se pedirão ás legações bra
sileiras em l"rança e Inglalerra. Av. 23 Julho
1833. (C07" Olf. n. 025.)

para consLrucção ue edificios na povoação de
signada na fazenda Cubatão em S. Paulo
providenciárão-se, e Como. Lei 26.0 12
AgoHo 1.833.
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RAS publicas: as despezas para ellas decre
tadas passárão a ser feitas na provincia do
Rio de Janeiro pelo governo, e nas mais
pelos presidentes, e por arrematação, admi·
nistração ou empreza. Lei 58, 8 Outubro
1833, art. lag.

"- da academia militar: mandou-se que o com
mandante desta o brigadeiro Cunha Ma Hos
fosse encarregado da direcção, elevando-se
;a consignação mensal a nm conto de réis.
Av. 10 Janeiro 183~. (1J.epert. Cunho Mat.
Obra n.O 13.)

- publicas: sobre ellas legislão as assembléas
provinciaes, UlDa vez que não pertenção á
administração geral do estado. Lei 16.0 12
Agosto 183~, art. to, S8, 9.

:- e fJuaes feitas pela companhia de navegação
do Rio Doce reservou-se o governo o direito
de remir, e por que preço. - Vid. Res. 23. 0

17 Setembro 1835, art. 8 a 10; e direito de
a eUas assistirem engenheiros brasileiros,
ado iA; para cuja execução Dec. 9 Agosto
!836, § 5.

:o- para commonicação dos municipios de Nova
Friburgo e Cantagallo com o de Macahé
como forão privilegiadas. - Vid. Res. 57, 9
6ut..bro 1835, art. 1, § .4: 3, 4.

- da casa de correcção da côrte para concluí·
rem-se obtiverão loterias.-Vid. Res. 88,
29 Outubro 1835.

- publicas da côrte: derão-se providencias para
diminuil'-se o numero de operarios, e ad
missão e emprego dos restantes, e de novos,
e com que condições. 2 Av. 13 Janeiro
1836.

- liUerarias: a-I.lntiquitates .ÃmericanfB -man
dou-se subscrever em França. Av. 16 Abril
1.836.

- publicas do município da ôrle: deu-se regu
lamento aos seus empregados. Av. e Reg. 28
Abril 1836.-Vid. Dec, Reg. i De:&embro
t836~ infm,

OBRAS publicas do mUDlclplO da côrte: seus
empregados considerão-se como impedidos
por molestia quando de serviço na guarda
nacional. Av. 29 Abril 1836.

- militares na côrte são fornecidas pelo arsenal
respectivo. Av. 17 Maio 1836.

- de ouro ou prata estrangeira quanto pagão de
exportação nas mesas respectivas. - Vid.
Reg. 30 Maio 1.836, m't. 9,4: não impor
tação. Reg. 22 J unilo 18313, art. 91, § 2:
sim expedienle dos feitios, art. 98, § 1 ;
252.-Vid. Dec. Reg, 633,28 Agosto 18.49,
infra.

militares na côrte: deu-se distribuição á quota
concedida. Av. 1. 0 28 Julho 1836; orde
noo-se que seu escrivão sel'visse tambem de
pagador, e com que vencimento, cessando
a despeza com o apontador geral, encarre
gando-se as ferias e fiscalisação aos officiaes.
engenheiros. Av. 2. o di to.

- publicas do município da côrte: para adminis
tração deu-se regulamento. Dec. e Reg. 1
Dezembro 1836.-Vid. Reg. 4.4, 12 Março
1.8.40, infra.

- publicas da côrte: autorisou-se a impressão
das resalvas de que deverião usar seus
officiaes, etc. Av. 28 Agosto 1837.

publicas: ordenou-se que os pedidos á assem
hléa geral para ellas fossem acompanhados
de orçamento e planta, e como. Lei 106, 11
Outubro 1837, art. 17.

_ publicas: quando neHas serão obrigados a
trabalhar os locadores de serviços; e como
Lei 108, 1.1 Outubro 1837, art. 8,9,13,15.

_ publicas~ e quaes em Santa Calhariaa des
truidas ou damnificadas pelo extraordi
nario tempol'al de Março 1838 tiverão sup
primento para reconstrucção. Res. 52, 25
Setembro 1838, art. 3.
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OBRAS publicas: nenhuns fundos para ellas se
deslinaráõ sem baverem sido decretadas,
excepluadas, quaes. Lei 60, 20 Outubro
1838, art. 3.&.

lilterarias: ao - 111anual de agricultura
ordenou o governo qne a carnara municipal
da côrte désse loda a publicidade. Av. 22
Janeiro 1839. (Jom. 30.)

dos aqneduclos na côrte: a ellas sel'ã.o appli
cados os donati\'os gratuilos dos parllculares
para obterem peonas de aguas. ~eg. 39, ~5
Janeiro 18110, art. 11, 5; e quala lDgerencla
do inspector geral das obras publicas a res
peito, arl. 6, 7.-Vid. A.iS Setemb1"o1852,
infra.

_ publicas na côrte: sua inspecção leve novo
regulamento. Reg.U, 12 Março 18l!0. - Vid.
Dec. 302, 2 Junho 18h 3, inf1"O·

da casa destinada para cadêa na rua da~Flôres
n a côrte forão applicndas para' edificação
da malriz de Santa Anna do Rio de Janeiro.
Res. 100, 28 Abril 184.0.

da matriz do Ceará.-Vid.Res. 165. 29 Setem
b,'O i8ltO. 502,19 Agosto 184.8, revogo esta
por Lei 628, 17 Setembro 1851, art. 31.

da provincia do Riu de Janeiro: os generos
para ellas imporlados do eslran~eiro pagão
direitos. Ord. 23 Dezembro 1.8lt1. (Jont. 8
18.&2.)

- As casas em estado de ruina, reedificação ou
concerto, e por isso não occupadas na côrte
são isentas de decima. Dec. Reg. 152, 16
Abril 184.2, art. 11, § 7; applicavel á côrte e
provincia do Rio de Janeiro quanto á deci~a
da legua além da demarcação; e ao Impeno
quanto á adclicional das corporações de
mão morta, art. 19.-Vid. Dac. 4.09, 4.
Junho 18h5, infra.

militares da marinha: mappas geraes deHas
são enviados á secretaria de estado respec
tiva nos 1. os de Junho e Dezembro de cada
anno. Av. 18 Novembro 18h2. (Jom. 34.1.)

OBRAS publicas na côrle: den-se novo regula
mento á sna inspecção. Dec. 302, 2 Junho
18á3.

Os predios feitos ou recoDslruidos depois ela
numer.ação feita, como serão numerados.
Av. 2 Junho 18h3. (Jorn. 166.)

publicas: seu director presla fiança pelas quan
lias que receber da lhesouraria. 2 Ord.23
Dezembro 18&3. (Jont. Má.)

provinciaes: os generos para ellas importados
pagãodil'eilos. Ord. 13Janeiro 18!l.&. (Jona.
31.) Ord. 55, 17 Junho 18h6.

publicas a que secção pertencem da secretaria
dos negocias do Imperio. Dec. Reg. 346, ~O
Março 18áá, art. 15, § 4.

publicas pro inciaes: official reu director não
"eoce gralificaçãu pelo ministerio da guel'
ra. Av. 29 Maio 18hh. (Jorn. 150.)

litLerarias inglezas: mandou o governo tra
duúr cerlo folbelo pela bibliotheca, e para
que 11m. AI'. 13 Novembro 18M. (Jom.
307.)

publicas; seu inspector que aUribuições tem a
respeilo de demarcação para decima urbana
na côrte. Dec. !l09, 4 Junho 1845, art. :lo

publicas quaes j uslificão desapropriação por
utilidade publica geral, ou municipal da
côrle, e como. Res. 353, 12 Julho 18.&5.
art. i, 2,3, 7 a 11, § 2; 26, M.

public3s na côrle: sobre pag3mento de des
pela de omnjbus para viagens do mestre
geral. Av. 8 Maio 18h6. (Jo1'n.165.)

no litoral do p 'lo ou rios navegaveis se não
podem fUler sem licença da respectiva ca
mara municipal, e capitania do porto, e
como. Dec. Reg. 4!l7,19Maio 1846, art. t3.
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OBRAS

OBRAS militares: determinou-se que na reparti.
ção da marinha haja um engenheiro militar
para dirigir as obras militares e civis do
re~rectivo mioislerio. Dec. Instr. 461, 3i
Julho i846.-Vid. Dec.1050, 13 Outubro
i 852 , infi·a.

mililares em andamento e projectadas nas
provincias: deHas se exigirão relatorios, e
como organisados. Circo 16 Outubro 18.46.
(Goz. Of!. .42, valo 1.) Circo ,24 Dezembro
18.47. (Gaz. Df!. 1, vol. 3.) .

- scientificlls, e quaes comporáõ a bibliotheca
de mllrinha mandada estabelecer no arsenal
respeclivo. Dec. Reg. 1179, i 7 Outubro 1846,
arLs. 2 a 5, 8, 9, 11, 1h, 16, 17.

- publicas: seu escripturario justificando faltas
nãu póde ser privado de seus vencimentos.
Av. 13 Janeiro 18h7. (Gaz. Of!. 113,
vol. 1..) .

liUerarias: a Theory oftlw In{antt"J movements
do barão Antonio Dias da Fonseca, foi
remeltida ao direclor da escola militar para
ajuizar sobre seu merito. Av. 21 Janeiro
i8.47. (Gaz. Olf. 123, vol. 1.)

publicas municipaes: predios para ellas com
prados pagão sisa, ainda que sejão para de
molir-se. Av. 2!l Fevereiro 1848. (Goz. 01/.
49, vol. 3.)- Vid. Lei 719, 28 Setemb,'O
1853, m·t. 21, infra.

publicas da capital do Piauhy: declarou-se
poderem ser neHas empregados escravos,
animaes e instrumentos das fazendas na
cionaes, e como. Âv. 15 Setembro 18.48.
(ro,'. Mel'C. 261.) Lei 51.4, 28 Outubro
1848, art. ~2.

- de marcineria vindas do estrangeiro pagão 80
por cento de direitos de importação. Lei
514, 28 Oulubro 1868, art. 9, § i ; expJ. por
Ord. 165, 30 Dezembro 18.48. Ord. ~l

Abril 18.49. (Diar. 8093.)

IV

OBRAS

OBRAS para melhoramenlo da na.egação fluvial
de Goyaz ao Pará, e quaes, mandarão-se
promover. 3 Av. ~9 Janeiro {8i9. (Diar~

8007.)

publicas na côrte: seu inspector que lIltriboi
ções temem casos deincendio. Av. 12JulliG
1.849. (Diar. 8161.)

publicas provinciaes: os officiaes de enge
nheiros neIlas empregados não ~encemgra
tificação addicional. A~. 17 Julho 184:
(Dim·. 8763.); confirmado, declarando-se
que venceráõ as grati6cações pelo respectivo
minislerio, e da guerra quando o seniçe
fôr deste. Av. 1~ Agosto 1869. (Diar. 8185.)

- de ouro. prata e platina e quaes lerão des
pacho livre. Dec. Reg. 633, 28 Agosto i8!'.
art. 1, S 8; livros e manuscriptos, mappas
cartas. ele., e quaes, S M. !6. 17.18, sub
jeitos porém aos de expediente as dos § 8.-.
i7, iS, e aos de armazenagem as do § 8~

1.4, 15, i8, art. 2, 3; e quando as do S f.
aos de consumot art. 6; obras de escultora
6 pinlura ou lythographia contrario13 j
moral e costumes não tem despacho, ar
7, § f; art. 8; a liberdade das do ~ 1, 17.
18 do art. 1, como se en ende. art. 9, 10.
Declar. o :lrt. 2.- § 1, comprehender os
objectos do § 8. Iv. 31 Outubro 18lJ9.
(Diar.8247.)

- publicas da côrle: seu inspector não póde
cumulativamente ser vereador. Av. 2 Abril
1850.

e quaes a benencio ela navegação iluvial doS.
Paulo a Malto Grosso ordenárão-se. ! Av.
21 Maio 1860. (Diar. 8ld7.)

publicas: declarou-se ao presidente do Es·
pirito Santo não lhe ser licito despender
quantia alguma com qualquer obra publica
geral, sem que o seu plano seja approvado
pelo governo, e a despeza autorisada. Av.
27 Maio 1850.
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OBRAS

OBRAS: perecendo antes da p.olre~3, não lem o
locador oilicial 011 artífice direito :1 paga
alguma. Cod. Com. art. 251; e quando o
locatario a não receber por omisso. 011 pe
recer por ,ieio proprio. art. 23:!; que prin
cipios mais regem a respeito das obras da
locação mercantil, arts. 233 a 2~0; as acções
de salarios. etc. de obra empreitada (Om que
prazo prescrevem contado da sua entrega •
arte 4.&8; e as de obra empreitada para
navios. 3rt. .&lí.9. S6.

- cTa matriz do Sobral no Ceará obliverãoloteria.
Res. fl71. 17 Agosto 18;>0.

- da matriz do Engenho Velho na eârte tivemo
consignação. Lei óts6, ô Setembro 1850,
arL 3.

- ele igrejas: as loterias para ellas concedidas
pelas assembléas provinciaes Corão isenlas
do., 8 por cento. Lei 585. ô Salembro cito
arL 12.

- ào eáes do largo do Paço foi o g'overo() :mlo
risado para continuar, e com qne fuodos, e
como havidos. Lei 586, cito arl. 17, S2.

- tendentes a melhorar o eslad() sanitario da
capital e outras povoações do lmperio ti
verão credilo extraordinario. Res. 598. 14
Setembro 1850, :lrt. 1. 2.· S 1. 2. 3; arte
7.-Vid• .lu. 6.° 7.° 10 laneiro t851. :l:iC.

por Av. 23 Maio 1851. (Diar. 87111.)

- publicas: confirmou-se a aotGri:>açãio verbal
menLe dada ao inspector geral nd cC>rle. de
nomear feitor para as eLO flue Iraballlem
menos de 12. pessoas. Av. 1'15, 2.l Outubro
1850.

- monicipl1es: impÕE-se aos (orneced()res e em
preiteiros a obrigaçiio de aprese1ltart'm as
eonlas de um ma atê o ulLimo dia elo se
suinle. Port. 185, 2.ã Outubro i8~O.

OBRAS publicas na côrte: deefarou-se ao ins
pector geral, que q'Jaoclo f,)sse necessario
descalçar :llgllma rua para passagem dos
encanaooeolns, deviã() os concerLos ser ftlitos
p~)a respecliva inspecção e não p"tt camara
mUDicipal. Av. 36, 27 Jao.eiro 1851.

- militares: tratar do expediente e 6scalisaçãO'
incumhe ao qnarlel oop.,.\ re p;eoeral. - Vid.
Df'c. I n5tr. íÔ:!. 22 Fer:ereiro 1851. ort.
U. § 5.

- liLlerarias-Diccionario da lingua geral dos In
digenas, gromm"lic'J ide'n, epilo'llc d" .!tistoria .
dos mesmos, emedici,lfl por p.lles pr(lticada. por
João Jllaqnioo da Silva GlIioo lrfles: deltas
se mandoll ~nmprar 240 l:xewplares. Av.
20 Março 1951. (Diar. 86á8.)

- militares do 3rsenal, c()mrl ser:io (,)["necidas.
Dec. R~g. 778. 15 Abril L85 L. art. li:!; as
obras manofaclllr-a las nas offi.;inas como
dtlslas serão remeLtid lS, art. 1.t7, A9; como
se proceda.. a resl>eito das obras manufac-
turadas fõra do arsenal, art. 58 a. 63. '

- da companhia de naveA'ação d() fllcnry. Conel.
31 Mai,) l1ilt7, S5. 12. 13alloex. Dec. Est.
802. 12 Julho 1bf>1.

- publicas n3 eôrlo: redm:io-se I) vencimento do
()perario direclor dos trabalhns da compa
nhia de bombeiro" c re..ull>u-se o d II sel1
ajur!anle. Av. 9 Setemhrl> 1851. (Diar.
8801.)

provinciaes: pelas qne mais conviessem foi.o
go\erno aotorisado a reparLLr em auxilio
melade da quola para as ~eraes. Lei 623,
17 Sp,lembro 1851, art. 2, S 2S.-Vid. Lei
66~, 11 Setembro 1852, art. 2, S 29, intra.

- liLlerarias: de P".ytographia e mn.teria medica ád
Dr. .Antonio Corrêa de Lacerd(f e du Oatllra
li~ta Dr. MarLius sobre sciellcias naluraes foi
O ~overno aulorisau() a 311xiliar na pu bli
cação. Lei 62.8, cito llrL 11, S4.
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onDAS da malliz e ('asa de camara e jnry da
P~rah) Lu do Sul na provincia do Rio de
J~n('iro leve al'plicação de maleriaes de
outras obras. Lei 628, ciL art. 30.

publicas mtll:~icipaes na côrte: par~ ellas d~

si~n;Í1 ào-se rendas. e quaes. Lei 628, Clt.

art. h6.

liUerllrias de reconhecido merecimento dis
pensão os medicl.s. cirllrgiões e boticarios
seus 3ulor('l'. form8dos em universidades ou
e~col<ls f'slraTlf:!;t'iras, dos ('xames aliás neces
sa rios. Dec. R('g. 828, 29 Setembro i851.
art. 26.

meritorills: as disposições testamentarias para
ellas quando se cunsiderão legados pios
Jlerlencenlt's a hospilaes. Dec. Regiro. 834,
2 OUlubro 1851, art. 36.

mUOlclplles na côrte: approvou-se a delibe
ração da camara municipal de supprimir o
]ol!flr de seu almoxarife. Av. 3 Outubro
1851.

do cnnal laleral para livre navel!;ação do Uru
guay, evitandu o recife do Salto Grande ac
cord~r~o-se. p corno. Tral com o Uruguay
i2 Oulubro 1851, llrt. 19. (Diar. 8857.)

puhlicas na côrte: sobre fórma de paO'amento
de suas despezas de fornecimento pelo lhe
s(luro.-Vid. Av. 31 Outubro 1851. (Diar.
88lJO.)

- :I bordo dos navios da armada nacional: decla.
rell1-se cnrnn se devia inlender o Av. 10 Ou
tubro 185t. a respeito de contas daquellas.
Av. 2S Novembro 1851. (Diar.8868.)

-:.... municipaes na côrte: approvárão-se os venci
mentos marcado· ao seu director, ajudante

e escripturarill. thesoureiro. procurador 6

a gen te. Av. 30 Dezembro i85i.

oBRAS dos arsenaes: pagamentos dos materiaes
para ellas c()mprados como serão feitos pelas
Ihesourarias de fazcnda.-Vid. Ord. 287, ii
Daemhro 18M, arte 2, S1, 2; 4, Si;6, S:t~

publicas na côrte: a seu inspeck>rordenou-se
que acompanhasse de offieio as folhas re
meuidas á secretaria do Imperio. Av. ~
13 Março 1852 (Diar. 8959); e á secretaria
da guerra remellesse as folhas de despezas
com encanamento de aguas para diver'5as
repartições militares, e qoaes_ Av. 2.- da
mesma data. (Diar. cit.)

em fortalezas mandou-se fossem bscalis'l.du
pelos respectivos commandanles. AT. U.7.
26 Abril 1852; e pelos eommandaDtes dO$
corpos as que se fizerem nos seus respectivos
quarleis. Av. i2lJ, 8 Maio 1852.

provinciaes: contractos dellas celebrados com.
as administrações provinciaes eslão com
prebendidos no arl 7, Si, do Reg. iO Julba
1850. Ord. 158, 23 Janho i852.-Vid. Tà.
719. 28 Seúmbro i853, 0Tt. 21. infra..

provinciaes, prorogou-se a autorisação daLei
628. 17 Setembro 1851. arl 2, S 28. Lei
668,11 Selembro i852. 3rL 2, S29.-VicL
Lei 719,28 Setembro 1853, arte 2, S29~-

e quaes muncipaes que pudessem prejudicar'.
commuoicação eleclrica entre S. Christofã.
e o quarlel general recommendou-se CD!D

serião feitas. Av. 17 Setembro 1852. (DUtr.
9115.)

Declarou-se em additamenlo ao Av. 21 Der.em
bro 18~9 como se contará o prazo para pa
gamento das concessões de pennas de agua
na côrte. Av. 18 Se~mbro 1852. (Diar_
9115.)

para facilitar a n-avegação do Rio Pardo e Ge
quitinhonha entre a Babia e Minas Geraes.
Vide 2..tv. 18 Setembro 1852. (Diar. 9115.)

2'



OBRIGAÇÕES

OBRAS de utilidade das povoações, e quaes: a
ellas é deslinado o foro estabelecido para as
terras reservadas. e o lalldemio de suas ven
das. - Vid. Terras. Dec. Reg. 1318. 30
Janeiro 1854, arte 79. (Diar. 47.)

( 12 )

OBRAS I
OBR!s militarl!$ e civis do ministerio da ma

rinha: mandou-se Real' sem effeito o Dec.
4.63; e que na repartição da marinha haja
um engenheiro militar snbordinado ao ins
pector do arsenal. Dee. 1050, t3 Ontnbro
1852.

- publicas na eôrle: seu inspector geral foi au
torisado a admiltir nellas eserayos, maxime
serventes, e pO,rque. Av. 29 Outubro 1862.
(Diar. 9159.)

- militares: determinou-se á sua directoria que
os maleriaes gastos pela repartição fossem
comprados pelo conselho administrativo
para fornecimento do arsenal de guerra, e
~mo. Av. 62, 14 Fevereiro 1863.

- provinciaes: prorogou-se ainda a Lei 628, t 7
Setembro 1851, art. 2, § 28. Lei 719, 28
Setembro 1853, arl 2, § 29. (DÜJr.279.)

- pronnciaes para commodidade, decoração, e
salubridade publica; as compras, etc. de
predios. terrenos, ele. para eUas forão
isentas de seIlo e sua. Lei 719, cito arfo 21.
(Diar.279.)

- Em. additamento á circolar de 22 Outubro
1852. omenoo-5e ás thesourarias que quan
do remeUessem a copia dos contrados de
qoe trata a dila Gire. as acompanhassem
dos orçamentos das obras. Gire. 9 Novem
bro 1853. (Diar. 307.)

- DOVas: seus emb~rgos podem ser tratados du
rante ferias e não se suspendem pela soa
sopervenieneia. Dec. 1285. 30 Novembro
185~~ aft. 3, S4. (Diar. 332.)

- de ouro e prata existentes no thesonro, vindas
da extincla tbesouraria do Rio de Janeiro,
como saldo do cofre dos depositos e cauções.
pertencentes li arrecadação de ausenles,
como se mandárão depasitar e escriplnrar.
Av. 4. Janeiro i8M. (Diar. iS.)

-:- do mar: seu encarregado ajudante do ins
pector do arsenal de marinha. que obri
gaçbes tem no exame dos machinistas e
machinas das barcas de "apõr. Dec. Reg.
132A. 5 Fevereiro 185.4, arts. 9 , 10, 15"

'17. (Diar.57.)

- scientificas, etc.-Vid. mais Livros.

- do arsenal de marinha. - Vid. mais ,,1"senal
de Marinha.

OBREPçlo e subrepção: mercês obtidas do mo
narcha ob esobrepticiamente podem legal
mente ser obstadas em seus etreitos. - Vid.
Res. 2fa Maio 1.820. (CoU. Nab.)

- só por via de embargos cnmpre que seja de
duzida pelas partes prejodicadas. Res. 2.a
12 Março 1823. (CoU. Nab.)

OBRIGAÇÕES: ordenou-se para o termo de Ja
guaripe na Bahia que os juizes conserva
dores nãoadmiltissem ainda por via de libello
acção alguma fundada em cessão ou tras
passe feito aos seus privilegios, mas só as
dimanantes de contraclos ou obri~ações'

que originalmente principiarem com elles
mesmos. Provo 10 Maio 181&. (CoU. Nab.),

- Subsidiaria pelo damno resultante da fraudO'
no taBaco e assuear exporlado da Bahia'
tinha o inspector da respectiva mesa quando
o lavrador fraudante não tivesse hens sum·
cientes para pagar o dito damno. Carl. Reg~
24 Março 1819. (CoU. Nab.)

- da alfandega de responder por volumes desap
parecidos de armazem.-Vid. Alfandegas.
Res. 5 Abril 1821. etc.
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OBRIGACÕES.
OBRIGAÇÕES: As condições dos contractos em

c:onsideração á religiosa fé das concernentes
arremalações obrigão mutuamente o seu
cumprimento: a fazenda puhlica não con
trabe obrigações senão por escripto e com
condições expressas. Provo 7 Julho 1825.
(Coll. Nab.)

- de satisfazer damno causado tem os mencio
nados no arL 10 do Cod. Pen., comquanto
não sejão criminosos. - Vid. lndemnisaçáo.
Cad. Crim. art. 11; e quem mais. Cod.
~it. arts. 21,24, 27, 28,29, 32. Av. 3 De
zembro tts35; quanto a multa art. 57. Cad.
Proc. arte 312. .

- qualquer pecnniaria não póde, sob que penas,
eonlrahir o empregado superior com seu
subordinado. Cod. cit. art. 149.

~ eommtJns a todos os commerciantes quaes
sejão. ,Cod. Com. arte 10 a 20. - Vide Dec.
7'lJ7, 25N6Vembro1850,art. Ul, § 3; 148.

elativasa transacções mercantis, não exigindo
o Cod. Com. prova de escriptura publica,
sendo assigoadas por commerciantes, tem
inteira fé contra seus autores, seja qual fôr
o s~u valor. Cod. cito art. 22, 626.-Vid.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art, Ui, § 2.

- e0mmerciaes dos menores e filhos-famílias
commercianles que valor tem. Cod. cito
art. 26.

- qoaes póde ou não validamente celebrar a
mulher casada commerciante. Cod. cit. arte
27. Dec. 738, 25 Novembro 1850, arts. 58,
S 2; 59.

de responder directamente pelos actos dos
substitutos pesa sobre os prepostos, que não
podem delegar em outrem seos encargos,
sem autorisação, e como dos preponentes.
Cod. cito art. 85.

OBRIGAÇÕES de responderem os trapicheiros e
administradores de armazens de deposito
por falta de etreitos ou outro prejuizo. Cod.
cit. art. 95.

mercantis como serão reguladas. Cod. cito
art.12i a 139.-Vid. Dec. 737, 25 Novem-
obro 1853, a1't. 2, U7.

- quaes conlrahe o commissario conlractando
em seu proprio nome ou no da sua firma
ou razão social. Cod. cito art. 166.

de entregar a cousa vendida quando tem logar.
Cod. cito art. 197,198, 199.

- afiançadas devem derivar de causa commercial
para que a fiança se repute mercantil. Cod.
cito arte 256; esta que accessorios com
prehende, art. 257; a obrigação della é
solidaria para as testemunhas, quando pres
tada judicialmente; a ohrigação do fiador
passa e como aos seus herdeiros, art. 258;
obrigação de novo fiador quando se verifica
para o deV'edor originario, art. 263.

commerciaes firmadas com hypotheca como
se provaráõ. Cod. cit. arte 565, 266.-Vid.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, m·t. 12. Dec.
738, 25 dito, art. 58, S 4: 59.

- commerciaes garantias por penhor como se
provaráõ. Cod. cit. art.271.

dos socios commerciaes entre si e para com.
terceiro como se devem conter na escrip
tura re pectiya. Cod. cito art. 302, S7.

da sociedade commercial como contrahe a
pessoa que emprestar o seu nome como
socio, ainda não tendo interesse nos lucros
daquel1a. Cod. cito art. 306.

- dos socios commandilarios, quaes sejão. Cod.
cil. arL 3H, 313, 31la. Dec. 738, 25 No
vembro 1850, art. 68, S5; 59.
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OBRIGAÇÕES solidarias dos sacias em nome col
lec~ivo. Coel. cito art. 316.

dos socios de sociedade de capital e industria.
Cad. cito art. 320 a 323.

quaes derivão da sociedade em conta de par
ticipação. Cad. cito art. 326, 327,

e direitos dos sacias commerciaes, quaes sejão.
Cad. cil. art. 329 a 334.

sociaes: a falla de seu cumprimento justifica.
e como a dissolucão de sociedade commer
cial. Cod. cito a·l't. 336, § 3. Havendo o
distracte que diligencias são necessarias
para que a responsabilidade dos ex-sacias
para com terceiro cesse, art. 338. (Dec.
738, 25 Novembro 1850, art. 58, § 5; 59);
quaes acompanhão o sacio que se despedir
da sociedade antes de dissolvida, art. 339;
nenhuma depois de dissolução de sociedade
p6de ser sob firma social, art. 340.

dos liquidantes de sociedade quaes sejão. Cod.
cito art. 345, 346, 3117.

dos sacadores de letras. - Vid. Cod. cito art.
365 a 370, !li7; dos portadores.-Vide At,t.
371 a 387.-(Vid. Dec. 737, 25 Novembt'o
1850, aI·t. 12) 388 a 391, 415, 832; do
sacado e aceitante, 3rt. 392 a á04; sobre
quem pesão as obrigações olidarias das
letras de cambio, art. 11 22.

de pagar quantia certa em credito quando são
repuladas letras da terra. Cod.•cit. art. ft26.

mercantis por que modos se dissolvem e ~x

tinguem. Cad. cito art. 1128 a 456. - Vld.
Dec. 737, 25 NovemÓl'O 1850, at't. 2; 393,
S 2 11,5,

privilegiadas pesando sobre a e.mbarcação,
póde esta ser embargada e delIda, e como
a requerimento de credores. Cod, cito art.
479.

OBRIGAÇÜES: procedentes de dpspezas feitas
pelo capitão de navio para fabrico. habi
litação ou abaslecimento como devcráó ser
por estes redigidas para não ficar eIle pes
soalmenle obrigado. Cad. cito arl 517.

do capitão com parte do navio, á parceria tem
privilegio sobre o quinhão e lucros que tiver
no navio e freles. Cod. cit. art. 537.

- do capitão passão, e como, e quando ao pilOli).
e conlra-mestres. Cad. cito art. 5h1.

e direitos dos ufficiaes e gente da tripolação.
Cad. cito art. 5!J3 a 565.-Vid. Dec. 737..
25 NOl'embt,o 1850, art. 1&1, S 3,162. S 6.

especiaes contidas em cartas de fretamentG
quando ficão a cargo do porlador du conhe
cimento. Cod. cit. art. 576; e direitos do
fretador e afreLador, quaes sejfio. Cod. cit.
arL 590 a 628. -(Vid. Dec. 737, 25 ND
vembro 1850, art. 3, S2.)

e direi los , ele. da apolice de se~uro como se
transmiltem. Cad. cito art. 675; obrigações
e dil'eilos do segurador e segurado. ~l'l

710 a 730.

Os coobrigados com o rallido em divida não
vencida ao tempo da quebra em que caso
prestaráõ fiança ao pagamento. Cod. cito
art. 832.

o commercianle impossibilitado de cumprir.
quando p6de obter moratoria. Cod. ciL
art. 898, 899, 903.

- e direi los subjeitos ás disposições do Cod.
Com.: a8 causas dellas derivadas são repu
tadas commerciaes. Cod. cito til. uno nr!.
18.-(Vid. Dec. 737, 25 Novembro 1861).
att. 10.)

commerciaes são reguladas pela le~sI3çã~

commerciaJ. Cod. ciL til. un. art. 21. Dec.
737, 25 Novembro 1850, art. i a 5.
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OBSERVATORIO

OBRIGAÇOES dos agentes auxiliares do com
mercio: 5uas qneslões competem á juris
clicção commercial. em razão das pessoas e
aclGs. Dec. 737 cito :trl., U, S 2.

- cIo réo quando são pedidas por acção ordina
riamente proposta. Dec. 737 cit., art. 65.
66. S 2.

- CClmmerciaes passadas em paiz estran~eiro

crne força tem em juizo. - Vid. Dec. 737
cit., (1Ft. 1M.

- k. letras de risc() se podem oppõr emhargos
que excluão ou perimão a obrigaçã() d() to
mador. Dcc. 737 cit., art. 252.

- SoLre os ads. 4 e 90S do Cod. Com. t()mou-se
inlelligencia conforme o § 3 do Alv. 30
.Ago~lo 1770. e S 1ú. cap. 2 Alv.160ezem
bru j757.-Vid. Decis. tio Trib. do Com. da
côrte de 16 e Ord. dç 21 Janeiro 1851. (Diar.
8603.)

- eommercines (Cod. ClJID. art. 653, .&46); de
darou-se que suas prescripções se não re
guIão pela le~islação civil porque esta em
materias cOlDmerciaes só rege nos casos
eIDÍssos. Av. 282,30 Dezembro 1.852.

- de registar litollJS de terras de propriedane
cm posse.- Vid. Terras. Dec. ne~. 1318.
ãOJaneiro 1854, arls. 91 a 106. (Diar. 47.)

OBSCENIDADE contra a moral puhlica devem as
camaras muoicipaes obstar por meio de
suas pOSIUl<ls. Lei 1 Oulubro 1828, 3rt. 66.
S4. - Vicio Cod. Crim. aTt. 280. Cod. Pr.
arls.i2. § 2; 12t. Reg. 1.20... 31 Janeiro
i8.&2, arte 1U.

OBSCURID t\DES, ms clausulas e condiçõel! de
apolic('s de seguro como serão esclarecidas.
Cod. Com. art. 673. S2.

- em sentenças commerciaes dão logar a oppo
sição de embar~os de declaração. Dec. 737,
26 No~embro1850, art. 6111 a 643.

OBSERVAÇOES meteorologicas ordenárão-se, e
como no porlo do Rio de Janeiro. Oíf. 20
Fevereiro 1809 (Colt. Nab.); e quaes pos
teriormenle com promessa de premios nos
porlos principaes das costas do Brasil. Ord.
7 Novembro 1809. (CoU. cit.) Ord. 14 Agosto
1810 (Cott. cit.); as feilas no Rio de Janeiro
desde 1 Dezembro 1823, pedidas por enge
nheiro francez mandou-se remetter por
copia á legação brasileira em Paris. Av. 1..0
26 Agosto 1831. (Coil. cit.)

nleis aos nlJ,vegantes, e quaes nas coslas do
Brasil ordenadas a um capitão de fragata
francez mandou-se auxiliar, e como. Av.
1.° 29 Agoslo 1831. (CDU. Nab.)

dos capitães e pilotos de embarcações rela
tivas á navegação são mencionadas no livro
- Diario da nat'egaçãa. - Cod. Com. art.
601l, 539.

- devem os presidentes dos tribunaes de com
mercio fazer aos negocios que relatarem
annualmenle. com as decisões que tiverem
lido.-Vid. Cod. cito tit. uno .art. 12, 13.

OBSERVATOmO asironomico da academia dos
guarôas marinhas levantou-.se no mosleiro
de S. Bento do Rio de Janeiro, onde igual
menle se eslabeleceu a academia. - Vid.
15 NOfJembro 1809. (Repert. Cunho Mat.
Observatorio.) Deslinou-se casa para clle. e
teve reg. - Vid. Academia de Gllardas Ma
rin/lCl$. Dec. Instr. 53, 9 Oulubro 1840.

- astronomico no Rio de Janeiro mandou-se
construir applicandl)-se a suas despel.as 4
contus annoaes. - Vid. Academia AI ilit(}.1'.
Res. 15 Outubro 1827.

quaes os alomnos da academia militar que
deverião frequenta-lo. Dec. Eslat. 9 Março
i832, art. 5S. 59. 60, 61. O observalorio
como se mandou r!'gnlar. art. 87 a 95.
Reg. 29.· 22 Fevereiro t 839, art. 20; con
cedo e adquisição de insLrumenlos.-Vid.
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ODIO

Escola M ilitul" Av. I, Fevereiro 18!J5; quaes
os alumnos da escola militar obrigados a
frequenta-lo. Dec. Est. 40/',1. Março 18li5,
art. 2, e como regulado, art. 4, vencimentos
do lente encarregado.-Vid. Escola Militar.
Av. 1 Abril 181,5. teve consignação.-Vid.
Escola Militar. Lei 369, 13 Setembro 1.845,
art. 6 § 6; e tambem regulamento e a de
nominação de -lmpcl'ial Obsl!l'vat01,io do
Rio de Janei"o. - Vid. ve"b. cito IJec, Reg.
457, 22 Julho 18!J6, etc. Instrumentos para
elle se mandou despachar livres de direilos.
Av, 21 Agosto 18!J8. (C01'. Mel'c. Suppl.
233); que olficial não pÓ,de ser seu aju
dante.-Vid. Escola Milita?·. Av. 30 Junho
1849; seu praticanle oflicial de artilharia
declarou-se poder cumulativamente fre
quentar a escola. Av. 23 Abril 1851. (IJiar.
8694.) Mandou-se que nelle se recebessem,
afim de ser regulados, os chronometros
pertencentes á repartição 'de marinha. Av.
64, 25 Fevereiro 1852.

OBUZES são contrabando de gllerra.~Vid. Tl'at.
cornos Estados Unidos da Amel'ica 12 IJezemkm
18~8. a1't. 16, § 1; e com o Uruguay de 1.2
Ou;tubro 1851, art. 11. (.Dim·, 8857.)

OCCULTAÇÃO de cousas ob tidas por meios cri
minosos, sabendo que o forào ou deve~do,

e porque sabê-lo, constitue o que o fizer
complice. Cod. Crim. art. 6, § 1.

de criança como é punido quem praticar.
Cod. cit. art. 25!J,

do fallido dá logar a poder-se qualificar culposa
a sua quebra. Cod. Com: art. 801, S3.
Vid. 824. 825.

de dinheiros, bens ou tilulos no balanco do
fallido concorre para ser considerada 'frau
dulenta a quebra. -Cod. cit. art. 802, § 2.

de bens do fallido quem auxiliar para fraudar
os credores constitue-se complice de quebra
fraudulenta. Cod. cit. .art. 803, § 1; e os
que occultarem os ditos bens. S 2.-Vid.
IJec. 737, 25 Novembro 185'0, art. 343,
infra.

OCCULTACÃO do commerciante matriculado ou
não quando dá logar á sua detenção pessoal.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 343, S3;
ou quando occulta os bens dolosamenle.
art. cito S 5.

OCCUPAÇÀO amigavel de Gôa pelas tropas bri
lannicas: perdas e damnos que causou,
accordou·se pagarem-se. e como. Trai. 19
Fevereiro 1.810, art. 5.

milita r a beneficio da paz accordõu-se de certas
posições militares ao longo das fronteiras da
França, sem prejudicar a respecliva sobe
rania. não passando as forças de 150 mil
homens. Trat. das Potencias alliadas de 20
Novembro 1815, art. 5, 6. (CoU. Nab.)

de Montevidéo e seu estado de goerra.-Vid.
P01"t. 2." 8 Mm-ço 1824. (CoU. Nab.) Conv.
30 Agoslo 1.828, art. 6. Cessou, art. 12,

13,14.

militar do Maranhão lemporariamente por
inimigos, como o Pará, Bahia e Montevidéo
não as separou do Imperio, e por isso a
destruição da coacção em que se achava não
é conquisla. - Vid. Res. 1.' 26 Oatabra
182li. (CoU. Nab.)

de propriedades parliculal'es na Bahia por
tropas da legalida de mandou-se indemoÍsar,
e como. Res. 52, 25 Setembro 1.838, art. 1.

de terras por posses sem se fundarem em tilulo
legal forão legilimadas pela presente. Lei
601, 18 Selembro 1850, art. 3, S ~; e
como as adquiridas por occupação primaria
ou havidas do priméiro occuplInle. art. Ó. 9.
- Vid. IJcc. Reg. 1318, 30 Janeiro 1856.
al'ts. 24, 26. liI" 48, 59. (Diar. !7.)

OCIOSOS,-Vid. Vadios.

ODIO: 0,5 empregados que por elJe se goiarem.no
exercicio de suas funcções, e ql1aes são pre
varicadores. Çod. Crim. art. 129.
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OPPE SAS

OTJlO publico: imputações de vicias ou defeilos
que o imporlem constituem iojuri,1. Cad..
cit. arl. 236, § 2.

OFFENDlDO.-Vid. O(ftJllsas.

OF-FENS,\S á moral publica: sohre ellas pl'ovi
denciiio por meio de pos-Luras as carnarns
.municip:Jes. Lei 1 Outubrl) 1828, 'HI. 6ô,
§ li; f'or meio ela imprens:J como serão pu
nida!'. Lei 20 SeLembro 1 30, art. 2, §§ 5;
1" subst. pelo Cad. Crim. arL. 279; por
.palnnas ou escriplos não impressos. Lei cito
art. 5. C,)<l. cito art. 280.

por meio da imprensa ou oulro conlra a re
ligião do Esl:Jdo ou as loleradas, como serão
punidas. Lei 20 Setembro cito art. 2, § 5,
6; h, 5, subst. pelo CoJ. Crim. art. 277.

Impulaçõc' olTensivas ao Imperador, sua au- ,
gu!'ta esposa ou principe herdeiro peja im
prensa ou outros meios como serão punidas.
Lei 20 Setembro, cito art. 2, § 7; 1" 5,
snu t. Cod. Crim. al'I. 21,2,244.

á moral publica dennncia o promo'tor pnblico.
Lei 20 Selembro cil. al't. 1,8, snust. pelo
Cad. Proc. nrl. 37, § 1; e como. Lei cil.
art. 52, 53. Cad. cit. arl.. í9, § 1.

OU'enrliJo pela imprensa e qne fosse parle re
cebia os antas de accusacào antes de serem
prewnLes ao jury. Lei 20'Seteml>ro cito arl.
58, Sllust. - Vid. Cod. Pl'Oe. m·t. 325.

JI<ll"cr no rr ndirl~ i<ladc pela qUfll possa ser
pai do oITcnsor é circumstaoria ai!~ranlnte.

1..:0<1. rl'im. al'I. 16, § 5; bem nssim haver
no ofTensor snpE'l'iol'idade, e qual, de lTI'l

neira que o ofTf'orlido se não pndesse de
fender, arl. cil. § 6; igualmf'nte si o oITen- •
dido fór a~cendenlp., mf'slre ou superior do
delinqnente arl. cit. § 7; ('m relação ao
ol1'pndido fJll?ndo se jul~a ainda nggravado
o crimr, arl. 17, § 1. a 5.

OFPENSAS: OlTendido pôde prescindir da acção
'crime e usar só ua civil conlra seu o[eosor
para satisfação. Cod. cit. llrt. 31, § 3.
Yid. Lri 26 t , 3 Dezembro 184t , art. 68.

o olTentlido perdoando ao olTensor anles on
depois da seniença, não fica este isento das
penas em qne liver on possa ter incorrido
por crime ptlblico ou parlicular com acção
offieia], Cod. eit. art. 67.

- plrysicns feilas em resislencia a ordens 1eo-aes
como será punido quem fizer. Cod. Crim.
arl. 116; na L' parle é inallançavel. Lei
261, 3 Dezembro 18t,1, art. 38', § 1. Pte:r.
120, 3t Janeiro 18!c2, 3rt. 301, § 2. É
processado o reo pelos juizes municipaes
alé pronuncia inclusive e julgado pelos de
direito. Res. óG2, 2 Julho 1850, art. i,
.§) 3; para cnja execução. Dec. 707, 9 Ou
tubro 1850.

por obra, palavra ou e"cripto de empregado
superior a subalterno ou dependente, ou
a qualquer pessoa com quem se trale em
-razão de oflieio é crime de rcspon abili-
-dade e a que penas subjeito. (;;I)d. cil.
cart. LH.

- -physicas com que se canse dor ao oITeodido
conslitnem crime parlicuInr, e como pu
nido. Cad. cito l1rt. 201, 206. As leves rE'pu
'Litrão-se crime policial e lem accusaçã'l
offici<l1. Lei 260ulnbro 1831, art. 5,6.
Cad. Proc. ar\. 37, § 1. Reg. 120,31
.Janeiro 18,.2. art. 263. Declarou-se que as
óITensas physicas leves de que lrala n Lei
26 Ouluuro cit., são as dos arls. 201, 2.'
parte, e 206 dil Cild. Crim. Av. 57, :\0
.fnlho 18FI, § 2. Av. 27 Abri11S53, § L
(Dia/'. SlIppl. 256.)

grave como será punido qnem -fi7.er. Cod.
Crim. arl. 202, 203, 20", 205. O' réos
dos Ires primeiros arligos npe7.ar da rena
lem accusaç50 ex-omcio. C. Pr. ar!. 3í,
§ L O crime do ullimo é publico, c como
tal alem. C(1d. ciL al'I. 7lJ, § 4.

·3



OFPENSAS

OFPENSAS pessoaes para fim libidinoso que se
não verifique como são punidas. Cad. Crim.
art. 243:

o offendiclo póde em juizo ou fóra clelle pedir
explicações das calumnias ou injurias equi
vacas; sob que penas ao offensor que se'
recusar a ellas. Cad. cito art. 240.

o offendido póde requerer que se risquem as"
calumnias ou injurias contra elle escriptas
em allegnçães ou costas de autos. Cod. cit.
3rt. 2ál.-Lei 26 OLLtub7'O 1831, art. Õ', 6.
Av. 127,10 Dezembro 1838.

18

OPPICIAES

OFFENSAS: (Cod. Crim. art. 2.&1 c Cad. Pr.
art. 37, 7á.) Deu-se-Ihes explícação.-Vid.
Av. 127, 10 Dezemb,'o 1838.

physicas commellidas pelo réo afiançado con·
tra o qneixoso denunciante, presidente do
jury ou promotor operão quebramento da
fianca. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 42,
§ 2.' Reg. 120, 31 Janeiro 1842, art. 311,
§ 2.

- Aàecenc'ia e bons costumes, e conveniencias
politicas em peças que se representarem
nos thealros. - Vid. Av. 229-, 25 Setemb7'o
1849.

physicas quando consti~uemviolencia á pessoa
elemento do roubo, e como- são punidas.
Cad. cito art. 270, 272.

Prender devem as patrulhas a quem estiver
commeUendo alguma acção evidentemente
offensiva da moral publica e bons costumes.
fustrs. 28 Novembro 1831, a1't.9.

ás autoridades no exercicio de suas funccões
em flagrante como serão processadas e'pu
nidas. Cod. Proc. art. 203, 204, expl. por
Av. 46,9 Março 1838.

commellidas pelos advogados contra o jury
são punidas com o art. 241 do Cod. Crim.
e 46, § 4, do- C. Proc. Av. 1& Ju·nho :1834.

(Cad. Pr. art. 37, '74) que o promotor publico
dever denunciar deverá tambem accusar ub·
teriormente. Av. 10 ,fulbo 1834.

physicas graves fti ~as por escravos a seus senho
res, mulheres, descendentes, ascendentes,
administradores, feitores. e mulheres como
serão punidas. Lei h..• 10 J'unho 183l),.

commellidas pai' estudantes das academias do'
Impel'io contra os respectivos lenles por
actos de seu officio como sel'ãu processadas
e punidas. Res. á2, 19 Agoslo 1837.

pnysicas de presos da casa de correcção da
côrte contra seus companheiros comO' serão
castigadas. Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850,
art. 53.

- physicas: tabellas de quaes sejUo graves ou
leves se mandou orga-nisar para os corpos
de dp.!icl@. Av. 9 Fevereiro 185.4. (Dim· . .43.)

0FFERTA de um prerlio a S. M. o Imperador na
Bahia foi aceila, dando-se destino ao mesmo,
e louvando-se o doador. Porto 17 Novembro
1824'. (CoU. Nab.)

do aceitante de letra de cambio de paga-la
anles do vencimento em todo ou em par [e
não é o portauoF obrigado a aceilar. Cod.
Com. art. fJ,04,.

üFF1CIAES de aldê-as de Indios. - Vid. Illdios.

OFFICIAES' de npito da- arm3'tla.- Vicio fl l'Tllada.

OFFfCIAES da armada. - Vid. Anilada.

üFFfCIAES de camaras IDul'licipaes.- Vid. Ca
7/lal'as lJ1 unicipaes.

OFFICIAE5 da casa real e imperial.-Vid. Casa.
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OFFICIAES

OFFICIAES da chancellaria mór.- Vid. Chancel
lm·ia.

OFFICIAES do commissariado.-Vid. Commissa
,·iado.

OFFICIAES dos corpos rlíverws da armada eexer
cito. - Vid. As 1'Cspectivas denominações.

OFPICIAES dos corpos de saude da armada e
exercito. - Vid. Armada, Cirul'gi5es e Exel'
cito.

OFFICIAES de corso. - Vid. Corso.

OFFl CIAES de eo trada, forasteiros, fortificacões
ou baluartes e outros não pertenciã~ ás
tres linhas: farão os seus postos extioclos
e abolidos. Res. 29 Novembro 1820 em
Provo 19 Dezembro 1820. (CoU. O. Pr.)
Re~. 24 Maio 1815. (Repert. Cunho Mat.
'ferb. cit.) - Vid. Camams Mtmicipaes. Av.
23 Abril 1813, etc., não tinhão foro militar.
Av. 8 Junho 1831.

OFFICIAES do estado maior, e maior general do
exerci Lo. - Vid. Exel·cito.

OFFICIAES estrangeiros de corpos da armada e
ex~rcilo. - "Vid. Armada, Corpos d'Estl'all
geLl·os.

OfFICIAES de fazenda.-Vid. Empregados.

OFFICIAES de fazenda da armada e exercito.
Vid. Ánllada, Exercito, Empl·egados.

OFFICIAES de phinnlp. a presidente. - Vid.
.Av. 8 NOt'cmbro 1851. (Diar. 8867 .)

OFFICIAl!;S geo{\l'aes.-Vid E.vereilo.

OFFICIAES da guarda nacional.-VicJ. Glwl·das
Nacionaes.

OFFICIAES honorarios daarrnada.-Vid. Ármada.

OFFICIAES de hospilaes de marinh.'l são, e
como, subjeilos ás correições dos juizes de
direito. Dec. Reg. 834, :2 Outubro 1851 ,
art. M.

OFFICIAES de justiça. O meirinho da auditoria
da marinha mandou-se que tambem servisse
como tal no juizo da conservatoria das
mattas. Provo 8Junho 1809. (CoU. Nab.)

reprebendeu-se um capitão mór por mandar
reunir sem caso extraordinario para revisla,
na casa da camara, a companhia de orde
nanças, que el'a composta de officiaes de
jusliça, para deixar sem elles o juiz de fóra,
e prisão dos mesmos arbill'aria. Provo 5
Maio 1810. (Coll. Nab.)

dons crearão-se para o juizo ordinario do
Brejo Salgado erigido em julgado em Mi
nas Geraes no para o civel crime e 01'

phãos. Alv. 2.° 1.2 Novembro 1814. (CoU.
Nab.)

dous do meirinho, um para o serviço do juizo
do geral e oulro para o de orphãos com seus
respeclivos escrivães creárão-se na villa de
Santa Maria de Baependy em Minas. Alv.
14 Julho 1815. (CoU. Nab.)

m e seu eSCrlvao creOll-se para o juizo dos
residuos e captivos da côrle. Alv. 28 Selem
bro 1.818.

m e seu escnvao para o juizo de orpbãos,
oulro para o da aimo!aceria, e nulro para
o da provedoria da fazenda dos defunlos e
ausentes, capellas e residuos na Villa Real
d~ Praia Grande cre~rão-se. Alv. 1.° 3
Julho 18:20. (Call. Nab.)

m e seu escl'lvao para o JUIZO da almolaceria
d:t vill3 de Sanla Maria de Maricá creOll-se.
Alv. 2.° 3 Julho 1820. (Coll. Nab.)
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OFFICIAES de justiça tem a'posenladoria, e qua~,

e como ,. indo em diligencia. Lei Consto
Porto 1á Maio 182 L, mando observo pela
Iles. 20 Oulubro 1.8:23,. art .. 2.

Nomeou-se UD1 para o serviço da com missão
mixta Britannica e Porlu~ueza. e com que
or.denado. Dec. 16.r\g9sto 1821. (Çull. Nab.)

- e fazenda por quem poEllão ser providos;
eslando us de jllsLiça nos casos ua C. Reg-.
11 Dczemuro 1799.-Vid. ProL'. 1. 8 i Abril
1.822. (CoU. Nab.).

Soure o castigo dOe golillia dado a um pelo go
vernauor de Santa Catharina mandou· se; e
para que fim devassar. Provo 25 SeLembro·
1-822 .. (CoU. Nab.)

que violarem, e como a casa do cidadão além·
aos casos e pela maneira que a lei deLer
mina corno serão punidos. -. Vid. Coel.
Crim., m·t. 212, elc. infra. Lei Consto Porto
1.1, Outuuro 1822 mando observo pela Res •.
20 Outubro 1823, ado 2 ,. etc.

Dos escl'ivães, alcaiJes e outros officiaes de
just-iça I:onfurmc os Dec. 2.& JU.JllO 1714. 30·
Aguslo l734. mandou-se que,o juiz-ela chan
cel1aria de vassasse de seis em' seis mezes.
Provo li Junho 18~3, § 3:

M.ercê~do officio d.e meirinho· do conselho da
fazenda concedeu-se, ficando o nomeado
obrigado a ceder annualmente á fazenda
publica a. terça parle· do ordenado e pagar
os clireitos. Res .. 3. 8 9 Selemuro 18:2.3. (ColL
A,ab.)

são todos r.esponsaveis pelo5-. abusos de po
der. e prevacicações que cOlllrnellerem;
esta r.esponsahilidade se fará eITecliva por
lei regulamentar. Comt. art. 156; por su
horno, peita, peculalo e concussão ha\'erá
conlra elles acção popular denlro de que
prazo, e por quelO podendo s~r inlenlada,
art. 1t7.

OFFICL~ESde justiça: Sobre restiluição de oovos
direitos e emulumenLos pedida pelo mei
rinho da alrande~a da côl'le. - Vid. Res. 5."
18 Novembro i8:!.'!. (CoU. Nab )

ela pl'ovedoria dos residuos, cupellas e eap
ti vos, conforme o Ali'. 28 Selernuro l8t8,
devem fazer as diligencias do juizo, de pre
fereocia, sob que penas, etc.-Vid. Res.
3~a 29 J.anciro.18'25 .. (Coll. Nab,)

denegou~se, e pOl'que a creação pedida de
rneil'inho geral dos conlrabandos Da côrle.
Res. :2 •.' 25·Juoho 1.825. (CoU. Nab.)

- Qualro meirinhos com- o vencill1ent-o ue ajudei
de- cuslo diaria de lrezentos e viole réis s
mandou crear paea as varas do juizo dos
i'éitos da corôa e faLCnua, correição do
crime da côrte e casa. e do crime dtJ
S. José· e Sanla Rila- na côrLe. Dec. 16
Agosto 1825-, decI. pai' Av. 27 Agosto 1828
(CoU. N ab.); e resto a vigor pelo Dec.
10 Murça 1830. (CoU. Nab.)

qu·aes em. falla dtJ cal'cel'eiro podem sel' cons
h'angidos a servir, e·havendo fallu, qualquer
pessoa do povo. -Vid. PJ·or'. I.' 21 ,JJarço
1827. (CoU. Nab.)-Vid. Rl'g. 1.20, 21 Ja
IIcil'o i842, al't. !JS, iall·l!.

Meirinho do escrivão do in~enJelllü gt>l'al do
ouro da côrle e Bahia foi exlinclo. Lei 15
Selembro 1827., art. 1, reservados que di,
rei tos aos actUlles, art. 6.

A-o logur de meil';nho do escl,il'J<> da cor
reição da provincia do Rio Grande d{)
Norle foi unido o de meirinho Jos feilos
da fazenda. Res. 20 SeLelllbl'O 1S27.-Vid.
Lei 2!J Outubro 1832, art. ti9 ill{m.

Fui revogado o-Alvo 5 J'aneiro 1757. na pade
que prohibio que elIes seudo accionistas de
companhias mercanles podessem ser suspei
tados com este pretexlo nas caUSas ci\eis uu
cI'imes respectivas ás dilas companllias Ou a
cada um de seus inleressados. Lei 25 Se
lembro 1828.
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OFfICHES

OFflCUES de justiça: qualquer que seja sua
graduação, são obrigados a cumprir as or
dens do sllprem!? tribunal de justiça. He~.

31 Agosto 1829, [lrt. 2.

Officiou-se ao chancellel' regedor das justiças
na côrte e Prol'. 1.", para fazer constar a
todas as autoridades judiciarias que os
olficiaes de justiça devi[w fazer todas (\s
diligencias ordenadas pelos juizes de paz,
emquunto não houvesse providencia legis
lativa. Alv. 12 Fevereiro 1830 (CDU. Nab,);
confirmo por Av. 11 Maio 1830. (CDU. cit.)
rid. Lei 6 Janltp 1831. a1·t. 7, in(1·a.

havendo vaga. como serão lemporariamente
providos pelas auloridades perante qnem, 
tiverem do ser.vir. nes. 1 Julho 1830•.

encarregados de executar ordens legaes de
autoridades competen tes: quem a clles se op
puzer, e como com resistencia a que penas
ésubjeito. Cad. <::rim. al'I.116; 117..-(Vid.
God. P1'OC. art. 180, illfra.) PQt:l.em para
eíl'ectuar a dilig~ncia repel1ir, e como a força
dos resistentes, art. 118.-(Vid. Cad. cit•.
art .. 182, illfra.) Provocação a tal resistencia
Gomo será pun.ida., art. 1.10.

Quem d-e bua mã.o tirar o q'lle legalmente
estiver preso como sel'ú punido. Cod. cito
ad. 120.-(Vid', Cod. Proc. aI't. 182, in(ra.)

- poclBm sem ordem legal de uuto~idadc prender
algum individuo suspeito para o apresen
tarem directamente ao juiz; e tambem em
Ilagrante delictu. Cod. cito urt. 181, § 2.
Vid. Cad. Proc, O1·t, 123, ele. ill{ra,
131: e/c •.

(IUC recusarem ou d'~morarem intimação de
/wbeas COI'P1tS que lhe fôr apresentado como,
'anão puni.dos. Cad. cit. art. 18lJ. Cad. Pr.
url. 346, 3áS. - Vid. Reg. 3 Janeiro 1833,
111'/, 3~;

(1.uttndo colllmellclll o crime de faZ'er carcera
privado, e como SC'I'ào punidos. Cod. Crim.
;11 t. H)O,

OFFICIAE'S

OFFICIAES de justiça devem assistir á entrada
em casa do cidadão para prisão de delin·
quente ou busca, e como. Cod. cito art.
212, e como executará a diligencia e sob
que penas, art. 213. - Vid. Cod. Proc.
al't. 196, elc. infi'a ..

andand-o em diligencia podem usar de armas
oIl'ensiva~.,Cad. cito art. 298, § 1.

excitou-se a observancia do Alv. 26- Novembro
1801, contra os inferiores que resistirem
aos officiaes de justiça. e eomo, e tirarem
presos de seu poder. 011'. circular de 6 Junho
1.831..

como· deveráó proce-der de dia ou' noil"6 com
os suspeitos de trazerem armas. - Vid,. Lei
6 Junho 1831, al·t. 3.

póde o juiz de paz nomeal~ até seis. Lei 6 Junho
cito art. 7. --Vid. Cad. Proe. art. 4, e/c.
illfra.

dos Juizes de paz forão dispensados do serviço
da 2.· linha. Res. 25 Junho 1831..

De qm..lquer que na occasião designasse se
servia o intendente geral da policia no exer
cicio das altrib uições policiaes da Lei G
Junho .cit. Dec .. 9 Julh.o 1831, art. 8.

não pod-em ser 0:5 estrangeiros. AI'~ 1.0 30
Julho 18.31.. (Colt. Nab.)

aão são alistad':>s para o serviço das guard<ls
llacionaes, Lei 18 Agosto 1831, ar!. 12, §
3. - Vid. Lei 602, 1\:) Selembro 1850, lIrt,
12, § 6. Dec. 722.25 Ou tu 1.11:0. 1850, ar·L
1.9, § :; j 60.

clDpregados. para conciliação com devedores á
fazenda nacional, quando ella tinha lagar,
recebia de quem os seus sal:lrios. Dec, 1 >

Agosto 1'831, art. 7.
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OFFICIAES

OFFICIAES de justiça: do juizo de paz em Minas
ordenou-se dessem parte a estes, e como
das pessoas que de novo chegassem aos
districtos. Res. 17 Julho 1832, art. 2.

que fossem necessarios para os juizos ordi
narios, e de orphãos na vilIa creada de S.
Sebastião da Barra Mansa se autorisou fos
sem nomeados. Res. 3 Outubro 1832,
ai t. 3.

Meirinhos e seus escril'ães dos feilos e execuções
da fazenda puLlica nas provincies farão
supprimidos, sendo snppridos conforme a
Res. 20 Setembro 1827. Lei 2.& Outubro
1832, art. 69.

do juiz de paz vigiavão, e como que não fossem
explorados os terrenos diamantinos do Ti
juco em Minas Geráes. - Vid. Res. 25 Ou·
tubro 1832, art. iO,

do juizo de paz declarou-se serem isentos do
serviço da gnarda nacional. Av. 17 Novem
hro 1832.

do juizo de paz haverá os que os juizes jul
garem necessarios. Cod. Proc. arl. /"~tVid.
AI!. 1á Dezembro 1836, infm); e como no
meados, art. 20. Lei 261,3 Dezembro 1841,
art. 6. Reg: 120, 31 Janeiro 1842, art. 52;
suas allribuições. Cad. cit. art. 21, 22.

do juizo municipal hayerá em cada termo ou
julgado os que os juizes julgarem necessa
rios. Cad. cito art. 5, 42. Reg. 120, 3i Ja
neiro 18.&2, art. 51; e como nomeados.
Cad. cito art. ld. Reg. 120, art. cil.; Sllas
attribuições. Cad. cil. art. á3. ReQ, cito
120, ar!. i 7, 51.

nào podem ser jurados. Cod. Proc. aI t. 23.
Lei 261, 3 Dezembro cit. art. 27. Reg. 120,
ci t. art. 22h, § 3.

dos juizes de dil'eitõ são os dos juizes muni
cipaes do municipio em que estiverem. Cad.
cit. art. .&3. ReO'. 120, cito art. 51.

OFFICIAES

OFFICTAES de justiça que se sentirem aggral'ados
em suas nomeações poderáõ recorrer na
côrte ao governo, e nas provincias aos
presidentes. Cad. cil. art. 48. Lei 38, 3
Oulubro 18M, art. 12.

dos juizes municipaes e de paz etc., percebem
os emolumenlos marcadus nas leis para os
aclos que praticarem, e como. Cad, cit. art.
49. Lei 261, cit. arl. 98, 113. Reg. 120, cil.
art. 465, 467. Reg. 143, 15 Março 18.&2,
art, 38, /co, 41.

dos juizes de paz e municipaes servem em·
quanlo fôrem de confiança destes, sall'o re
curso, e qual. Cad. cito art. 52.

Um deve assistir em qualquer audiencia ou
seSSllO de tribunal ou jur(ldos. Cad. cit. art.
59, Reg. 120, cit, art. :193.

quaesquer poderá6 ex-officio conduzir á pre
se'lllta do juiz competente a qualquer que
fôr encontrado junto do logar em que se
acabar de commeller crime, lratando de
esconder-se ou fugir, ou dando qualquer
oulro indicio desta nalureza, ou com armas.
inslrumentos, papeis e eifeitos ou outras
cousas que fação presumir complicidade em
algum crime ali que pareção furladas. Cod.
cil. art.123. Reg. 120, cito art. 111.

são obrigados a prender e levar á presença do
juiz sem culpa formada ou ordem escripta
os colhidos em flagrante delicto; e como
este se entenda. Cod. cit. art. 131. Reg.
i 20, ci t. art. 114.

Formão-lhes culpa as autoridades perante
quem servirem. Cod. cit. art. 156. Lei 261,
cit. 3rt. 25, § 1; 198, § 1; 200 § 1; 211,
§2;2l2,§1.

de jusliça: a elles devem ser dirigidas as ordens
para prisão de alguem. Cad. cito art. :176,
§ Õ. (Reg. 120, cil, art. 114;) e como as
execularáõ. Cod. cito art. 179 a 188. Reg.
120, cil. art. 115, 117 a 119 123, 124.
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üFFIClAES

OFFICIAES de justiça serão punidos quando
executarem ma dados iIlegaes de busca.
Cod. cito art. 193. Reg. 120, cit. art.125;
como os execulal áõ. Cad. cito ad. 196 a
202. Lei 261, cil. art. 10. Reg. 120, ciL
art. 117 a 119, 123, 126.

como procederáõ quando desobedecidos ou
inj uriatlos em actos de seu officio. Cad. cito
art. 203, 204.

não tem recurso quando pelos respectivos
juizes forem punidas com prisão que não
exceda a cinco dias. Cad. cit. art. 212, S1.

Deve haver dous para o expediente das rela
ções. Reg. 3 Janeiro 1.833, art. 75; e qllaes
suas obrigações, arl. 80; quaes seus venci
mentos. Dec. 22 Janeiro 1833, art. 2.

(C. Pr. art. .H, 50) Aos"dos juizes municipaes
anles da Lei 261, davão as camaras muni
cipaes titulo c juramenlo. Av. e Porto 22
Outubro 1833.

do juizo de orphãos não tem emolumentos do
Alv. 18 Outubro 1760, pelas arrecadações
dos bens de defuntos e ausentes, porque a
Lei 3 Novembro 1830 os não reconhece.
Av. 8 Novembro 1833.

(Cod. Pr. art. 51.) A' visla deli e os dos tlis
lriclos e termos não pagão novos e velhos
direitos. Ord. 30 Dezembro 1S33.-Vid.
Porto 13 OUtUb7'O 1835, infra.

do juizo de orpbãos só tem direito aos salarios
do re~imenlo em vigor pelos aclos que pra
tical'em. Av. 27 Fevereiro 1834, S 2,

(Cad. Pr. art.22) Cbama-los devem os imp·ec
lares de quarteirão para desempenho do
disposto no cito art. Av. @Março 183.&.

dos juizes de orphãos serão nomeados p,0r esles f

comquanlo não haja disposição legislaliva.
Av. :!O Junho 183!l, Av. 14 Março 1837.

OFFICIAES de justiça dos juizes de fóra e ouvi
dor; approvol1-se suppressão de ord nados.
porque não tem direito a elles. Por.. 8 Ju
lho 183ft.

de justiça do juizo de orphãos; seu numero é
o necessario.-Vid. Av. 23 Agosto 1834.

- do juizo de paz: não ha lei que obrigue qualquer
cidadão a aceilar nomeação. Av. 1 Setem
bro 1834.

- do juizo de paz podem ser requisitados para
prisões pelo juiz de orphãos quando os não
tenha. Av. 24 Novembro 183.4, ~ .4.

- do juiz de paz não sendo sufficientes para as di
ligencias a pralicar. podem ser requisitados
pelos ditos juizes os de outros, e porque .

. Av. 5 Março 1835.

do juizo de paz p-agão novos e velhos direitos
de seus provimentos. Porto 13 Outubro
18:i5.- Vid. Av. 5 Janei7'o 1848, etc. intra.

dos juizes de paz sendo demiltidos por motivo
torpe e illegal ao governo incumbe dar re
paro por meio de reintegração. - Vid. Av.
18 Janei,'o 18-36.

adherentes á repartição da justiça para obte
rem passaporte para f6ra .do Imperio ~el"em
requerê-los pela respectIva secrelal'ra de
estado. Dec. 2 Maio 183ô.

não são competentes. pal'a fazer appre_he~sões
de fazendas, na corte, que pertençao a al
fandega. Av. 8 Agosto 1836.

dos juizes de paz da córte: recamJ?en~ou-se
lhes nomeassem os indispensavels e lselltolf
do recrutamento. Av, 14 Dezembro 1836.
Av. 10 OuLubro 1837.

não podem ser cumulativamenle juizes de
paz. Av. 14 Março 1837.
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üFFICIAES

OFFICTAES de justiça: qne ohrigações tiohão
nos processos dos crimes de imprensa.
Dec. 18 ~Jarço 1837, arts. h, 11, 10; re,·og.
pelo Dec. 24 Setembro 1837.

dos juizes de paz na côrte ficárão percebendo
na côrte, e cemo melade liqllida das mnhas
:lrrecadadas. Av. 26 Jnnho 1837.

de jnizes de paz na côrle: ordenon-se que seus
lilulos fossem rubricados relo clll'fe de po
licia, e paTa que fim. Av. 10 Oulu'bro 1837.

(Cod. Pr. art. 203, 204.) Declarou-se que se
devião enlender connexos, e só res.peitarão
os delinquenles colhidos em flagrante .. Av~
7.° 1:1 Janeiro 1838.

dos juizes de .paz não podem fazer dili,gcncias e
citações no juizo municipal sob pena de Dul
lidade, riüos os arts. U, 15, 20, 21, 39 a
63, 82 § 1 do Cod. Proc. Av. 187,2 Janeiro
1840.

do juizo dos feilos da fazenda ha dous'em <:ada
um. Lei 2/'2, 29 Novembro 1841, art. 5, e
com que vencimentos. Ord. 6.° 12 Jan-eiro
18 '&2, art. 8.

Conlra eJles procedem os 'jnizes de direito em
correição. Lei 261 ci!. :11'1. 26, S 1. nego
120, cito al'I. 205, 206, 200.

-dos cbefes de policia são os dos juizes muni·
cipaes e suLdelegados. Reg. 1J.20, 31 J,lneiro
1842, ar\. 17.

dos delegados de polícin Si'lO os dos juizes 1l1U

nicipaes. Reg. 120, cil. arl. 17.

cm que circumslancias suL~tituem inlel'iDa
mente os carcereiros. Rl'g. 120, cil. art. lI8.

dos suLdelegados de policia são por elles mes·
mos nemeades. l1et:. 120, cil. al'I. 52.

OFFICIAES de jusliça: enlregão notificações aos
jnrados e o cerlificão. Reg. 120, cil. arl. :i32.

serrem deporteiros no Jnry onde os nál) houver.
'Reg. 120, cil. arl. 352.

execntão, e como a pena de hanimenlo. Rpg-.
120, cito al'I. 415, e como 3 de deslerro,
art. h20.

- -do juizo dos feilos da fazenda 'nenlll1ns emolu
menlos ou s31arios percebem dns diligenciAs
-ex-officio 11 bem da fazrnda. Ord. 02, O
Junho 1842. Ord. 132, 21. Dewmbro 18[,2.

do juizo dos feitos não cobrão da fazenda custas
de es.pecie alguma; vencendo sim ordenndos
e graliu·cações., e qua'l1do porCenla!!em.
Ord. 76, 1hOutubr01843.-Vid. 01·d. 1&3,
28 Abl'il1851, il1{ra.

que dcixão fugir presos commellidos á sna
~uarda p6de o presidenle de provincia man
dar prender e processar, independente de
previa formaç50 de cu Ipa. Av. 2. 012 J anei 1'0
.23 j 844.

podem os jni.zes CID certos cnsos, c quaes, pre
cedendo ou não processo, smpender. Av.
23 Janeiro 181,1I. (JoI'11.23.)

- 'oas diligencias com os juizes municipaes e de
·orphãos percebem os S3larios de estada, ida
e volla conforme o regimento; os pelas dili
genci3s a Lem do expedienle dos processos
crimes são regnlados pplo regulamento re~

pecliro para serem pa~os por qnem fór con
demnado nns cuslas. A-r. 86. 30 Setembro
1864.

do juizo dos feitos: providencion.se afim de
fixar-se-lhes gratificação pedida, S 1; não
podem Eer prirativos do dos defuntos
ausentes, § 2; eus salarios não enlrão
ons c\espe7ns miudas aulorisadas. § li; nào
pode reslaLelecer'~e [I porcenlagem qne ~e

hal'ia estnbelecirlo, § 5.° Av. !-'lO, 50ulllbre
1811 1,.
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OFFICIAES

OFFICIAES de justiça d&s relações passárão a ser
providos pelos presidentes dellas. Dec. 398,
21 Dezembro 18M.

do juizo dos feitos: mandou·se fazer-lhes ex
tensiva a disposição da Circo 15 Novembro
18/,1 , a respeito de escrivão, podendo en
carregar-se as diliF;encias aos do juiz de di
reita. Ord. /'/',17 ALril1845; declarou-se
que os meirin 1105 de que tra ta a ordem supra
são os do juiz de direito. Ord. 82, 2LJ Julho
18Ll5; de conformidade approvou-se no Rio
Grande do Norte suspensão de ordenndos
aosmeirinbos privativamente nomeados para
o juizo dos feitos, pois que os do juizo mu
nicipal. servindo no de direito, devem ser
os desi~nados para o dos feitos da fazenda.
Ord. 6 Agosto 1845. (Suppl. ao lorn. 225.)

do fôro commum servindo no juizo dos feitos
approvou-se no Rio de Janeiro que não ven
cessem ordenado. Ord. 25 Outubro 1845
(Jom. 309); nas Alagôas.-Vid. Ord. 64,4
JlllllO 1850.

que não tem vencimentos dos cofres publicas
não estão comprehendidos na litleral dis
posição do art. 23 da Lei 21 OutuLro 1843,
e Reg. 20 Abril 44. Ord. 16. 0 20 Fevereiro
1846.

do juizo dos feitos: rogou-se ao ministerio da
jusliça não passagem de litulos de privalil'os
a officiaes de oulros juizos servindo naqlJelle
nas provincias em que é annexo a outra vara.
Av. 8 Maio 18LJ6. (Jorn.165.)

notificão eleitores para junta de qualificação
de votanles.-Vid. Eleições. Lei 387, 19
Agosto 18/'6, art. 4. O presidente da junta
pôde requisitar os do juiz de paz, ou sub
delegado, art. 30.

do juizo dos feitos s6 tem direito á commissão
das quantias que se coLrarem pelas vias e
diligencias da justiça. Ord. 89, 3 Setembro
18116.-Vid. Ord. 143,28 Abril 18ól, infra.

IV

OFFICIAES de jusliça do juizo dos feitos; em
Minas approvou-se adiantamento a elIes
feito de quantias para cumprimento de pre
calorias e mandados fôra da cidade. Av. 4.
18 Janeiro 1847.

póde o presidente da junta de qualificação de
VOlantes requisitar ainda antes da reunião
desta. Av. 1,9.0 20 Fevereiro 1847, S 8.

providos interinamente pelas respectivas auto
ridades pagão aov.os direilos conforme oS
2 do regim. de 1661 não alterado. Av. 5
Janeiro 1848. (Gaz. O/f. 8, vol. 3.)-Vid.
Av. 39, infra.

de juiz dos feitos de duas provincias percebem
porcentagem das dividas para cuja cob,'aaça
tenhão cllncorrido. Ord. 15.0 28 Janeiro
1848.-Vid. Ord. 1l13, 28 Ab7'il 1851,
infra.

do juizo dos feitos nos processos em que a
fazenda decabir nada perceberáõ. Lei 51ft,
28 Oulubro 18li8, art. õO.-Vid. AI'. 170,
28 Maio 1851.

do juizo dos feitos da Babia: negou-se salario
por conta da fazenda para mais rapido an
damento das execuções. Ord. 92, 14 Abril
1849.

que tiverem titulos de servenlia vitalicia pagão
LJO por cento á vista das lotações. Ord. 39,
22 Abril 1850.

commerciaes como devão proceder em cita
cões. Dec. 737,25 Novembro 1850, art. 40,
§ 1.2; 45, §2; 1,6, S 1 a 5; 5li, 702; e nos
embargos ou arrestos, art. 3LJ 1; não são
admiltidos a lancar nas arrematacões com-
merciaes, art. 549, § 1. .

commerciaes como procederáõ na pnsao de
faUidos e seus complices. Dec. 738, 25 No
vembro 1850, ar!. 124; entregaráõ as cartas
para reunião dos credores do fallido, art.
134.

4



OFFICIAES

( 26 )

OFFICIAES

OFFICIAES de jusliça do juizo dos feitos da
fazenda encarregado das execuções não de·
vem praticar violenci as e extorsões. Instr.
3! Janeiro 1851, a'rt. 15; receberáõ, e
como as quantias das dividas, art. 3á.
(Diar. 8639.)

dous do juizo municipal empregados nas dili
gencias da auditoria de marinha da côrte
tiverão arbilramento dê gratificação. Av. 31
Janeiro 1851..

dos juizos dos feitos da fazenda nacional, re
gulou, como, e em que casos vencerião ou
não salarios, a-sigoaturas e braçagens dos
actos e diligencias e diarias que praticassem,
não porcenlagens, art. 1, 2, 3, !l, 5; corno
faráõ serviço, art. 6; como se reg-nlaráõ as
diarias de caminho e estada dQS officiaes do
juizo lpunicipal empregados, art'- 7. Ord.
143, 28 Abril 1851. - Vi~. Ord. 167, infm.

Para as despezas do art. 8 ~a Ord.. sçpra se
mandou' abonar a cada um dos officiaes
do juizo dos feitos da dôrte a gràtificaçiio
annual de 300.tJ) r5. Ord. 167, 27 Maio
1851.-Vid. Av. 15 Setembro 1852, confor
me o moto á da Ord. 143, supra. (Dim". 3,
1853.)

são nomeados pelo juiz de direito civel, e em
falta pelo criminal, e onde não residirem,
pelo municipal para substituição do porteiro
dos auditorias. Dec. 81{, 30 Agosto 1851, I

art. 4, e corno art. 10, etc.

que vencem no dos feitos conforme o art. 5 da
Ord. 1tí3 supra, não teCD: porcentagem. Ord.
222, 2 Setembro 1851.

de correição na abertura da andiencia geral
onde se acbaráõ. Dec. Reg. 83/', 2 Outubro
1851, art. 6. Os de todos os juizos ucaráõ á
disposição do de direito, art. 1.4 j são igual
mente subjl-'ilos á correição, art. 25; e sobre
que" art. 26, § 1,2. Do de orphãos em que
são subjeitos á cO('('eiçãn, art. 32{ § 6. Da
provedoria, art. 38,39. Do juizo de orphãos.
art. 48, § 2.

OFFICIAES de justiça commerciaes que obriga
ções tom no embargo QU penhora em mel"
cadorias existentes nas estacões fiscaes e a
bordo de navios.- Vid. Dec: 8á1, 13 Outu
bro 18tí1, at't. 3.

Sobre a fôrma por que se execulão por meio de
mandados dos juizes muoicipaes as preca
tarias dili~idas paI' parte ~Ia fazenda nacio
nal pelo juizo dos feilos fez-se declaração
que o cumpra-se era bastante para os
olliciaes de justiça l'XeCULflrem as dili!!:en
cifls. 0[. 30 Setembro 1852, § 5. (D ia1'.
6, 1853.)

que no dia em que lomára posse resignára,
não tendo tido exercicio nl~um, lem direito
a resliluiç?lO dos novos direitos pagos de 5
por cento, não porém do se110 por que pro
duzio o seu eIIeito. Av. 14 Setembro 1853.
(Dim'. 2ôá.)

servem por distribuição sem anaI feita pelos
respectivos juizes e presidente. Dec. 1285,
30 Novembro 18/'3, art. 6, § 3. (Diar. 332.)

Declarou-se que o Alv. 10 Outubro 175á quanto
a sala rios não di[etença a parte civel da
crime, mas os actos praticad s, rerlenção
ou não a qoalquel' delJas, e por i so assim
se devem contar. Av. 12 Janeiro 1854.
(Dia?'. 16.)

- Não lendo o lagar pessoa alguma que possa
servir para se são de jUI·Y. põdtl conferir-se
titulo provi'orio para o dito fim a al~um

permanente. Av. 23 Janeiro 1854. (Dia1'.
25.)

OFFICIA~S de Malta lendo sidu probibido no
Brasil o seu provimento e cassadas as suas'
patenle. Av. 26 Janeiro 1805; todavia
muilos conservão os seus uniformes por es
pecial mercê. - Vid. 26 Setcmb7'o 1810.
(Repert. Cunho Mal. Official de Malta,)

OFFICIAES marinheiros.-Vid. Ma1'inhei?'os.
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OFFICIAES de mesas regedoras de ordens ter
ceiras, irmandades e confrarias são subjei
tos, e como á cnrreiçflo ao juiz de direi Lo.
Dec. Reg. 834, 2 Outubro 1851, art. 46, §
2, 5.

OFFICIAES de milicias.-Vid. iJ1 ilícias.

OFFICIAES militares: ordenou-se que nas infor
mações sobre setAS requerimen Los se com
parasse o merecimenlo dos mais com pre
cedencia. Av. 2lllV1aio 1808.

mandou-se que d'ora em dianle solicitassem
suas patenLes no conselho supremo militar,
creado pelo Alv. 1 Abril 1808.-Vid. Pa
tentes. Àv. 24 Novembro 11:108.

Um que fez um recrula contra as ordens foi
mandado castigar severamenle. Av. 16
Janeiro 1809.

Dec1arárão-se nullas palentes passadas pelo
juiz de fóra de Marianna em nome do go
verno interino. - Vid. Palenles. Prov.. 1.3
Abril 1809.

não podião sem licença do governador e capitão
general ser citados, ou chamados a juizo~

nem presos em caso cível ou crime ainda
estando pronunciados, e só em prisüo mi
litar; sendo primeiramente despidos de sens
uniformes e privados das honras, quando
tivessem de correr ruas ou ôülJrer pena vi\.
Vid. Ord. 24 Abríl1809. (CDU. iVab.)

inferiores aggregados: prohibi(l.se sua pro
moção em um regimento de cavallariade L'
linha, e porque. Cart. Reg. 18 Julho 1809.

Suas patentes para terem cumpra-se dos go·
vernadores, sendo passadas pelo registro
das mercês, devião transilar pnla chancella
ria. Dec. 29 Agosto 1809. (CDU. Nab.) Av.
28 Setembro 1809.

OFFICIAES militares: Aos do estado maior do
regimento de cavallaria de Minas Geraes, e
aos do guverno se mandou abonar sem
interrupção as munições de cavalgaduras.
Av. 30 A~osLo 1809, suspenso por Av. 26
Outubro 1809.

de quaes podem os fi lhos ser cadeles. - Vid,
Cadeles.

dos regimentos da gnarnição da Bahia tiverão
arbilramenlo de 2áO ré is de diarias para
cavl'Ilgadura e ferragem. Provo 9 Fevereiro
1810. (CDU. Nab.)

- aggrpgados vencem soldo lanto corno os eaec
livos. Res. 30 Março 1810. (Rl'pr1't. Cunho
Mat. soldo n.· 2.) Res. 19 Novembro 1610.
(Call. Nab.)

Um alferes reconhecido desertor e malfeitor
de muiLos e graves deliclos, do regimento de
linha de Moçambique foi demitlido e da
prisão mandado conduzir para degredo per
petuo, sob pena de morle si deHe sahisse.
Dec. 2 Abril 1810. (CaU. Nab.)

que não residissem nos seus distridosmandou
se que tivessem baixa e fossem excluidos
das propostas. Ofi', 21 Agosto 1810.

Suas licenças declarou-se serem da privativa
compeleocia da secrelaria de estado e não
do conselho supremo militar. Av. 30 Ja
neiro 1811.

seus vencimentos farão elevados pelo Dec. 3
Maio 1.809.-Vid. Olf. e Rel. 6 Março 1811.

Mandou-se, e como arrecadar emolumentos
de patentes de officiaes de infantaria e arti·
lharia do Pará. Provo 16 Maio 1811. (CDU.
Nab.)

militares de Pernambuco: forão-Ihe conce
didos os mesmos soldos que vencião 05 da
côrte. Provo 7 Agosto 1811. (CDU. Nab.)

4·,
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OFFICIAES militares: Mandou-lle não cumprir
palenle dos que quando forão proposlos
se acbavão presos e sentenciados. Av. 31
Agosto 1811.

Declarou-se que a graduação concedida a um
não devia prejudicar aos mais dos accessos
compelenles. Av. 6 Selembro 1811.

quando prelenderem postos, ainda com justiça.
não devem em suas petições exceder os limi
tes da moderação. Av. 19 Dezembro 1811.

Os generaes e coroneis nomeados para inspec
cionarem corpos, tem duranle a commissão
um official ás suas ordens, e um para servir
de secrelario, á maneira do, que se ordenou
em Porlup;al p~la Purt. de 9 Janeiro 1812.
(CoU. Delg.) (Repel't. Cl!nh. lI1at. Offieial
n.· h.)

Soldo de alferes se mandou dar de gratificação
a um soldado que pedira o posto e não o
podia obter, Av. 28 Março 1812.

aggregados aos regimentos de cavallaria d3vião
perceber o mesmo soldo que os dos de infan
taria. Porto 8 Abril 1812. (Pel·. Sz. Dic.
Jur. Officia!.)

que solicitassem pa tentes no conselho supremo
militar deviào apresentar as anteriores. Res.
de Cons. em OII. 22 Abril 1.812.

reformados e outros em iguaes circumstancias,
e quaes prohibio-se que tive~sem accesso
de postos. Dec. 6 Julho 1812. (CoU. Delg.)

Declarou-se não compelir a um brigadeiro
inspector de destaca mento de l\!Iinas os ven
cimentos e cavalgadu~as dos de mais, e por-
que. Av. 28 Janeiro 1813. ,

- Coroneis commandando regimentos, passando
a bril;adeiros e~ clivos d 'ixào os com

, plandos, excepto, nos corpos de policia.
porto 13 Settml~ro 1.81q. (CoU. Delg.)

OFFICIA ES militares: chefes de regimentos não
devem conceder passa~em de companhia e
licença ou dispensa de serviço a officiaes
inferiores e soldados. sem ouvir os res
peclivos capilães. Av. 25 Novembro 1813.

22 Janeiro 1814, 26 Outubro e 29 Novembro
1818, 2 Março 18'27. 31 Outubro 183h
(apenas cito no Bepel't. Cunho Mat. Suppl.
2.° vel'b. Accesso,)

Os generaes ou officiaes que commandão dis
lriclos mililares ou praças de guerra lem
um official empregado ás suas ordens á
semelhança do que se pralica em Portugal
peja fort. h Fevereiro 1814 na Co11. Delg. a
7'espeito tios commllndalltes militm'es de Campos
e Macahé, Porto 23 Junho 182h.-Vid. Av.
21 Abl-il1831. (Repert. Cunho Mat. Officia}
n.O 3.)

Declararão-se as precedencias por anlignidade
dos officiaes inferiores e "cadeles. Provo 24
Selembro 18th.

inferiores qu e na côrte estivessem sem licença
mandou-se que sem dilação se~ui"selD para
a sua capitania. Av. 13 OUlubro 1814.

- Declarou-se que um furriel reformado devia
receber seus vencimenlos peJa folha dos re
form<ldos e não pelo pl'et do regimenlo. Av.
7 Dezembro 1814.

- Declarou-se não ter logar o meio soldo ás
viuvas dos officiaes inferiores e soldados,
pois seria abrir exemplo de muita conse
quencia para a fazenda. Av. 18 Janeiro
1815.

Resolveu-se sobre as preferencias que cabião
entre os all'eres de infantaria e cavallaria e
os 2. o. lenentes de arlilharia e engenuaria.
Provo 22 Abril 1815.

de patente das diversas armas havia no arsenal
do exercilo na côrle para serem empregados
no que o fosse ,convenienle. Res. õ Junho
1815. (Coll. Nab'V-Vid: Res. 18.Setembro
1820, infra. . I •
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OFFICIAES militares e empregados da divisão
dos voluntarios reaes tiverão a gratificação
da qnarta pilrte de soldo, emquanto e~ti

vessem em serviçn. Dec. 3 Janeiro 181ô.
(Coil. Nab.); e gratiúcação de 20 réis dia
rins os officiaes inferiores. Dec. 13 Maio
1816. (Colt. cit.)

Comqnanto não fossem a elles fornecidas es
pada~ pelo arseni1l, mi1ndon-se dá-las aos do
regimento de cav:,lIilria de linha de urna
capitania cohranclO-l'e o custo, por não convir
o exemplo de serem flll'Oecidas gratuita
menle. Av. 9 Fevereiro 1~16.

Mandol1 -Sf\ cessar o efI'eilo da Provo 11 Abril
1723 para no principio de cada ~overno se
apre enlarem na r"spectiva secrelaria todas
as piltentps dos ca\lUs de gnerra para serem
de no\o rd'ereodadas e registradas. Provo 1
Março 1816.

Relações de antignidacles, commlssoes e di
ljgencias dos officiaes cio corpo de eoge
nheiro~, e addido.i ao eslildo maior do exer
cito e dus corpos do exercito, ornenárão-se,
e como. Av. 6 Abril 1.M6, declamdo pela
Res. em Av. 15 Março 1~20.

Para os generaes e mais officiaes que estiverão
nas IHltalhas e sitios principaes que llOl1ve
na Península e França crelÍrão-se distinc
ções, e qnaes. Dec. Instr. 28 Junho 1816.
(CoU. Nab.)

ioferiores e soldados dos regimenlos de infan
taria de linha e artilharia da guarnição da
côrte liverão o al1!!;IOenlo de soldo de 20 réis
dia rios. Dec. 23 J olbo 1816.

graduados e agp;regados de corpos de 'linha
não pndem os comlOandantes destes propôr.
Av. 10 Setembro 1816.

militares que ll"odo servido nas colonias re
grcssavão a PUl'lngal com patentes confir
madas pelo soberano e com licença regia
fica vão addictos aos corpos das armas em
que live~sf'm servido, alé serem empregados
na qualidad~ de eITeclivos, ~em preferencia
par3 os 3ccessos. Dec. 16 Dezembro 1816.
(Per. Sz. Dic. J111'. Oflicia!.)

OFFI CIA ES militares providos em postos pelos
quaes ~stavão ligados á defesa do proprio
lo~ar ou villa em que residissem, ainda
que. con tractassem rendas reaes não ficaváo
isenlos do servico da milicia. - Vid. Res.
18 Setembro 18 i7, annex. á Res. 17 Julho
1821. (CoU. Nab.) .

empregadns em exprcicio, em que não podem
ter accesso, não pod lO tomar o commando
das provincias ou outro qnalquer além da
quelle de que se achilrem especialmente
ellCal'rl'!!:anos. Res. j 6 Março em Edil. 17
Agosto 1818. (CoU. Delg.)

destacados no Brasil farão dispensados de fazer
cumprir pelo marechal do exercito de Por
tugal as patentes que obtivessem. Dec. 20
Junho 1818.

reformados com 20 até 25 annos vencião s6
meio soldo do sen posto. - Vid. Res. 31
Agosto 1~18. (CoU. Nab.)

- generaes e mais officiaes do exercito; a titulo
de minestras se lhes mandon fazer o forneci
mento de geoerl)S em .e·spe 'ie rebl repartição
do commissariado. Dec. 2.° 22 Fevereiro
1~20. (Colt. Nab.) Dec. 26 dito. (CoU. cit.)

promovidos corneção a conlar seus venci
mentos de~de a data da ordem do dia em
que sells despachos fôrem annunciados.
Porl. 2. a 26 Fevereiro 1820. (Ind. Alb. verbo
Officiaes. )

seus provimentos e propostas nas provincias
de 2.' ordem passaráõ a competir aos g-over
nadares respectivos. Provo 21} Março 1820.

_ para commandantes das divisões do Rio Doce
mandou-se que o respeclivo governador e
c3pilão general propuzesse. Av. 5 Abril

, 1820.

_ inalezes que do serviço de sua nação passárão
~a conformidade do Av. 1ô Novembro 1790
se m3ndol1 considerar sem dislincção algu
ma. Dec. 7 Agosto 1820. (Ind. Alb. üffi
ciaes. )
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OFFICIAES militares: Na substituicão de mem
bro do governo de capitania: declarou-se
dever seI' empregado um coronel efIectivo
-e não marechal reformado. Av. 30 Agoslo
1820.

empregados no arsenal do exerci lo que grali.
ficação percebem. Res. 18 Selembro 1820.
(Coil. Nab.)

que se achE.vão na côrte sem licença e outros
despachos para provincias mandou-se se
guissem seu deslino. Av. 21 Fevereiro 1821.

de major a alferes tiverão augmento de s{\ldo.
Dec.'7 Marco 1821.-Vid. Av. 31 JlLlho
1821, infra•.

Providenciou-se sobre a prompta expedição de
suas palenles oLviando a delonga culposa
de cerlos em pregados a respeilo. Dec. 23
Março 1821; ordenou-se que entrassem logo
no exercicio dos seus postos e gozassem dos
soldos correspondentes, satisfazendo pela
thesouraria os competentes emolumentos.
Dec. 12 Abril 1821.-Vid. bot,. 17 Ab"il
1821. (Coil. Nab.) Concedêl'ão-se aos o/li
ciaes, officiaes inferiores e mais praças os
mesmos soldos e ela pes que vencia o exer
cilo de Porlugal..Dec. 22 Abril 18211 decla
rando-se que se entendia a respeito dos
que tivessem menos soldo que os de Put
tugal. Dec. 8 Maio 1821. Declarou-se o de
12 Abril supra removendo di.fficuldades, e
delerminando o modo de serem pagos 05

~eios soldos e emolumentos das palenles;
dlspens311do-as da chancellari:l e regislro
das mercês. Dec. 16 Maio 1821; mandados
execular por Av. 28 Junho 1821.-Vid.
Dec. 11, 13 Novtmb,'o 1822, infm.

Suas aposentadorias acliva e passiva conservá
rão·se na conformidade da Porto 22 N,)Vem
bro 18th. Lei da Const. Porto 26 Maio 182\
mandada observar pela Res. 20 Outubro
1823, art. 2.

Providenciou-se por que meio seria a fazenda
pub~ica indemnisada de quantia avulLada ex.
traVIada por um officjal inferior em Goyaz.
Av. 19 Junho 1821.

OFFICIAES mililares: pagnmenlos a um sargenlo
mÓl' em virtude de portaria ao thesoureiro
geral em uma província, providenciou-se
não conlinnassem como contrarios ao Dec.
12 Junho 1779.-Vid. Av. 26 Junho 1821
(Coil. Nab.)

só os reformados poderáõ ser officiaes da
secretaria do conselho supremo mililar-,
providenciou-se fi respeito do vencimento
ue soldos dos officiaes militares existentes
na dila secretaria. Dec. 23 Julho 1821:.
(CoU. Nab.)

Remetleu-se labella de classes dos a que per
tencia o augmenlo de soldo do Dec. 7 Março
1821. Tabell. de 29 Maio com o Av. 1. 0 31
Julho 1821. - Vid. Dec. 13 Novemb,'o 1822,
in fm.

Ordenou-se que as pn.lpostas parciaes das pro
vincias fossem remellidas á secretaria de
estado respectiva de seis em seis mezes com
as geraes, acompanhadas das informações
semeslraes dos respectivos corpos. Av. 2. 0

31 Julho 1821.-Vid. Circo 27 Setembro
1831, infl'a. '

Determinou-se como teria logar a nomeação
dos officiaes inferiores por proposta dos
respecLivos capitães, e sua deposição peloi
coroneis. Provo 16 Agoslo 182'1.

e governadoI"es de praças, que são immediata
mente subjeitos á autoridade militar que
exerce o governo das armas declarou-se á
junta do arsenal poder reprehender'.- Vid.
Porto H De~embro 1821. (CoU. Nab.)

curados no hospilal militar mandou-se que
vencessem metade de seus soldos. Dec. 1
Agoslo 1822, amplo pela 1\es. 13 Agoslo
1827.

aggregados a corpo de linha em Minas: quanlo
ao exercici(l, gralificação e soldos. man
dou-se que fossem contemplados 00 accesso
gradual e se observasse na dila provincia
nesta parle o regulamenlo approvado pelo
Alv. 21 Fevereiro 1816. Porto 16 Agosto
:1822.
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OFFICIAES mililares: Mais um alferes por com
panhia se mandou crear em ouLros corpos.
Dec. 1.°2 Outubro 1822.

- temporariamente com missionados servem como
inspectores das lres armas do 'exerci~o, l0l!ar
que foi exlincto: Dec. 2.° 2 Oulubro 1822.

mandou-se que solirilassem ~uaspalenlesr.omo
anles dos Dec. 23 Março 12 Abril e Ui Maio.
Dec. 11 Novembro 1822. - Vid. CiTe. 9
MaTço 1830, infra.

Ampliou-se aos de todas as provincias o dis
posto nos Dec. 7 Março 22 Ahril, 8 Maio, e
24 Agosto 1821, a rl:'speito de soldos e gra
tificações. Dec. 13 uvembro 1822.-Vid.
Dec. Tab. 25, 28 JI1 W"ÇO 1825, intra.

que se alistassem na guarda'de honra ficavão
desligados dos .ens corpos, e dl'ixavào va~os

os postos. Púrt. 22 Novembro 1822, confir
mado quanto á desliR3çno e sem direito a
accessu nos ditus cQrpos, mas lendo 4 annos
de serviço na guarda podião requerer re
forma no posto com que lJavião passado para
e11a, onde linhão direito a accesso. Dec. 1
Dezem hro 1822, § 8, e qu aes as dislincções
dos offieiaes que para eJla passa sem, § 9.
Seu commandanLe era o.ffici,tl gpneral im
mediatnmeOLe subjeito á imperial pessoa e
cOI'oneis os commandanles de esquadrão, §
10. Como scrião nu Oleados os olIlciaes de
outros corpos, § H. A eus officiaes e sol
dados forãu cuncedidas graduações, e qUáes,
e honras, privilpl?;ios, iSl:'nções e franque
zas de officiaes de 1. a liuha, § 15, 17.

Mandou-se que suas promoções ate coronel
fossem geraes em cada provincia e arma.
Dec. e Instr. 4 nt>zelllbl'l) 1822. - Vid.
POTt. 2." 29 Julho 1::125, intra.

inferiores, subalternos, sup riores alecoronPol,
e generaes srodo ,lprisiunados pelos corsa
rios brasileiro, quauto esles receberião de
gratificação. Alv. Reg. 30 Dezetnbro 1822,
cap. 3, 3rt. li.

OFFICIAES militares: Os cheFes e subalterno!
de corsarios bpasileiros Forão considerados
of1lciaes de guerra, e. para que fim. Alv.
Reg. 30 Dezembro 1822, cap. 4, art. G.

A vi uvas e orphão delles, e cI~s inferiores que
mOl'ressem em defe a da iodependencia do
Brasil concedeu-se meio soldo, e soldo por
inteiro. Dec. 4 Janeiro 1823. .

Regulou-se o soldo dos ajndanles e quarleia
mestres que passassem de sa rl:;en los confor
me o Dec. /, Ouluuro 1822. Dec. 21 Ja
neiro 18:L3.

Resolveu-se sobre gratificação de commando
de companhia a capitães, tenentes e alferes,
soldus aos inferiores e soldados. Porto 23
Janeiro 1823.

e officiaes inferiores, e soldados como serIao
pa~os de seus vencimenlos regulou-se. Porto
4 Fevereiru 1823.

e inferiores do exerci lo do Sul tiverão medalha
de disLincção.-.:...-Vid. Medalha. Pt'ov. 18 Fe
,"ereiro 1823.

da 2. 31inha qne passassem para a 1.' como re
g\llar-se-bia sua p'rl:'l'erencia. anli~lIidade e
tempo de serviço. PflIV. 21 Fevereiro 1823.

Resolvêrão-se qnesílos sobre systema de forne
cimenlo ele sul dos, forragens. et':lpe, e outros
,'encimentos, § 2; sobre entreg-a de pro
postas e remes-a para a côrLe, § 6; baixas
ou passagem e aecesso CJuf'm compelente
para dar a officiaes' e officiaes inferiores,
§ 8; Porto e Uoc. 21 Março 1823.

- reformados: rf'glllou-se o vencimento de seus
soldos. Provo 10 Abril 1823 ..,

Sobre não competir a officiaes generaes em
empre;;o civil fi gralificaçflO, forragens e
cavalgaduras dos officiae- generaes empre
gados em commaodo. Provo 21 Abril 1823.
(CoU. Nab.)
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OFFICIAES militares de linha pass;\ndo para
milicias erão considerados officiaes de i."
linba.-Vid. P01't. 31 Maio 1823.

que de secrelarios de corpos passarem a oili·
ciaes combatentes: qual a fórma por que
contar-se· ha sua anliguidade. Provo 19
Jnlho 1823.-Vid. Ord. do dia 130, 10
111 aio 18l!9, infra.

Soldo e mais meio soldo por graça especia
concedido a filha de um coronel fallecido
no Rossillon e pago sem interrupçiio, man
dáriio-se conlinuar.- Vid. Res. 28 Agosto
1823. (CoU. Nab.)

,
approvárão-se os informes dos officiaes gene

raes, do estaria maior, e engenheiros. Dec.
7 Oulubro 1823.

Providencion-se sobre emolumentos de 1 :tb280
indevidamenle cobrados na tLesouraria
geral de tropas de registo de palenles e sobre
quaesquer outros não fundados em lei. Res.
3.' 6 Novembro 1823. (CoU. Nab.)

que tinbão p:llentes assignadas por El-Rei de
Porlugal: mandou-se-Ihes passar novas gra
tuilamente. Dec. 12 Janeiro 18211.

até coronel que con larem mais de 4.0 annos dp,
servico como deveráõ ser reformados. Prov
2l& J~neiro 1824. , .

inferiores para serem promovidos que condi
cões devem ler. ParI. 31 Janeiro 1824.
Vid. Porto 1l& Ai arço 1825, infra.

quaes comporião o quartel-general e com que
vencimentos regulou-se, dando-se nova 01'

ganisação. Dec. 20 Fevereiro 1824..

Soldo de capitão de 1." linha se mandou dar-a
nm religioso Carmelita pelos serviços que
prestára no reeoncavo da Bahia. Provo 4
Março 1824. (CoU. Naó.)

OFFICIAES militares maiores de 21 annos tem
voto nas assem bléas parochiaes. - Vid. Elei
ções. Consto art. 92, § 1. Instr. 26 Março
dito cap. 1, § 7. Dec. 157, l.t Maio 18112,
art. 1. Lei 387, 19 Agosto 18 '.6, ar!. 18,
e § 1. Av. 62. 27 M.arço 1847, § 7. Av.
M, 20 M.arço 18l&7. Av. 21 Abril 1849.

não podem ser privados de snaspalenles senão
por senlença rroferida em juizo competente.
Con t. arl. 149.

- Prohibio aos de cavalJaria na côrte sahirem a
passeio nos cavallos do corpo, sah'as que
excepções. Port. 22 Abril 1824.

empregados ás ordens dos quarteis gene
raes.-Vid. P01't. 8 Maio 1824 (apenas cito
no Repert. Cunho 111 ato Official).

- Declarárão-se sem eITeito as patentes de com·
missão dadas pelas juntas dos governos pro
visorius. Provo 25 Maio 1824, declaro por
Porto 19 Agoslo, 3 Novembro 1824.

- e mais praças na 3." brip;ada tiverão mais
meio soldo de gratificação. Dec. 26 Julho
18211; e meio soldo as mulheres dos que
fallecessem. Dec. da mesma data.

á junta da fazenda do Espirita Santo orde
nou-se preferencia nos pagamentos dos seus
soldos e ela peso Prov. 11 Outubro 1824.
(CoU. Nab.)

e officiaes inferiores que na Babia fal1ecessem
em acção 00 pOl' feridas nella adquiridas:
ás vi uvas dos primeiros se concedeu meio
soldo, e as dos segundos por inteiro. Dec.
18 No\'embro 1824.

Sobre pagamentos pedidos pela junta da fa
zenda da Bahia, de pensões e meios soldos
concedidos pai' El·Rei D. João VI, a vinvas
de officiaes militares que não liohão tilulo
regio.- Vid. RC3. 2." 1.8 Novembro 182.4.
(Cou. Nab.)
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inferiores, elc. de guarnição no Rio Grande I
do Sul que houvessem desertado forão, e
como perdoados. Dec. 2,- 19 Maio 1825.

IV

OFFIClAES militares: de cavallaria vindos em
dilip;cncia de Minas á côrte e outros em
geral declarou-se em que caso lerião abo
Ilação de aluguel de casas; que devião em
~el'al ir ficar no quartel do esquadrão
destacado na côrte. Provo 9 Dezembro
1R2/,. (CoU. Nab.) - Vide Provo 28 Março
1825. (CoU. cit.) Av. 1.° 19 Janeiro 1828.
(CoU. cit.) Av. 29 Julho 1850. (Diar. 81181.)

para irem estudar nas escolas da Europa de
si!!l'l'ári'to-se e tiverão para esse fim inslruc
ções. Dec. ReI. e lnstr. 29 Janeiro 1825.
(CoU. Nab.)

- No Rio Grande do Sul mandou-se-Ihes pagar
240 rs. dilll ias de forragens; e aos com
mandanles mililares as re peclivas gratifi
caçó s c ca\aJgaduras como veDcião os de
Camp IS e Ilha Grandc.-Vide Res. 2.- 29
Janeiro 1825. (CoU. Nab.) .

Sobre applicação ou não dos Dp.c. 211 Agoslo
e 29 Selembro 1821 aos officiaes que ser
vissem de governadores ou commandanles
oe armas, ainda interinamenle.- Vide Res.
6 Fevereiro 1826. (CoU. Nab.)

inferiores que predicados devião ler para en
trarem em propostas para alferes de linha.
PorL 14 Março 1825.

- c inferiores tiverão augmento, e qual de soldos,
ele. Dec. e T3b. 25 substituida por Dec.
e Tab. 28 Março 1825.-Vid, Lei Tab. 260,
1 Dezembro 18!l1, infra.

- Declarou-se a maneira por que se farião des
contos para dcspezas de patentes. Porto fi
AbrH 1825. (CoU. Nab.)

- Ás ,-iuvas dos que fallecessem na guerra da
Cisplalina se concedeu meio soldo, e ás dos
inferiores, etc. por inteiro. Dec. 1.- 19
Maio 1825.

OFFICIAES militares e inferiores rebeldes -na
Cisplatina mandou-se fossem jolgados por
commissão militar creada. Dec. 1,- 20 Maio
1825.

- A. viuva de um capltão com 26 annos de servl~
se concedêrão 12:tf> rs, mensaes a titulo de
alimentos. Res. 4.· 26 Maio 1.825. (CoU.
Nab.)

- Declarou-se que não estando del'Ogado o Dec.
4 Dezembro 1822, nem oppond l-se a Lei 20
Outubro 1823 ao disposto na Porte 24 Abril
1823. devião-se executar o decreto e luslr.
annexas â cito Porl - Porl 2. _ 29 Julhlt
1825. (CoU. Nab.)-Vid.Dl~. 573.9 Janeiro
1849, infra.

_ nas provincias: relações d subjeito8 8 ae
cretos mensaes em virltide do Dec. 11 No
vembro 1822, exij?:irão-se. e comI) organi
sadas. PorL Cire. 9 Selembro 1825. (CoLL
Nab.) ..

- e cadetes em Pernambuco: para eDes se auto·
risou despeza, e qual com um mestre de
esgrima. Provo lO Setembro 1825. (CoIL
Nab.)

_ Um dos dons alferes em cada companhia de
caçadores. granadeiros e caval1aria de linha
supprimio-se. Dec. 15 Setemhro 1825.

_ Mandou-se fazer geral o metbodo, e qual de
pagamento de soldos adoptado na côrte.
PorL Circo 26 Set.embro 1825.

_ e inferiores presos em forlalezas para serem
soccorrides com os necessarios alimentos.
como a sen respeito se procederia. Port. 2.·
~O Setembro 1825. (Coll. Nab.)

_ que passarão para milicias antes do Dee. !
Dezembro 1.822, que vencimentos, caval
gaduras. e fornecimento de farinha per~6

bião.-Vide pOJ·t. 6 Outubro 1825.-Vld.
Lei 24 Setembro 1829, infra.

5
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OFFICIAES militares: A' familia de um cabo de
c;,çadores que tinba de marchar em expe
dição se mandou prestar 320 rs. di a rios.
Porto iS Novembro 1825. (CoU. Nab.)

- e quaes em conselho de guerra mandou-se que
~cncessem soldo por inteiro. Prov.1..-17
Dezembro 1825. (CaU. Nab.J

_ Os sargentos móres e ajudantes de milícias
erão considerados tropa de linha quando
sahião dos batalbões desta. Provo 7 Janeiro e
25 Fevereiro 182~. (CoU. Nab.) Lei 25
Junho 1831, arte 2.

_ Declarou·se a m:meira dos descontos de caval
gaduras aos que as tivessem. Provo 28 Fe
vereiro lS~•. (CaU. Nab.)

_ Sobre nomeação de ajudante de ordens por
governador de armas. suas forraFiens, caval
~aduras e gratificações.- Vide do. 1 Março
1826.

_ nenhuns pagaráõ mais de uma vez () seUo da
patente do mesmo poslo. Provo 20 Junho
1826.

_ Seus soldos na Parahyha elo Norte mandou-se
fOl;sem pagos com preferencia aos empre
gados civis. Prov.14 Julho i826. ( CoU. Nab .)

_ Regulárão-se os con~elhos de guerra dos offi
ciaes generaes- Lei 13 Setembro 1826.

_ Ordenou-se re~ssa. e corno dos emolumen
tos de sua patentes, da Babia para a côrte.
Provo 1.- 23 Outubro 1826. (CoU. Nab.)

- meio soldo ás viovas, mãis e filhos de officiaes
fallecidns. - Vid. Mcio soldo. Lei 6 Novem
bro 1827, etc.R.es. 6 Junho 1827. Dec. 49,
27 Junho 184.0.

OFFICUES militares: Foi revogada a Provo 23
Novembro i825. que marcava o proce di
menta que os officiaes injuriados em partes
ou officios e absolvidos por falta de prova.
poderião ter para com os officiaes accusa
dores. Res. 15 Novembro 1827.

- Divida de fardamentos a official fallecido e
pedida por sua viuva e filho. declarou·se
prescripta na parle anterior a 1798, confor
me o Alv. 9 Maio 1810. Res. 4. - h. Dezem
bro 1827. (CoU. Nab.) -Vid. Res. 18 No
vembro 1830. (CoU. cit.)

prisioneiros de guerra da esquadra brasileira.
til'erão liberdade e homenagem sob fiança.
Porto 20 Fevereiro 1828. (CoU. Nab.)

- providos em empregos civis declarou-se não
receberem soldos. Provo 26 Junho 1828.
Vid. Av.12 illa?"ço 183!J, infra.

- Decidirão-se varios quesitos sobre grati fica
ções e forragens conforme o Dec. 28 Março
1825; fornecimento, etc. de panno e bar
reLinas a inferiores; e dragonas. bandas;
sua duração. - Vid. Provo 27 Agosto 1828,
§1a5,7,8.

- nenhuns poderáõ accumolar duasgralificações.
lendo diversos exercicios. ficando porém
com direito á maior. Lei 25 Setembro 1828,
art. 6.

- Graduação. - Vid. 21 Outubro i828 (apenas
cito no Repert. Cunh. illat. Suppl. verbo Gra
duação n.O 5.)

ou soldados em serviço actual dos inimigos
accordou-se não se comprebenderem na
liberdade. em caso de guerra, permittida
aos navios dos conlraclantes dirigidos ao
porto da belligerante. - Vid. T7'at. com os
Estados Unidos da Ame1·ica. 12 Dezembro
1828, at·t. H.

- A um a quem se concedêra po r morte. o mei
soldo á sua mulher, denego u-se tença pe
dida.-Vid. Iles. 11 Julho 1829. (CoU. Nab.)
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OFFICIAES mililares: de Unha que passal'ao
para a 2.' linha antes do Dec. e Instr. ã
Dezembro 1822, que soldos vencerião de·
clarou-se. Lei 24 Selembro 1829.

- Regulárão-se suas promoções, e creou-se um
seu livro mestre. Dec. lnslr. 27 Novembro
1829.

- PaBamento de forragens e mais vencimentos a
dinheiro como passa a fazer-se, extindo o
commissariado. Dec. Instr. 29 Dezembro
1829, art. 18.

_ que tiverem de recolher-se aos seus corpos
ordenou-se que por mandado dos respec
tivos presidentes fossem recebidos nos pa
queles nacionaes. Circo 7 Janeiro 1830.
(Colt. Nub.)

fiscaes foi declarado não poderem accumular
as fun cções de juizes de paz e seus empre~a
dos nem (lfficiaes de quarteirão. Dec. 21
Janeiro 1830. Res. 25 Junho 1831, art. 2.

- militares no Maranhão injustamente suspensos
de seus postos e depois rein tegrados resol
veu-se com o serião pagos de seus soldos
atrasados. Provo 16 Fevereiro 1830. (CoU.
Nab.)

- Delerminou·se como serião-Ihes descontados.
conforme o Dec. 16 Maio 1821, pela decima
parte o meio soldo e emolumentos das res
pectivas patenles. Circo 9 Março 1830.
(CoU. Nab.)

quando requererem licença ao governo para
vir á côrte devem acompanhar os requeri
mentos as informações das respectivas au
toridades militares, sob pena de serem re
tardadas suas supplicas. Circo 27 Maio 1830.
(CoU. Nab.)-Vid. Ord. do dia 17 Deum
b7'O 1838, infi·a.

OFFIClAES militares: Soas ~tapes, e dos olli
ciaes inferiores. f!)rragens e ferragl:'DS ~

valor dos cavallos e equipamenlos. Cl)

medoria~ regulou-se como, e por que
reparlições serião pagas. elltlnclo o corn
missariado. Lei 2ú Novembro 1.830. arts..
h, 6, e de que officiaes seriãt> compo tos
os conselhos administrativos de corpos que
ainda (JS não tiverem. cumpre ao g~verflO

arbilrar. art. 8.

- Emprego de officiaes de estado m:lior genel':l 1
c do exercito em commissões ordinaria Oll.

eXlraordinarias não excederáõ ao absolula
menle indispensavel. Lei 24 Novembro
1830, art. 6.

e inreri~res desnecess31'ios foi o governo aum
risada para licenciar com vencimento «1e
tempo e meio soldo. Lei 2!! Novembro c3t.
art. 7. Lei 30 Agosto 1b31 art. H. Lei 25
Agosto i832, art. 10. Lei 2t.° 22 Agost
183.4. 3rt 3. Lei 14.0 26 A{!;oslo i835, ado
3. Lei 68. 28 Setembro 1837. ut. 6.

-
- Um injusta e arbitrariamente demlUido foi

mandado reintegrar. Dec. 11 Abril 1831
(Coll. Nab.) - Vid. Dec. 4.- 5.- 8 Julho 1831.
(CDU. cit.)

- Para execoção da Lei 2& Novembro supra no
meou-se commissão na côrte e mandárão-se
nomear nas provincias de exame de prete
rições. reformas. e lransferencias de corpos..
Circ.1.3 Abril 183i (CoU. Nab.); e Av. 2.
da me ma data. (CoU. cit.)-ViiJ• .Av. 2.
13 Outubro 1831. (CoiL lfah.) Av. 3.- iS
Oolnbro 1831. (CDU. cit.}

- Em observancia do art. 6 da Lei 2h Novembro
1830 determinou-se que nas provincias
de 1.' ordem. excepto Minas. Maranhão e
Goyaz. houvesse duus ajudantes de ordens
dos commaodantes de armas. de patente alé
capitão; e nas outras 11m de palente de su
balterno; e que os officiaes generae:> teobão
um ajudante de ordens de pessoa, e que não
haja officiaes empregadlls ás ordens. Av. 9
Maio!831. (Repert. Cunho Mat.Officialn. o 2.)
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OFFICIAES milifares: excitou-se a observancia
do Si. do Alv. 26 Novembro 1801 a
~es~cito dos inff'riores que resistirem ás
Justiças 00 seus officiaes. ou tirarem pre
sos do ,poder dos mesmos. OlI. circular 6
.Junho 1831.

- para receberem soldo basta que apresentem as
patentes registradas e referendadas a6m de
!ie lhes abrir assentamento. Provo 15 Junho
183t.-Vid. AD. 24 Novemhro 1834. intra.

• - que obtiverão graduações concedidas como
~im.ples honras. não podem com erlas pre
JudIcar os ofliclaes que tiverem maior anti
guidade.-Vid. Ru. em D~. 6.° 8 Julho
f831. (CoU. Na6.)-Vid. Res. 18 Fevereim
183.4, intra.

- De quaes mandoll a camara dos deputados
f?er honrosa menção na .acta pelo uffere
Cimento de se~s serviços. - Vid• .dv. 2.- 17
Julho 18U. (CDU. Nab.) Av. 1.° 6.- i8 dito.
(CoU. tit.) .

--~------
S:"' desligados de corpos na côrte: mandou-se dos

qoe voluntariamente concorressem formar
um corpo para pre!ltar serviços na actuali
dade. Av. f1.- 17 Julho 18l\1. (Coil. Nab.)
Vid. AD. 8.0 28 Julho 1831. (Coll. cit.) Av.
1.- 18 Agosto 1831 (CoU. cit.); furão elo
giados. Av. 6.° 22 Agosto 1831. (CoU. cit.)
Vid. mais .lo. 2.- 7 Olltubro 1831. (CoU.
eit.) Av. 1.- 8 dito. (CoU. cit.) A. 8.- L2 dito.
(CoU. cit.) Ord. do dia 12 Dezembro 1831.
(CoU. cit.)

- forão as roDeias mllnicipaes autonsadas para
r-evistar DO caso de se tornarem suspeitos,
trazendo :rrmas que não fossem de seu uni
forme, aliás não. Instr. 24 Julho 1831, art.
3. (CoU. Nab.)

- nos crimes policiaes declarou-se estarem subo
jeitos ás leis e autoridades policiaes como
outros quaesquer cidadãos. sendo em taes
casos presos pelas patrulhas â oreiem da
respectiva autoridade policial, e conduzi·
elos ou á presença desta, ou á cadêa desti·
nada ~8ra presos semelhantes. Av. 3.- 28
.Julho 1831. (Coll. Nab.)

OFFICIAES militares estrangeiros não se podem
de.o.lro do Imperio coosiderar em seM'iço
mIlllar para que lhes seja permillido o uso
de armas contra o disposlo no Cod. Cri lD.

art. 298. Av. 2.- 29 Julho 1.831. (CoU•
Nab.)

reformados são dispensados do serviço das
guardas uacionaes, não obstante o alista
mento; se assim o requerem. Lei 18 Agosto
lS31, art. 27, S !.-Vid. Res. 25 Outuhro
1832, art. 7; nenhum officia! em actividade
poderá ser nomeado commandante ou om
eia} da guarda nacional, art. 64; na 1.· or
ganisação podião ser Dameados officiaes
della os do exerci lo quer activos quer reror
madus, art. 132; os reformados recebiã()
durante o serviço que fizessem não só lIS

pensões e suldos como os dos poslos que oe
copassem. art. 133.-Vid. Lei 602. 19 Se
temhro 1.850, intra.

- Aos ~nreriores ~e corpos dissolvidos qoe se
qUlzessem retIrar para suas provincias foi o
a;overno aulorisado a pagar passagem para
as provincias que escolhessem, ou etape.
emquanlo fusse conveniente. Res. 22Agosto
1831, art. 3.

- e inferiores: foi o governo autorisado para
confirmar nos postos os que Dão tivessem
obtido confirmação. por comrnQções po
liticas, conservado direito ás viuvas dos sen
tenciados por commissões mililares. Res.
i3 Setembro IM31. - Vid. ~.,. 10. 0 18 Oll
tubro 1831 (CDU. Nab.) e Lei110, 26 Maio
iMO. art. 6, S i8. in{ra.

- Péla exLiDcção das milícias os majores e a jo
dantes deJ1as mandou-se que entrassem o a
escala das antiguidades com os das provi Q 

cias, etc. Circo 2! Agosto 1831.

- regulou·se a fórma dos mappas semeslraes. Ay.
circular 27 Setembro 183t.-Vid. Circo 29
Janeiro 1833. intra.

-- (L. 30 Agosto 1831. art. U.) Declarou -se que
as licenças de que trata s6 poderião 5 er co n
cedidas pela -secretaria da guerra. A, . 3.· 27
Setembro 1831, S 4. (CoIt. Na6.)
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aFFlCIAES militares: Sobre o levantamento do
corpo de artilharia da marinha para não
ser retirado da capital nm seu capitão.
Vid. Av. 1.°2.• 3.° e Off. 7. Av. 1.· 3.° 4.°
5.· 7.· de 8. Av. 9.· 10. Av. 4.° 6." de 1l.
Dec. 2.· Av. h.· 8.° de 12. Av. 1.0 de 16.
A". 1.. 2.° 3.· 6.° 6. o de 17 Outubro ·lS3f.
(Coll. Nab.)

_ Conselho de guerra concedeu-se a omeial por
ler sido em ordem do dia declarado menos
arreclo à aclual ordem de cousas. Av. 5.0 26
OULubro 1831. (CoLt. Nab.)

- do estado maior devem residir na côrte, e por
isso os que eslivessem fóra della mandou-se
qoe se recolhessem. ou aliás serião conside
rados com licença, vencendo metade do
soldo. - Vid. Av. 4.° 29 Oulllbro 18H.
(CoU. Nllb.)-Vid. Áv. 2 Maio 1849, infra.

- ficãrão sendo os natnraes ou domiciliarios da
Cisplalio'l, que adherirão à causa do Brasil.
cWlservando-se no exercito, quando a pro
nncia se separou do lmperio em virtude
aa convençào de 27 Agosto 1828, e com
direilo aos seus vencimentos. Res. 31 Ou
tubro 1831.

- ele 1.· linha sem corpos e não addidos ao
corpo de officiaes yolnotarios da patrin
mandon-se fossem compeli idos a servir nas
~uardas mooicípaes. Av. 3.° 8 Novembro
1831. (CoU. Nab.)

- Aos que fossem em serviço mandou-se fossem"
abonadas coml'dorias. Provo 14 Novembro
1831. (CoU. Nab.)

- Mandou-se que as tabellas dos orçalDento-s
c:ootivessem lista nominal dos existentes no
Imperio com declaração das suns COlD

missões em cada província, gratificações e
soldos pagos ou não. Lei 15 Novembro 1831,
art. 22.

- do estado maior general mais antigos e de
maior graduação que o omcial que tOr com
mandante de armas devem a este subol'di
Dação e obediencia, e porque.-Vid. AI1.
.. - SDeumbro 183t. (eoil. Nab.) -Vid. Rr:s.
"i8 Fwereiro 18M, ;nfra:#

OFFICIAES militares: Regulou-se a fôrma e
escripturação dos livros meslres dos cor
pos. Dec. lnstr. 6 de De7.embro 1831.
Vid. Dec. Instr. 72, li Abril 18la1. infra.

til

- (L. 18 Agosto 1831, art. 27.) Dec1arou-seestar
nelJa coroprehendido um alferes reformado
da otincla imperial guarda de honra. Av.
4." 16 Dezembro 1831. (CoU. Nah).

- dos corpos extinclos. que fic4rão avulsos ti
verão or~anisação, e qual em classes, e uni
forme. Dec. lnstr. 31 Janeiro 1832.-Vid~

Lei 2ã Agosto 1832, art. 7. etc. infra.

- dos c~rpos podem ser recebidos nos hospitaes
reglmentaes. e como perdendo metade do
soldo.- Vid. Hospítaes. Dec. Reg. 17 Feve
reiro 1832. art. 11. Dec. Reg. 9 Dez.embro
1833, art. 35, 48, 73.

- alomnos da extlncta academia militar como se
mandouclassificar.-Vid. Academia Militar.
Dec. Estal. 9 Março B32, art. 58 a 62.
Vid. Dec. Est. 22 Outubro 1833, art. 148
II 153.

- como serião pagos de seus vencimentos e van-
l:sgens, etc.-Vid. Pagadorias. Dec. Reg.
i.o 10 AbriJ 1832, arts. 5, 6, 1.1, 17 18 a
20, 28, 30, 34, 36. Reg. 2. o da mesma data.
art. 5. derog. pelo Reg. 119, 29 Janeiro
1842. - Vid. Dec. Reg. 378, 1.4 Agosto
i84la, infra.

- reformados percebem os respectivos venci
mentos, não obslante exercerem qualquer
oulro emprego. Ord. 16 Maio 1832.

avulsos ficárão sendo os do estado maior que
restassem da organisação de seus corpos. Lei
25 Agosto 1832, art. 7, para cuja execução.
Dec• .& Janeiro 1833. Circo 29 dito.

(L. 30 Agosto 1831, art. 11.) Facultou-se aos
presidentes conceder taes licenças. Circo 28
Agosto 1832.
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OFFICIAES militares avulsos pE'rmillio-se fos
sem, e como, e quando emprq;ados no
corpo de artilllClria de marillha. Lei 29
Agosto 1832, 'Irt. !J, conservo pela Lei
31.° 26 Agosto 1833, art. 5.

.
qnaes drverião ter as secrptClrias dos com

mandos de arlllas do Rio de J;,oei,'o e Bahia
conforme o IIrt. 19 Lpi 2A Oulubro 1832.
Dec. 1.4 Novembro 1832.

em commissão I1flS gllardCls nacionaes ou mu
nicipaes qllaE'squer maiorias ou ~raliflcações

que acculUllletn serão pa~as pela repartição
cumpetente e nâo pf'la da guerra. \.iI'C. 7
Dezembro 1832. Av. 31 Outubro 1833.

Alterações se fizp.rão f1 forma de seus mappas
semestrCles ord nCldns pela Circo 27 Setem
bro 18;\ I. Circo 29 J;,neiro 1833.-Vid.
Ci,'c. 3. ° 10 J anei7'o 1tl.&3, in{ra.

de comportamento escandaloso por immora
lidade e lmubordinaçâo mandou'secorriglr,
e corno. p"nno-se ero pr;Jtica artigos juntos
ao-Av. 27 Fevereiro 1833.

- e inferiores panem obter licenças, ainda de
fa\or. do presidentes de provincia, não dos
cümmandantes de armas. Av. 13 Julho
1833.

os rendimenlos de meios soldos de suas pa
lentes e conlribuições de monte-pio l1cárão
perl ncel1~ á receila p;eral do Imperio.
Lei 58, 8 Outubro 1 33, art. 31, § 14, e bem
assim os soldos, S22.

gradunclos gozão simplesmente das honras dos
postos sem terem clireilo aos soldos dos
mesmos postos em que são p;r;,dllHdos; mas
t.em o commando sllbre os alUciaes de me
norf', graduaçlHls ou poslos, Re~. 18 Feve
reiro 183!J. (llepe7't, Cunho 11'1 at. Graduação
n.O 4.)

militarmente pre os não tem direito para re
querer habeas C01'pus. Av. 19 Fevereiro
183.&.

OFFICIAES militares não podem ser cumula
tivamente professores em academias. OU

empre{;ados civis. Av. 12 Março 1834.

para requere~em reforma ordenou-se que
apresentassem alteslado de junta de sande.
Av. 17 Abril 183.&.

sendo sentenciados pelo jury, ordenou-se fosse
participado á secretaria respectiva. Av. 24
Abri] 1834.

- militares. É-lhes permiltido o uso de qualquer
industria Iltil e honesta. Lei 37, 1 Outubro
1834, art. 3. - Vid. Cod. Com., arl. 2. etc.
~~. .

Sobro as suas promoções incumbe aoS presi
denles de provincia dar parecer. Lei 38. ~
Ou tubro 183A, art. 5, § 13.

p ara receberem soldo declarou-se não ser ne
cessa rio apre entarem palenles. Av. 24 No
vembro 18M. Ord. 5 Dezembro 18M.

sen teneiados a perder o poslo e depois perào'll
dos e reintegrados cantão antiguidade lIa
data do perdão. Provo 12 Janeiro 1835.

quando são julgados desertores. e como p1l
nidos. Res. 1.0 26 Maio 1835.

A concessão de homenagem aos militarmen
presos incumbe á prudencia dos comman
dantes de armas. AV. 20 Junho 1835.

- avulsos mandou-se podessem entrar Das va~
de certos corpos. Lei 1..&.0 26 Agoslo 18~
art. 2.

e soldados que tendo baixa fôrem readmillidOlt
ao serviço conlão o lempo anterior. Prov. '3
Dezembro 1835.
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OFFICIAES militares que em S. Pedro (durante
a suspensão de garantias decretada) não
se reunissem a chamado do governo ás
forças legaes perdião as palenles e venci
menlos.- Vid. Lei áO, 1.1 OLttab,'o 1836,
art. 3.

- que no Rio Grande do Sul fizessem serviços
relevantes foi o governo au torisado a promo
ver, e como. Res. 43,1.5 Outubro 1836.

- (Dcc. 31 Janeiro 32) avulsos ordenou-que se
não alterasse o uniforme marcado. Av. 21
Oulubro 1836.

- residindo com licença fóra do lmperio recebem
soldos, apresentando certidão de vida e pres
tando fiança, e como. Av. 16 Nuvembro,
Circo 10 Dezembro 1836.-Vid. Cire. 319,
fi. Outubro 1.84.1, intra.

;-i nhabeis podem os presidentes de provincia
propôr para reforma, independente de re
querimento, porque o Alv. 16 Dezembro
1790 o não exige. Av. 9 Dezembro 1836.

- Declarou-se não haver lei 'que determinasse
fossem empregados ás ordens dos presi
dentes. Circo 14 Dezembro 1836.

- avulsos ordenou-se que se apresentassem nas
mostras mensaes aos respectivos comman
danles de classes. Av. Circo 2 Janeiro 1837.

- avulsos nas provincias ordenou-se que fossem
inslructores da guarda nacional por desta
camento. Av. Circo 2 Janeiro 1837.

- que fallecerem na côrte devem os juizes de
paz communicar aos commandanles de ar
mas. 2Av. 23 Janeiro 1837; e tambeLD na
provincia do Rio de Janeiro. Av. 1.4 Julho
1837. Av. 1.8 dito. Av. 30 Agosto 1848.
(Cor. !;lere. 258 Sltppl.); O mesmo ordenllu
se aos subdelegados na côrte. Av. 26 No
'tembro 184á.. (Jom. 328.)

OFFICIA ES militares pobrps que Callererem na
côrle sfio E'nlerraclns á cllsta do quartel
~pneraJ. Ord. do c1ia 17 Fl"verpiro 1837.
(Jom. 39.)- Vid. Av. 5 Fel'el'eil'o 1~5J,

infra.

em S. Paulo empre~adosem estabelecimpnlos
mililares permillio se que IIS;.lSSpm de far
damento á ligeira, e qU<l1. Av. 1.°22 Feve
reiro 1837.

- no Rio Grandedo Norle l'mprl"p;arlos na guarda
nacioBal ou mllnicipal 'Iuando cn>tmados
ao sprviço do exercilo devem preferi lo; e
ainda servindo de inslruclOrp5 ou majures
de lt-'gião da gU3rcla nacional, uSflrãõ rle seus
respectivos uniformes. Av. 2.0 22 Fevereiro
1837.

- conforme a Circo de 6 Abril 183~ nos conse
lhos de guerra nunca SI' dpvell1 aprpsentar á
paisana. Ord. do dia 328, 10 Março 1837.
(Jorn. 58.)

dos corpos arregiment"do devem usar de
bigodes, reVI'g". a Purt. (j Dezembro 1831~

Ord. do dia 8 Julho 1837. lJom. 150.)

- cODforme~ Ord. do dia 13 Maio 1833 não devem
ir ao ministro e ao (IUdrlC\ ~en'Hal para
objecto de serviço, á pai nna. ÜI·d. do dia
21 SeteLDbro 1837. (Jom. 210)

- que partissem em serviço para a provincia de
S. Pedro do Sul dec!:troll- e poc1l'rem deixar
a suas familias a partI' que qllizpssem de
sens vencimento .Av. 25 Sdelllbro 18:P.
Vid. Circo 325, 13 Outubro 1841, infra.

- idoneo's para o serviço: c1elles se m(lndol1, e
como formar quadro. Lpi .&1, ~O ' trmbro
18~8; para cuja execução. H.e.g. 22. 0 9 Ou
tubro 1838; prorog'l ria autorisação alé co
meço do exercicio de HH l a iS/d. Lei 1li4,
26 SelelIlbro 18ltO. art. 13.-Vid. Av. 3ál,
6 Dezembro 18~C infra.
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OFFICIAES

OFFICIAES militares: Foi o governo auLorisado
para conceder a gralificação da 3.' parte
do soldo além dos mais vencimentos aos
que activamente servissem em qualquer
ponto do Imperio em que a ordem pu
hlica fosse alLerada, ou encarregados de
commissões imporlantes. Lei 42, 20 Se
tembro 1838, 3rt. IJ. Lei 149, 27 Agoslo
1840, arl. 4. Res. 642,21 Maio 1850, art. 6.

- quando tiverem de requerer devem fazê-lo
conforme o Av. 3 Março 1812. Ord. do dia
17 Dezembro 1838. (Jom.283.)

- Especialmente dos que morrerem os filhos tem
preferencia, e como para aluIDnos internos
da academia de marin'ha.- Vide Academia,
etc. Re~. 27.° 31 Janeiro 1839, art. h. Dec.
Estat. 686,19 Fevereiro 18IJ9, arte 3.

quaes e em qne numero forão declarados ne
cessarias nos diversos corpos, pela novll
organisação decretada ao exercito do Bra
sil.-Vid. Exe7'cito. DeG. 30.· 22 Fevereiro
1839.

avulsos declarárão-se extinctos; e deu-se des
tino aos livros respectivos. Av. 6 Março 1839.
(Jom. 63.)

- e quaes para receber soldos nas pagadorias
devem apresentar os recibos rubricados pelo
commandante de armas. Av. 12 Junho
18M). (Jont. 133.) Av. 21 dito. (JOnt. lhO.)

nenhuns se podem relirar da côrte sem no
passaporte terem o-cump1'a-.~e-do com
mandante das armas. Av. 12 Novembro
1839. (J01'll. 275.)-Vid. 2 Av. 1 Feve7'eil'o
1848, inr'a, e Av. 19 Dezembro 1848 (lJiar.
7976); e Av. 27 Ab7"il 1849. (Diar. 8118.)

- e inferiores na côrte ordenou-se não andassem
á paisana nos quarteis. Av. 11 Janeiro 1840.
(Jorn.13.)

Estabeleceu-se no arsenal de guerra da côrte
um coLlegio para os filhos necessitados dos
capitães e officiaes suLa1temos. Dec. Estat.
42, 11 Março 18.40.

OFFICIAES militares: quaes devem ir para o
asylo de invalidos. 6 com quo vanlagenf.
Av. 28 Março 1.8.&0. (Jorn.91.)

comprehendidos na Res. de 13 Sl"lembn
1831 tiverão consignação de fundos p~n

pag:Jmenlo. Lei .&0, 26 Maio 1840, acto 6.
S 18.

altc7'es alutnnos com que direitos e vantngeos.,
c quando podem ser promovidos os alumnos
approvados da escula militaI'. - Vid. Esc(Ji4
Milita7'. Lei U9, 27 Agosto 1.840, arte 7.

Foi aulorisado o general em chefe do exercito
do Sul para conferir no campo da batalha.
e como a gradullção do posto immediata
até major aos úfficiaes que se fizessem n.}
laveis por feitos de dislincto valor. Dec. 70.
30 Março 1841.

Ordenou-se creação de livro mestre para ma
tricula de todos, e como regulada. Dec.
lnstr. 72, 3 Abril i84f. Re~. ii2, 2%
Dezembro 18M. art. ú. Av.lnstr. 1'29. 13
Dezembro 18IJ2.- Vide Dcc. Pl. 350, 2CJ
AbTil 18úh, aTt. 6, elc. infra.

Foi-lhes, e como encarre!!:ado recrutamento
.para o exercito. - Vide Recmtarnento. Dec.
lnslr. 73, 6 Abril 18.&1.

Delerminou-se poderem ser nomeados officiaes
da secretaria de eslado dos negocios da
guerra. Dec. PI. í5, 26 Maio 1841.. 3rt. 7.e
ser chamados bem como 05 inferiores pua
coadjuv~r, e quando trabalhos, art. 8.

Ordenou-se que nenhum pagamento de soldos
s efizesse senão á visla das resIJeclivas gui~ç
que se não pagassem soldos adiantados.
excepto por occasião de marchas; e que se
não abonassem gratIficações indevidas.
nem quando requerida depois de findo o
serviço por que fôrem pedidas. Dec. 7~. '2&
Junho 18U; decl. por Circo 26 NoveliJbr~

1846. (Gaz. Olf. 82, vol. t.)
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OFFICIAES militares entr3dos em rebellião e
amnisliados, para receberem alrasados sus
pensos por aquelle delicto, não contão o
tempo decorrido desde que desertárão para
a rebellião, até que se lhes fez elIectiva a
amnistia. Res. j 9 Fevereiro 18U em Av.
313, 7 Ag;osto 1841. - Vid. Av. 31.0 30
Mm'ço 1842, infra.

- declarou-se que só vencerião gralificações e
vantagens de campanha quando se achas
sem effectivamente nella em corpos. Av.
28 Agosto 1841. (Jom. 225.)

- honorarios do exercito: designárão-se seus
uniformes. Dec. 95, 13 Setembro 1841.
Vid. Dee. 168,14 Maio 1842, infm.

em regra geral serão pagos de soldos nas. pro
vincias em que se acharem. Av. 13 Setem
bro 1841. (Jom.236.)

o- quando marcharem levaráõ guia para paga
mento; senão, ser-Ihes-ha remetlida pelo
primeiro correio. Circo 318, 22 Setembro
~&H.

- empregados no serviço da guarda nacional
que vencimentos perceberáõ. Dec. 99, i
Outubro 1841.

- Ordenou-se que se não pagassem aos procu
radores os seus soldos, sem apresentarem
certidões de vida, probibida a fiança até
aqui admiltida, excepluados quaes. Circo
319, 4 Outubro 18hí.-Vid. Ord. 21 Ou
tltbl'o 1843, infra.

- Ordenou-se que nenhum podesse deixar a
suas familias mais do que os seus respec
tivos soldos quanto ao futuro; e quanto
ao preterito que se continuasse a pagar só
mente as quantias cedidas na parte r.espec
tiva aos soldos. Circo 325, 13 Outubro
1841.- Vid. Cire. 1.1.0 21 Ma7'ço 1843,
infra.

IV

OFFICIAES militares: recebem mensal e não
trimensalmente seus soldos. Av. 3 Novem
bro 1.841. (Jam. 285.) Av. fi dilo. (Jorn.
289.)

- invalidos podem, e como. e com que venci
mentos ser recebidos no respectivo asylo na
côrte. Res. 244, 30 Novemhro 18..&1, art.
3.5.

Elevárão-se seus soldos, gratificações e come·
dorias. Res. 260, 1 Dezembro 18&1.-Vid.
Du. Instr. 263, lO Janeiro 1843". infra.

Vencimentos abusivos de etape, gratificações.
f~Hagens. ~ralificaçào addicional, e de La
classe mandárão-se cessar em Sergipe. Av.
338, 3 Dezp.mbro :l84i; e de comedorias
de emharque, gratificação addicionaJ, ~a

tificações e forragens. Av. 339, 4 Dezembro
!841; ma~dou-se cessar gralificação addi
ciona] iJlegal no Para e mais províncias aos
que a ella não tinhão direito. Circo 340, 6
Dezembro 1841. - Vid. Circo "27 Outltbro
1.81&5, infra. . -

Nomeou-se commissão para qualificar os que
deverião ficar pertencendo ao qnadro do
exercito. Av. Mi, 6 Dezembro i8,&f.-Vid.
Dee. 159. 25 Abril 1.8,&2, illfra.

reformados empl'egados no serviço das guar
das naciooaes não são c:omprehendídos na
tabella de soldos da Lei 260. Circo 3M. 10
Dezembro 18.4f.-Vid. .h. 27.· 29 Março
1.-842. infra.

- reformados mapdou-s~ contractar, e com que
vanlagens, para batalhões de linha. Circo
15 Dezembro 1841. (Jom. 325.)

ás ot;dens de presidente de provincia não tem
~ratificação add;cional. Al_ i7 Dezembro
18M. (J07'11. 328.) Ord. 26 Abril 1M3.
(Jom. 121.) .

6
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OFFICIAES militares: Liquidação de seus ser
v1ÇOS, antiguidades. e promoções incumbe
á 2.' secção da secrelaria da gllerra. Reg.
112, 22 Dezembro 1841. arte .4. Officiaes
avulsos serão preferidos por officiaes e
amanuenses da 2.' e 3.a secção arl. 6.

- não podem ser commandado5 por officiaes de
corpos policiaes. Av. 3.° 7·Jaueiro 1842.

- ainda que superiores em graduação aos que
fôrem commandanles de arlDas; não os
podem commandar. Av. 4.°7 Janeiro 18h2.

- Nos corpos interinamente commandados por
majores serrirá de mandante o capiLão
mais antigo, deixando este o com mando da
companhia ao immedia lo que lhe fôr infe
rior. Av.l5.0 15 Fevereiro 18.42.

- podem passar os altestados que lhes fÔl'em re·
queridos, sem dependencia de deôpacbo da
secretaria de estado. Av. 16.° 1.'5 Fevereiro
1842.

- não pôde accomuTar duas gratificações. Av.
26.o 26 Março 1842.

- reformados empregados em serviço da exer
cilo: quaes seus vencimentos, e por que
maneira abon3dos quando elliprc~ados nos
corpos da guarda nacional, suspendendo-se
o soldo de reformados aos que servissem
como eIfectivos. Av. 27.° 29 Marco 18.&2,
S2, 3. - Vitl. Av. 32, 1. Abril tS[12, 68,
23 Maio 18!2, intra.

- reformados que estiverão ao serviço de rebelo
lião, ainda quando amnisliados, não lem
direito a soldos durante o lempa em que
neHa estiverão. Av~ 31. 0 30 Marco 1842.
Vide Res. 18 Abril 18!i2, infl"a~ •

- reformados em serviço activo do exercito que
soldos e gralificações vencem, e com que
excepções, e porque, e como, S 1; que
elapes os que marcharem em fierviço, e
com que condições, S2; e quaes os que
commandão deslacamento. Av. 32, 1 Abril
1842.

OFFICIAES militares amnistiaclo~-não lem direilo
aos soldos pelo lempo qu ...:c 'illsi 10samenLe
eslil'ert'm ausenLes, e só depOIS de ..If~cliva
amni.tia; nem os descrlor ...s perJuados.
Rc. 18 Abril18~2. (Jom. 136.) Av. 48,
28 Abril 18~2.

deslacados: mandou·se cessar o fornecimento
de sua. raçõps de etape, e dellas, e come
darias de ellllwrqlle ás mulheres de offi
ciaes. Av. 46, 25 Abril 1842.

Or:ranisnu·se o seu quadro. e como. Dec. 159,
25 Ahl'iI1842.-Vid. Dec. 251,28 Novem.
bro 18!,2.

- Soldo de capitão mandou-fie abonar ri um juiz
ue dir'eiLo auditor. Av. 49, 28 Abril 1842.
Av. 50, 6 Maio 1842.

- miliLares que desconto solfrem mensalmente
par:! a irmandade da Cruz dos militares.
Av. 2 Maio 18!J2. (Jorn. 126.)

- fixáriío-se os vencimentos a que tem direito
os officiaes mililares e civis, segundo as
commis'õe~ em que "e :lcharem empre
gados, e quaes. Av. 50,6 Maio 1842. -

- honoraril)s. Declarou·se como se devem in
lellder as ~ruduações a elles concedidas.
Dec. 168, 14 Maio 1842. .

que apresenlarem recibos em duplicata para
pagamento de soldos. são processaJos C01'

reccionalmenle. Av. 55,56,17 Maio i8~2.

Quando laes recibos apparecCl'em Da pa"'a-
d

. r-
ona remellem-se ao commandanle das

armas Jlara O dilo fim. Res. 17 Maio 1842.
(Jorn. 13~.)

Ordenou-se observancia das leis sobre sens
tra\amenlos. Av. 20 Maio 1842. (Jom. 147.)
Provo 29 Agoslo 1842. (Jom. 273.)-Vid.
Av. Circo 3 Fevereiro 18!J8, in{ra.
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OFFIClA ES militares reformados emprep:ados
eITectivaml'nte quer no serviçe, do exer
cito, quer nos curpos destacados da l'inarda
nacional de que vencimentos são abonados.
Av. 58, 23 Maio 18!l2.

cadetes rpcpberáõ comedorias pelas pag:ado
rias; cr,mo terão passaf!;em nos vapores da
companhia de paquetes. Dec. Instr. 186, 20
Junh-o 1842, art. 6, 7.

qu e servirem no corpo municipal da côrte
quando lerão direito a palente honoral'ia.
ar!. 7; podem fazer, e quando parte do con
selbo pereDlptol'io para jul~ar réoscio corpo,
art. 78. Dec. Reg. 191, 1 Julho 18.42.

- Dêclarou-se como findo o anno de exercicio
se lbe' deverá p~gar o soldo e mais veuci
menlos que se lhes ficar devendo. Circo 1.0.&.
3 Setembro 1.842.

Determinou-se que findo o prazo marcado
para a duração dos cavallos abonaoos con
forme o S 18. Dec. 5 Oezembro 1810. se
nrlo abone nova remonta, nem quando
dentro daqoelle teobão outro exercicio. a
qne se deva semelhante abono. Circo 105,5
Setembro 1842.

- que passarem da guarda nacional, ou corpos
poJiciaes, ou de permanenles, e os de 2.
linua em identicas cil'cumstancias como, e
quando devem contar o lempo de serviço e
antiguidade para poslos. Provo 26 Setem
bro 1842. (Jorn. 273.)

- para receberem soldos, etc. na pagadoria
devem lipresenlar-se com uniformes nos
dias desi~nados, aliás não serão admittidos.
Circo 122, 31 Outubro 18!l2.

Approvou.se a qualificação dos elfeclivos que
Jjc~rão constituindo o quadro do exercito.
conforme o Dec. 260, i Detembro 1841.
Dec. e Rei. 251, 28 Novembro 18.&2.

OFFICIAES militares: Seu:'! pagamentos de sol
dos de exercicios findos como se effecluaráõ.
Circo 21 Dezembro 18.&2. (Jorn. 21. 1843.)

diversos: mandou-seexecolar iostruccões sobre
seus soldos, gratificações, forrllge';s. elapes,.
cavalgaduras e bestas de hagagem. Dec.
Instr. 263. -10 Janeiro 1843, mandada exe
cutar quanto ao S 9. Tab. 28 Março 1825.
com limitação. Circo 101, 15 Dezembro
18!l3.-Vid. Circo 25 Nqr;em1Jro 1846. (60s.
Olf· 82, vol. 1); quanto ao arl. 6.-Vid.
O,'d.162, 26 Junho 1852, in{ra.

Deu-se formula rio para organisação de suas
informacões semestraes. Circo 3.0 10 JaneÍr.o
1843.~Vid. Cire.72, 20 Jullw 1846, in[r4.

de corpos e fortalezas: não se lhes aboná
gratificações de exercicio para que fôrem
nomeados, senão do dia em qoe no mesm.
entrarem, declarado o tempo que estiverem
doenles. Âv. 4. 0 16 Janeiro 1843.

Declararão-se qua65 as conlinencias, honras e
salvas, e guardas de honra devidas. PrOf_ e
Tab. 8.° 15 Fevereiro f843.

(Dec. 10 Janeiro t8U, arL 15.) Fixou-se in
Lcll1gencia marcando o maximo do que po
dem, quando marcharem, deixar a suas
famiJias. Circo H.o 21 Março 1843.

Reformado deve ser o encarregado da escrip
luração dos livros das praças de prel refor
madas para receberem soldo na côrte e pro
~incja do Rio de Janeiro. Al_ 24.- 17 Mail)
18&3.

- e não outro:'! devem ser os encarregado:'! de
armal.ens de artigos bellicos, e com que
vanlagens. sendo rerormados~ Ay.6 Julho
t8&3. (/orn. 195.)

militares, e inferiores: a suas mulheres se
não abona passagem nas barcas de vapor.
A~. 15 Julho 18!l3. (Jom. 19;;.)-Vid. Circo
176, 14 De~embro1847. infra.

6·
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OFFICIAES mililares: quando receberem soldo
na p;Jgadr~ria da côrte, devem nos recibos
declarar os corpos e províncias a que per
tencem. Ord. do dia n.o 220, 8 Agosto
181&3. (10m 209.)

'- graduados não tem como taes gratificação ad
dicional e de exércicio, que só pertencem
aos effectivos. Av. 9 Agosto 1.843. (larn.
24.4.)

quaes em falta dos do corpo municipal da côrte
fazem inlerrúgatorio a desertor da compa
nhia addida ao dilO corpo, que tenha praça
em corpo de linha. Pcov. 17 Agosto 1.843.
(10m. 265.)

- reformados empregados em fortalezas e arma
zens de artigos belJicos que vencimentos
percebem. Av. 22 Setembro 1843. (Jorn.
3l5.)

- reformados commandanles de pedestres: quaes
seus vendmenlos. Av. 22 Setembro 1843
(10m. 315.)

- superiores do dia como se devem fazer co
nhecer ás guardas. Ord. do dia 18 Outubro
i8A3. (Jorn. 279.)

- só recebem pa~men1o com certidões de vida
passadas pelos parochos ou subdelegados.
não pelas proprias partes. Ord. 21. Outubro
18.43. {Jom. 300.}-Vid• ..tv. 22 Maio 1349,
infra.

- reformados: seos vencimentos qoaes. e como
são escripturados. e porque. Ord. 31 00-
tubro 181&3. (10m. 306.) ;

- reformados: .fixoo-se a maneira porque se lhes
deve abonar soldo. qua"ndo chamados a ser
vico aclivo. Av. j 5. o 19 Fevereiro 1844. Av.
3 Março 1Bh7. (611%. Off. lU. flot. 1.) Av.
23 Março 1847. (Gatt. cito 174.)

OFFICIAES militare,; reformados: vista a Ord.
. 9 Outubro 1843, n.· 82, Dec. 16 Junho

1831, e Lei 20 Setembro 1838, as reformas
com soldo por inteiro concedidas a todos
que não fossem incluidos no quadro
são-no com lodos os elIeitos. Ord. 22 Fe
vereiro 18ft.4. (Jorn. 58.)

qqe da escola militar passarem para os corpos
do exercito como conlaráõ antiguidade. Res.
22. o 9 Março 18M.

Só os subalternos 1em gratificação por appre:
hensão de recrutas. Av. 18 Março 18M.
(Im·n. 9.4.)

Qoando em conselho de investigação se proce
der acerca de qualquer official apparecendo
involvido algum outro de patente superior á
do presidente, deve-se separadamente 1;0..;

nhecer em putro conselho composto de in
dividuos de superior ou igual graduação;
vogaes e presidente em conselho de muitos
réos devem ser superiores ou íguaes em gra
duação ao réo mais graduado; das 4 classes
do exercito quando concorrerem em COB

selho de guerra 00 outra commissão militar
precedem por suas graduações e antigui
dades, sem altenção ás classes; de 1. a ou 2. a

linha, ou reformados na guarda nacional
podem pelos commandantes de armas ser
requisitados ao governo para qualquer ser
viço militar; e bem assim os eífect.ivos ou
reformados empregados em commissões
geraes ou especiaes do governo. Res. 25. o

20 Março 18.44.

que seguirem em serviço para logar que diste
mais de 20 leguas tem orna besta de ba
gaKem e forragem para cerlo numero con
lado de dias. Av. 28 Março f811A. (10m. 95.)

- da h." classe que vencimentos tem em serviço
de destacamento. Av. 28.0 30 Marco 18M.
-Vid. Av. 21 laneiro 1845. (J~. Suppl.
51..)

- Matricula dé lodos os do quadro do exercito·
incumbe. e como á 2." secção da secretaria
da guerra. Dec. PI. 350. 20 Abril 184ft..
art. 6 a 10.
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OFFICIAES militares aposentados e reformados
pagão por inteiro o imposlo, conforme o
S 4~ Tab. da Lei 30 Novembro 1.8~1, e
S 3 das advertencias. Ord. 31. o 23 Abril
1844.

- das tres 1." classes do exercito não podem os
presidentes de provincia licenciar para irem
residir em oulras, sem autorisação da se
cretaria da guerra; aos da 4.' sim em casos
de reconhecida necessidade. Av. 26 Junho
1844 (lorn. 179); exp!. por Av. 3 Abril
18A7. (Gaz. O/f. 178, vol. 1.)

- Enviou-se aos presidentes de provincia modelo
para por elle se escreverem as fés de oOlcio.
Circo 28 Junho 1844. (Jorn. 181.)

-Enviou-se aviso da guerra de 8 Junho para
remover embaraços possiveis na execução
do Dec. 349, de 20 Abril ultimo relativo
aos vencimentos dos oOlciaes qoe iodo em
commissão deixão soldos a suas familias.
Circo 3 Julho 184.A. (Jorn. 186.)

- Mandou-se executar instrucções regolando
suas pagadorias nas provincias. Dec. Inslr.
378,14 Agosto 18!J4.-Vid. Av.lnsh'. 1.0
4 laneiro 18A9, infra.

- Mandou-se que lodos que marchassem em des
tacamento, 011 de mudança para oulra pro
"incia fossem acompanhados das suas fés de
olicio. Circo 30 Agnslo 1~44. (Jom. 244.)
Av. 23 Oulubro 1844. (Jorn. 302.)

- Regulou-se como seria descontada nos venci
mentos de um capitão reformado quantia
que devia ao cofre do corpo municipal da
côrte. Av. i3 Setembro 1844. (Jom.252.)

- Declarou-se que um tenenle-coronel reformado
que commandava companhia prol'isoria de
linha niio linba direito. e porque á gratifi
cação de exercicio de 28 Março 1.825. Av.
80, 16 Setembro 1844.

OFFICIAES militares que de Malto Grosso vierem
á côrte, além dos 3 mezes adiantados de
sold?, recebem a importancia de um car
gueiro e tantos dias de forragem quantos
os orçados. Av. 17 Setembro 1844. (/orn.
257.)-Vid. Ali. 10 Dezembro 1844, infra.

- reformados empregados em companhia de
pedestras: com elles se procede como si em
servico não do exercilo. conforme a Circo 19
Feve~eiro1844. Av. 81,19 Selembro 1844.

quando obtiverem .empregos ou mercês pela
secretària do Imperio, communica-se em.
relações á secretaria da guerra para se lan
çarem em observação no livro de rep;istrlJ
geral dos oOlciaes. Av. 15 Novembro 18.44••
(Jorn. 31ft.)

ordenou-se ao presidente de S. Pedro do Sul
não consentisse que fossem residir em
oulras provincias, senão por molivo ur
gente, cornmunicando-se á secretaria da
guerra. Av.26 Novembro 18.&4. (Jorn. 327.)

- que de Minas Gemes tinhão de marchar para
Matto Grosso mandou-se fo sem abonados
com ajuda de custo de 200:/1) rs. e soldo alé
6 mezes adianlados. A.v. 10 Dezembro 1844.
(Jom.340.)

militares reformados presos por crimes, pelos
quaes devão ser processados. tem direi lo a
soldo inteiro conforme aRes. 9 Agoslo 1843.
Av. 11 Janeiro i8~5. (10m. Sappl. 30.)

- reformados doentes são recebidos no hospital
da côrte independente de despacho. Av. 1.4
Janeiro 1845. (Jom. Suppl. 30.)

- logo que enlrare"m para o hospital militar com
munica-se á pagadoria das tropas. Av. 22 J a
neiro 18!l5. (10m. Sappl. 51.)

de 3.' classe: capitão não p9de passar a major
de batalhão de guardas nacionaes em desta
camento , devendo apenas ser considerado
mandante: prohibio-se nomeação de offi
ciaes por cornmissão. Av. 17 Fevereiro
18115. (10m. 75.) Av. 25 Fevereiro 18A5.
(10m. Suppl. 84.)
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OFFICIAES mililares: Seus recibos não pagão
se11o. Av. 20. 0 19 Fevereiro 18.45.

Foi autorlsado, e como o governo para tomar
em consideracão as reclamacões dos officiaes,
em conseque'ncia da exec~ção da Lei 260,
1 Delembro 18.&.1. Res. 340, 26 Fevereiro
18á5.-Vid. DeG. 21 Agosto 18.45. (Jom.
257.)

As licenças concedidas aos de artilharia para
estudar na escola mi-litnr não os isenlão de
comparecer nos exercicios praticas. Av. 4
Março 184-5. (StLppl. no Jom. 97.)

Deu-se esclarecimento ao Av. 15 Fevereiro
ultimo, sobre notar-se na relação dos ins
peccionados o tempo rle serviço que cada
um tivesse. Av. 2. 0 4 Março 13h5. (StLppl.
ao Jom. 97.)

encarregados de escripturação militar: auto
risou-se nomeação com as vantagens da 2. a

classe do estado maior. Av. 3. 0 h Março
1845. (StLppl. ao Jom. 97.)

em campanha: declarou-se que. seus venci
mentos não erão subjeitos ao imposto da
Lei. Orçamento vi~ente art. 23, § 2. Av. 6
Março 18.&5. (Suppl. ao Jom. 97.) Av. 17
dito. (Suppl. ao Jom. 109.)

- licenciados para frequentarem escola militar
ficão subjeilos, não ao serviço ardina rio de
escala, mas ao de marcha 011 qualquer
oulro extraordinario. Av. 10 Mdrço 1845.
(Suppl. ao Jom. 99.)

As inspecções deveráõ declarar si se achão
ou não capazes de todo o serviço de paz e
guerra. Av. 8 Abril 18.&5. (Jorn. 132.)
Vid. Circo 30 OUtUb,'O 184-6; infra.

reformados não pagão se110 dos seus titulas.
Ord. 60, 5 Junho 1845.

OFFICIAES militares: quaes devem ser nomeados
para membros das juntas de lustiça mi
litar. Dec. !I19, 26 Junho 18!15.

Declarou-se o modo por que se deveria pro
ce der com os da 3. a e 4. a classe e extincla
2.' linha, a quem aproveitou a amni ,tia do
Dec. 14 Março 18.44. Dec. 420, 26 Junho
1845.

Declarou-se que os presidentes de provincia
não podem conceder-lhes licença por mais
de 3 mezes, e só com o vencimenlo de meio
soldo. Av. Circo 103, 25 Setembro 1845;
explicado por Av. 43, 16 Maio 18á6.

da 2.· e 4.' classe devem ser os comman
dantes e ajudanles das c(1mpanhias de pe
destres. Dec. PI. .435, 30 Selembro 18h&,
3rt. 3.-Vid. .Av. 18 Julho :1848, infra.

Declarou-se abusiva a coulinuação de paga
mento de gratificações a officiacs ás ordens
dos presid en tes pelo ministerio da guerra.
depois da Circo 6 Dezembro 1841; e man
dou-se cessar. Circo 27 Outubro 18.45.

quando estiverem com licença em alguma
provincia (excepto Rio de Janeiro) e conti
nuarem finda a licença, sob qualquer pre
texto, salvo molestia grave j usLificada, develD
ser presos e seguir lo~o para o seu corpo.
Circo 29 Oulubro 18lJ5; novamente pro
videnciou-se, pela incfficacia. Circo 77,.
1 Agosto 1846.

Nos termos de inspecção de saude mandou-se
declarar a natureza e intensidade da mo
lestia, e a probabilidade ou não dr) restabe
lecimento, e como. Circo 30 Outubro i845.
-Vid. Av. 6 Junho 1849, infra.

Decidio-se qual o seIlo que devão pagar as ap
postilJas que se lanção nas suas patentes.
Av. 21.° 5 Março 1846.
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OFFICIA.ES militares: Marcárão-se as come
dorias de embarque dos marechaes de
campo ~ teneDtes'~eneraes e marechaes do
exercito. Av. 11 Maio 18lt6. Provo 51, 30
Maio 1846.

- de qualquer arma que seja que estiverem
empre~ados nas provincias em commis3ões
scientificus proprias dos engenheiros, em
bora não sejão taes commi sões dependentes
do ministerio da guerra, devem a elle man
dar relaLorios semestraes. Circo 65, .& Julho
18lt6.-Vitl. Ci,·c. 36, 31. Janeiro 1852,
in{ra.

- Ordenou-se a maneira por que as informações
semestraes devem 51'1' formuladas desta data
em diante. Circo 72. 20 Julho 184.6.
Vida Circo 29 Julho 18.48, infra.

- nomeado commandantes de armas que ajudas
de costo de ida e volta vencerilõ. Dec. e Tab.
471, 26 Agosto 18.&6.

- Declarou-se que um capitão addido a batalhão
destacado estava no caso de vencer elape e
ler aquartelamento, si aos demais officiaes
se houvessem abonado taes vantagens. Av.
12 Agosto 1846. (Gaz. Of{. 18, vol. 1..)

- podem ser membros das assembléas provin
ciaes lendo mais de 25 annos de idade. Lei
387, 19 Ago~Lo 1846. art. 38.--Vid. RtJs.
14 Novcmb,'o 1.846. (Gaz. Of{. 69, vol. 1.)

- combalenle1'não são 05 secretarias de governo
de arma , e por isso unicamen le Lem direi to
aos vencimentos inherentes ao emprego.
Res. 31 Agosto 18lt6. (Gaz. 0/f. 18, vol. 1.)

- Sobre a jurisdicção e vencimentos de um coro
nel em t\la~ôas, onde não havia commando
de armas nem de divisões e brigadas. - Vid.
Av. 3 Setembro 18'&0. (Gaz. Of{. 12, vol. 1.)

- Declarou-se que o commandanLe do corpo de
engenheiros era, e porque subjeito ao com
mandêJ.nte de armas. Provo 28 SeLembro
1846. (Gaz. 0lf. 27, vol. 1..)

OFFICIAES militares que passárão para a 2.·
classe não sendo ainda officiaes : suas vi uvas
e filhos tem direito a meio soldo. Ord. 102~

1 Outubro 1846.

- Dos meios soldos concedidos a suas viuvas e·
filhas não se faz desconto algum. Ord. 103,
1 Outubro 18M.

despachados, promovidos ou reformados, o
que necessitão para entrar no exercício d:>s
postos, honras, soldos e vantagens. Res. em
Circo 16 Outubro 184.6. (Gaz. 0lf. 4.4. vol.
1..) Prov.26 Outubro 18&6. (Gaz. cito 53.) .

- Declarou-se qual a calhegoria dos cadetes e
particulares em relação aos olliciaes infe
riores em actos do serviço militar. Circo 18
Fevereiro 1847. (Gaz. 0ff, 14.6, vol. 1.)

- Sobre serem comprchendidas na Lei 6 No
vembro 1827 as filhas dos fallecidos, que'
sendo solteiras ao tempo do fallecimento
passão depois a casar. Dec. 521, 1 Julho
1.847.

ord_enou-se que quando não podessem no dia
annunciado ir receber pagamento declaras
sem no verso do recibo o nome da pe soa a
quem aulorisavão para receber, sob sua
3ssignatura. A.v. 5 Julho 1847. (Gaz. 0tr.
66, vol. 2.)

destacados, ainda quando por molesLia ou
pri ão para comelho de guerra deixem
de servir I vencem tape; e no ultimo meio
soldo. Av. 10 A~osto 18!t7. (Gazo Of{. 92.
vol. 2.) Av. 31 dilo. (Gaz. cito 10S.)-Vid.
Ord. do dia 4. Maio 1Sú9, intra.

- A um alferes de com missão mandou-se, e por
que aht)nar gratificaçào addicíonal. Av. 13
Agosto 1847. (Gaz. Of{. 92, vol. 2.)

com exercicio de ás ordens do direclo!' da escola
militar: mandou-se abonar grallficação de
1.a classe. A.v.16 Agosto 1847. (Gaz. Olf.
92, vol. 2.)
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OFFICIAES militares: Mandou-se cessar como
abusiva a pratica de honras funebres a
suas mulheres. Av. 25 Agosto 1847. (Ga%.
OfT. 98, vol. 2.)

Um mandou -se reintegrar contando, e como o
tempo e antill-"uidade. Av. 13 Oulubro 18lJ7.
(GO%. OIT. 14.0J 'Vol. 2.)

Ordenou-se que os dos corpos de uma pro
vincia não servissem nos de ontras, e que
neHes se não empregassem officiaes da 3. a

e 4.' clas~e. Circo 30 OUlubro 1847. (Ga%.
O/{.. 155, vol. 2); excilada por Circo 21
Julho 1848. (Gaz. Off. 164, vol. 3.)

Declarou-se conforme o reg. 8 Maio 1843,
quaes serião os que poderião substituir os
commnndantes de armas interinamente. Av.
16lJ, 20 Novembro 1'8á7. .

alumnos da escola militar não se telirão da
côrle, sem que satisfaçãa os exercicios
praticas do ultimo anno de cllda um dos
cursos. Av. i Dezembro 1847. (GU%. Olf.
18.&, vol. 2.)

- Delerminou-se o que se 'deverá observar a res
peito de transp0rte d.e suas famílias de umas
para oDII'as provincias. Circo 1 í6, 1ú De
zembro 18ú7.

Commandantes das guardas da guarnição da
côrte tiverão adverlencia para não consentir
que as sentinel1as maltratem os individuos
que por eJlas passem. Ord. do dia 355, 17
Dezembro 18á7. (GO%. Olf. 190, vol. 2.)

- Aum encarregado do recrutamento na provincia
do Rio de Janeiro declarou-se pertencer
unioamente gratificação de La clas~e. Av. 4
Janeiro l 1,848. (GO%. Otf. 6, vol. 3.)

das ú classes do exercito que sahissem da
~ôrte ou enll1assem, providenciou-se para
que as forl>aJezá:s dessem parte, não dei
xando. sahir algum sem passap'orte. 2 Av.

1. Fevereiro 18.&8. (Goz. Olf. 26. vol. 3.) Av.
19 Dezembro 1848. (Dior. 7976.) Av. 22
Dezemhro 1848. (Dim·. 7980.) Av. Reg.
223, 6 Setembro 1849, art. 2, § ú, excitado
() Av. 1. Fevereiro 1848 por Av. 9 Fevereiro
1852. (Dia?'. 9115.)

OFFICIAES militares: Declarou-se que o lra
tamento dos coroneis era vossa mercê, e
que os officiaes não se devião enlre si dar
tralarnenlo que não tivessem. Av. e Circo
3 Fevereiro 18ú8. (GU%. Olf. vol. 27, 28,
vol. 3.)

não empregados no exercito mandou-se que.
apezar disso. tivessem seus uniformes. Ord.
do dia n. o 102, 11 Abril 1848. (GU%. Olf.
83, vol. 3.)

que servirem noscorpos de municipaes perma
nentes não tem d!Íreito ao abono de grati
ficação addicionaJ. Av. 79,8 Julho 1848.

da 1. a classe não podem ser comm:mdantes e
ajudanles de companhias de pedeslres, sim
os da 4. a c1as~e. Av. 18 Julho 18M)". (GO%.
Of(. 162, vol. 3.) Â,v. 38 Agoslo 1848. (Cor.
!11. er. 258 Suppl.)

que tiverem servido nos conselhos-de disciplina.
e investif!:ação podem fazer parte dos de
guerra. Dec. 555, 27 Julho 18118. Circ.7
Agoslo 1848. (Cor'. Me1·. 219.)

Ordenou-se que com suas informações semes
traes viesse relação dos das 3 classes t'xis
tenles Das provincias. Circo 29 Julho 1848.
(ror. Mer. 2H.)-Vid. Av. 16..4gosto1852,
infra.

-' Determinou-se o que se dllve observ.ar sobre
. adiantamento de soldos aos que seguirem

em serviço de umas para outras provincias,
conforme o arl. 1á das Instr. 10 Janeiro
184.3. Circo 93, 11 Agosto i8118. - Vid.
Dec. 692, 3 Março 1849, infi·a.
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,OFFICI \ES militares: Suas licenças devem ser
apresenladas denlro de om mez da entrega.
sob peua d e se considerarem sem elIeito.
Av. 6 Selembro :1848. (C07·. Mere. 253.)

- reformados xigi o-se que apresentassem pa
lenles sob peoa de suspensão de soldo aos
reluctanle~. Circo ~9 Selembro 1.848. (Cor.
111 el'e. 2.62, 2.°)

Foi o. governo aulorisado para mandar adian
tar·lhes 3 mezes de olclo. quando fôrem
promovidos. para oesconlnr-se, como. Lei
6H. 28 Outubro 18/'8, art. 28. Circo 11d.
10 Novembro 1.848.

Um ajudante de ordens e um amanuense offi
ci:ll inferior farão concedidos aos presiden
les de província ppla Lei 514. cito Circo
1.39, 8 Nurembro 1848.

do eSlado maior ou dos corpos. do exercito
qoPo não sejão da 3." classe, ordenou-se não
fils_em empre ~ados como instructores da
p;n:lI'C!a nacional. Circo 1lJ3, 15 Novembro
1848.

D sc on to fpilo a um omcial para pagamento
de um p cravo alheio ql:e morrêra no
se rviço de uma furtalpza, mandou-se res
til uir, por ser exprpssamenLe prohibido por
LI' 1. Av. 30 uvembro 1 .&8. (Dim·. 7963.)
- Vid. Av. 25 Janeiro 18M), in{ra,

P t1hlico o-se que fi conlar da Lei 514. 28 Ou
lubr(l cil. qual' vpncião gralificação mensal
dI' !.J:tb n.; YUHes elape (Om tempo de paz.

úlcdiHTll' que con i~ões; e quando ração
de \ildlo. Av. 5 DCl.pmbro 1~M8. (Dim'.
79tH">.) A~. Jélneiro 1 /,9. (Dia?'. 7993.)
til c. 62, M Mar'C(l 1Sá9. Av. 2 Abril 1Sá9.
(Dicl1'. 8lJ7!J.) ·Av. 2 Mnio 1869. (DiG1·.
bJ22.) A\. 23 Maio 1!:lá9. (DiG1·. 8129.) Av.
'.0 Ü Junho 1849. (Dia,.. 8132.) Av. 18
,Julhu 1869. (Dicl1'. 8165.) Av. 31 dilo.
(Ditl1·. 81íO.) Á', 8 AgO'Lo 1 'á9. (Dia?".
8181.) Av. ~O J\oHmbro 1 á9. (Dior. 82í6.)
-\ ido Res. 542, 21. Maio 1850, m·t. 7,
illfra. .

l'

.
OFFICIAES militares: Caixa militar 6lial á paga.

coria se mandou crear em Pernambuco,
e como regulada para pagamentos, e quaes
oe despezas não relativas a soldos. gralifica
ç ões e mais 'l"encimenlos. Av. lnstr. 1.- h
J aneiTo' 18li9.; re!!ulamento oeu-se a paga
ooriamilitardeS. Pdero doSul. Dec. Instr.
573, 9 Janeiro 18.&9. Provo 106, 24 Abril
1869; recorumendou·se o exacto cumpri
m nLo do art. 2. § 8 do Reg. f4 Agosto
1811.&. Circo 'ii. 8 Julho 1850.

Eslabelecêrão-se as regras por que deveráõ ser
feitas alé ulterior dispHsição legi.lativa as
promoções nos dilIt'Tentes corpos do l'xer
cilo. Dec. 5í2. 9 Janeiro 1849.-Vid. Lei
585, 6 Selemb,'o 1850, intra.

Pelo solao se mandou proceder a execução
para embolso do que ii fazenda devia um
lenente-c ronel que fôra aoministr;ldor de
dizimos. - \ ido Av. 25 Janeiro 18119 (Diar.
80011) e Av. seguinte.

- Nos seus soldos se não põde fazer desconto
para salisf<tção de <Jlcance para com ~ta

zenda c mmeUido p(:r ullicial que fôra col
lecl(,r; porqne ll1es oldos conforme direito
não eslilo . ubjeilos a penuoras e execuções.
Ord. 43,23 Fe\ereiru 1849.-'id. Av. 22
ltlaio hiá9, infra. Av. 3:l Janeiro 1851,

infra.

Approvou,se labellas das ajudas de custo aos
que l"ôrem l'D1 serviço para <>s provincias
c n lraes do lmperio. Dec. 592. 3 Março
1849.

alé o poslo ae capiLão e 'uns mulheres e viuvas
p clem con.liluir procura 01' por escrip
turu por plles feila e ..>signada. Ord. 82,
30 Mélfço 18M~. art. 7. § 6; 8,-Vid. Av.
7 Julho 1.849. (Vim'. 8U9.)

Declarou-se que s6 erão prohibidas passagens
quando bl\via modançu de arma; e como
i'IO se d \a intender. Av. 24 Abril 1849.
(Diar. 811.1.)

7
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OFFICIAES militares õ O quartel dos do estado
maior de 1.· classe é na côrte. Av. 2 Maio
t8A9. (Diar. 8122.)

- quando estiverem em conselho df'l guerra per
cebem sempre o 'Valor das Suas respectivas
elapes. Res. em Ord. do dia 126, .&. Maio
1849. (Diar.8089.)

- Direito a accesso concedeu-se a um alferes·
Res. em Ord. do dia. UO. 10 Maio i8AD·
(Diar. 8097.)

- Consignação deixada por um mandoo-se pagar
a oulro, seu procurador, independente de
DOva procuração e certidão de vida. obri
~aodo-se a responder pelos seus venci
mentos. Av. 22 Maio 1849. (Diar. 8129.)

_ Ordenou-se que as inspecções de sande decla
rassem si a mo1l:'slia era ou não curaveJ,
para execução da Lei 260, 1 Dezembro
18AL Av. 6 Junho 1849. (Diar. 8132.)

-alumDos da escola militar. que fôrem demil
tido! por não preencherem as condições do
accesso, regressão á praça anterior. Ord. do
dia 195, U Julho 18A9. (Diar.8150.)

- honorarios do exercito podem cumulativa
mente ser vereadores e jui~es de paz. Av_ 7
Agosto ~8h9. (DitlT. 8174.) Av. 25 Setem
hro 1.869. (Diur. 8214.)

- Um que foi á Europa estudar mandou-se per
cebesse veneimentos desde o dia do em
barque na côrte. Av. 13 Agosto i849.
(Diar. 8iSA.)

- O soldo compet~nte aos da b.· classe é sempre
o da reforma. Dec. 635, 10 Setembro 1849.

Tres mezes de liceuça de favor se concedêrão
a um para conduzir lOua familia para outra
"rovincia. Av. 19 Setembro 18~9. (Diar.
8217.)

OFFICIAES militares reformados commandaote.
de companhias de pedestres que vencimento
perceberáõ. Av; 2.4 Set.embro 1SA9. (Diar.
8220.)

- Consignação de soldo deixada a sua familia por
omeial depois mellido em conselho r~

duz-se a metade. Av. .4 Outubro 18A9.
(Diar. 8236.)

- e quaes podem ser em subsidio nomeados para
conselhos de guerra a desertores do corpo
de fuzileiros navaes. Provo 23 Outubro 18.49.
(Diar. 8252.)

- A om alferes que de S. Paulo devia seguir para
o seu corpo em Minas Geraes. mandou-se 0,
e como, abonar ajuda de custo. Av. 17
Novembro 18A9. (Diar. 8272.)

- Comedorias de embarque mandou-5e que a
companhia de paquetes de vapor dê aos que
tiverem passagem a requisiçãO do quartel
general. Av. 22 Novembro 1849. (Diar.
8279.) Av. 27 Novembroi8A9. (Diar. 8231.)
Circo 19 Dezembro dito. (Diar. 8296.) Av.
22 dito. (Diar. cit.) Circo .&. Maio 1850.
Vid. Av. 190, 25 Outub,'o 1850, infi"a.

- que sem ordem do governo imperia ôr"
addidos a corpos só vencem o soldo. Av. 6
Dezembro 18A9. (Diar. 8291.)

tem êlireito a etape os que estiverem em elFec
tivo serviço militar, incluidos os doentes, os
que se acharem em conselho de guerra, uma
vez que antes delle tivessem lal direilo. e os
prisioneiros. Res. 542, 21 Maio 18!l2. arte
7. Declaruu-se permanenle. Res. 568. 24
Julho 1850, art. 2.- Vide Cire. 7 Outubro
1850. (Diar. 8536.) Av. 15 Outubro 1850.
(Diar. 85116.) Circo 3.· 7 Janeiro 1851 e Av.
6 Novembro 1860, infra.

- majores fiscaes dos corpos do exercito perce
bem a mesma gratificação de exercicio que
os de est.ado maior de 1.. classe emprega
dos. Res. 642, cito arte 8.
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OFFICIAES militares: Soldos dos sargentos aju
dantes, quarteis.mestres, 1..' sargentos, 2.·'
e furrieis elevarão-se. Res. 542, cito art. 9;
tor nado permanente. Lei 615,23 Agosto
1851, art. 7.

são prohibidos de commerciar, salvo sendo
reformados. Cod. Com. art. 2, § 3; excepto
em que, art. 3.

- inferiores que excedessem o numero do estado
completo dos corpos em certas provincias, e
quaes mandou-se rebaixar. 2 Circo 28 Junho
1850.

_. do estndo maior até majores graduados se
mandou addir, e para que fim, e como aos
corpos de guarnição em diversas provincias.
Circo 8 Julho 1850. (Dia?" 845.4.) Av. 17
dito. (Diar. 8463.)

dos corpos fixos declarou-se não vencerem
etape. - Vid. Av. 15 Julho 1850. (Diar.

8462.)

doenles não vencem ~ratificaçãoaddicional da
Lei:1. Dezembro 18111; do exercito não
podem estar em corpos oe policia, ou para
eJles. pnssar sem ordem do governo geral;

. officIa1 de laes corpos servindo de ajudante
de ordens de presidente lem direilo aos
"Vencimentos deste exercicio, não obstante
ve~cer J2elos cofres provinciaes o soldo;
POlS gratificações não são dadas a pessoas,
mas a exercicio. Áv. 31 Julho 1850. (Dia,'.
8~84.) Circo :1.0í, 31. Agosto 1850.-Vid.
Cu·c. 25 Agosto 1851, infra.

Secretario de commando de armas indevida
men te vence gratificação de exercício e for
ragem, e guaes lhe compelem. Av. 2.° 31
Julho 1850. (Dim·. 8!l84.)

carecem de boas informações dos respectivos
chefes para poderem ser agraciados com a
Ordem de S. Bento delAviz; dos 20 annos
exigidos pelo Alv. 16~Dezembro 1790, se
exclue o tempolque não fôl' de serviço effec
tivo, e as licenças não por moleslia. Dec.
692, 25 Agosto :1.850. Cil'c, 1.62, 30 Setem
bro 1850.

OFFICIAES militares: Como se regula o seta
accesso aos postos nas dilff'renles armas
do exercito. Lei 585, 6 Setembro 1850-• »
para cUJa execução. Dec. Reg. 772, 31
Março t851; appr. pela Lei 615, U Agosto
1851. art. 8.

- não pagão impostos nem emolumentos das con-
decorações, que lhes rorem concedidas em
remuneração de serviços militares. Lei 586.
6Setembro 1850, arl. 16.-Vid. At,. 250a
tubro 1850 (Diar. 85'37); decl. pela Lei719,
28 Setembro 1853, art. 22. (Diar. 279.)

e praças effectivas, quaes são exceptuados do
alistamento da gu3rda nacional. Lei 602.
19 Selembro 1860, art. 10. S .& (Dec. 722.
25 OUlubro. 1850, art. ~7, S 4); qoaes
apezar de alistados serão dIspensados reque·
rendo-?, de todo serviço, art. 14. S5. (Dec.
722, CIto art. 24. S 5); do exercito sendo
possivel, serâ0 os chefes de estado maior,
art. 42. Devem tambem sê-lo os majores e
ajudanles, e como, art. A9, 62. (Dec. 722.
cit. art. 73); aos nomeados commandantes
superiores nas capitaes de 1.. ordem 00

d.e fronteiras os presidentes arbitraráõ gra
tificações. arl 52; de que corpos podem
ser .Iambem nomeados officiaes da guarda
nacIOnal, e como, art. 56. (Dec. 722, cito
art. 24, S5; 68. S4.) Os titulos dos officiaes
do exercito para servir nas dilas guardas só
p.agaráõ sello, art. 67.- (Vid. Dec. 722,
ctt. arfo 90.) Quando convier póde o aoverno
demiltir esles o~ciaes das ditas g~ardas,
art. 61; os officIaes do exercito se fôrem
chefes de estado maior serriraõ de instruc
tores com o soldo e mais vencimentos das
suas. patentes, art. 78. Os do exercito que
serVirem nellas não preju<Jicão a sua pro
moção militar, art. 136.

- Despeza com abono de vantagens a officiaes
engenheiros não empregadoseffectivamente
no seniço do ministerio da guerra decla
rou-se não serião approvadas. Circo i311,
26 Setembro 1850.

- Declarou-se de que officiaes se lançaria mão
para. os conse1hos de averiguaçãO e r,eco
nheclmento de 1.0> e 2 .... cadetes e parlicu.
lares. Circo 151, 4 Oolubro laGO.

7'



OFFICIAES

( 52 )

OFFICUES

OFFICIAES militares: Mandou-se observar con
traclo feito com a companhia de paquetes
de vapor para transporte dos officiaes e mais
praças do exercito. Av. Instr. 190. 25 Ou
tubro i850.

- Aos efficiaes de engenbeiros em Santa Catha
rina declarou-se quando era devida gratifi
caçãu e etape. Av. 6 Novembro 1850. (Diar.
8669.)-Vid. Av. 206. 15 Novembro 1850,
infra.

- inferiores. etc. das cnlonias militares de Per
nambllco e' Alagôas que vantagens tem.
Dec. Rel!:- 729, 9 Novembro 1850. art. 6.
Officiaes do exercito devem ser os directo
res dellas. e com que vantagens. art. 16,
22. 23; leráõ um officia! sob suas ordens, e
com que obrigações, e vantagens. art. 17 ;
e 000 inferior servindo de escrivão, art. 18.

- das companhias de invalidos quando tem
direito a etape; os inferiores daqllellas
percebem o augmento de soldo da Lei 21
Maio 1860. Av. 206. 15 Novembro 1850.
Vid. Av. 3 Dezembro 1860. infra.

- Providencias derão-se para evitar o abuso de
concederem os presidentes licenças com
soldo por inteiro, e todos os vencimentos
n~o antorisados. não devendo as pagadorias
e thesourarias cumpri-las. Circo 211. 25
Novembro 1850. Circo 27 dito. (Diar.
8569.)

- da 3.~ e 4.· classe empregados em commando
de destacamentos e em armazens de artigos
bdlicos vencem etape. Av. 3 Dezembro
1850. (Diar. 8578.) Av. 7 dito. (Diar.
8576.) - \ ido Áv. 264, 31 Dezembro 1850.
infra.

- Não tem direito a passagem por conta do
gOl'erno DOS vapQres da companhia de
paquetes os escravos d'ufficia~s, embora
esle sigão em serviço. Av. 225~ 7 De
zembro 1850.

'.

OFFICIAES mililares que estiverem sotfrendo
desconto pela quinta parte do soldo para
pagamento do que deverem á fazenda
naciODa I, entrando para o hospit.al ou
conselho de guerra, solfl'em o desconto
só pelo meio soldo. Circo 256. 23 De
zembro 1850.

- das difI'erentes classes empregados em arse
naes, fabricas de ferro, polvora e labnra- •
torio pyrolbecLoico vencem etape. Av. 264.
31 Df'zemb.·o 1850. - Vid. CiT'c, 26. 017 Ja
nei,'o 1851, infra.

inferiores nos presidios militares á margE:'m d.o~

Araguaya eru Goyaz feitorião o serviço das
roças, e como. Dec. Recr. 750, 2 Janeiro
1851, art. 1~; arrecadão o armamento,
art. 51; e servem o Iogar ~e escrivão e
alm()xarife do presidio. arl. 52.

- Ordenou-se á pagadoria da côrLe que abonasse
o soldo do mez lindo e do que fosse cor
rendo para ser descontado por inteiro, aos
officiaes que tivessem de seguir embarcados
para as provincias do litoral. Âv. 14 Janeiro
1851. (D iar'. 8610.)

condernnados a prisão e que estiverem doentes
em hospital contão este temp" para a pena.
Provo 16 Janeiru 11)51. (Diar. 8635.)

- Mandou-se cessar por ahusiva a pratica de
abonar-se etape aos officiaes que de umas
provincias seguem para oulras c m passa
gem. Circo 26. 0 17 Janeiro 1.851.

- Seus soldos não podem ser p nhoradoi ;
meio soldo uspende-se desde o dia em
que forão pre os para responder a con
selho de guerra. Av. 31 Janeiro 1851.
(Dia1'. 8623.)

- Soldos illegitimameote rec~bido~ em b.oa fé
não se repoem á vista da Provo 21 Março
1H25; nem aRes. 25 Setembro 1850, tem
effeito retroactivo. Av. 31 Janeiro 1851.
(Diar. 8623.)
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OFFICIAES miliLares reformados que falll>cerem
sem recursos pecuniarios são st'pu\Lados
por conta da n~partiçãll, como ordena o
Av. 30 Maio 1846. Av. 5 Fevereiro 1851.
(Diar. 8625.)

- quae~ devem ser comprl'hendidos nos mappas
decl:lrou-se. Circ.17 Fevereiro 1851. (Diar.
8637.)

que commanélarem desLacamento para ven
cerem a respecliva grfl ti IIcação não é neces
sario que as praças sejão todas de linha,
mas sim em nUlUero de mais ele ftO. con
forme o Av. 7 Maio 1~li.6. Av. 21 Fevereiro
1851. (Diar. 8638.)

- De qoaes se mandou compôr as reparliçõps
J?;enH's do px... rcito e~Lacionadl) na provillcia
dI:' S. Pt-dro do Sul, e CflLD que altril)lli
ções. Dec. lnslr. 762, 22 Fevereiro 1851.

- Dos inferiores e cadetes em circumslancias de
serem promovidus exigi rflo-se relaçõ ... s, e
como org:lDisadas. Circo 28 Fevert'iro 1851,
expl. por Circo li. .Julho dilo. (Diar. 87á7.)
-Via. Av. A Janeil'o 1853. intra.

- Os docomrnLos com que insLruirem requpr·i
mentos pedindo passa~pm para (lutra classe
pag:1O spJjo. Av. 91. 7 Março i~51. Circo 5
Abril 1851. ·(Diar. 8672.)

- engpnheiros encarregad.os de medir e r1em;tr
cal' lotes de Lerras d~slinaelfls a individnos
que se engajassem para o serviço dI' exerci Lo
tiverão ~ratificações. Av. 10sLr. 110, 18
Março 1851.

- na côrte commandantes de gUilrdas devpm
fazer que as senlineilas nflo bradem - quem
vem lá; os de ronda' 011 visita COlIJO ~e de
vem annunciar e o que f<ir<Íõ as senlinellas
e guardas; Das informações e ma ppas como
se mencionariJõ os officiaes em licenca. rlili·
gencia, commissão, deslacamenlo, el~•.Orrl.
do dia 39, 2~ Março '851. (pia,'. l)ô53.)

OFFICI>\ES militares que marcharem ou em
oarcélreUJ em serviço como receberáã ven
cimentos. Dec. Reg. 770, cito art. 70.

presos correccionalmente que pão deixarem
de continuar a servir vencem gratificação
addiciooal conforme ad. 5. Res. 260. AV".
11 Abril 1851.• (Dim·. 8672,)

em que casos poderáõ ser chamados para servir
de ajndante ao "ice-director do arsenal de
~uerra. Dec. Reg. 778, 15 Abril 1851, 3rt.
ti8.

Approvou-se plano de organisação do exercito
em circumstancias ordinarias rpgnlctndo
lambem qual o nllmeru delles empregal'eis.
- Vid. Dec. Pl. 71)2, 19 Ab1"il 1851.

nomeados para inspeccionar corpos em S.
Paulo de que vencimentos se mandou
fossem abonados. Av. 1.5 Maio 1851
(Diar. 8709.)

Marcou-se o prazo denh'o do qual deverião
apresenlar os. documentos de estudos e sel'
viço~ para serem lançados nos livros mestres.
Circo 186, 20 Junho 1851.

Sobre prisão de um em sala de conselhos TIO

palacio cio governo, designada pelo presi
dl'nte a que,u nm chefe de policia requi
sital'a captura em virlude de pronuucia
pur crimes particulares.- Vid. Pm'(]cer do
Conselhei,'o Procttradol' da COl'ôa 20 Julho
e ÂI>. 13 e 1851.. 19 Agoslo dilo. (Diar •.
8773.)

Aos inferiores do asylo de invalidas mandou-se
abonar o soldo que percebião quando para
dJe lJas5<Írão: Av. I) AgosLo 1851. (Diar.
8778.) Av. ~?3, 3 Julho 1.852•.

da sp~unda classe para sua resid!3ncia neces
silílo auL..risação por licença, sob peoa de
snspen. fio de soldo aos que se~ ella ou
ex~ ....dt'ndo-a residirem. Circo 8 Agosto
1::;51.
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OFFICB.ES militares: Declarou-se ao general
commandante de armas da côrle que não
deveria receber os termos de inspecção em
que se não declarasse si a molestia do ins~

peccionado era ou não incuravel. Av. 11
Agosto 1851. (Dim·. 8784.)

Para evilar duvidas no :1jusle de contas man
dou-se nas relacões de mostra declarar o
dia de sahida, por promoção, passagem,
licença, prisão, moleslia no quartel, baixa
e alta no hospital, assentamento de praça,
reforma, demissão, baixa do serviço, au
Mncia, desercão e fallecimento. 'Av. 1.9
Agosto 1851.. (Dial" 8773.)

Sobre a época de que se deve cont:1r o tempo
de eslação em cada posto do exercito, á vista
do Dec. 1.9 Abril p. p. Consult. -22 Agosto
1851. Provo 14. Outubro 1.851. (Dial'.
885!J, )

das companhias de pedestres mandou-se igua.
lar em vencimento aos dos do exerci lo.
Lei 615, 23 Agosto 1851, art. 6, 7.

de corpos de poI-ieia empregados ás ordens dos
presidentes tem gralificação de exercicio.
Circo 25 Agoslo 1851, Av. 22 Setembro
1851. (Dial-. 8805.)

Sua gratificação addicional foi, e comG elevada,
verificando-se a reduccão do exercito a cir
cumstancias ordinaria~. Lei 628, 17 Selem
bro 1851, art. 20; revogo e como pela Lei
6.48, 18 Agosto 1852, art. 11..

do exercito, e com que habilitações se mandou
fossem os professores do curso de infantaria
e cavallaria mandado crear em S. Pedro
do Sul e com que vant3gens. Res. &3!J, 20
Selembro 1851, arte 1, § 1. Seus alumnos
filhos de officiaes do exercito não pagão
matricula; e que outras vantagens terão os
dos mortos ou gravemente feridos em com·
baLe ou que houverem feito serviços rele
vantes, art. 3, S 1.

OFFICIAES militares: mandou,s6 cessar a pra·
tica prejudicial de se lhes fazerem empres
limos pelas caixas de administração de
fardamento. Circo 30 Selemhro 18ói.

inferiores e cabos. Declarou-se abusiva a pra
tica de se concederem taes postos graduados,
fi fixou· se o numero compelente ao estado
menor dos corpos. Circo e Tab. 30 Selem
bro 1851. Circo 10 Outubro 1851. (Diar.
8827.)

De quaes será composla a junla de jusliça
provisoria em S. Pedro do Sul para julga
mento em 2.· e ultima inslancia de alguns
crimes miliLares. Dec. Reg. 830, 30 S~lem

bro 1851, arte 3. - Vide Av. 9 Dezembro
1851. (Dim·. 8881.)

inferiores: os particulares sendo sargentos e
reunindo as condições do art. 6. Reg. 31
Março p. p. podem conCOITer para accesso
a alferes, fazendo os devidos eumes. Av. 10
Oulubro 1851. (Dia?'. 8827. )-Vid. Circo
37, 31 Janeiro 1852, infra.

Despezas com offitiaes e mais tropa bra
sileira 'quando auxiliar ao Uruguay, como
seráõ salisfeilas accordou-se. Trat. 2.° 12
Outubro 1.851, art. 10. (Dial'. 8857.)

reformados terão assentamenLo nas thesoura
rias em livro c1islindo do dos pensionislas.
Ord. 254, 22 Outubro 1851.

determinou-se fossem processados os dos cor·
pos do exel'cito que tiverem aceilado ou
aceitarem commissão alheia ao serviço dos
mesmos, sem licenca da secretaria de estado.
Circo 260, ~g O~Jlubro 1.851, decl. não
comprehendel' os reformados. Av. 27 Ja·
neiro 1852. (Diar. 892.4.)

Sobre o direito de suas filhas ao meio soldo,
quando tendo sido gozado por suas mãis o
deixão por opção de oulros mais vantajosos.
Ord. 267,1.2 Novembro 1851.
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OFFlClA ES militares: Seus soldos e oulros ven
cimentos. quando e como prescrevem.
Vid. Percepção. Dec. 857, :1.2 Novembro
185f.

- A designação do que deve lançar o - visto 
nos recibos e folhas militares declarou-se
ao presidente de S. Paulo ser de seu livre
arbitrio. Af. 13 Novembro 1851. (Diar.
8850.)

- qu:mdo tenbão de ser processados por crimes
(Ívi~ não devem ser exceptuados da dispo.
sicão do aI t. 60 do Cod. Proc.; e na falta
d~ prisões militares devem ser recolhidos
á civil ou qualquer outro logar que a auto
ridade administrativa indicar sob soa res
ponsabilidade. Av. 275,21 Novembro 1851.

- Instrucções se derão para centralisação nás
thesourarias quanto aos pagamentos de
despezas gel ae.s que se fazem nas pro
~iDcias e o uso pratico de os efl'ectoar:
quanto aos soldos dos efl'ectiv!>s dos corpos
e ele diversas classes. - Vid. Art. 3. SS 2, ~:

8. 10. t 3. lnstr. 287, 10 Dezembro 185L
- Vid. Ord. 107. 17 Abril 1852.

- Declarou-se t. o quaes as van ta~ens do com
mandante geral de companhias provisorias
de linha; 2.0 qoe um s6 podia ser sel1 aju
dante e secretario, e tirado da 3.· 011 ~••

classe; e quartel'me~tre 1 sargento. Av. 13
Dezembro 1851. (Oiar. 8903.)

- superiores de linha para examinadol'es de ca
detes e sargentos podem ser suppridos pelos
de milicias. Av. 13 Dezembro 1851. (Diar.
8903.) .

qne fôrem inspeccionar corpos nas provincias
inspeccionão os hospitaes ou enfermarias
militares. arsenaes e depositos de artigos
beHicos. Av. 6. 0 9 Janeiro 1852.

Como se lhes passaráõ as guias de dividas de
exercicios encerrados, e liquidadas. Circo
27. 0 26 Janeiro 1852.

OFFICIAES militares: Mandou-se fossem cor
reccionalmente presos os de engenheiros
que em tempo não apresentassem os rela
torios de que trata o Av. 4 Julho 18.46.
Circ.36, 31 Janeiro 1852; addit. por Av.
153, 19 Julho i852.

- inferiores sargentos e cadetes das diversas
armas podem em execução do art. 28 do
Reg. 31 Março 1851 fazer exame em qual
quer deHas. Circo 37, 31 Janeiro 1.852.
Vid. Av. 170,2 Julho 1852, infra.

que inspeccionem as companhias de pedestres
devem os presidenles das provincias em que
~s houver, nomear annualmenle. Circo 38.
31 Janeiro 1852.

- nenhons do exercito tem direito a ajuda de
custo quando viajarem dentro da provin~ia

em que residirem. Av. !l6, 9 Fevereiro
1852. Av. 16 Fevereiro 1853. (Diar.52.)

- Declarou-se que não estava revogado o S 9
do Alv. 21 Outubro 1763, e por conforme
ella se devia proceder para o compareci
mento de qualquer militar condecorado
em juizo civil para depôr. Av. 47,9 Feve
reiro 1852.

- Declarou-se qual o limite da côrte para resi
dencia dos do estado maiot' e 3.· classe; e
que os da A.· não necessitão licença, senã()
do quartel-~eneral para residirem fóra dos
ditos limites; e que os das outras classes
para isso necessitão licença da secretaria
de estado. Av. A9, 9 Fevereiro 1852.

e praças reformadas mandou-se fossem pagas
dtl soldos independente de apresentação de
patentes e provisões-provisoriamente. Av.
211 Março 1852. (Diar. 8954.) - Vid. Av.
95, infra.

empregados na guarda nacional como chefes
de estad maior f m'ljores ou ajudantes de
corpos que vencimentos perceberáõ. Dec.
94.4. 27 Março 1852.
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OFFICIAES

OFFICIAES militares: s6 pagão novos direitos
de soldos e seu augmento, não de grati
ficação addicional, de campanua e das da
Tab. 28 Marco 1825; e st-'J\o os liloins de
nomeação' vÚalicia ou de mais de anno
pelú menos e não de nomeação de ajlldante
de ordens de presidenle.-Vid. 01·d. 91,
1 Ab1·il 1.852.

reformados: mandou"-se pagar-lhes os soldos
apezar de não terem apresentado patenles
nq prazo marcado, sem eml.argo da Circo
17 Março 1851, devendo pagar, e como o
se110 e direitos de 5 por cento. Av. 95. 3
Abril 1852. .:.- ido 01'd. 162, 2.6 Junho
1852, infra.

que por doentes se acha sem na 2.· classe em
cerlas provincias ordl'non-se foss [U sob
mcUidos à inspecção de saude no começo
de cada semeslre. Av. Circo 103, 15 Abril
11352.

Declarou-se que os secretarias de cnmman~o..s

de armas não lem emolumentos; que o ex
prdienle dos ajudanles de ui'dpns ali offi·
ciaes empregados nos quarlei--gencraes é á
cusla das gratiGc<Jcõe' ahrouadas aos secre·
tarios; e a~ dus ajuciaoles de I;rdens de pre
sidellcias pelas secretarias dellas. Av. 110,
19 Abril 1852.

de 3." clflssesecretario elo corpo de engl'oheiros
impedido mflodoo-se [o se substituído pOl'
um dos oillciaes empre!!ados nl) al'cbivo mi
lilar. Av. 17 Maio 1852. (Dim·. 9000.)

Sobre averbação de recibo de soldos <loleei
padaIDeDl.~ feila pela pratica 'lbrog. pplo
art. 33 R.'g. 16 Abril 18~2 , reprud. no 15
do Dec. 119, 29 Janeiro 1~á2.- Ord. 139,
7 Junho 1852.

Approvoll- se labella de preços de soa. passa,
gens da côrte e Rio Grande do Sul para
Monlevidéo e Cnlonia do 'acrameolo. Av.
152, 17 Junho 1,852.

OFFIGIA ES

OFFICIAES mililares nomendos, promovidos.
reformadus para "erce1lel' soldos J.'vem
apresent<lr selladas as I eSl'erti <'s patentes.
porque o Dec. i Ahril 1821 ces. uu Cilffi

os reg. 26 Abril 2 1844. e 10 Julb 1850,
e é conf"l'me. ans Rf'I? 119 29 ,J .. oeiro
181,2, art. () e 10 Jao('iro 1H4.3 , art. iden
tico, sendo os novos dirf'itlls P"l?os duranle
Q 1.0 anno de vencilUenlo; l'xce-pluados
qua s dos reformados cunfllrme a Cire.
0.° 7, 3 Abril p. p.-Ord. 1<i2, 2ô Junho
1852.

que pert ncendo ao quadro do exercito se
achassem prnpl'egados nos corpos de policia
e ás ordens dos presidl'nles uu outras aulo
ridad(~s: .uas fés de officill S(~ Illand"u fos
sem I'l'mellidas Usecretaria da gUt·r-ra. Circo
169,1 JulLJo 1852.

ioferiorps e cadeles não porlem ser tolhidos
no direiLo que lenllão oe passar pelosexflll1es
exil?idos pelu Rl'g. 31 iaiu 1851..-Av. 170.
2. Ju1110 1852.

qu e commandarem campa nhias não podem
simullaneamente exercer 'slp. cnrnmando e
ou lras fUDcções. Av. 171. 2. J ulho 1,~52.

Logo qoe o commandanle d'armas na côrle
eomlllunicar que algum mnrcbfl pLD 5er
,iço. a pagadoria das lropas lhe <Ijllstará as
cont<lS, png;,ndn-Ihe li rnl:'Z qut' eCllrer e a
ajuda ele cmto p,.lo serviço, ~i a marcha for
por lerra, e perrnluio(ln-llJp ((11l' consi~ne2
lere,:lJs d,) soldo. Av. 182, 111 ,llIlho 1852.

A OVUl dos esclarecimenlo necess<lrios a res
peito dos illf(wiort's, pIe.• com direito a
~lcce 50, ordl·nou·se 1. 0 rl'me~sa do livro de
nol,IS di'll ias xigidll pela Circo 28 r\ bril
1'51: 2. 0 os exalllP-5 dell'rOlinndos no reg.
ele prnulOl;-ÕeS; 3. 0 dl'c!anlC"Õ'5. e quacs
n;IS ill[llrulacõps seUlPstral's na casa dos
p,'('mius, su'ore cOlld"corilçõ\:'5. Av. 16
Agoslu 1852. (Dia?'. 9088.)

o posto el mart'chal do exorcito só será preen·
cbido quaudo (J guvern.) julgar' conveniente.
Lei 64.8, '18 Agu ·to 1852, art. Ô.
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. OFFICJAES militares: tanto para a reforma
c{'mo acces,:o, segundo a clausula do
81't. li. Lei 585, 6, Selemhro 1850, os
que servirem em Mallo Grosso e Ama
zunas conlão em mais uma li.' parte o
tfmpo de seu eO't'clivo serviço, e venct'm
em dubro a gratificação addicional. Lei
648, cit. arl. 8.

Soa 3.' classe foi extincla, e a denominação de
4.·, ohset'vando·se a respeilo drllf'S cerlas
di~posições. e quaes para reforma. Lei 6.&8,
cito art. 9 e § 1, 2 e 3.

- Na or~anisação nOl"amente decretada foi o
go\'erno aulorisado a passar os dI' infllularia
para ca\al13ria, e cumo. Lei 64~. cit. :Ir!.
10, S 2 (para cuja eXI'cuçilO, DI'c. PI. 10a.
30 l\ovl'lllLl'o 1852); e a melhorar a t.. Lel1a
de gnllifit'ações de transporte aos do corpo
de engcn Ileiros empregadus em com missões
aClivas, § 4.

inferiores tanlo em servico como fóra deHe
dl:'vem lIsar nnicaml'nle'dal' peças de farda
mt'nlo que lhes rôrem distriLuicJas pelos seus
corpos (JU <lI se[laes. Av. 200. 24 A!!osto
1852. Provo 14 Setembro 1852. (Dim·. 91tiO.)

de pé1Lenle sendo os secretarios dos corpos só
por iguaes cum direiLo a gratificilção de
eXt'l'cicio podem ser suh~tituidos. Av. 2.4
Agosto 1852. (Dill1·. 9100.) Provo fi Oulu
blo i85~. (Diu?'. 91/,2.)

promO\ idos são considerados :lI:Jspnles não se
apresl'ntando nos seus corpos dentro de 3,
4. () UH'Zt'S, confurme as provincias, salvo
Lt'nclo pt'rl1li~s~o do governo. Av. Circo 201,
25 Agosto :1852.

ajudantes commilnd<lndo companhia tem só
direito á Ull:lior gr!1lilicaçãe, mas n~o a
ambas. Av. 11 tieteml.llo 1852. ~ (Dim·.
9109.)

qllesabirf'lD dasprovinciascom licença, devem
levl:lr documenlo que indique por' quem
concedida, e qual o seu pr31.o. qUêllidade
e corllcço. Circo 2h Selembro :1852. (Dia,'.
9130.)

IV

OFFICIAES' militares: AmpliáTão-se' e' expli~

cilr~o·se os Reg. 'IfJ7, 2A Dezembro 1850,
e 772. 31 Março 1851" 1.0 sobre resi
deneia e lj,ro mestre ·dos ,officiaes do
corpo do estado maior general, e seus
mappas e relnções" 2. '! nomeação de com-
mandanles de suas' classes, aLtribuições e
subordinação ao commandanle de armas e
suas informacões semeslraes, 3. 0 conlinua
ção de officin'es llggrégados a c'?rp~s. Dei.
1054, 20 Outubro 11:152. arte 1, ~ 3.

reformados por má condocla não serão -'em
pregados. Circo 23 Outubro. 18[>2. (Diar.
9129.)

reformados: da vi uva e herdeiros e em falta,
de quem ordenou pagamenlo. se mandou
prnmover cobrança do excesso de soldo ven·
cido por fa!lecido que não tirára a palente
da reforma. Av. :3 Novembro 1852. (Diar~

9153.)

e inferiores que acompanharem recrol<l!! para
as capitaes das pro'\"incias recebem o faroa
mento deste e por elle respondem. Dec. Reg.
1089, 14 Dezembro 1852. art. 15.

inferiores: declarou-se que os Av. 28 Feve
reiro e 31 Maio 1b51, sobre um exame
p<lra acc~sso não se oppoem, e porque aos
Reg. 3i Maio 1851 e 12 Junho 1852. AV:
4 Janeiro 1853. (Diar. 6.)

A um coronel de estado maior na côrte per·
miltio-se exercer caTgo de vereador por não
estar em serviço incompatível. Av. 7 Janeirl>
1853. (Diar. 16.)

que servirem de majores fiscaes dos corpos
perceberáõ gratificação do Dec. 542, 21
M~io 1.850 para os majores eO'ectivos. Provo
11 Janeiro 1853. (Diar. 35.)'

Declarou-se que conforme o art. 7 Reg. 29
Janeiro 18.&2 a gralificação addicional e
todos os mais vencimentos militares. além
do 'soldo, são devidos sómenle pela effecli
vida de do serviçv ou do exercicio do posto.
-Vid. Av. 17 Janeil"o 18{)3. (Diar. 30.)

8
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_FIelAES militares: O angmeoto de soldo
concedido pt'la Lei 6!J8. 18 Ago&ta 18ã2
a05 da ••• classe que officiaes com~reheode.
- Vid• .Á"~ 18 J,meiro 1853. (Di,lr. 2.1.)
Av. 28 Janeiro 1853. (DiaT. 3!.) A,. 12~.

21 Maio t853. Av. 139. 9 Junho 1853.
Av. 28 Junho 18;;3. (Diar. f84..)

- Ordenou-se flue nos mappas mensaes dos cor
pos se declare o destino dós ofliciaes e dos
corpos a que estt'jão addidos. (;irc. '~H Ja
neiro t853. (Diar. 27.)

- ieformados em virtude do art. 9 da Lei i8
As;o~to 1852: para sp.u pagamt.'nto inde
pendente de apresenLaçãl> de patenle pru
,ideDciou-se quanlo aos da Babia 30plican
do·lbeo disposto na Cire. a Abril 1852. Av.
~5 Janeiro 1853. (Diar. Al.) P~rnambuco.

A,. ~2.· 26 Janeiro dIlo; ~eDerali!'aria por
Ord. ft7. It Ff'vereiro 1853. Av. 20 Feve
reiro 1854. (Diar. 76.)

- inferiores: um sargento quartel-mestre deter
minou-se fosse mantido Da posse dos di
reit-os politicos de cidadão brasileiro, de
que a{é o presente tem gor.ado. emqnanlo
se lhe não provasse o cOh!r<lrio ioconlesta
,eimente. Av. 27 Janeiro 1853. {Diar. 33.)

- inferioreson cabos ou aD!lpeçadas que faltarem
mais de trd dias por lIusencia lerão baila
c:onfurme a Ord.- 9 Abril 1805 , tiL f Dec.
H12. 31 Janeiro 1853, art. 4.

- inferiores. Deo-se o verdadeiro 5eolido do. art.
6 Rt.'g. 31 Março 1851 sobre os exames dos
qut' lIspirão ao primeiro posto. A.,. 46.9 Fe
lereiro 1853.

- Os commaorlantes de armas Das iDformacóes
lemestra~ derem manifestar sua opj~ião
sobre cada óm dos officiaes existentes Da
re~pectiYa proliocia. Circo Df'>, 16 Fevereiro
1853.

- rerormados em que rubrica devt'm fõer inclui
dos Das lhesourams, Ord~ 73, 10 Març()
1853.

OFFICIAES militares: são considf'rados os ciMI....
giães do exercito e da armada para o pa(?:a
menLo de direito. Ord. 85, 19 Março 1853.

- que na côrte receherem ajuda de custo para
,ia~'?rn não lem nboDéiçilO de J!;ratificação
addicinnal nem ('tape corresrwndente ao
tf'mpo da l'iagem. Av. 23 Março 1853.
(hiar. 87.)

quaes de"erião supprir flllta para parle de au
sem-ia e conseJho de disciplina dlll' prllças de
companhia de c<lçadllres que llpenas tl'r.hflo
dous c,fficiaes, e pal'a escri plurllçilo dos in
tcrrogalorios. t'Lc., Un Maranhão. - "id-.
P7-ov. 10 A bril1853. (Dillr. 290.)

- Nota infamaDle em assentamentos de um. e
anh:riores â praça mandou-se riscar. pf)J'

que neBes só se lançaràõ os actos praticados
depois da praça. e nllnca os anleriores
4)ccorridlls CID ~lIa vida privada. Res. em
Av. 14 Abril 1853. (Diar. !l7.)

tle companhia addida a ('orpo de policia na
Babia mand"u-se que lÍVf'fiSem os 'fenei·
menlos dos do exercI lo. Av. 25 Abril1853~

(Diar.117.)

que erão ajudantes de ordeu do comman
danle de armas e t')ct'diilo o numero devido
ma ndolJ se fossem di'pensados, pa{2:aoclo.se
lhes os cllmpt-'lp.nles vencimenlos. Av. 25
Abril 1853. ~Diur. 117.)

A reforma dada pel" S2. art. 9. Lp.i 6~8, 18
Agosto 1852 ao conclemnados II 1 ou mais
aonos de prisão depende do juir.1I do go
terno e não deve ser Cllnsid~I'ada como
conseql1pnria inC\'iwvel d.1 cvnd~LOnaçflo.

Av. 118. 10 M"io i853. Av. 14 dilo. (Diar.
140.)

Solrlo dos reformados em serviço é O da re
forma; F,raLificação addiciooal é d .hrada j

os de policia em st'rviço com 1.. linh.1 re
cebem .olJos pelos c"frf's provinciaes, e as
'IIDta/{ens d~ (,:lel"cicios pelos geraes.-Vid~

.Av. 20 "AIaio j 853. (Diar. 151.)
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OFFICIAES mililnres e inferinres e clIdett>s:
rp.('ornmendou-l'e a f'xecuç~o dos ants. 8,
9 do [)ec. 772, 3{ Março 1851, sobre
reme.sa do resultado dos exames pratico!,
para promoções; não obstante as iflfuf
maçõt's dos inspectores dos corpos que Dão
suppr(,ID 1lquella falla á visto <10S 3rts. 28
a 3ft do cito I'egul. Circo 18 Junho 1.853.
(Dia?". 175.)

ref,'rmndos não podem sem licen~a mudar de
resideucia. Av. 30 Junho 1853. (Diar. 196.

Os cornnris tem aUlorisação pelo Alv. 4 Se
tembro 171"'5 pi.ra m ..ndar procenercrimi
nalmenle a re"pt'ito de qualquer falta COID

meLLida por "fficiaes e praças do seu cor'po,
e cumo: idl'lD os cOOllllalldantes' de forla·
!e7.as e furças de"lacadas, etc.; e por isso
mdependenle das ordpns dos quarleis geoe
raes os commnnclantes d~ corpus etc.,
podem ordenar c"nscl1.1Os de gUf'rra e inves
ligaç{,u. Res. ,-m Av. 155, Õ Julho 1.853.
Pruv. 23 dilo. (Dia/·. 290.)

Declarou-se não tl'r direito a etape um capilão
que eslal'a cum licença de fa\or, á vista do
arl. 6, S 15. Lr,j 28 Oulubro 11H8. Av. I)

Dezeml)l'() 1liáS e 8 Março 18'19, e Ht. 7.
Lei 21 Maio 1li50 e Circo 13 Marco 18.&9 e
Circo 25 Selembro 11:546. Av. 25 Julho
1853. (Diur. 210.)

rnrD1.bros do coos lho lldminislr!llivo para (01'

llPCllnenlo do arst·n;t\ de guerra do Pará,
decJa rou -se C]1IP. wocirnt'nlos percpberião.
Av. 24 Aguslo 1853. (Diar. Suppl. 249.)

que viajão em serviço em navio "ercante serão
inc!emnisac!os da df'speza qlle fizerem com a
viag Lll, alé á quanLia que impo"lar o seu
transpurle em "apor 9a C(llllp<lllhia de pa
quetes. Av. 25 Outubro 1853. (Diar.296.)

desde quando cOl:neção a contar eos venci
menlos. Urdo lô Janeiro 185ft, arte f.
(Diu,'. 21.)

omClAES de nauticlI da armada imperial-Vil.
. .Armods.

OFFICIAES de ofticio nas colonias mHi\ares de
Pt"l'nambuco e AI:lgôas.-Vide Dte. Be,.
7.29, 9 Novembro 1860, arf. 3,6.

dos arsenaes como serão pagos regu)o~

para cenlralisação a rócma de SP03 paga
mpntos nas Ibl'sourarias.-Vid. Inslr. ela

Av. 287, 10 Deztmbro 1851, Drt. 2, S2; 5.

Vid. 0pcf"lu·ios.

-OFFIClAES de orde.nançu.- Vide OrdertanflUo

OFFICIAES de ordens militares c civ.ü.-Vid.
Ordens.

-OFFICTAES de policia não serão alistados para ..
~erviço das guardas nacionaes. - Vide C,.,..
das Nucionaes. Lei 18 Agosto 1831, acL
12. S 3.

OFFICIAES publicas que escrever~m aclos, con
trados un papeis ohTi~ados ao sello, ou que
os receberem e lhes derem andamenlo sem
previo pa~ameDlo, além das I.ulra. penal
em que pfl~são incorrer perderáõ o officilt
ou empl'l'g;o que eXt"rcerem.- ide seU••
Lei 317, 21 Outubro 18.&3, art. 1h, S3.

(fé de) tem os a~entcs de leilões na venda de
fazendas e Olltl'OS objectos que pelo Cod.
comruercial se manda fazer judIcialmente
em basll'l puhlica. Cod. Com. art. íO. Dec.
Reg. 868, 10 Novembro 1851, art. 18.

devem subscrever, e como o ·inslrumento de
prolesto rle Icltl'a. Cod. cal art. 406, S I.
6 ([)ec. 737, 25 No~el1Jbro 1850. art.682.
S 2); e eD;l que lempo lhes sera exigido e
dentro de qual tirado art. A07; e como to·
maráõoapontamenlo, art. 408;ecomofaráõ
as intimações, e quaes do mesmo, arte 409;

8'
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.registaráõ, e como o protesto art. 410; em
que lo~ares poderá proceder-se ao dilo pro
testo e intimações.-Vid. art. 411; quando
occasionarem nullidades de protesto (art.
A08, 409) a que procedimentos, iodemnisa
çóes e penas ficão subjeitos, art. 414.

OFFICIAES publicos: Actos certificados em ins·
trumento por officiaes pubJicos por se_
haverem passado em sua presença tem pre
sumpção de conslituir prova plena abso
luta. Dec. 737, 25 Novembro 1850. art.
iA3. e quando relativa, art. 14/í.

A exhibição dos livros de quaesqoer officiaes
pu'blicQS em que casos, e como e sob que
pena poderá ter lo~ar. Dec. 737. 25 No
"embro 18i'iO, ad. 357.

OFFICIAES de quarteirão dos juizes de paz erão
por elles nomeados. Lei 15 Outubro 1827.
ad. 5, § 15; declarou-se Da côrte deverem
s~r Domeadas pessoas desimpedidas do ser·
viço militar. Av. 1 .Julho 1829 (CoU. Nab.);
nem os de La 00 2.a liDha. Dec. 21 Janeiro
1830; excepção conct:deu para 2.· linha em
MaLto Grosso. Dec. 17 Novembro 1830; nos
Jogares remotos cODcedeu-se-lbes exercer
cumulativamente a jurisdicção de juizes de
paz. Res. i1 Setembro 1830, art. 5. No Ma
ranlião que obrigações se lhes commeltêrão
a respeito de pessoas adven licias, ado 2.
3, 4. Res. fi Dezembro 1~30; e na Bnhia
a respeito de escravos Africanos que via
jarem sem passaporte. Res. 14 Dezembro
i8:30, art. 5. A. elles se apresentavão as
cousas alheias perdidas. Cod. Crim. art.
260; forão abolidos, autorisaodo-se a crea
ção de delegados dos juizes de paz. Lei 6
JuDho 1831, art. 6.

OFFICIAES de repartições e xLinctas.-Vid. Em
pregados.

OFFICIAES de sunde declnrou-se não serem, á
vista da Lei 3 Outnbro 1832, art. 1lJ. obri·
gados a verificar seus títulos Da escola de
medicina do Imperio. Av. 29 Maio 1847.
(Gaz, Of{. 29. l'ol. 2.)-Vid. Dec. Reg. 828,
29 Sctemb,'o 1851, Q1't. 25, elc.

OFFICIAES de saude do exercito. -Vid. Ezer
cito. Dec. Rf'g. 763, 22 Fevereiro 1851, art.
2, ~. t 7, 21 , 23, 24, 25, 26 , 28, Dec. 803.
i2 Julho 18ál. Circo 161,26 Junho 1852.
Dec.1054, 20 Outubro 1852, art. ~, 5, 7.
Av. 153, 1 Julho 1853.

da armada. - Vid. Armada. Dec. aeg. 783 ~

24 Abril, art. 2, lJ, 15, 35.

OFFICIAES de secretarias, supranumerarios. 
Vid. Secrelarias. 26 Junho 1813 ( .penas cit.·
DO Repert. Cunho Mat. Officiaes).-Vid. As
Repal,tições a 'fIle ellas pertencerem.

OFFICIAES de tripolação de navios de commercio
devem ser mencionados, e como na matri
cula. Cod. Com. art. 467, S 1, 5. - (Vid.
Av. 109, 19 Ahil 1852); tem hypolheca
lacita, e como no Davio pelas soldadas ven
cidas Da ultima viagem, art. ~70, ~ 5; c·)mo
e quaDdo ao caixa do navio compele nomear.
ajustar e despedir, art. .&93; tomão, e como
parte Das deliberações, accordos e pro
lestos por occurrencins, e acontecimentos
edruordioarios a bordo, com especialidade
tcmporaes e damnos ou avarias, ·art. 504,
505. 509. - (Vid. Dec. 737, 25 NOt'emb,'o
1850, art. 3(2); e sobre contracção de di
vidas, tomada de dinheiro a risco, e veDda
de mercadorias em que casos, art. 516, S
3.-Yid. 50~. Como se procederá no in
ventario de algum delles que fal1eça, art.
53lJ; quando o capitão não mudar de rumo
desprezando parecer do pilolO, art. 539.
Vid. áOIL. Seu ajuste, soldadas, direitos e
obri(;açõe~, art. 5h3.-(Vid. Dcc.737, 25
Novemb"o 1.850, arl. 152, S ti) a 565.

de embarc3çõps criminosas por importação
il1icita de AfricaDos a que procedimenlo são
snbjeilos. - Vid. Africanos. Dec. 708, U.
OULubro 1850, arls. 5, 7, 9, 16.32, § 9;
33, S5; 34, 35.

de embarcações de commercio : questões sobre
seus "'jnstes, soldadas, direi los. obrij1;ações
e responsabilidade competem á jnrisdicção
commercial em r37ão das pessoas e dos actos.
Dec. 737. 25 Novembro 1850, art. 14, S1•.
- Vid. 111 arinhe;"os.
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OFFICINAS dos arsenaes de marinha. 0-Vid. Ar
unaes de Marinha.

de espiol;3rdeiros se mandon crear uma em
cada regimenlo de iJlfaulflria e arlilharia do
Rio de Janeiro. Dec. 19 Novembro 1811.
(Rrpert. Cunho Alat. O.fficina D.- 2.)

_ ele fechos de espingarClas se creon em Minas.
CarL. np~. 21 Jalleiru 1822. (llepe1't. Clmh.
AJut. Officina n.· 3.)

- abertas: suas visitas ordenadas por leis ou
regimentos não se jul~ãll coruprebendidas
na probibição de enlrada em casa do ci
dadflo sem as formalidfldes legaes de dia oú
de noile. Lei Consto Purlu~. 11 Ouluhro
1822. S10 maDd. observo pt'lo Hes. 20 Ou
tubro 1823, arl. 2.-Vid. Cod. Crim. art.
21.4.

- liiliographic:ls e typ(,graphicas.-Vid. Litho
graphia. TJ'pog1'(/pltius.

- Dacionnes: os emprpgados nos seus trabalhos
farão comprehendidos na reserva da ~uarda

nacional. - Vid. GIUll"d(ls Nacionaes. Lei 18
Agosto 1831, arl. 18, S!'.--Vil!. ileso 25
Outubro 1832. art. 8.

_ Dacionaes são, e como subordinadas. e para
que {im ao lribunal do lbesouro. Lei 4 Ou
tubro 1831, arl. 6, § 10.

dos arsenaes do exercito e guerra.-Vid . ...4.1'
unaes do Exercito e Gllerm.

- que tiverem objectos expostos á venda pap:ão
imposlo.-Vid. Lojas. Instr. 5 Maio 1837,
art. i, S2. Dec. Rt'g. 361,15 Julho 18A4,
art. 2, S2;3, S 4.

de ferreiros, caldei reiros. tanoeiros e serra·
lheiros na cô!'le.-Vid. Camams, Res. 25IJ,
30 Novembro 1841..

OFFICINAS de instrumenlos malhemalicos.
Vid. Instrumentos. Res. 530, 28 Agosto
1847.

de estampar apolices, assignados, lellras. bi
lheles e oulros papeis no lhesouro.-Vid.
Apolices.

- na côrle mandou-se fossem. e como visitadas
- pelas commissões medicas das fre~uezias

duranle a epidemia da febre amarella. Av.
e Provido 14 Fevereiro 1850, art. 28. Av.
Prov. 4 Março 1850, art. 16.

de ferreiros para concerto de espingardas e
ferramenlas se mandou estabelecer em
porlos do rio Brilhante até Urumbeva uo
Animam em Malto Grosso, - Vid. 4 Av.
21 Maio 1850. (Diar. 8.417.)

na casa de correcção da côrte. - Vid. Casa de
Carrrcção. Dec. Reg. 678, 6 Julho 1850,
arls. H. 15, 31, 32 a 44; 71,101,102,
t07. tos, 126, 1.27,128,130 a 132; 134,
145, 146, :1.55.

- nas c(llonias militares mandadas estabelecer
em Pt'rnambuco e Alagôas. Dec. Reg. 729,
9 Novemuro 1850. art.4. Dec. Reg. 820.
12 Selembro 1851, art. 3, S5; 9 § 2.

de estamparia é dirigida e inspeccionada em
seus trabalhos pelo di.'eclor geral da des
peza publica.-Vid. Dec. 736, 20 Novembro
1850, m't. 19, S 1.

melaI/urgicas e de machinas dos arsenaes de
guerra e mariuha devem, e quando os alum
DOS da e~cola mililar visitar depois do 7.·
anno, e para que fim. Av. 3 Janeiro 1851.
(Diur. 8603.)

do arspnal de gUf!rra : seus pedidos como serão
s;ltisreilos. - Vid. Contadorias. Dec. Reg.
778, 16 Abril 1851, art. 2/, a 30, art. 60.
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OFFICINAS do arsenal de guerra serão visitadas,
e como annoalmenle pela junta cenlral
de bygiene publica, commissõps dellas, e
provedor de saude. Dcc. Reg. 828, 29 Se
tembro 1851, art. 48.

Determinou-se que os operarias da de espin
gardeiros do arsenal de guerra da côrte fos
sem pagos seFiundo o valor do feiLio das
obras. Av. 118, 27 Abril 1852.

- da companhia de navegação e commercio do
Amazonas.- Vid. Dec. 1055, 20 Out ubro
1852, a1't. 8.

- 'de fundição de bronze no arsenal de guerra
mandou-~e, e como exlinguir. Av. 6 De
zembro1852. (Dia,'. \'>198.)

}ilhoFiraphica: de todos os seus trahalhos ar'
denou-se fossem rernetlidos 2 exemplares a
cada uma das secretarias de estrlno, Dão
sendo objeclos reservados. Av. 161, 1i
Julho 1853.

de machinas: Dellas se faráõ, e como, o.
exames dos machinlstas e macltinas de
barcas de vapor. Dec. Reg. 1324, 5 Fe
vereiro 1854, arl. 3; nssi~tindo lambem
o engcnlJeiro chefe das officlDas das ma
chinas, arls. 9,10, S 2; e como subsli
tuídos, arts. 16, 18. (Dia,'. 57.)

Vid. Fabricas.

OFFICIOS dados em pt'opricdade a criados da
casa real, e que eslavão arrernal"dos: du
ranle esle periodo mandou-se pagar aos
providos a renda ql1e pelas arremalações a
fazenda havia perceber, e Cllmo conlada.
Dec. 16 Novembro 1808. (CoU. Nab.)-Vid.
Res. 1." 31 Julho 1823, infra.

_ Ordenou-se que 05 provedores dessem conla
ao conselho da fazenda, dos vagos. e dos
officiaes que recebessem ordenados sem
5ervir. Provo do Cons. da Faz. 18 Fevereiro
1809. (B. Caril. E.r;t,.. 2.°)

OFFICIOS quaes são 00 não subjeilos a nOfQa

e velhos direitos. - Vit!o NOrJos elc. Chart
cellaria.

de tabellião da villa de Jaguaripe na Bahill •
foi dispensado de pagar terça parte dn
rendimenlo, em razão. de qlJe. Provo 9
Abril 1810. (CoU. Nab.)

Lotrlção dos da provincia de Minas Geraes or
denou-se. Provo 4 .Junho 11:110; e na Bania.
Provo 4 Março 1815. (CoU. Nab.)

participando resoluções, ('lc., d uns para
oulros lribunaes. ordenou·se f<lssem feitos
pelos escri vães ou secret~rio~ remctLcndo
copias aulhenlicas nas ditas deliueraçócs.
Alv. 26 Janeiro 1811. (CoU. Nab.)

de justiça e falenda desde qUrlndo, e mediante
que condições começão a ser pagos de
ordenados. - Vi:l. Res. 12 Novembro 181L
(CoU. Nab.)

.
ás secretarias de estado ordenoo-se fossem nu

merados, e porque. Av. 14. Abril 1812.

não se'podiáo sel'vir dous conjllnetamente sem
licf'~ça regia, vislo o Alv. 8 Janeiro 1627;
nullas erão as Lnercês concedidas spm au
diencia do procurador regio, conforme
Dr·c. 22 Maio 1706. - Vid. Res. 20 Maio
1.812 (Coll. Nab.) e Accumulllção.

Ordenou ·se não fos em admiUidos serventull
rios do tnbellião publico, ele. da cidade da
Babia sem apresenlarf'ffi provimf'nto da
mesa do desPUlbar~o do Paço. Provo 15
Maio 1813. (CoU. Nub.)

ficando sem se,'venluari os devem ser encarre
gados aos officiaes de semelhanle ufficio t

conforme a Ol'd. L. 1, til. 97, S 3 t elc.
Provo 23 Julho 1813. (CoU. Nab.)
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OFFICIOS ás liecrelarias de estado ordenou-se
rO/ifielD dirigidos separadamente, ainda que
o ministro f.Jsse de mais de uma :secretaria;
e tambem lieporadoll quanto aos objectos.
Av. 25 Maio 181.4.

- Declarou-lie que a terça parte qne devem pagar
os ser{elltuarios se intende ficando na dnas
p:lrles 200ol'b rs•• li~res elo rendimento.
O.a: iáAbril i8Iá.(CoU. Nab.) Prov.9Se
tembru f~17. e annex. Rei. h.' 9 Selemuro
182!J. (CoU. Nab.)-Vid. Res. 1.' 24 Abril
i818 (CoU. cit.); e Res. 7 Outubro 1823,
inrra.

- Aestrangeiros que deveriiio ser ernpregadosem
escolas que se prelendia crear de ~ciencias t

artes e officios se mandou paltar vencimell
los, e qnaes.- Vid. Ãrles. Dec. ReI. 12
Agosto 18J6. (CoU. Nab.)

- elos provedores de re~isto e seus escrlVaes
Cluaes o~ emolumentos.-Vid. Res. 1.· 19
Âgostoi817. (CoU. Nab.)

- Dec:Iaron-se qU6 3 terça parle e-a devida li

um laiJellião proprietario pelo serventnario
desde o dia em que aqllt'lIe prestára jura
meDto. Provo 9 OutniJro 1817. (CoU. NLlb.)

- Sobre soas serventias excitou-se ohservancia da
Res. 13 Selembro 1709. Purt. 20 Auri11818.
(CoU. Dclg.)

- Donativos delles arrecadados mand()u ·se fossem
pagos ao proprietario r1esde a dila dI) de
creL,. de mercê. Pruv. fOJ ulbo 1818. (CoU.
Nab.)

- de secretario de governo da Bahia teve aug
mento d~ ordenad,), por passarem a ser
expedidos p la junta de f<tzeuJ I os provi
ment/lS das serventia!! de I)ffi~io;; de fa~encla.

Dec. 22 U ILobro 1811. e annel[. PNV. 25
Janeiro 18!!. (CoU. Nab.)

OFFICIOS: Ainda dppois da Lei 23 Novembro
1770. o Af. 3 Setembro 1797 mandou
consultar com efi'eiLo todos os requeri
mentos de filhos de propl'ietarios que por
morte de6tes pretendessem os ol1icios, o
que se ouservou sempre apezar do tiL. 4.
Lei 22 Dezembro 176 l. Res. 27 ~Ontubro

1818. (CoU. Nab.) - Vid. Res. 1.. 22
Junho 1825, intra.

- e missa de S. Sebastião o l\fartyr de 20 J a
Deiro approvadas pela sap;rada congreg:lção
dos riL06 e com regio beneplaciLo manoou
se imprimir oa offieina Lypographicil, e
como, Av. 3 Novemuro 1819, annex. á Porto

30 Outubro 1824. (CaU. Nab.)

- Incuri:'!l e nul1amente são providas as serven
lias vitalicias pelos ministros territoriaes, por
mais de lres meLese fóra do caso d't Ord. L.1,
til. 97, S7; pela que se mandou proceder. 6

como com os ditos serventuarios a respeito
de provimentos e de novos direito.s não pa
gos. Res. '1.7 Novembro 1819. (CaU. Nab.)

de contador e distribuidor do geral em Malto
Grosso, concedeu-se cm remuneração de
serviços, e qUiles, não a sobreviveocia delle
para fillJo do peLicionario, porque era mercê
exlraor linaria. Res. 2.' 28 ;J ulho 182 L.
(CaU.1Vab.)

- conrorme a C. Rp.g. 5 Maio 1623. Alv. 8 Ja
neiro 1627. Dec. 28 Julho 1668, prohibio
se se DcculDu\assem em ullla s6 pessoa, e
qne se llws pa~assem ve ncimen Los, não
lendo assiduo exercicio. Dec. 18 Junho
1822.

- de justiça ou fazenda concedidos ou perten
centes a pessoas residenles em Portugal,
por occasião da declar'açào da lndepen
deocia mandou-se licassem sem elfeito.
Dec. 12 Novembro 1822, para cuja execu
ção. Provo 1.' 9 Dt>7.embro 1822. (CoU.
Ntlb.) Porlo 1 Murço 1823. (Cott. cit.)

- Decrelo dispenS'lndo de habilitações para se
passar alvará de serventia vitalicia de omcio
de feitor de palio da alfandega, firmado pelo
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Senhor D. João VI, mandou-se não cumprir,
apezar de ser eSLylo não correr lapso de tempo
nos decreLos direcLamenLe expedidos aos lri·
bunaes ainda em vida do mooarcha que os
mandou expedir. Res. 21 Janeiro 1823.
(CoU. Nllb.)

OFFICJOS de justiça e fazenda: provlsoes de
suas serventias em S. Paulo deixárão de
perLencer ao secretario do gllverno. devendo
ser passadas, e como por OllLras repartições.
- Vid. Res. 24 Ab1'il 1823. (Coil. Nab.)
Porto 28 Abril 1823 e annexa. Res. 1.' 4
Dezembro 1824. (CoU. cit.) Res. 21 Junho
182lt. (Coil. cit.)

devem ser providos em pessoas Qabeis em
quem recáião o requisitos qne a lei exige.
Provo 25 Junho 1823. (Colt. Nab.)

Os seus proprietarios pela C. Reg. 30 Outnbro
1799 Linhão obri~ação de pagar os don'llivos
e outros encargos. quando nos decrellls de
mercê não fossem dispensados; o qlle ,é con
firmado pela Res. de Cons. d~ 8 J unhu 1803;
sobre o qne se mand'lu consultar á vi ta do
Dec. 16 Novembro 1808. Res. 1." 31 Julho
1823 (CoU. Nab.); confirmada, declar;tnrlo
que os proprielarios só faziiio seus os rendi
mentos do Jia da posse em rliante. Res. 2."
31 Jul\.10 1823. (CoU. cit.) Declarou·~e que
os proprietarios cujo rendill1enlo excedesse
200:tf; rs. erão subjeilos a terças parles do
rendimento inclusive o ordt-nado, além dos
donativos e nlHOS direitos. c'lnforme a
PI'OV. 29 Janeiro 1726. Dec. 16 Nflvelllbrn
1808. Res. 17 '-\l!0 lo 1812,27 ./aneiI'O 17:!6.
Carl. Reg. 30 Outubro 1799. Res. 70ulu
bro 1823. (CoU. cit.)

de umas para oull'as autoridades devem ser
concebidos nos lermos dfl mais polida urha
nidade. coo~orme Alv. 21 Oulllhro 17ô3.
Vid. Porto H Agosto 182;,. (Repert. Címh.
Mat. Officio n. U 2.)

Declarou-se que a lei só mandava paj!:ar aos
serventuarios n quinla parle do ordenado
do proprietario; e quando esle o não linha
TPputa encargo a servenlia. - Vid. ReJ. 31
JaneÍ7'o 18211. (CpU. Nab.)

OFFlcros que os commandanles da!> armas se
virem oLrig:ados a reml'tLt'l' á côrle. devem
ser eocarn·gados a officiaes inf..... iores e lião
a nfficiat's de rlaleol... PI.rl. 17 Mal'ç0182úe
16 ./unho 1831. (Rl'pcrt. Cunho .I1ut. úfficio
n.O li.)

(erros de}-Vid. En·oJ.

suas corporações. JUIzes, escrilã,'s e mestres
forão abolidõs. COIISt. arl. 179, S 5.

Nomenção prcivisoria para sprvir Ilffici f l. ha
vendo outra i~\Ial, nf", dá dirPllo l'('I'pelno.
pela conbecida I't'gl'a- que nào ha sel'\('n
tuario dl1 St·rv.. nluario. - Vid. Rt'J. 1 JuLho
1824. (CoU. Nub.)·-Vid. RfS. 1.' 22 Junho
1825, iIIfm.

de correspondpncia official devem. spr moi
claros e explicados sohre lodos os assulIlp
tos de que lr"tão: hã.. d' st'r hlconiclls; 8

seus ohjpcLllS s(· ..50 ~f'paraclos; e st'ràll l\tl·

meraclos annllnll.1Jellle. Pod. J8 A~"sto -2-3
'SeLelJll'ro 182&. 8 ~Iarço 18:!5. (RI'pert.
CUllh. 111 alo Olieio. J

Sobre llrremalnção do de conlaclor, rlislrihui
dor e conllldo,' do juizo de rÓI'a de CaOlflils.,
-Virl. Contaciol'. 1\es. 1." 2 Dezelllurú 181.&.
(Colt. Nab.)

Scrvenluario provisionado lemporariamente
dechl\'ou-se llnO puder Ler sen('lltw,rio pe
renne prllvisnrio rar;l seus impt'c1illlen'los.
em spu filho que rl,d('l'i;1 srr 1I01llPado pHra
este lo~ar pedindo aCJllelle r1t'llIissnll.·-\ ido
Res. 1. a 21 Junho 1825. (CoU. cii.)

A um proprielario encarlac!n perrnilLio-se no
mear senenlUflri ... que Ibe déll'ia só a 3.'
pé1f'le do I·elldimeolu. Res. 3.· 2~ Juuho
1825. (CoU. Nab.)

Aos herdeiros. c quaes de um proprietarin que
obtivera mercê cllm a cOlluição da p"l\~ão

com soll1'el i, encia 1l1andou·se, e COlIJo pa
l1:a.la, pOI' Ilé1vl-lr (l (,ffiei,. sido dado a outro
1odividuo. Res. 3.' 28 JulLIU 1825. (Coll.
Nab.)
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OFFICIOS :, ordenou-se que fossl'm feitos E'm
papel de marca lJrdinaria e escriplns pl'la.
}Jropria OJâo dos eIIlIH"g"dos puhlic(ls os
que Li"essem de subir á Ilft'st'oça impprial
por intt'rmedill dos l'esl't'c1i\os ministros,
,exceplUadils as autoridades e lriJ,unaps qu~

livessem secretarios. Porto 6 Ago~l" i825.

- Escrivão do seno foreme. herança (} si1.lI e meia
lliza. que pedia provim ... olo \'it"Iicio, ap
provflndo-se a nOlllenç;'\o que tivera C'11O

16~ rs. 'menSfles. mandou-se contínnal' no
exercício l'm que SI' achava. PlIIlfll3l1l11 h,,1U
I'l'rvi se. Porl. 1. - 20 Setembro 1825. (CoU.
Nab.)

- Declarou·se que a porlaria de 27 Ahril t 825.
expedida pela reparll~'ão 00 lmpt'rio sllhre
correspond.~ncias.requerimento. e j"flll'lna·
ções que devprl'm subir ii impe, iaL pre t'nça
pplll lIlinisterio d(, imperin n:11I podia culIl
prehender as rUI-resl'ondt'ncills militares
que compelem á rt-'parti'çãu da guerra. P(,rt.
8 Novemhro 1825. (Repc7·t. ClLllh• .Ildt.
Officia n.° 5.)

de mililllres sllperiores a respeito de crime,;
COIllIl1 f' Ui d os 110 .. ::.eus íri ferl(lrE's da ri du ca usa
a conselho de gllprra cuntra estes, e sendo
altsol vi do" que prúcedimen lo au 'orisará Õ

contra seus lIutores.-ViJ. Res. em Pror:. 23
Novembro 1825.

Ao porlei('o de leilões no c'onselho aa fazpnna
indeferio-se redido p:.r<l seu lilllo sp.rvir 1l0~

seus i mp ... dimenlos. Res. 16 Detemuro 182.'>.
(CoU. Nab.)

defal.pnrla: declal'Ol1·se ql1P. a PXf\CIlÇiícl 00S31'tS.

1.0 e 2,° das Pllrl. Circo 27 Abril 16:!5. era a
respeito dfl priva tiva allril,niçiío da,: jUlIlasde

fazenda. Provo 17 Janeiro t826. (CoU. '~-ab.)

Suas provlsoes declflrOll-se deverem ser pas
saaas pelo prt'sidellle da provincia em cllja
junta se fize~st-'m as arrematações elos uffi
cius. Provo 8 Julho 1626. (CoU. iV{/b.)

IV

OFFICIOS: . A nm proprietario permitlio-se qotI
aprpsPDlasse a folha con-ida peranle o magi~

lJ'ado que lhe rpco-bes::.e <) juramento pelo
alvará de sen'eolia ,'italicia. P'lr 1sso, que ...
provido já e~~ava ser{ind.l o "ffieio ('l 31 folha.
que aprt's"" lára excedia d,e fi mezes. Res. ~."

19 Ago::.lo 1826. (Coll. Nab.)

Ao prelendente de um em remuneração ae
jwrviços maudllu-se que reqneresse outra.
porqlil~ a de I'rl.priedade d~ officio n~e

linha l0l!ar. R.~s. 2.- 26 Cutubr() 1S2G.
(CoU. Nab.)

Dispensa de requisitos e mais circumstancias
presl'l"iptas pelas leis para o bom desempe
nho rios ol:'veres e obrigações 3nnexas aOll
oflicios clec!ar..u-se inadmissivel, prioci
palm..nte nãO) uavenda wutivH ur~eole paa
tal. Res. 1.- 9 Julho 1827. (Coll. Nab.)

Servenlia vitalicia tendo as viovas e filhas
de dficiaps militares f,,]]p.cidos, impedo
a conc(",,~ão dn fit'io sold,). - Vid. Meio
soldo. Lei ti Novembro 1827. arts. 4, 5.

MannOll-se que em um fosse reintegrado pe
ticionario eshlllhado pl'lo r~speclivo mi
nislro. ficando ad"ertido pelu altenlad()
ás I~is e soberano litulo. Provo 28 Janeiro
i82~. (CoU. Nl.lb.)

Concl'ssào de SU3S serventias vitalicias, á vista
da Lei 11 Outubro t827, art. 2, e Consto
3rt. 102, declarou o cnflselho da fazenda
não pudp.r fazer purque demandavão graça
da privali\''l cllfUpetencla do Imperarior.
Vid. iles. 3. a 29 Jlllho 18:!8. (Coll. Nl.lb.)
Vir!. a 7'e,<pl';10 de sel'vent;(l lJit<llicia de the
soa1'l:il'0 da ;lltl'nde/lcia do O/Iro pedida por
tnuLhl'r do fúLLl'cido p7'oprietario solução igual
fUI/dada 710 Dec. 2u OlLtubro 1789, declã
Tando-se qlLe 1/0 /mpt1Tado/' pertence a COIl

fl'l'I'lIcia de sC7'Vfnliás vitaLicios (lor dec7'etos
srus, ou em resolução de COI/salta dostriállllae.J.
Res. 2.0 Ago.lto 1828. (Cott. cit.)

9
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OFFICIOS das camaras:\Os conselhos geraes sérão
'assignados 1Wtr tolfos os memhros delles;
para ol'denar comprimento de suas postoras
e o das leis bastará serem assignados pejo
pf'esidente., secr-elario. Lei t Outubro 1828,
arl:. 64. Av. &5, i Agoslo t8U. Av• .4 dito.
(Jom. 2.41.)

- mercê d~ sobreviveocia tenrio sido concedida,
declarou-se que para adia ser esbulhado o
proprietario necessario era ter a lei eíftlito
retroactivo, não podt'ndo a falta de idade
faleI' outro mal que o de ser obrigado a no
mear serveotuario na conformidade da Lei.
Res. 2 Janeiro 1829. CColl. Nab.)

- remettidos ao governo: as primeiras vias de
vem vir pelos paquetes, m3S em todo o ca~o

compre manda... 2.&0 Olf. Circo 27 Maio
1829. Av. 29 Janeiro 1831. (Ind. Alb. Ofti
cios. Beper1t. Cunho Mat. Officio n.06.)

- sobre dispensa de lapso de tempo para encar
tar-se o agraciario por snperveniencia a
quem senia. - Vid. Res. 29 JulhD 1829.
(Coil. IVab.)

- Renuncias delles por serventuarias vitalícios
conf(lrme a Cart. Lei 23 Novembro 1770, S
-28 declarou-se terem sido admittidas de
pois da Lei 11 Outubro 1827.-Vid. Res.
2.- 14 Outubro 18:!9. CCoU. Nab.)

- de que nalurela seguio-se ser opposto á lei
remunerar pecuniariamenle os qne os ser
-vissem. - Vid. Res. 6.- 15 Janeiro 1830.
(CoU. Nab.)

- Nas provisões concedendo-os mandou-se omit
tir as pa lavras-.fem embargo da ordenação
em contrari:J. Porto 2.9 Janeiro 1830. (Coll.
Nab.)

- Resolveu-~e deverem-se so considerar vitalicios
os provimentos em virtude do alvará, reso
lução de consulta, 00 proviSão firmada em
Lei.-Vid. Iles. 8.- 1 Março 18ao. (Coll.
Nab.)

OFFICIOS: concedido em remuneração deseniços
df'pois sendo supprimido por lei, e falle
cendo o proprietario; por não ter logar
efiecluar-se sobrcvivencia a suas tUbas. re·
solveu-se lodemoisar com pensão peeonia
ria annual.-Vid. Res. 14.- i Março 1830.
(CoU. Nab.)-Vid. Outra decisão sirnilhsnte
a respeito de officio supprimido pela Lei 6
Outubro i828. Res. 1.6 Junho 1830. (Col~.

cit.)

de fazenda: depois da Lei 11 Outubro i8:!7,
art. 2, se não póde considerar em vigor a
Lei 22 Dezembro 1761, que declara os ditos
empregos de meras serventias vitalicias;
nem mesmo antes daquelle era tão amplo 8

livre o arbitrio do governo nas demissões
que não se regulasse pela razão e jostiça
Dniyersal a respeito só dos que commeUes
sem erros de officio.-Vid. Res. 13 Setembro
1830. (CoU. Nab.)

publico-(Accusação por)-Vid. Âccustlfão.

- Seus registros forão abolidos. Lei .4 Dezembro
i830, art. 12.

Advogado ou procurador pôde ser condem
nado em suspensão do offi.eio e multa, e
como, por calumnias e injurias em autos.
Cod. Crim. , art. 241.

de justiça e fazenda: na deducção de suas
terças partes (contribuição que pagavão os
que em outro tempo forão providos no mu
nicipio da côrte com esse onns; sua qnota
foi regulada pelas lotações. Dee. 18 Maio
Provo 23 Julho, 23 De~embro1722. 23 De
lembro i7áO. Dec. 12 De~embro 17ÚO, 18
Fevereiro 1.7h1, 3 Abril i 742. Conselh.
May. Dir. Financeiro pago 62); ordenou-s6
seguisse-se a pratica anterior á Lei 11 Ou
lubro 1827. Provo 3 Janeiro 1831.

- dirigidos á regencia em minoridade do Senhor
D. Pedro II, erão feitos como a Este. Lei 4
JUQho 1831, art. 21.
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OFFICIOS: Declarou-se a qnem compelia confio
D uar a prover na cÔI'te os serventuarios
acluaes ou oulros idoneos, emquaolo du
rasse o impedimento dos $lISpens03. ou os
oBicios não fossem rleclarados v"~os, unico
meio pelo qual os uUiciaes poderião ser pri
vados dos ullicios. Av. 2.° i Agosto 1,831.
(CoU. Nab.)

- Os nelles providos para percebt'rem seu. man
timilntos Jevem ter assentamento e enlrar
em folhas. e qU1l1 a dislincção entre estas e
aqllelle.-Vid. Rcs. 30 Âgoslo 1831. (CoU.
Nab.)

Mandou-se que um ser enlnario de dous mos
Irasse nào haver incolllpallbilidnde ná rt'u
niiio do exercicio d-lIes.- Vid. .Av. 2.° 31
Agosto 1851. (CoU. Nab.)

- dos comma ndanles das armas á secrptaria dI!
eslfldo respecliva delerminolH'e corressem
por interrn dio dos Iwpsirlenle.. Circo 27
Setembro 1831; morlificada pela CirCo 10
Jnneirll 1833.-Vid. 14 Julho 18.14 (flpenas
cil. no Rrpe1·t. Cunho Maf. Officio n.O 5).

qoe erão concedidos p lo go\,prno no Rio de
Janeiro, e que em onf'ormidade da Lei lA
Junbo 1831. lla\iàu de ser providos pf'los
presidenl. s de pro,inria. mnndnu·~e conti·
nuassem a I'agélr os mesmos emolumenlos,
que seri~\o ê11reClldl1dos nas secrelari<tS dos
governos a benl'fiein de seus ufficífles. Res.
25 Oulubro 1831, ai t. 4.

Dispensa de idade foi o ~olerl1o antllrisado a
ouceder a c rt0 individuo pnril poder exer

cer qualquer uJTiciu plll.Jicu. mandando
proceder aos >-'XilOlPS e ínfol'm~çõps cllm
f'l:'tentes. Res. 9 r tl\'embro 1831. (CoU.
Nab.)

- para róI';" da côrte envianos á inlendpncia creraI
da pulícia, comu relllcll.~ria p te ao"seu
destino. - Vid. Av. 1..0 2.° 15 NOL'i:mbro
1831. (Coil. Nab.)

OFFICIOS: Reducção de terça parle pedida por
um serventuariú declarou-se, e porque oão
tPr log:l r. vi~to que a Lei ii Outubro 1827
não fem effeito retroactivo para rev0l?:ar 0\1

allerar o que anteriormente estava feito e
determinado em conformidade das leis que
enlão vil!oral"ão.- Vid. Bes. 29 NODem1Jro
1831. (CoU. Nab.)

Foi o governo au!orlsarlo a mandar pa sar carta
de sf'l'venlia -ritalicia a um serventuario.
Ras. 38, 28 Agosto 1833. (CoU. Typ. Nac.)

Pertencem á receita gP1'l1\ os direitos de emo-·
lumentos que se cobrão nas alfandegas de
(,JEcios que passárão para a fazenda publica.
Lei 58, 8 Oulubro 1833. art. 31, S :1; e os
que se cuurão pelas intendencias de mari
nha dns officios que li\erão u mesmo des
lino, § 21. Lci .&0, 3 Outubro 183.4, arte 36.

- .de jnstiça e fazeooa que seno pa~ão. - Vid.
SI·lio. Lei 59, 8 Oulubro 1833. Tab. Ioslr.
14 NovemLro 1833? art. 5, 15, elc.

.
(Lei 1 Outllhro 1828. art. 6~) das camaras

'Dllloicipaes comprehendidos na primeira
parle são as~ignndo" por todos os vereado
res, ainda de upinião contraria. mencio
nando-se na acta. Av. 5 ~hrço 1834.

(Lei 1ft Junho 183J) de justiça declarou-se
p rlencer aos pre!:'idl'olc'~ dI' provincia pro
"tr vilalJciameot~. At. 31 Julho 183f1.

das Cllmoras municipaes ao governo ae'vem ser
assiF,nados em sessão. Porl. 27 Outubc()
183~.

de jU'líça e fazenda: seus donativos e tt'rças
parles nfl côrte (l«s>ál'ão a ser arrec:tdadas
J1 la l'eCf'Oedll.·ia de rendas inl.. rnas do mu·
nicípio. Reg. 6 Dezembro 1li3á. ai t. 1, S 9,
3rt. 15.

Vereador que se reco ar assignar os dirigidos
ao_ supre .. 'os podl'res dI) estado deve ser

resl'0n"ahilisado, não inuliliSflnrlo purém
fi 1""lla de sua a~ ignatura as deliberações da
camHa lomad«s com lel!al oumet:o de
meUlbros. A..v. 7 Junho 1836.

9"
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OFFIClOS: de justiça é o de solicitador decansas.
P6I"t. 8 A~osto 1836.-Vid. Ã". 10 Março
1851. in{ra.

- elas provincias rindos para o ministro da jus
tiça mandou-se fossem recebidos pelo en
carregado da visiLa da policia e remellidos
á residencia do re;:peclivo ministro imme
dia lamente. Porto 20 Av. 22 Agosto 1836.

- mililares em objecfos de serviço devem ser
~ diri~idos aos chefes e nunca aos inferiores;

áquelles subordinados cnnfarme Res. 22
Selembro ! 785. Res. 26 Novembro i 836.
(Reperl. Cu.nh. Mal. SlIppl. verbo OITu:io
11.- 3.)

- (Cod. Crim. arte 2!0.) Explicou-se com() se
executaria. Av. 127, 10 Dez.embro 1838.

- para os diversos mioisferios trazidos por em
barcações devem apenas estas chegarem.
serenlnbanes. Av.U Selembro1841. (JorR.
241.)

- de justiça da compefencia do governo geral
como das provincias serão requeridos. Av.
17 Agaslo 18h2. incluido e recommendado
para execução em Circo i38, 8 Novembro
18lt8. Circo A Novembro 1848. (Diar.
7943.)

- Attenciosos ete. devem ser os que ao inspec
lor de lhesouraria diri~irem as autoridades
e empreg;ados pedindo coadjunção. Ord.
28 Outubro 1842. (Jorn. 304.)

- Quer soa concessão seja temporaria quer vita·
licia o imposto correspondente p:lga-se por
inteiro. Ord. 16 Dez.emhro tau. (Jorn.
337.)

- Para fixar suas lotações são competentes os
juizes dos feitos. AT. 32,28 Maio 1844.

OFFICIOS

OFFICIOS dos presidenles de provincia ao ~o

1'erno qUllndo d..vem nos sllbre~criptos ter
a nola - inlfrnse parliCIIlar ou serriço pu
blico. Dec. Re~. ;~99. 21 Df'zembro t ~44 ,
arte 209, 210; de serviço pubhcn das esta
ções subjeilas á secrelar'ia da ~llerra que
desifotoações lerão OOS sobrescriplos. Clrc.
i35, 16 Dez.embro 1845.

de chefes de repllrtições de fazenda (exc~pfo

da lbesouraria ao thel\ouro) e oulras auto
ridadtls pOdP.ffi ser diredamente pD\'iados ao
minislel io da faz..oda. Circo 17 Iletembro
J8lr5. (Jom. 8. 18~6.) Av. 11.° 2~JaDeir~

18.46.

de justiça - Resolveu-se competir ao poder
jndil'iario decidir si cerlo e~.::rivão scrven
tua rio pstava obriJ1;ado a pag:u' a terça parle
ao vitalicio. Av. 17 Novembro 1.8!l6. (GelJ:.
AO: 109. vot. 1.)

- mecaoicos e honorificos da casa imperial.
Vide Casa Reul.

- das antoridades subordinadas aos presidentes
de provincia versando sobre eleiçlles sã~

remellidos ao I!nverno por iotermedio da
queUes. Av. 16 Fevereiro 1847. (Gaz. Olf.
U1. vol. 1.) Av. 27.~ 26 Fevereiro 1847.
Circo 27 Janeiro 1849. (Diar. 8007.)

- rereridos nos que dirigirem os commandantes
das estaçães navaes, navios soltos, e arti
lharia da marinha e imperiaes marinheiros
ao p:overno, devem ser acompanhados por
copia. Ord.2Março 1847. (GIl':. OU: i5O.
~ol. 1.)

das repartições publicas ás autoridades de ma
rinha remeI tidos pelus presidentes não lião
acompanhados de officios seus. e ap..nas
terão no alto o sell "isto, e as reOexões que
lhes occorrerem , ou em separado. Circo 6
Maio i847. (Gu.%. 00: 10. "oe. 2.)

_ dos consnles como serão numerados e remet
lido5. Dec. Reg. 320, 11 Junho 1847.art. 67_
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OFFICIQS: Sobre desannexação feita por assem
bléa provincial e geral, de offieios de justiça
que estavão unidus.- Vid. Av. 2& Agosto
1:848. (Cor. Merc. Suppl. 248.)

- qoaesqoer de justiça: seus empregados á vista
da Ord. liv.1, tit. 2!J, S28. e seguintes tem
obrigação de com preferencia e graluita
menlé prestar se as diligencias do serviço
da fazenda puhlica, sob pena de responsa
bilidade, pois é onus inllerente a todos os
(lfficios de justiça. Ord. 1.35, 7 Novembro
i848.

- estando em uma só pessoa reunidos dous,
subjeitos ao imposto dos escriplorios, como
será elle arrecadado.-Vid. Lojas.

- elos presidentes de províncias á secretaria de
marinha mandou-se fossem com uma s6
capa enLre~oes aos commandantes dos na
"ios da armada ou paqueles de vapor, e
nunca incluidos nas malas. Av. 1 De7.em
hro 1848. (Diar. 7966.)

- de director geral dos Indios ao ~overno devem
.ir por intermedio dos presidentes. Av. 8
Fevereiro 1849. (Diur. 801á.)

Como serão classificarias nos correios.-Vid.
Correios. Dec. R"l!=. 637. 27 Setembro 18 't9,
arl. 168, tiO, 1i7, 181, 265; do mesmo
ao respectivo minisLerio, 3rt. 261.

- Perda de omeio quando solfreráõ os corre
lares. Dec. 6l18, 10 Novembro 1849, art.
35. Cod. Com. arts. 46, 51, 56, 59, 60.

- Perda de officio quando so!frerá o oflicial pu
hlico por causa de nullidade de protesto.
Con. cito arl. 414. Dec. 737,25 Novembro
1850, art. 388.

- dos presidentes e repartições subjeitas ao mi
nisterio da gUt'rra ordenou-se não tivessem
raspadoras e outros vicioso Circo 30 Se
tembro 1850. (Diar. 8535.)

OFFICIOS ou precntorias deverá o auditor geral
de marinha usar quando comme.tler dili
gencias e termos em processos de impor
tação de Ar"icanos, a qualquer autoridade.
Dec. 708,14 Outubro 1850, art. 20.

- jornaes, etc. recebidos na alfandega para o
mioisterio dos negocios estrnngeiros devem
ser emiados ao respecLivo official maior de
secretaria. Ord. 171, 17 OUluuro 1850.

- Declarou-se que em um só não se devião tratar
diversos objectos. como fora ordenado eill
Circo 16 Junho 184.4. Av. 1.8 Outubro 1849.
(Diar. 8532.)

quaes dirigirá o conselho de revista da guarda
nacional ao presidente da provincia ou ao
ministro da jnstiça, sendo na côrte. Dec.
722, 25 Outubro 1.850, art. 52.

- de lbes~_~ ria ao tbesouro tendo por presidente
da provincia sido enviado as autoridades
respectivas para infurmarem, declarou-se
que semelbante publicidade não er3 3 de
que trata a Circo 27 Fevereiro 1847. Av. 31
Outubro 1850. (Diar. 8544.)

simples do juiz: suas causas cl)mmerciaes
necessilão conciliação só para a acção prin
cipal. e não para as preparatorias ou inci
dentes. Dec••37, 25 Novembro 1.850, art,.
23, S4.

- aos tribunaes de commercio como serão aber
tos. D~c. 738, 25 Novembro 1850, art. 39.

- aos juizes de paz se diri~iráõ e por quem a
respeito dos bens de faIJidos qne se acharem
róra dos domicilios destes. Dec. 738. cito
art. 146, S6.

e mais papeis dirigidos á secretaria da fazenda
serão recebidos pelo official maior e para
que fim. - Vid. Secrela/·ias. Av. Reg. 254.
21 Dezembro 1.850, art. H. S 1. Erros de
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officio dos' officiaes da secretaria como serão
punidos, art. 3?, 33. Os officios dirigidos
ao mioisLJ'o onde serão lançados na secre
taria, arl. 3ft.

OFFlf.WS de hMpitalidade aos D3vegantes da
carreira cio Pará preslarÍlõ, e rumo os -pre
siclios militares mand<ldos fundar il mal'g-em
do rio Arait"i1ya ell1 Goyaz. Dec. Reg. 750,
2 Janeiro 1851, art.43.

de capitão commnndante de forLnleza que
nella deixára entrar commandantes e tri-

,polações de navios o I:'(o;reiros , e para que
fim, mondon-se senisse de corpo de delido
para cunselbo de guerra ao mesmo capilão.
Av. 25 Janeiro 1851. (Dim'. 0618.)

'-- do (o;overoo: sua conducção contractou-se, e
como com as companhias de paquetes de
vn por rara o nade e sul dll Itll rt>rio. Dec.
767, 10 Março 1851, Cuod. 1.. 12.·

do governo nos paquetes de vapor da compa
nhia real da GI lia-BrelanlJa são iSl:'ollls de
porle, NoLa 10 Março 1Ki'>1 , art. 2,8; junta
:10 Av. 97, 10 Março !t150.

Declarou-se que o nfficio de solicitador ou re
querente dos Iluditorios 'nUnca foi' contem
pladu na classe d()~ ue ju~liça cm que lem
Jllgar a pl'oprio·di,de "II s(~l'Veulia,vitalicia.

Av. \J8, 10 Março 1b51.

do juiz de orphã11s da côrte acompanhados de
Cl"rlidãn slIpl'rt'm prt'calorias ao thesouro
r;lra lc·valltalllenlod,· pUl'ceulageuse custas.
011'. 156, J5 Maio 1851. ' ,

- de jllsliç:l: regulou-se o rondo por gl1e nos im
pedilllenLos tl'mpur.. rius delerilõ i'er sub
slitllídos os servenlllal'ius dos •.IDcios de
ju>tíça e (IUll'(lS efIJpre~Hd(l'; d,·lIa; ~ oeLer
Illinoll-. c c•. IlJU se lia de I'rllcedt~r nos casos
dn vllga para u p'rol'ilhpnLo d,'[illilivo desses,
Offil'io~ e f>llIl'rl'f~OS. Bec: 8 J 7, 30 A~oslo

1 tl51.- "id. Dlc. 12\14, 16 DI'zelltb1'o 1I:l53,
iII(,.a.

OFFICIOS nas secretarias dos góverno8 das pro
vincias ainda de interesse parlicular man
dou-se não se entregassem em mão, nem
51:' expedissem emquanlo o interessado não
mostrasse pago o ~eIlo. Circo 12 Selembro
1851. (Diar. 8803.)

Perda de 9fficio quando sofrreráõ os agentes
de leilão. Dec. Re~. 858, 10 Novembro
18ó1, arls. 32, 33, 36.

suspensão delle a interprete do commercio da
praça do Rio de J aneiru. Dec. Reg. 863, 17
Novembro 1851, art. 7; perda quando

art. 8, 9.

das thesourarias das provincias são assiplados
pelos resp clivos insp'ecLores. Dec. 870, 22
Novembro 1851, art. 31, S3; com as auto
ridades não dependenLes se corresponde~ãi';

por officio, cum as sllba1leI'D3S por ordem;
da IDe ma maneira e dirigirâõ aos inspec
tores o chefes <.ias reparLições de fazenda.
art. 42.

(Lei 1 Ou tubro 1828, art. 66); não podendo
as Ci1m~ras municipae~ dar ordens ás au1o
ridades que lhes nilo' rôrem subordioad 5
é daro qne a ellas se devem dirigir por
oIDeio' assil!nllons em corporação. Av. 276.
22 NOl'embro 1.851.

ás lell'ações es1rangeiras na côrte comO se re
mettem da alfandega. Qrd. 86, 23 Março
1852.

de jlls1içn nfle 6 o mistrr de avaliado!'. - Vid.
Av. 115, 2l! Aln'iL 1852.

do director do hospital militar á secretaria de
e,tado guanrio cít,I)'em leis tlU re~uhlllJeotos

p~"erilõ dl'clnral' sf>mpre o sua data. Av. 26
Julhu 1853. (DiLI?'. 213.)

de jusliça: determinou-se a flÍrma da substi
tnição ou pl'ovimento 1I11s uflicios a empre
gos nos casos de impedimenlo lemporario,
ou impossiLilid<lde absoluta dos s~r"entua

tios ~'it;dicios. Df'c. 129/', 16 De7.eruhro
1853. {Dill1" 352.)-Vid. Av. ii Fevc1'eil'o
185b. (LJiw'. 49.)
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oFFlCLOS de jusliça e beneficios ecc1esiaslico&:
as lotações procedidas mandou-se consi
derar como provisorias, e porque. Circo
29 Dezembro 1853. (Diar. 9 de 185ft.)

_ Vide Empregados. - Correspolldencia.

OLEOS (santos) existentes em uma lhesouraria
mandou-se enlre~ar a nma freguezia. Ord.
i6 Maio 1843. (Jorn. 144.)

_ 'Ycgetaes: concedeu-se privile~io exclusivo á
fabrica de exlracção e purificação de oIeos
vegetaes. Dec. 703,2& Setembro 1853.

01llss10. Pelas praticadas no exercicio de suas
funcções são striclamenle responsaveis os
empregados publicos. Const. art. 179, S 29.

- yotuntaria contraria ás leis penaes é punível.
Cod. Crim. arte 2, S1.

- etc. dos empregados publicos em que con
sistem, e como serão punidas. Cod. cito art.
i29 a 166.

_ criminosa pelas leis anteriores ao codigo
penal, não sendo nesle como taes conside
radas não subjeitão a pena alguma que não
esteja imposta por sentença irrevogavel, ou
de que se não concede revista; exceptuadas
as não puramenle criminaes que pelos regu
lamentos das autoridades e leis sobre o
processo sejão puniveis com multa ou outra
pena pt>la falta de algum dever ou obri
gação. Cod. cito art. 310.

- no codigo do processo communicárão as au
toridades, e como ao supremo tribunal de
jusliça. Cod. Proc. art. 63. Na Lei 261 , 3
Dezembro e respectivo reg. Reg. 120, 3i
Janeiro 1842, art. 496.

- do empregado publico não dando logar a
prejuizo puLlico 00 particular, autorisa o
superior a fater, e como advertencia ao
subalterno. Cod. Proc. art. 339.

OMISSÃO: Suspender qualquer empregado por
omissão compele aos presidentes de pro
vineia. Lei 38, 3 Outubro 1834. art. 5. S8.
-(Vid• ..4.v. 5 Março 1850.) (Diar.8351.)

de feilor ou caixeiro de trapicheiros e adminis
tradores de armazens de deposito é a carg()'
do trapicheiro. Cod. Com. art. 9h.

- de condnctores de generos e commissarios de
transportes a que os obriga. Cod. cito arts.
99, 10i, 10.4. 115; em igual responsabili
dade incorrem os donos. administradores e
arraes de barcas, lanchas. saveil'os, faluas,
canôas e oulros barcos, art. 118.

As questões de facto sobre existencia de omis
são culpavel na formação dos contractos
commerciaes ou na soa execocão serão de
terminadas por arbitradores. Cod. cito arL
139, 162.

cnlpavel do mandatario: por ena responde
este paracomo mandante. Cod. cit. art. 162.

do commissario mercantil quando dá Jogar ao
commitlente usar de acção para que res
ponda. e como pejos eífeitos recebidos. Cod.
cit. art. 172.- Vid. Dec. Reg. 858, 10 No
flembro 1851, art. 20, S3; na cobrança dos
pagamento(de mercadorias ou eITeitos ven
didos a prazo opera responsabilidade para
com o commitlente pelas perdas e damnos
superveuientes. Cod. cit. art. 1.78.

culpavel dos mestres, administradores ou di
rectores de estabelecimento mercantil obri
ga-os a responder pelos damnos; igual
mente respondem peja de seus empregados.
Cod. cito art. 243.

culpavel dos liquidantes de sociedade com
mercial pôde dar lagar á sua destituição, e
como. Cod. cito art. 3ú7. Dec; 738, 25 No
vembro 1850, art. i8, S 10.

dos endossados em transmittir o protesto da
lellra lorna-os responsaveis peias perdas e
damnos. Cod. cit. arl. 378.-Vid. Dec. 737.
25 Novembro 1850, art. 385.
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OMISSÃO do portador de Ip.llra protestada em
acciona-la denlro dos respeclivoil prazos
importa.lhe perda ele lodos os seus direilos
contra os endossadores. Cod. cit. art. 382.

de offieiaI publico senc10 causa da nullidade
do prolestu da leUra lig-a-o a indf'mnisar, e
como as partes. Cod. cito art. hi!t.

de capitão de navio 101'03-0 responsavel por
perdas e damnos, sem prt'juizo aas acções
criminaes respectivas. Cod. cit. art. 629,
640.

de pilolo d:lDdo causa á perda ou damnos do
navio fá-lo rt'sponsarel a resarcir o prejuizo;
além das penas crimes em que incorra.
Cod. cit. art. 640.

culpC1sa do ~apilão de na\'io ou genle da tripo_
lação: pellls d"mnos delJa provenientes res
pondem aos donos da cargá o navio e o
frde. Cod. cito art. 565.

As.apol1res de ~e~uro de ida e volta colHem os
ri~eos seguros qne sobrevierem durante as
esltldills inlei'medias, ainda que esta cl~nsula

seja uruissa Da apolice. Cod. cil. al't. oui.

do segnrndn, de parlicipar logo ao sf'gnrador
as noticias qne receuel' de sinistro acollle
cido ao navio uu carf!:a póde ser qualificada
de presuwpç{Jo de má fé. Cod. eil, al't. 719.
0l'pOE'Ol-Se por embargos. Dec. 737, 25
Novembro 1850, art. 305, § 5.

de algnm ponto de fondemnaçiio dá Iogar a
apresentar embar~us ou petição r;lr~ decla·
IllÇão do ponto oOlittido. Dec. 737, 25 No
vembro 1850, arl. 0,.4'1, oú2.

de e::,cl'i\'ão ou tahellião conLra as disposições
do rpg. ao clldilÇo do cOOlInercio. e quaes,
etc. a que penas dá logar. Reg. 737, cil.
arl. (jY9, 700, 701.

OMISSÃO: Nas omissões do presente "~RUla
menlo sprá suhsidiario o prC1cpssa civil
n~o sC'ndo contrllrio ás di~posiçóe5 do
mesmo regulamenlo. Dee. 737, cit. art.
743. - Vid. Av. 282, infi"a.

dos officiaes e empregados de secrebrias dos
trihunaes de cOOlmprcio como sera pu
nida. Dee. 738, 25 Novembro 1850, art.
&9,70.

dos juizes de orphão~ a respeilo da l.lrrecada
çlio e admioi.,tração dos hens de ausentes e
heranças jacentes como proveráó os juize5
de direito em correição. D c. Rl'g. 8M. '!
Oulubro 1851, art. !t8. Omissão dos empre
gados suujeilo á correição como será casti
gada, art. 50, 63, M, § 2.

de a~entes de leilões em que ca~os a que pro
cedimenlo os suLjeita da parte do commjt
lente, conforme (I Cod. COOl. art. 171, 172.
Dec. Reg. 858,10 Novembro 18M, aet. 2().
S 3; 23.

no codigo commerciaI dá Iogar á admissão do
direito civil em matHias commerciaes.
Vid. Av. 282, 30 Dezembro 1852.

da ceremonia religiosa em eleições não as
vicia Cllorurme o Av. 160, 11 Dezembro
18118 e· Av. lnsl. 168, 28 Junho 18ú9.
alto 1 õ. Av. 19 Nov~mbro 1853, art. 4.
(Diu,'. 9ú de 185ú.)

OMNlBUS: sua companhia na côrte teve pri\'ile~i()

e e:;l;,lulos. Dec. EstaI. 1lJ Self'miJru 1837.
·-Vid. Dec. 18 Junho 18!J6. (lor". tí2.)
Além dos 1':!.zt,800 perlencentes á receila
geral. IIlflndnu- e pagassem para o cofre
municipfli 25~600 e com que applicação.
Lei 586, G Sl'tt"lI1bro 1850, art. 7. Lei 628,
17 Selemoro 1851, arl. ú6.

enlre a capital do Imperio e a villa de Jguassú:
privilegio para esLauelecimenlo de compa
nhia cllocedpu-se. Dec. Cond, 720 A. '24
OuLubro 1850.
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ONVS dos bens que se hypolhecarem devem ser

IDPncionac!os na respectiva escl'iptura. Cod.
Com. art. 266.

da cousa ('('mpr~oa como p6de o comprador
soher. Cno. cil. arl. !JS7. Dec. 737, 25 ~o

vembro 1850, arl. 3U3, S5.

acompanhão a prnpl'iechde da embarcação no
caso dl~ ~ua \el.da volullt.. ri:l, e cuw que li
mitação. Cud. cito art. .&íO.

das cousas vrndid:ls jlldirialmpote passão para
o sell pleço. Dec. 737, 25 No\'ewbro 1850.
arl. 359.

reaes qlle o crrdnr adjudicatario'pagar são-lhe
lev[,dos em cOllla. Dpc. 737, cil. arl. 506;
sna conta deve preceder á adjudicação,
art. 569.

opçÃO (Direito de) conservou a corôa nas alie
naçóps de prazos prl'peluns em lerras si tas
em ,Jacarépa~ná. Tljllca, I~lla ~ú, Ga\'ia e
Campos de Coyta(,llzes I elo visconde de
Asseca. Dec. 1. o tO Junho 1820. (CoU. Nab.)

!-- qual tem o cnmprador de cousa que ainda não
lhe !ôra enlregue. Com. Com. ad. 202.

qual rahe ao prrmnlanle que fôr vencido na
e\'icçflll da cousa recelJitla em troca. Cod.
cil. art. 223.

- e qual assiste ao capitão de navios, quando
vencido o pr:lZo tia carF:a e das esl:Jdias e
sobl''t-'srlias, () afrelador não tiver carregado
eíTeillls alguns. Clld. cil. art. 59:2; quando
só tiver célrregado parle, art. 593.

quaIlem o afrpl3dor si o frelador bouvpr decla·
rado maior cal acid .. de da en'oarcação do
que a \ erdadeira. Cod. cil. arL 597.

OPERAÇÕES de crf'dito nacional incumhe ao
cClntador p:eral do ,besouro nacioolli fi ca·
lizar, e como. Lei 4 Outubro 1831, art. 17,
S4.

IV

OPERAÇÕES rnrrcilnlis: em todas pôde o cor
relor inlervir; sem prtojuiro de que todos~
como.ercianles e os que o não fôrem as
pod.. ráó tratar por si ou seus a~elltes e
caixeiros. Cod. Com. arl. 45. Deve o cor
retor fazer a~sen los. e como das Pro que
in fervier, a rL 47, 118. Dec. Rf'~. 806. 2&
JuJl.o 1851. art. 23. Dec. 807, 808, 27
e :!8 dilo.

chamadas de banco qnem fizer é considerado
banqueiro. Cod. ciL art. 119, i20.

commellidas n~o admillindo drmora quando,
e como abs.. lvem o CtlIDU1is~ario de respon~

drr por perdas e clamoos, por afastar-se dds
instrucções recebidas. Cad. cit. art. 169.

ou mandato mt>rcanlil eslando con Inidos, é
de\'ida por inteiro 11 commissão. Cad. cito
3rt. i87.

mercan tis na sociedade de capital e industria
c mo silo I e~uiacias. Cod. cito art. 317; na
SOCIedade em cunla de p:;rlicipação" art.
325.

mrrcantis do fal1ido depois de declarada a
quebra os cllrretures que auxiliarem são
cOOlplil'f's de quebra frêiudulenta. Cad. cito
art. 803, § 5.

commrrciaes de fa \lido emqnanto não pres
creverem. p{ldrOl ser annlllladas provando-se
fraudulenlas. Cad. cit. art. tl21:l.

de cambio, banco e correla~em considerão·S6
mprrancia. Dec. 737. 26 No"embro 185@p
art. 19, § 2.

Bolelins de operações dos corpos cio exercito
estacioll'lrto no Rill Grande do Sul incum
bem ao :ljudanle F-eneral. Df'c. Inslr. 762.
22 Fevereiro 11:)51, art. 1ú, S7.

cirurgicas por offiriaf's cio corpo de saude do
eXt'rcito.-Vid. Dlc. R"g. í6~, 22 Fevereiro
1851, arfo 5; da armada. Dec. Reg. 783,24
ALril 1851, art. 6.

10
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OPERAÇÕES activas do exercito: os ofliciaes
n ..lI"s emprf'Kados como poderáó ser pro
movidos. Dtle. Reg. 772 J 31 Marçl> 1851 •
ad. 16.

- qoaes silo permitlidas aos diversos bancos exis
tentes no lmperio.-Vida BORcos.

OPERARIaS do arsenal rie marioha.-Via. .J.rse
rwl de MuriTlha. urr. 1 Ft'vereiro 1809, elc.
vII. 2.· 3 FeverE:iro t~09, etc. P.)rt. 2." 10
Selemoro 182.4J ele. Av. 15 Novembro lSillt.
ele.

espiogardf'iros prussianos, e quaes forão con
lractadus para trabalbar em S. Paulo. Âv.
e Cvnds. 28 Março 18:W. (Coil. Nab.)

- carpinteiros e calafates: á sua fixação) e matri
cula se mandUI1 procedf'r nas capitanias dos
porlos. e como. Av. b Janeiro 1847. (Gúz.
O/T. 11OJ rol. 1.)

...:;;.. pobres robostos, lrabalhadores· e diligentes
esclIlbirlos f'olre os crilldns de servir J lavra
dorf'S. ferreiro.qJ carpinleiflls e perireiros e
mais offic:iaes mpCélllicos: àelles devem os
consules do Impt'riu no eslrangeiro prC'ml)
ver emigraçil(). Dec. Reg. 520. 11 Junho
i847, art. 227.

- Lei pro,"iDcial do Rio Grande do NortE' obri
p;aodo os ..ffiriaes de officio não bra ..ileil'us
a lirar licença annuul para terem 3berl:ls
suas lojas declarou-se oiIc·nrier O tratado
com a Franca e a Lei 31 Outubro sobre a
receita e de;pl'Za das camaras, e a Ip.~is
hrã I !!e aI. Av. 16 Novemb['o 1847. (Gaz.
00: lô7, 110l. 2.)

- algnm a~Sf'nta prnça no corpo de artifices
:,e01 ler siclo previ~'menle approva.io em 31
J(1I1l1 lIfficio. Av. 6 Dezembro lSA9. (Diur.
8291.)

qu P por lmppricia ou erro de omcio iontilisal'
<;111 (I rpc, hià,j ('DI m .. leriDes, ão nbri"ados
a pa~a Jus e ficar com aquclla. Cod. Com.
arl. 235.

OPERARIaS de fabricas qnp. maliciar como será
punido. Cod. cito arl.2M.

- as acções para haverem salarios em que tempo
prescrevem. Cod. cita art• .448 J A!9, S6.

tem hypolheca taeita especial nas bemfeito
rias ou SE'll valor pelos seus jornaes empre
f("ados n:lS mesmas. Cod. cita art. 877, S2 ;
884. S 1.

devem aprender a ser, t'specialmflnte de fer-
rein) , carpinteiro J Ifaiale e sapateiro os
filhos dos mililares e paisaoos do presidios
mililares fllndaJlIs á mar~E'm d:J Aragnaya
em Govaz. Di'c. Reg. 750, '2 J;HJciro 1851 J

art. 6"'; qualquer ~fficio ou induslria licita
se poderá exercer nos ditos presiJios, art. 69.

Offiei aes de officio para colonias mililares em
Alagôas se autllrisou conlractar, p. como e
con,:prvar.-(Vid. Drc. J/Pg. 729,9 NOl\embro
18~0. aTt. 3,6.) Av. 10 Março 1851. (Diar.
8650.)

do arscn::ll ne ~uprra: como se formula ráõ
snas fprias.-Vid. COlltadorias. Dec. Reg.
778, 15 A.bri11851 J art. Gil a 67.

conlractadnr para colonias militares: decla
rou-se ás thes')lI rarias. das Alagõas. Per
nambuco, Pará, Paraná, Si'lnta Calharina
e Gnyaz quP. quando licenciados não tem
veociU1enlo algum, e qllanrlo doenles J só
mptade dos jOl'naes. Circo 6 Dezembro
1.853. (Diar. 343.)

do ~rsenaI de marinha. e qnaes seriio empre
gados DOS exames d IS LDachioas de hal"~os

de vapúl'. - Vicl. IJecr. 132&, 5 FeoerclTo
1854, aTt. 18. (Dia,", 57.)

OPERE demolif'ndo.-Vid. Cnução e Novos etc.
Dec. e Tab~. 25 Janeiro ld32. Lei 243 J 30
Novembro 18111, Tab. Sh5.
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OPINIOES: pelas que proferirem os membros nas
camaras de senadores e d"p"lfld.)s são eUes
inviolaveis. Consl. art. 26. l~uall1l('nte o
são pelas suas os memhros das assembléas
pruvinciaes. Lei 16.0 1iA.gosto 1834. art. 21.

dos senadores ou dl'putarlos os que pela im
prensa í1zerem circular, não s;'o e quando
por i~fO respOllsa veis. Res. 13 Sl'tembro
1827, § 3. Lei 20 Selembro 1830, art. 12.
Cud. Crim. art. 9, S1.

os que injuriarem as cam aras lrgislativas ou
seus membros pelas upiniões que huuverem
pro rendo COIDO serão punidos. Lei 20 Se
tf'w!Jru 18;;0, art. 2, S 10. - Vid. Cod.
Crim. al·l. 237, S2; 24.&.

polilicas.-Vid. Res. 13 Setembro 1831.

qnaps devem seguir os terceiros arbilros no
mei! dos em '1 ueslões com lllcrcia 's. - Vid.
]uizl's A,·bilros. 1)ec. 737, 25 Novembro
1850. art. 461.

OPPOENTES. -:Vid. Opposição.

OPPOSIÇÀO 0\1 emhar~(lS á sp.ntença dr. arbilros
decl(lr<lllnu a somllla liquida p"r Cjue se de
viflo passar as lellras para pa!!>!lIlJenlo de re
c1am:tções de inlere~sadCls t'fl1 navios de es
cral'Hlora élprl'~ados. mandu\I-se niio admil
ti ... - Vid. Edit. 14 Janeiro 18t8. (CDU.
Nab.)

se não àdmille ao pa~nmpnlo dos juros e ca
pilai d"$ élpolires de divida puhlica; nem á
sua l"an f.'rencia. salvl) sendo frita pelu prll
prio po~suidur. Lei 15 No\"emhro 182i,
art. 3ô.

por ampaças ou violpncia a qlle o comman
dllnle 011 Iripolac:ão de navio o dp.fenrla sendo
alara do pOI' pira las ou iniwigo cllnslitue
crime de pirlllaria. Cud. Crim. art. 82, S5.

OPPOSTÇIO á expcnção de rlecretos 00 cartas de
convocação da asselllhléa geral COIllI) ~eri

punida. Cad. cil art. 91. ou ii sna reunião.
art. 92. - Vid. art. 9~; quando conslitue
conspiração, arl 107, e rebellião, art. tIO.

- ao livre exercicio do- poderes m'lrlp,ra dor, el:c,
culivo e judiciario cuInIJ será punida. Cua.
cito art. 95, 99.

ao eff"llo das dptermio:tçóes dos poderes m~
deral\or e execnti vo como sera pu[lida.
Cod. cito art. 9ô, 99.

a que cidadãos votem nas eleições primana
ou secull,Jarias CUIDO será poüiJa. CoJ. cit.
art. tOO.

ã reunião dos conselhos g('rae~ como será
punida. Clld.. cil art. 103; hoje das asselD
Llea' provinciaes. Lei 16.0 12 Agusto L83~

arl f.

á reuniáo das camaras mnnicipaes como será.
punida. Ct>d. cito art. 10ó.

á posse de empregado puhlico legltimamente
nomeado. 011 ao exercício de suas flJllcções
quando constitue sedição. Cod. cito ari.
111, L1V.

á execução de ord~ns legaes constitue resis
tencia. e como é pllnidn.-Vid. Resistencia..
Cod. cit. élrt. l1ô. 117, 119.

Oppopnte procurnc1or da corôa! sober~nia e
félzenda naci"nal não npcesslta de IIcenÇll
para ser inlimario de revista crime e uulras
em que lirer intervindo. I\e-. 20 Dezembro
1830, art. 17. Reg. 3 Janeiro 1833, art. 60.

á prisão que procedimento autorisa da parte
dos officiaes da dili~l'ncia. C"d. Proc. art.
180, 11')2, 183. Reg. 120, 31 Janeiro 1.842,
art. 115.
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OPPOSIÇl0: Causas em que os procuradores da
fazenda íij:.urarem como oppoeoles lem o
(ôro privadv dos feitos d'\ fazfmda fie 1.·
iDstancia. Lei 2!J 2. 29 Novemur o 1S41 ,
art. 2. Ord. 6. 0 1.2 JaDeiro 1842, arl. 1.

- Da decisão que não admilte o tercp.iro que
"em orrôr-se na cansa clã-se, e CI)mo ag- t

~ravo de petição e ln~trnmento, conforme
Oro. Lei 3 til. 20, S 31. Re~. 1.113,15 Março
18-"2, 3rl.15. § 3; '16; e tambem nas c..u
sas clImmerciaes. Dec. 737, 25 Novtlmbro
1850, art.66IJ, § 3.

- de terceiro: d3 recusação della dão-se aggravos.
- Vid.:Aggravo.

- al~oma sl'rá admittida ao condtJclor 00 com
mi!>sario de tran~pol'te para nãr) entregar os
geopros recehidos a qnem p'lra isso se apre
sPDtar cum titulo baslllote. Cod. Com. art.
H4.

- á v~lid:lC:J de creditos do fallido ou á sna qna
lificHção sendo apresenlada pelas adminis
trad"res e decahindo estes, por quem serão
pagas as cu~las. Cod. cito .-.rt. 860.

- Oppol'ntes em causas commerciaes respon
dp.raõ no fôro em que elias carl"ere . Dec.
737, 25 I l ,}vem uro 1850, art. 63.

- commercial como se processa. Dec. í'!l7, cito
arl. 118 a 122. Tei'IDO para suas allegações
fioaes. art. 229.

- de terceiro relati :I a bens embar~ados com~

será prúcessada. Dec. 737, ciL art. 330.332.

de terceiro não h:lvcnno, ã ~ Df'cps~aria

senL,'uça de habiliLaçi"lfI, si o{f~rN:idos s
artigos respectivos a parle o~ con~, 'lar por
termo 0,\5 . u1 . Dec. 7',7, cito art. ftOfJ.

- das parles aos nomes propnslos para a escolha
do lt'rct'l o arbitru "erá re:rulada e dt>ciJi 1
COllJ'llrme os arls. 95, HJ6. Dec. 737> ci!o
art. [120.

OPPOSIÇÃO em causas commerciaes pôde ser
articnlada quando versar sobre diversas
questões de direito ou faclos sobre que
devilo ser inqniridas testemunhas. Dac.
737. cito art. 719.

de devedor á fazenda nacional deve ser men-'
cionada Das relações d'JS devedores que or
ganisadas devem remeller ao tbesouro por
inlermpdio das ll1esllllrarias os prvcura
dMes fiscaes.-Vid. Ord. 2.16,28 Novembro
1850.

- jnridiea devem os procuradores do juizo dos
ftitos fazer á eseolLa e approvação de lou
vados, e avaliilções a que elles procederem,
em que circum Laneia. - \ ido Insir. 31
Janei1'o 1851, art. 17. (Diar. 8639.)

de parles interes~3das é admittida para se Dã:)
reduzil'eOl a dilJheiro os oLjpclos de onro o
praIa recolhidos a depllsilo nos cofrF.s pu-'
blieos. Lei 628, 17 Setembro 1.851, arl
11, § iô.

incumbe ao procurador dos feitos pelos meios
le;!aes ás execuções das sentenças contra a
fazenda, quando rpcllnllecer que 11 c ntaKcm
da. cu. las não f"i devidamenle feita. Ord.
121,19 Maio 1853.

- á medição de terras devolutas contiguas a ou
tras que se acuem nu dominio pilrlicular,
011 a posse~ como serfl prllce~silrla_ Dec. Reg.
1318, 30 Janeiro 18M. art. 19. (Diar• .47.)

ORAÇÃO por occasião de eleiçõps conforme o art.
7:l da Lei 387,19 AgosLoI8~ô, deve ser
~rali6cada pela cam~lra m!lnicipal. Av. 22
Agoslo 18.&8. (COI" Li1t~'. Sllppl. 2ú8,) Av. A
Sdl'mhro 1848. (Co/'. cito Suppl. 252.)-

Vid. Omissão.

de manhãa fazem os presos da casa de correc
ção da côrte. Dec. Re~. 678, 6 Julho 1850,
art, 38; e da tarde, art. 112.
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ORAÇÃO: Sala para flla se mandou houvesse
dl'centemp.nte prf~p;.,racia nos presidios Leo
poldina e Sanla ls ... bel como nos fundadl)s
á margem (lo Araguaya em G"yaz. Dec.
Reg. 7!)t), 2 Janeiro 1851, arl. 26.

ORATORIO na real fazenda do Morro Qup.imadC)
mandou-se crear. - Vid. PrOl'. 1;~ Julho
1819; e peliçilo e de~racllO 30 OI1Lllbro
1819, annexas aPorto 10 Junho 182.4. (Coll.
Nab.)

-'- licenças para elles forilo subjf'itas a sello, e
qual.-Vid. Sello. Lei 59, 8 OUlubro 18:~3

'rabo Inslr. 1ll NI)vernhro 18~3, art. 18.
Dec. Reg. 355, 26 Abril 181,4, arl. 32,
expl. por Av. 8 N"I'embro 18lJ7. (GIlZ. Of{.
1õ9~ ?Jot. 2.) Dec. Reg. 681, 10 Julho 185U,
arl. 68.

ORÇAMENTO das despezas do exerci lo e armada.
Ord. 22 Novembro 180:-1, 25 Jnneiro 183l
(apenas cito no Rtpert. Cu.nh. AIat: Orça
mento.)

- das Tp.nrlas e despczas Ol'dimrias e extraordi
narias das províncias se exil!;io, e como com
putado. Provo Circo 31 Jaueiro 182.4. (Cott.
Nab.)

- geral das despezas publicas, e das conlribui
çõese rendas deverá al1nualmenLe o ministro
da fazenda lIpre!>enlar â camara dos depu
tados, recebendo os dos mais ministros.
Const. arl. 172. - Vid. Lei 15 Dezttmbro
1830, m't. 60, lll, infra.

- da receita e despeza do thesouro publico no
Rio de Janeiro e demais provincias para o
anno de 1828. Lei U Novembro 1827.

_ da receita e despeza do thesouro publico no
Rio de Janeiro e demais pl'ovincias para o
anno de 1829. Lei 8 Oulubro 1828.

- geral para o lIono futuro ordenou-se fosse feito,
e como pelo escrivão da mesa do lhesouro
e seu ajndante. Dec. Instr. 23Janeiro1829,
arl. i, S 1.: 2.

ORÇAME~TO !la rl'ceita e desppza do Imperio
do 1. 0 Julho J831 a 30 Junho 1832. Lei
16 Dezembro 1.830.

da receita e despeza como será apresenlado
com o mdhod'> C1sLabelecido para os balan
ços de r1espeza. L... i cit. 15 Oezembro 1830,
3rt. !tO, conserv, por Lei 15 Novembro 1831
3rt. 53, LI·i 2á OlltubTU 1832, arl. 9v. Lei
58, 8 Oulubro 1833, art. 48.

da fazpnàa e informações de fixação de forças
serão apre entaoas cl'ora em diauLe impres
sas á camara dos dpputados até o dia 8 de
Maio. L ...i cit. 15 Oezembro 1830, arl. Lt1.
Lei.4 Outubro 1831, art. 9, § 2.-(Vid.
art, 14, 18, infr(/) cllnservado a Lei cit. 15
Df'zembro por Lpi 15 Novl'mbro 1831, art..
53. Lei 24 Ontnbro 1832, art. 99. Lei 58,
~ Olltuhro 1833, Ilrt . .48.-Vid. Lei 24 Ou
tUbl'O 1832, art. 8t, infr·a.

Os das proviocias como serião apresentados aos
respecl ivns c.)Oselho' geraes. Ll'i ciL 15 De
zemhro 1830, art. LJ3.-(Vid. Lei 4 Outubro
1831, 07't. 57 a 59, infra) conSf'rv. p.,Ja Lei
15 NovelUbrt> 1831, art. 53. Lei 58. 8 Outu
bro 1833, art. ll8. - Vid. Lei 2ll Ou.tubro
1832, art. 86, etc.• infra.

da receila fixllCla na Lei cit. 15 Dezembro
1830: pro~idenriol1-se, e como para Gsca
lisação e arre( adação tIos impostus. Circo
22 Janeiro 1831. (Colt. Nub.)

da receita e cle.~peza geral do imperio, e como
oq;aTJi~ado, deverá o insrector geral do the
souro ap"t'5enlar ao pre~idenle delle até O

dia 15 Março. Lei li OUlUI.H018~t. [Irt.13,
14.- (Viii. O1'tS. 17, § 1. 5~ 6, 18, § 1,2,
3, lJ.)-Vid. DI'CI'T. 736, 20 iVovembl'o 1850,
m'!. 20, etc. infra.

- das provincias como aprespntarião organisado
os inspecll.res de fazenda ;ias lIll':mas aos
presidentes em conspjllo. Lei cil. li OlJtubro
1831, art. 57 a 59. - Vid. Lei 2ll Oat(,bro
1832, Mt. 85, etc. in{ra..
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ORÇAMENTO da rf'ceila e despeza p;eral do im
p"ri" de 1832 a 1833. Lei 15 Novembro
1831.

- ordE'.nou-se que, qmmlo aominislerio da guer
ra, c.f,nbvessf'\ nas tabeJJas lista nominal
dos officiaes f-xisll'nles no impl'rio, com de
c/aração das c/llTlmissões em que se acbas
sem e das ~ri1lificações e soldus. Lei cito 15
Novembro 18~ I, <lrt. 22; conservo pela Lei
2lJ Outubro 18;)2, art. 99. Lei 58,8 Outu
bro 1833, art. 48.

- da receita e despl'za geral e provincial do
Imperio de 1833 a 1ts3.4. Lei 2.4 Outubro
1832.

do IDlIllsterio dn fazenda: por elle conlinuou
a ser tix;lna a rf'cE'itn e despcza p;eral do im
perin. Lei cito 2.& Outuhro art. 81, conservo
peja Lpi f8 8 Ootubro 1833, arl. li8.-Vid.
Lei 98, 31 Oulubl'o 1855, art. 13 iufra.

dos presidentes de provincias: por elles passou
:l .fixar-se a rt'ceila e despeza provincial.
Lei cil. 2ú OutuLro art. 8tj, ~7, conservo
pela Lf'i 58,8 Oulubro 1833, art. 37, 38;
remeUenno-se COIDO, e qnando ao miois
teriu d3 fazenda para f..zê-lo presf'nte, e
para que Jim á assembJéa f!:eraJ, 'Id. b8,
Comerv. pf'la Lpi 58, 8 Outubro 183;),
art. 39.- Vid. Lei 16. 0 12 ÁBosto 1834,
m·t. 10, § 6, i/lp·a.

da recpita e despeza ger;l] do Imprrio no anno
de 183.4 a Hs35. Lei 68, 8 OUtubro 1833.

ordenou-se que fosse c1a~si.fln do por secções,
capilulClse arli~os acompallbado de labellas,
e como. Circo 16 N•. vPDJbro 1833. (Cuns.
May. á Lei 4 OuLubro 11)31, art. 9, S2.)

das desppza e receita proviociaes passou a ser
apresentado pelos presidenles ás assembléas
prtwiociaes e por esLas fixado; bem <'orno
o das dt'spezas municipaes, apl'esentado
pelas camBras municipaes. Lei 1.6.0 12
Agosto 1834, art. 10, S6.

ORÇ AMENTO da receila e despt'za geral pat'3 O

anno de 1835 a 1836. Lei 40, 30ulobr.
181M.

das despp.7.as que se devem fazer no monj~jpiD

da côrte enLra no orçamento geral~ Lei 40.
cito ar!. 32.

da receita e despeza /!:eral para o anno de 1836
a 1837. Lei 98, 31 Oulubro 1835.

geral de todas as despezas e da importancia ele
impo. içõps e rendas geraes será, e CODlG

apresentado annuaJmenLe á camara dOI
deputados pelo ministro da fazenda al~ 1»

dia 8 ele Miliu. Lei cit. 98, art. 13. -Vu!.
Lei 60, 20 Oúlub,'o 1.838, art. 23, intra.

da receiLa e despeza F:era] do Imperio para
anno de 1837 a 1838. Lei 70, 22 Outubro
1836.

da rer.eila e despeza p;eral do Iroperio para o
anno de 1838 a 1839. Lei 106, 11 Oulubro
1837.

de cada um dos ministE'rios. em todas a soas
parte,;, mandou- e fosse apre$entailn des~n

glol.>adamente, senuo espl cificaela cada um~
das verbas da despez<I. Lei 106, cito art. 15.
- Vid. Lei tiO, 20 Oulub,'o 1838, m-t. 23,
inrra.

Com elle serão, e como justificados os pedidos
de dinheiro para novas obras; procedendo
se. e cumo a respeito das já começadas. Lei
106, ciL. art. 16.

da camara municipal da côrte como será in
cluido nas coJIecções de actos du puder
lep;islalivo e exe(;utivo. Dec. Reg. 1.· 1 J.a
Deiro 1838, arL. 15.

da receila e desppza ~eral para o anno de 183'
a 1840. Lei 60, 20 Oulubro 1838.
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ORÇAMENTO: Re~ulou-se como 9p.rião lodos
d'ora cm diante or~anisados. Lei 60. cito
ar\. 23. - Vid. Lei 317. 21 Outubro 18.t.3,
Mt. M, in{ra.

- ela camara municipal da côrte passol1 a ser por
ella organisado, e comu e apresental\') ao
Dlioistro do imperio, e por esle lrvado á
assernbléa ~eral. Lp,i 60. cito :lrt. 36. moii
ficado pela Lei 108 26 Maio 18~0, arl.23.
-\'ido Dec. 19 Janeiro 1842, il/fra.

- da rt'ct'ila e despeza geral para o anoo de 184 O
a 1841. Lei 1.08, 26 Maio 1840.

- da receita e despl'za J!:eral para o anno de 18.H
a 1842. Lei 164, 26 Setembro 1840.

- da receita e despeza ~eral para o anno de 18B
a 18ú3. Lei 243,30 Novembro 1841. ()r
oenol1-se qne as disptlsições dos <lrt. 18. 19.
22 a 2~, 16, 27, 3.& na parte que se refcl'e
ao art. 16 da Lei 16.&, cito se cumprissern
desde a publicação, cunrorme o art. 35.
Circo 15 Janeiro 18U. (JtJrn. 25.) Para sna
EXf'cuçflO D:lS provincias conforme o Reg.
15 Abril 18.&0. no exercício de 18.&.2. 3 Reg.
9 Selembro 1842. (Jom. 2"9.) 4 Reg. da
mebIDa data. (10m. 25'l ) 2 R ...~. da me~Ola

dala. (Jorn. 25:1.) 2 mais. (Jorn. 255.) 6
mais. (Jum. 256.) 2 mai~. (J orno '260.)
Vid. Res. 283, 7 J ullho 18.&3, ~rt. õ in{ra.

- de receita e despaza da c;)m~ra muoicipal d1.
côrte para o anno de 1 Unluhro i8/JI a 30
St'tembro 18á2. Dec. 19 Janeiru 18'12.
(Jom. 38.) - Vid. Dec. 24 Setemb7'o 18~6,

in/i·a.

- de receila e despeza geral de 1843 a 18U :
mandou-se que fo se, e como observada a
Lei 2.&3 de ~o Novembro 1841. Res. 7 Junho
18h3, nrt. 6.-Vid. Lei 317 seguintes.

- da receit:l e despeza ~eral de 18~3 a 18'!~ e
1844 a 18.45. Lei 317. 2L Ouluhro 18113;
(para cuja execnção conf"rme o Re~. 1.5
Abril 18110. 5 Dec. ;) Julho 18hli. (Jorn.
18í.) 3 lD:lis. (10m. 18,:}.) 3 mais. (JO/·n.
19l.)-Vid. Res. 46, 24 Maio 18.&5, ill{ra.

ORÇAMENTO: Ordenou-se que nenes a tabe lIa
da rl'ceila ~eral tronxesse comparação do
produclo arrec:Jdado nos lres Illlimos an
DOS, e como or~:lnisadfl. Lei 317. cito art.
M.-Vid. Lei 514, 28 Outubro 1848. art.
6ll, in{ra.

- Declarou-se que os creoitos dados nas leis de
orçamentll para rp.slituiçõel:, deposilos, em
pr..slimos de orl'bãos .,tc. sã" deslinadus
a todos e fJl1,lt?sCjuel' plll'allJenlos rpqnuidos
dentro J" ex.. rcicill, qUI'r as quanliJs teohiio
entrildo n.. lle. quer nos aokrlOres. Urdo 35.
12 Março 1B45.

de rereita e dc"p"za geral para o :mDode18li.5
a 184.6 mandoll por seis mezes cnnlinn3ssea
ser II da Lei 317 ci t., e CIlIDO. Rt's. 3~6, :24
Maio 1845. Prurnulr;oll- e o ol'çalllel1ln res
pectivII. Lei ~(j9, 18 Selembro 18.46.
Vid. Rrs. seguinte.

de receita e de-prza ~eral para o anno de 18~6

a 18'17 mandou-se fus~e por seis mezes. e
como cOll.,id""ano e sl'goliolll o d'l L~i ;$69,
cit. Res. 375. 23 Maiu JSá6. (lJandun-se
durante o dit'l praz" continuar em vigor a
di 'tribuiçá" dl' credilo fei La p... L, Girc. 27
Outubro 18{J.5. Cil·c. 1 Julhu 18í6. (1orn.
220.)-Viil. L. segtúnte.

de receita e despezn ger:l\ dp. 18[,6 a 1847 e
de 1St,í a 18 H~. Lt'i 396. 2 Seletnbro 18á6.
- Vid. Hes. 4í8, intra.

da cam;-tra municipal da côrte de 1846 a 1847
approvou-stl. D.,c. e Orç, :2" Selembro 18A6.
(Gaz. Of{. 29. vot. 1.) - Vid. Lei 628. 17
Setembro 1851, art. A8, in{ra.

da recf'ila e despez3 I!er:>l para o anno de 1%~
a 181,9, mann<lll-"e f'ISSP, e com" o d:, Lei
õH6cil. Rel:. Ú78. 21, St'lpmhro I ~7. addit.;
e como pela Lei 589, 9 Selembru 1j50.

da receita e desppzà I!;"ral para u anno de 1949
a 1850. L"i 5!LJ, 2~ O,.llllll'o 1 j " addit.,
e comtl p la L.. j 5;9, 9 Sdemuru 1850.
Vid. Res. 536, intra.
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ORÇAMENTO

úRÇA}tENTO: Ordenou-se que nos futuros a
comparilção eslabplpcida Das duns ullilJl3s
c(,lumnas fusse, e como ff:lila. - Vid. Lei
514, cito moto 5!J.

Os credilos de suas Jei1' :finrlão CClm os exerci
cios rPsrl'ctivos, e Ill'nltuOJ pap,menlo se
deve verificnr m:tis p"r cnnta delles. Av. 8
Janeiro '1850. (D im·. 830ft.)

de receita e despeza ~f'ral pilra o anno oe 1850
a 1851 nl3ndnll' se [ossp o da Lei 5 t ft supra.
Res. 536, 13 M<lio 1850. Pr(Jnlld~oll-se o
J'pspl'ctivIJ. Lei 555, 15 Junho 1850.-Vid.
Lei 58ô, seguinte.

da receita ~er31 para o exerC1ClO de 185' a
1852 mandou-se f"sse, e COIll flue alle
rações, o da Lei 555, cit. Lei 58ô, 6 Se
lembro 1850.

A organisaç1io dos orçamentos e balllnços ge
raes foi cummeltida á direcLuria ~1'1-lll da

. conlabílidilclE', e como.-Vid. Dec. 736, 20
NOlJemb1'o 1050. O1-t. 20, S1; 23.

do minislf'rio ria fé'lzenda; na respectiva secre
laria de estado n qllPDl incumbe ~va dil-lri
Luiç?lO. Av. e nego 254,21 Dezembru 1t;50,
art. 5, § 5.

Quando em uma rubric"l da dislribuiçiio do
credito t'slão COlIljJlt·!Jpodldas e eJ'gl(,badas
varias parce])as do orç,tmento póde-1>e des
pendeI' mais uu menos 1'01' c(,nta ele cuda
uma destas, comlanlo que não excf'da a
sonlma da quanlia. Ord. 112, 20 Março
1851.

Mandou-se abrir de novo os livros de receita e
despeza para a 1.' e 2.' pag300rias do tlJe
suuro; e cOlltinuar os p<lgalllenlos elo t'xpr
cicio do orçamenlo de 1849 a 1850 alé 30
Junho. Ord. 1J4, 20 Março 1851.-Vid.
Ord. seguinte.

- .Mandou-se que duranle o prazo f'm que o
exerci cio continuar aberto no lbesollro e
tbes<>urari<ls se escriplurem e p[lguf'm os
serv iços fellos em f'xPcu~'ào da respectiva
lei de orçamento. Ord.116, 22Março 18.)1.

ORÇAMENTO da receita e drspeza feral do Im
pl'rio pé'lra o anno de 1~52 a 1853. Lei 628,
17 SdemLro 1851.

Ordenou-se nelle não fossem contemplados
conlO fI'nda oroinar;,l os rlinheiros prove
nientes ne ausentf's, pmpre~liL(losdos cofres
dos orphiiGs, remanescenles de loterias, e
outros qllae~quer depositos; nem votada
sonlma pnra LHes raglllnenlus, consel'Vando
se pOI érn as rubricas sem quantia delinida;
e sendo cUlllprelJendidus nos orçilrnentos
em ci'pit{,Jlo (Iive-'rso sob lilolo - Drposilo:s
dit·cl·sos. Lei 628, 17 Selembro cito arts.
40, 41.

da camnra munirlpal da côrte determinou-se
fosse contado do 1. o de ,Janeiru ao ultimo de
Df'zembro, e apresentado ao gm'(rnu alé
fim de Outnbro para spr decrptl.dll na rór
ma do art. 23 da Lei 1OS, 26 Maio 18110.
Lei 628, cito art. .&8, 50.

provincial: declfHou-se 1I0 presidf'ole do Es
pirilo Santo que, visLo já nãll haver tempo
para sua conlerç1io, cumpre qlle enlquanto
por actu 'l'gi:>h1li10 n:'1o l'ôl' expl't,s'lIUlente
detl"rminadu o ronlrario, SI' proceda con·
fOlme o Av. 15 l\uvPII.bro 1836, e como.
Av. 253,20 Oulubro 1851..

de receita e despe:r.a e suas té'lhelllls são orga
nisadas nas cooladorias nilS lhesoorarias.
Dec. 870,22 Novembru 18.)1, art. 15, § 5;
17 e § "2; 18, 19.

Nelles deve fundamentar-se o augmenlo 011

diminuição das despezas. Ord. 7~, 17 Março
1852.

da receita e despf'zé'l ger<ll do Impl'rio para o
anno de 1853 a '18M. Lei 668, 11 Sf:ltemuro
1852; couservada nu que não ver,ar suure
fixação de receitd e despl:w.a, e não houve!."
sido expressamente revfJl!ano. Lei 71.9, de
28 Setembro 1853. arl. 2ü. (Dia1·. 279.)

deve preceder a comrra de materiaes pelG
conselbo admlnistralivo de fornecimento
do arseIJal de guerra par:l ouras militares.
Ord. 52, 14 fevereiro 1853.
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ORÇAMENTO da recl'ila e dl'!lIH·7.a geral para o
aooo ele 185,. a 1855. Lei 719, 28tielcm
bro 1~53. (Diar. 279.)

- Ordenol1-se ás Ibl's(lurarias ql1e quando remet
tessem as ropills d"8 contraclos de que
traclou a Circo 22 Oulu1.)I'o 11:l52 as acom
panhassem dos orçaml'olos das fibras e de
todo o I'rClcesso relalivo ao concurso e sua
adjlJdicaçào. Circ: 9 No\ewhro 1853. (Diar.
307.)

ORDEM.-Vid. Ordens.

ORDENAÇÃO do liv. 1, liL 6, § 17. Sobre e1la
se Illmou o Ass. 3~O, 26 Março 1811.
SuLI'f~ li do liv. h. lil. 23 e ~ú o Ass. 341
de 23 J .. Ihn 1811, declar. por Ass. 353, 8
Junbo 1816. -SI Lre a do Ilv. h, til. 80.
S '1 o Ass. il1l2, 23 Julbo 1811. - Sobre a
do liv. ;;, lit. 86 e 87 () Ass. 343,23 Julho
1811. -SoLre a do li". 6. lit. SO, S 1 o
Ass. 345, 17 A\!osto1Si1.-Sobre a do
liv. 1, IiI. 5, §'6 o Ass. Mij, ~6 Junbo
1812.-So1He a Ord.liv. 3, lil . .41.Sh. 7,
e Iii. 88 o Ass. 349, 29 M<trço 181.&.
SClllre a do liv. 1, lil. 6, Slo o Ass. 355,
13 Julho 1810.-Sobre li do liv. A,til. 80.
S 1 e 2 o A~s. 35S, 10 J .. nho 1817.
Sobre a do Jiv. 6, lil. 100 o Ass. 359.
18 'AI-!oslo 1819. - Sobre as elo liv. A, lit.
100, S 3 Ass. 360, 1!i Julho 1820.-SuLre
a elo Jjv. ~. lil. 100, S 2 o Ass. 361, 14
JulLo 1820. (Coil. Ass.)

- As dos reis de Porlul!al e reJas qUlll'S o Brasil
se ~uvernaHI alé o dia 25 AhriI18:!1. d<'cia·
rarflO-se l'ID inteiro ';gor. Res. 200uLubro
1ti:l3, art. 1.

- do liv. 1. li t. 6~, S38; roi derlarada e conrorme
o art. 19 elo BI'I!' de se~rll'f's apprmado pejo
S3. !\lv. 11 Agosto 171H. Res. 15 Novem
bro J827.

- do Jiv. 1, til. 66, § 11 recommendou-se fosse
executada sobrt' servidões publicas. - Vid.
Cama7'os A-lullicipaes. Av. 2 Julho 1821:i .. etc.

l'

OlIDENAÇl0 do liv. 1. til. 99, sohre eon~tlI5ia
e ti'3da de f ffieios de justiça e fall'--Oda
declartJu-Ec e~tar f'm vif:hr com as limita
ções da c()D~liluição do impf'rio a respeit.
dos mat'i~lrados. e Lei ti Oulllhro i 8z7~
-Vide Res. 12 Janeiro 1829. (CoU. Naí.)

N~s provisões de officios ele justiça mandou-so
on.illir as expre sóes- sma embargo da or.
df'norão r-ffl contrario. Port. <19 Janeiro 1834:
(CDU. Nab.)

- do liv. 3, tit. 9. S3. foi revogada. Lei 11 S.
lembro 1830, acto 6.

- do liv. 1, til 88 e 90. 62, S 38~ regulão a ar
recadaeão e odminiElTacàu dos b..os óe aa-
5enlf's ~o juizo de orpbâos. - Vid. Bens.
DCfUlllln, elc. Lei 3 NoiemLro 1830. arL 2.

..,- do liv. 1, til. 95, df'c1arou-se sem vigor4 Reli:
U Dezembro i830.

do Jiv. 5, til. 122, S 5, 6. sobre jul~amento~

covloJ ml'S para execução dos d.'crl'los .ii
perdão declarou-se em vi~or. bem como a
re~peito daquelles actos do prucesso crimi.
nal que não furão regulados pelas disposi
ções do Cod. Proc. Crim. Av. 22 Julh..
1835.

ccc1esiaslica. - Vid. Ordens.

ORDENADOS qne se não achassem estabell'cidos
por lei (lU dl'crelo forilo exlinclus. Lei Coosto
PorltJ~.12 Março 1 2t, arl. j, mando obser
var peja Res. 20 Uulubro j 823. llrl. 2;
subre cuja inlt--Iligencia.-Vid. Rt's. 11 J/aio
~822. ({'oU. Nub.) Suspensa e porque"
execuçflo é1té rf'llOião da assembléa. Dec.
6 Dezembro 11:l23. (CoU. Nab.)

reputão.~e aliml'ntos. Res. i8 Setembro 18:3
(CoU. NlIh.); qualldo cllmo pensões.-V,J.
Porto 31 Outubro 1822. (Cuil. Nab.)

li
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ORDEN'rWOS: Juri~(ljcção voluntaria q~e ~ res
I " ·pello d... Ht'"s exercia o con.ot(-,Iho da fazenda

pflSS;"U :ltI lribnnétl du thp.SOllro. Lp,i 4 Ou
luhro 1831, arl. 6, S 8; SU'IS folhas de
assenlaml'olo fórma a' clmlad'lria ~erdl de
rt>vis:'ID, art. 27. S·U; e as contadurias de
fazt'orla, arl. 63; e como paga aos quarleis
vencidos. art. J09.

-.-' quando. e como prescrevem. D~c. 857, f2
Novembro iti51.

- Vid. Empregados. -Officios.

Ó'RDENANÇA:S

as nomeações e lic nças de Sf\I1S offi'ciáes,
'não fjb~t;tnle as Qr lens fl'TI contrario ql1 ' 6
carãll sem vi~flr. Av. 2lJ Ja'neiró 1809. Existe
coron 1 de ol'denanças no Rio de ,Lln~irl);

em lempo mnis anLi~o h'luve-os em oulros
lo~ares do Bra~il,: aquelle qlle ~ra capilão
mÓI' leve a ~rarllJaçãl) 011 p'llente d~ coronel
pela Res. 22 Selemhro LH09. (Rt'pert. CeLnh.
illu/. Coronel n.02verb. Ordenança n.O 18.)

,Não devem n... l1as ser emllre~a(ll)s olliciaes
de lropa cle linha 011 milicias dI e'(ercito.
Av. 3 Novemilro 1809. (Per. eSz. Dic.Jur.
Ol'denança,;.) De que offieiaes os filb.os po
dem ser cadeles. - Vid. Ca,};r;tes.

- 8ello e novos direil'Os delles.-Vid. estas pa
lavras.

~ dos empre~3d(\s de fazend'l são d~vidas da
dat,a do ex,ercicio "m dianlp, e COJOO. Decr.

1073. 30 Novemuru 1d52, art. 5.

ORDE~A~Ç \S (3.' linha.) Palentes de sem om-
.' ciaes manU"1I se fossem passalloH ~ell) expe-'

dil'nle e sprrelaria do cllnsell.to supremo mi
lilar. Av. 1 Abril L80S, § 2.

........, do corpo dearlilharia da marinha hfl no qaarteI
p:elwrlll da marillh;'l para pXI)pdiçàll da,,; or
dens. 2;), 26 Junho J808. (Repert. Clcnft.
!Ii at. Urdeoanças n.° ti.}

(3. a linha) podião \lsar de banda, Res. 1 Julho
180ti. (RI per/. Cunho AIato Ordenança n. 14.)

Nas f'~qnaclras ha 11m escaler de ordenança
qutj vini alterond'llllenle de cada navio para
o do cfllUlllandallle em chere; e oplle irá
um offi,:iétl de p<ltpole, :10 'lual cO'opele a
~Xf'GlIyf.10 das urllel)S do ge1leral; e fazer a
vi,.,ila cios IHlIio;; QlIe enlr,:rell1 nn porlo.
Vit!o :2,11,12 eill Agosto tQ08.(Rllpert.
ClIl1ft. MeL/. Ordenanças, 0.° 7.) e ,Fortifi·
cuções. Av. 19 Agoslo 1dO~.

(3.' li nha.) Cari l:io mór clrllas. 26 Agosto 1808,
19 ,J 1111 ••) I H:H (l/penLlS c;t: 110 RI!plwl. Canh.
Aiot. SI/ppl'. CapililO n.02');·'llandon·s'e sPll;llir
a anligu pralica de durenl os governadores

ORDENANÇAS: Official inrerior cie ordens podem
os coronp.is ler cotnlOnndantes de cnrflos.
podendo oe ignar dlHH para esse serviço e
p:jra ajudaI' a escripturaçã'l do corpo. Dec.
28 Març" 1810.

(3.' linh.a,) Seu!! soldados são Oq h'lmens ca
sarlns. R...s. 30 Marçll 1~10. (R perto Cunho
111 alo Oruenança O. ° 1.)

Ao soldado que eslava de ordeos a uma secre
laria de estacio mandou·se por esl:t abonar'
160 réis dia rios. Av. 1.°7 Abril 1810. (Coll•
Nab. )

ou soldados de ordens que conduzem offi~ios

qlle 1l{1O no sllhrescl'ifllO 1 lo!.fo mal'ch-tráó
a p:t~so; tf'ndo 2 a trote. lenllo 3 a {Jillope•

.Port.7 Ahril1810, (R~pel't. CUIlIl. Mllt. Or
denança 0.° 1.) Pudo 2.' 22 Abril 1824"

(3, a linh'.1.) Sobre excesso de um juiz de fóra.
pren1ler UIO cafliliill. e antoar li sargento
mór. a pl'elp.xllJ de ['p,crulamento violento e
injuria; violcncias doi captlilo mór; alag'le
:is prel'o~ativas e privile ,ius dlls ditos offio
ciaes; clJamam~nto de clllnpanhia que se
compunha de (.fIiciaes de jn~liça. - Vid.
P1·Ol.5 .Ila;o 18Lll. (Coll, N,tb.) .\il,lodoll-se
dar baixa aos o1Ii';laes 'lue sallissetn dos
seus t!islrictlls. Res. 12Julhn 18LO. (R>pert.
Cunh. tIlttt.Ordeni'loça. n.O t9.) Aulol'isnu se
crcação de nllVOS dlslricb" r1dlas em Minas
Gt'l·aes. OIT. 7 Selembro 1810. Dp.clarou -se'"
a nm seu offic:ial tine só poderia oblel' demis·
SàÓ'p3l"3 tOLDar ordens, depois de alcançar-

'J
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o heneplacito compelef!le. A.v. 5 Selemhro
1811. Nellas não pOli ia haver ufficiaes al!gre-

•gados; para os poslos deviãll ser elellos
os que livt'ssf'm idacie de 40 anf'?0s, e 25
de senico elas miJicias. Oec. 9 OulubrO)
1812. (C~ll. O. Pr.) A. 8 Junbo 1~~1. (Ile
pPf·t. ('/II/h. Mat. (Jfficia~ ele t'O'Lradas·n.· 2);
si filhos de capiH\l'~-m(,res porliiio "er ca
df'les. - Vid. CaJl/es. Provo 27 Fevpreiro
1813. Declarou-se não estarem sells (lffi
cia.es no me~1I111 ca'o que os de linha e rni
liciHS para oblerem reformas, Av. 9.Agoslo
1813. Declarou-se que nas pl'omuções não
b,avi-a prelerição n'c.,bindo as proposlas
nas pes503s mais ahasladas e dislillclas dus
dislriclos. Av. á Ouluilru 1813. Clau"ld:.s
quaes devião II'var as p:ltenles de 5t'US ufli
ciaes. Provo 3 Outuhro 1bH. Declarou-se a
um sar~enlo olór agl'l'I'gaoo não poder ser
despachado cHpitliu UJór ap;~rl:'~<Id(>, vIslo o
DI'C. supra 9 OutuLro. - A", 25 (Juluhro
1814. Declélrou se incomp.. livel o provi
mentu de um capilflO mór aggrep;ado a t'lfec
ti\'o eslan'do all:>eule e elllpre~aqo em upl"fa
provincia; e que por is o devia ler baixa.
Av. f> Novemhro 181h. Si nos lermos não
bou \ esseru pes~oas'Laoeis para os po, los
com as condições do /lec. 9 OUIIlOIO 1811,
propô - e-.hão os mais id .. neos quI' llUuver.
Av. 20 Dezenluru '1814. (Coll. O. Pr.) Provo
3 AgJlslo 1822. (RI pl'!'f. C!lllh. AI i,t. O"de
nança n. °19.) Os c<tpilã,'s m6, es erãu t'Jellos
ptll1S CalIl<lraS C(ln1 a~~i_lenria dos cOlTe
gedore ou olividon's, e presla no jllrarnt'nlo
Das wãos dos p.ovel'n<tdut·t's. Provo 1lJ A)!uslO
1~15. Declarou-~e o Alv. 20 Dezembro 17S4
rda li \ aOlellle ás resisll:'lIcias r..iL'as ils orde
nanças. Av. 2 D...zellluru 1tiÍ5. (toU. Drlg.);
ti\1 'rão ~eg:ulamenlo, e qUéll. Alv. Reg. 21
Fevereiro 1816. (Coil. Nab.)

O~D'[NANÇAS

ORDENANÇAS do. expi'cito. ql1l"r a.qnarl"J:ld
qne.r ('fi call1panha, ele 20 revprpi.·o 1708:
foi declar:ldo o S37. Pnrl. 2 Ouluhro t 81~•
(Ind. 4tb. Ord .. nélnças.) A.mpl. por Porto
27 Abril 1820. (Iud. cit.)

p." linha.) Rf'~ull'll-Ce a compelencia para
provi,ueutos e I r"pnslas riPo poslus nas pro
vincias. Provo 29 Março fti20..

- de inf:lOlaria feitas pPlo JT.arerhtll :renpral
marqupz de C:lmpo Maillr nHIO,lnr;lo-se
(lb~ef\ar. Av. 181)ezelUoro 1~20.-Vid.

COllst.O,.t. 150, in(r(/..

(3.a linha.) nas sen ll"nças conlra l'api tiil"S-m(lreS
e ma'is officlfl(,s dellas concedell-se hOllvl's,;e
arl't'llaç~o parél o cnn,;.. lho ';lIprl'1I10 mili
tar. p/ovo 28 Março 1821.5.111<' Cllnllrma
çflo de suas pa IpTlll's. Pr.. \. tO J flOPirn 1822;
Dland'ou-se q~l(' St'llS ••fficiaes s()llicit',~~ern

lOnas palente,; como ant s cio:; Df'c. 23 M;,rço.
,( 1tAbril e 1ô Maio 1/j21. Oec. 1II\0vprnllro

1822. S,.bre perlpncer aos !tovl'm(ls prO\'in
ciaps IH1ssar pall:'nles de SI'lIS olJicial's. P(I~t.

Circo 15 J;nwirn 182~. Nt'lIas SI' não fi hs
ta,:io lJ(lml os prl'plios p;,ra 1." linha. Porto
6 Fl'vereir(l 1823. Péllt'olps de St'us ofiiciacs
furão Jisl'en. arlélS do rt'l!-isln na :'l'cr ... laria
do ~""elno de armas. Pn.v. 16 Maio 1823.
P(ldião os.. r de di,;lillcli\ClS DoS caulJões.
Porl. 2 A~()Slo 1 b2;\. (I/Ipel·f. ('tl1"lh. Mat.
Ordenança TI.' 1 h.) Erão subjeilas "os pr~

sidl'nlt's ele III'o\illCia 'iI qllem inclllllol:!
lambem fazer o recnllanlPnll). á I'ellui~ição

do comrn.. ndatlle wilitar. Lei ~8 Outubro
18~3, arl. 31.

ORDENANÇAS de marinha: commissão para
co'll) "ilação dellHs uomeon -se, dando-se
lhe inslrucções: 1)ec. PI. 27 'Agoslo 1~17.

(Coil. Nab.)

(3:- linha.) Ordenou-se 'que as patf\nles de
officiéles fosst'm passados com lIS dt-'darilçõt's
ordrn':lci>ls DO Alv. 1 í09. Dec. 9 Oulubro
1812 e Prov, 1h Agoslo 1815. OIT. 27 Se
tembro 1819.

espec.iaes rPlwladõ a organisação do exer.cit.o
do Hra"il, Mias pronwçó('s, ~.olrlos e diSCI
plina, a:,sim c. mo da força [lavaI. COllst.
:jrt. 150. - Vid. Dec. U Outubro 1833,
in{m.

mililares es~abelf'cidascomo necessal'ias á digo
ciplina.. e fl'crllléowenlll. elo ~xHci.lll.: não se
CI IDl'rPbend. rn 113 prl~ão prolJdmla p~la

'C,.n,,1ituic;i'lo as que livt'felU IOI.wr lior "11'-

.. lU'de daquelléOs. Coosl. cito art. 17·9, § 10.

U'
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OllDENANÇAS de c:nananas das seerebrias de
eslado como de ouIras quaesqut'r eslações
maortou-&e ficassem desligada& df)5 eorpll5
e ~onsideradas ad.lidas. em ludo sobjeilas
ii lobordioaç;lCl a seu superi~r. e a e~li~1)

qoando con~le que f.lêlragão 0$ camlos.
PurL i.- 22 Abril 18211.

- (3.- linha.) Declarou-se qne a provisão de 25
llaio 1824. sobre patenles de commissão
da1as por junlas de governos pNvisorios
nada tinha de commum com o que achava
lej?islado para oprovimp.nlfl do~ poslos de
orden:mças. Porl i9 A~oslo 18H. Man
doo-se declarar nas patentes os molivos das
vagas. PorL 9 Selembro 1824. Os governa
dures de armas quanrio necessitarem offi
c:iaes delhs devem requisita· los aos presi
dentes de proviocia a quem elles são sllb
jPilos. Porl 7 De~embro 1~2!J. (Coil. O.
Pr.) PorL 20 Selembro 1825. (CoU. Nab.)
A's vi ovas dos officiaes e praças deHas que
morressem 00 ficassem feridos na expedição
de Pernambnco concedeu-se meio soltlo.
Dec. i.· 19 Fevereiro 1825. (CoU. NLlb.)
Ordenou·se em Goyaz qne o presidenle da
provincia c.ommunicasse ci~ilmenle ao ~o

'ernador dearmas qual a força de ordenanç3s
que linha de empre~ar contra lndio5 e o
lo~ara queella sediri~ia. Oscommandaotes
militares podião nomear officiaes àe orde
nanças para commandantes de bandeiras
contra os Indius não hnvendo Iropa de 1.
ou 2.alinha. e inlendenrio-se a rl'speitll coro
os presidenles de provincia. Porl 2.- 26
Setembro 1825. (CoU. Nab.) Sllbre f:tcul
dade concedida pela C. Re~. 22 M.lrço 1766
de despachar serviços de ordenança!', con
trariada pelo Alv. 1ô Dezembro 1790, S 15.
i6. ampliada aos domínio'l nlLramarious
pela Res. 29 Duembro 1801. cito DO § 3.
do Alv. :l7 Dezembro 1)0\02. e Dec. 1706, e
Ass. do dilo conselho 28 ltarço 1792. - Vid.
Assentos. Res. i.· e 2.· 9 Novembro 1327.
(CoU. Nab.) etc. C3pilão mór que obtivPf a
palente com a condição de fazer uma cadêa
â &U;l costa mandou-se iotimar para que
assim o cumprisse sob pena de lue ser cas
sada a dita palente. Porto 12 Selembro
j828. (CoU. Nab.) Seo~ officiaes que altri
hoiçõe:» tiyerão a r~peilo de pretos er.cca,os

ORDENANÇA.s

e forros IJn6 na Bahill viajassem com ou lIeM
pa5!>aporle ou cedlllas. RplI. 20 Março 1829,
arl. 6. (roU. lV"b.) Res. U De~ernlJro 1830.
arl. ô. EIll virLude da Lei 1 Outnbr() 1828.
art 90. mandou·se suspender pTIJpostas de
officiaps pelas cam'lras lDunicipaes. At'.
Circo 8 Janeiro 1830. E:teil'lu-se a obser
vancia ti •• Dec. 16 Maitl 1821 declarado pelo
Dec.11 Novembro 1822, sobre arrecadação
d"s emo/mnpntos de palenles elc. e posse.
e nso d~ uoiformp,s. Cil'c. 9 Março 1830.
(CoU. Nab.) Andalldo em dili~encia ou em
exercicio na fórlDa de seu re~lIlalDelllo po
dião lls;;r de suas armas. Cud. Crim. art.
298, § 1.

ORDENANÇ-\S de cavallaria da policia se man
dou na côrle dar uma a c<id.1 juiz de paz.
A\". 28 Junho lS~1. (CoU. Nab.) Av. 2.·
30 Julho 1831. (Coll. cit.)

(3. alinha.) Seus corpos forão exlinctns. ficando
os officiaes cnrn as suas honras mai nã', isen
tos do serviço da ~llard nacional. L~i 18
.Agosto 183 l, art. 11,0. H I, para cuja exe
cução. D~c. 20 [)ezelOlJro 1831 ; mand'lU-se
org-loisa-/os em classes. e clllno. Oec. Inslr.
31 Janeiro 1832; seus offi"iaes forão dis
pensados du serviço aclivo da guarda na
cional. Res. 25 A'~osl(} 1832, art. 8, S 5;
poclendo, e como ser eleilos offi,::iaes da.
guarda. e recusar os postos quan io inferio
res aos seus, art. :2 ~ ; e em till c 50 póJe o
govt'roo or~aDisa-los em c.• rpo Se,laTado.
3rt. 2~. - \lido Lei 60J. 19 S~tl!ln'1rO 1SlO;
art. U. § 5; 56. nego í22. 2;; Olltllbrp
1850, arL. 2~, § 5,61. § 3. § 2; 8ô.

- para confeccionar a do exercito conf.)rme a
Consto art. J50 nomeou -se COlDlDissão. Dec.
ih Oulubro 1833; e para a ria arm .dJ. Dec.
5 Dez.embro :1833. (CoU. Typ. N at.)

- nAo tem os ofIbiaes da J;uarda oacional. dos
seus corp()s. Av. 15 .Jall~iro 18Ml. A sell
commalldante superior na eôrle del1·~e lJIn
do corpo munieip1t1. Av. 2 Juloll183l;os
chefes de legião tinbão COLD() ordenanças.
para levarem as participações os cornetas-
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m6res, (IS fJuaes yenCl!rião por ambGs 05
Mfyiços 810 réis rliarios. Dec. 10 J Illho
1831. (Rept:rl. Cunho Mat. Ordenanças o.·

.10.) Oeclarou-se que o Av. cito 15 Janeiro
i8'ls reprova o empreKo permanenle de

, guardas ás ordens. Av. 8 Novembro 1848,
S 3. (Diar. 7943,)

cumENANÇAS: (3. -liob:l.) SeU!! offici3es que não
apresentassem palfmle ord~o'Jll-se fossem
chamados ao serviço d'l gU;jrda naci'JOal.
Ay. 25 Oulubrll 183h. OI-!c1aron-se que á
-.isla ela Res. 25 Outllbro 1832, arl. 8, S 5,
devião seus officiaes rre~lar o serviço da re
Sl'na quando nt>cessario. Pllrt. 2l Novembro
183lJ. Suas conlioeocias e h'lOras mililarf\s.
Provo e Tab. 8.- i 5 Fevereiru 18~3, S39.
Seus officiaes nfio podem ser ~ncarrf>ga,los

de arligos b.·lIicos. Av. 5 Julho 1843. (Jom.
195.) Seus officiaes podem servir nos con
selhos de guerra feitos a pr3ç3S de linha
perlencentes á compaohia ad,lida ao corpo
municipal da côrte. Prov. 17 ..\;:;oslo 18l3.
/Jorn. 265); e oos das praças r1e fuzi leiros
DaYiles. Provo 23 O'llubro 18'19 (Dirzr.
8256) ; e nus dos d~serlofes de compaohia
de Munlanha de Malto Grosso. Provo 10
Abril lliá3 (Diar. 290).

- ama eO'ecliva do corpo municipal se mand'Hi
põr á tiisposiçã() dI) presidente de cnnselbo
de mioi"lros. Av. 15 Junbo 1848 (G.•::. On.
i35. ~ol. 3.); do corpo de fuúleirlls navaes
ii audiloria ~('ral da marinha tpm ração,
))em como se dá ao ordenança da inspeeção
do arseoõll. Av. 3 JlIlho 1849 (Diur. 819~.);
largl.'ot.'1 do corpo de imp,'riaes marinheirllS
ao qnartel-f;eneral de marinha mandou -se
vencesse elD dioheiro o equivaleJlle de suas
rações. Av. 16 Maio 1850. (Diar.8&35.)

_ Guarda nacional se dá uma a cada conselho
de disciplina do corpo, que servirá para
fazer a cilação ao réo e cumprir as demais
ordens do dilo con"elho. Lei 602, 19 Se
lémbro 1850, arl. 1 U.

de command:lOtes de presidios milit.ares Leo
polrlina, Saola Isabel, e á marp;em do Ara
f;oaya em Goyaz. Dec. Reg. 750, 2 Janeiro
18M, arte 8.

ORDENANÇAS: tprão o cirurgi~o mór d., exer·
cil., e seul dele~õldos para o ser\iço rpspee
t.ivo. Dec. Reg. 763. 22 Fevereiro 1l:S51,
arte 31.

de corpo lixo de linha em Pernambuco m:m
dou-se nâo fossem darias a quem as nã.\ li:'
vesse por lei. Av. 18 Fevereiro 1853. (Diar.
66.)

ORDENS: o mestrarln das ordens ou o rendimento
delle que em P'lrblgal se comjlunha de
outros lOuilus arli'w, no Brasil se redl1l.io á
percepçãu de 12:tP de cada habito das
()rdeos ue Chrisll) e S. Thiago; e de 50~ de
cada profissão. (Cons. !tluy. Dir. Financ.
pago 52.)

- de cavallaria denominarla ela Espada i:lslilllida
pelo Sr. D. A{fl)Il~f) V foi ,'e'I'JVatla. Dec. 2.
13 \taio 1803. Foi designad,\ cum o nome de
- Torre e Esptldi.l; leve cOID'oendas, festa,
modo de prover o~ cavalleiros Il privilegios
regniacills. C. L. 29 ~()\'embro 1803. Filtou··
se o nUlDero de C3valleiros, cO'Dmenda
dures. e insiE;nias. Alv. 5 Julho 1809. Novo
modelo den-se ás chapas dos graa·cruzes,
elc. Alv. 23 Abril 1810.

- de Chrislo, Aviz e S. Tbiago: seu procurador
geral creon-se, e com que ord~nado. Dec.
21 Maio 1803. (CoiL. Nub.) Juiz dlls cavai
leirus clellas nomeou-se. e com qne orde
nado. Dec.1.o31 M<1io 1/:)08. (CDU. cil.)

Os ()fficiaes immedi.atos devem dar compri
menlo ás ordens dirigidas aos seus superio
res, no caso de aquelles se acharem ausen
leso Av. U Abril 180\). (Repert. Culth. iliat.
Ordens n.· 2.)

de A"iz e S. Tbia~o : seus cavalleiros que ioga r
devem ocel/par na procissão de Corpus
Christi. Provo 21 Maio 1.809, e annex. Purl.
1b Setembro 182~ (CoiL. Nu.b.); o logar de,
escrivão da chancellaria das tres ordens
separou-se du da chancellaria-mór da re
ceita e defipeza. Carl. 23 Fevereiro i810
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do inf:lnleaimiranle l!f'neraldecJarou-se SE'rem
11ecl'~si1rias 1"lI'a p"df'r-se E'xeC'lIl11r qUlllquE'r
;)\iSII ,.prlf'ltCl'nle ii ~Ul1 lf'pi1rliçi'lo. Ord. 1l
Oulul.ro 1b10. (CoLi. Nub.) Av. ti Novembro
18J O. (CoLi. til.)

ORDEI\S: A rf'~ronsl1l ilidacle da sna execução
nào f.e pprl1e. c(,mo c>Helldu-se a olllrilS au
t(ll'i'dac!,'s. pnl'ql'l' prill'cipalml-'Dle fobre as
f.up"ri(ll c>s 1'11 Dlai~ .. il,dH nt-'lI:ls do que nas
5uh;.)leJ Ol1S é q.OE' pl-'S:l :l 1'&11" da ~ua f'XP.
cuçilo. Av. 28 M,-l/ço 1810. (li''PI'?,t. F. J'1t.
Ordens 0. 0 26;).)

de Chi i~lo: pri\'ilf'F:io oe c:lval1eiro COO firmou,
, se o conc. dido 3llS juize:, e \!ere:ldllrt's da

canlHr" c!<1 cid<lde de ~liI' i;trlna e ,'mpliou-se
'lU procul'ador e escl i\ào quI' esli,,('~s(>U1 em
II'"'" içu I' aos que paI ii o fulllro occupas~;pm

os ca'gos. J)E'c. 1.0 ~9 M,t1ço J810 (CDU.
l\'l/b.); de Chi islo, A\iz e S, Tbi<l~l). so\.re
a L. rc>gulalllenl;,r dellas. 19' .Junho 1789
- 27 Agu:.lo 1810. (Coil. ljp. Nuc,)

, .
, "

(CDU. J"ob.); iOf'm a rf'~pf'ilo de pnrlf'iro.
C,trl, 16 l\'o\'enillro iStO. (Coil. ,c.il.) Na
àe (hri~lo rrc Illll\f'u-se I,nl !!rào C'l1Z [Ia
COrlJUlellàa 11111' linha f'm S. Pc>dro do Sul.
Carl. nrg. 17 Março 1810. (Co·U. Nab.)

servE'otia-; aos cavalleiros da or.dem de S.
Thi,,~o pre~os podiã(1 çonceder li casa por
homen~!!en,l os juizes-da culp.. não o g:over
naclor e capilflo-~ nenll- DOS CilSOS e'm que
a Lomena~t'Ul linua .Io~ar pela Ord. liv. 5,
til. 1;.;8. S 2.-Vid. Res. 20 Maio i812.
(CDU. Nab.)

ORDEl'\S de Cbristo :', commendas sitas em Por
lu~~d seconcedêrão a subdilo residenle DO
Brasil, em verificação da sp~unda das duas
vidas :ln a\ Ô do cunces~i()n3rio. Pórt. 12
Nllvpmbro 1813 (,CoIL Nab.); apostilla 5
Setembro 181ll. (CuU. cit,); commenda da
dila ol'lll'm elll duas vidas se concedêra com
oulras m rcês em remoner<lção de' ohras
m"ll'riaes pplo conces~ionario feitas. Porto
8 .ALri1181lt. (Coil. Nab.)

como daria e IIssignaria ') m:ljor da brigada
1'"a I da marinl1:l. - Vid. P,·or. 30 Janeiro
18J 5 (CoU. Aob.); vE'r!Jaes inlimadas pelos
supp.l'iol'€'s JCl-(ilimos (lU em seu nome obri
p:ãu tarllo clImo ~en'do por l'scripto; islo

, inlende se quando aqul'lle que dá as or'deos
e o que as recl'be se acl'flO no mesmo Jogar;
em seI" iço de mllo1Pnlo nunca se dão 01'11 ns
por escriplo.- Vid. RI's, 30 Junei?'O 1815.
(Rlpel·t. Cunho Mut. Ordeus 0.° 5.)

1 t Outubro 1810 (oprnas cito 110 Rf'prrt. Cunh.
Moi. OrdellS 11. 0 I, com lf'f"rt'IH.:ia á palavra
'com?nll1ldunte de pToáncia D.O 12).

reF:ias ~6 devem ser cumrric1a~srDdo eman:ldas
da rf'p11rlição Ccolllllt"ll'nle. ou dos mini,:lrus
de esl.,d(l para j~so alllflrisild()~. Av. 20 No
"cwutu ,1810. (Per., Sz. Dicc. JIt1:. Ordeus.)

A um individuo quI' 'as qllf'ria lomar c1cc1a
rnu-se quI' para (Iuler demissãu du serviço
das ordpoanç:ls. pal'a lal fim. de\crla pri
nlPirlllllenle I'tlquel I-'r au seu uispo. e pela
rep;ll'til;ão cOlOpel elite o heneplacií.o regio.
Av. 5 Selemhvo 1811.

- regi:ls, el/'. devi>m os proêuradllres rE'gif,ls pro
'PI' se Oh~I'I'\elll pOlllualnwnte nos pr(,vi
menlus de llicius. - de prupl:ieuaçie ou

sacras: devem co nservar·se sede vacante os
olinislros exi,lenLe~; para se~ vigariogeral,
provisor, e oulrus minislros ecc1l'siaslicos
não se l'equrrt'Ul ordens snCl'as. Res. de
Cons. da cllria PaLriarch. 6 Junho 1815.
(D. Gani. addit 1. 0)

de Christo: a subdilo existente 00 Brasil con
cedHU-SP comUll"'lIda e qual em PUl'lng.al em
fluas vidas por :,erviçu de empre~limo ao
Eslado. de élvultada quanLia sem inleresse.
PUll. 18 DE'Zelllbru 1815 (Colt. Nab.); mil i
tare~: pn,videllciou-se a respeilo dos que
tf'ndo nas ClIlIllIlenda' pensões uu con~ruas,

tiu1Jão emif!ra.du de, Po"tugal pur éausa da
illvasflo. Provo lt .Abril 'J816 (n. Cam.
]J.I;I7·. 1); mililares: 'os cav.t11 ... iros que
acom pa .,h., ~ãu a procissão d~ Cm'pus Cll7'isti

,fece1Jiào cêl'a.-~jd.Res. 1. .. 20 Alaio 1816
(Coil. Nab.) •
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ORDENS sacras e militares: dos ecclesiaslicos
eomprornettidos na revoluçâo de Pernam·
buco que, fo~~etO c1)nrlemnados. m'lOdl)'I-Se
que antes da execuçiio na senlença fosse
exi~ida degraJaçãl,) na conrormidJd \ (10 cos
tume do reino; os das ordens ,niliLal'es au
torisou·se a alçada com poder para nas
sentenças dp~radar e expulsar elas dlbls
ordens. Carl. Reg. 1.. e 2.' 6 Agostl,) 1.:i L7.
(CoU. Nab.)

- militar de Nossa Senhora da Concl1içi.o de
VilIa Viçosa creou-se. Dec. 6 Fevereiro
1818; leve eslatulos C\Jill o Alv. 10 Sdem-.
bro 1819.

- de Christo: dadiva de terreno por um subdito
foi remunerada com habit.l da dila ordem.
Av. 13 Julho 1818. 3nnex. á Porto 26 No
vembro 1824. (CoU. Nab.)

~ Os IiIhos de pessoas condecorarias ('om o ha
bito de alguma deilas ordeOlltl-Se fossem
2." cadetes. Dec. ~ Fevereiru 1820.

'ir da relação não tinhão os grlvernadores e ca
pitães generaes. auloridade para fazp.r S'IS
pendtlr na execução. PrIlv. 2. "15 Maio 1StO.
(CoU. Nab.)

commendadores e cavalleiros dellas qne não
acompanharem n procis'\;"l de CarpIu Ch"isli
incorrem em penas. Edil. H) Maio L~20.

(lnd. Alh. verbo Cnvalleiros. Comrnencla
dores de Christll: cllmmenda que em viria
fôra dada perlencenr!o a outru foi '11.05'

tiluida, exisLindu ambas em Porlugal e os
concessionar'ios no Brasil. Dec. 5 A!;u.;to
1820. (CoU. Nab.) ElO sub~tituiçiio ue dtlas
que se não haviüo verifieado concedêrão·se
ajudas de custo. e qnaes. Dec. 1. 0 2. 0 !J
Jaoeiro 1821. (CoU. Nab.)

militares: como ~ri\ças honorificas foi S. A.
R. o principe regente autul'isario a c,)nferil'
habitos das Lres orciens, e COlll'l D<"\c. lot!'.
22 Ab'ril 182L. - Vid. Res. 28 Novembro
1822,· infl'u.

ORDENS: Determinou-se que SU3 p.xperliç'ío per-
, tencesse á sec!'eLaria dl)'l negoci,)s do rtlino.

hoje dll imptlrill. L~i Clln'lt. P rt. t ~ '\r;l).;to
i8:!l, S 3. rn-tndada olhervar pela R s. 20
Oulubro 1823, art. 2.

- sobre ohjeclos da repartição dos ne~()cios do
imperio compete á sec"elaria dI) ilOperio
prlHnul~ar. L~i cito § !J; á de justiça as que
lhe pertellc~rem, § Ô.

de Cbrislo: remuneração com habito penrlente
de serviço. milil.lres indt!ferifHe por sel'
contra a lt!i a cxcepçflo d.) § 34. Lei 19 .
Junbo t 789. - Vir:!. Res. 2.· 27 Setembro
1821. (Coll. Nab.)

militares: os regnlares translatos que dirpitos
dp. succes,ão receheráõ. - Vid. Lei Consto
Portllg. 'lô NOI·e.mbro 18:H, § 5; ID Ind.
observar pela Rtls. 2U OúLubro 1823, art. 2.

de Aviz: os majores do, corpos de 2.' linha
(rIe cr~açõe" an lerillres e posteriores ao
Dec.4 D"1.emhro l<)22) ltHn direitl' :lI) hl
bitr) da dila Ilr lemo \/v. 1~ 'J'IV'IlIlhro
18H.-Vid. Res. 15 Outubro 1822. (CoU.
Nab.)

militares: rleclaroll-se si o Imperador era
grâo mestre das tre'l ordens. Chri~bl, Aviz
e S. Tnia~o, e cllmo lal r1~via intitular-se
nos pl'ovimenbh d'Is oe,)eficios. eLO l!;"I'al,
di~nida"es eccltlsi"ISllcas, e habitos. vista a
bulia dI) 4 Janeil'lJ 1=>51. Dec. 22 Abril
18:H. Carl. L·~i 25 \i-tio, 177:t-Viu. R~.J.

23 NOlJemhJ'o 18B; ri n nexo á Res. 1.' 4 De
zembro 1d27. (Cúlt. Nub.)

imperial do Cruzp.iro creou-se e teve estatutos.
Dec. e arl~. I Dezembro 1822; concedeu-se
sna iO'igllia de cav,"II~irus ás lropas que pe
gárão em arll1a5 Colite,. os qlle· pretendião
suslentar o SYSLHID I das cortes de Purlugal.
Dec. 9 Jcloeiro 1~23.

Mandoll-se que o bispo de S. Paulo sobrp.~livesse

na ol'.lbnaçfJo ele seus slIbdilllS, exc pLo os
que jil fossem suodlacooos , e não pudessem
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ter outro destino, e porque. Pnrt. 21 Fne
reiro 1823 anDex. nes. 3." 21 ALri11828.
(CoU. Nab.)

ORDE~S militares: cflDceder rerlellce ao pc_
exu'lIli\(l t-m rec<Jml,ema d.. s..O'iços Cei..
ao Et.tado. (;lJnlll. alto 1.02, Su.

ORDEl\S (le (hri~lo: ~s ifrei3~, rarellas e ermidas
edificadas ons \prras que ~âo plpDo jl1re da
ordem de Christo quaes são as do Brasil
ainda preredendo licença do p,rão meslrcldo
ficão sl'~lIindo a nalllreza das ol'dens, não
se podendn rpp:Jt'lir o dilo padroado assim
na espirilualidade como no lemporal, por
ser de nallll'l'za indivisivel e inaLdicavel:
por isso a conces:;ioDurio de fregllezi~s e
capE'I!<ls se não concede carla ele pl1drot'iro.
O 'direito de apresenlaç:io dos uendicios da
ordem se não póde r~·lo gl'âo-ml'slre COlU

ml!lter a algnpm, e porque. salvo ('lU que
ca~o e \'erificadas qne condições. - 'id •
..4pl"'·sellt(lção. RC's. 27 Ahril 1823, :lDDl'X; á
Res. 1." 7 Novl'mhro 182ü. (Cult. A(/h.); e
Res. 9 Novembro 182.4, etc. nes. 3.· 21
Abril 1827.

do Cruzeiro: c1cHa forão dous cid~dãos no
meados di~llilarios e nm ,ffirifll por spr
"iços ple~l'ldos. c qnHl'S a illd .. pendpneia
em Pi"\Jby. Porl. 2: 1 Sf'll D,Llo 1823
(Colt. Jr(lb.); miJil,lIes: di~pt'llsa de )labi-

lil:lções para profe!'snr nas Ir..s se mannou
continnar a cunceder. Av. 6 OUlubro 18t3.
(CoU. Nab.) ,

socierlades seerrlas oppost<lS á ordf'm social:
como se mélI1dou procedeI' a I'e~peittl dl'lI"s.
-Vid. Bes. 20 Outubro 1b23, O1°t. h, 6,
7, 10.

Mandou -se ao bispo eapellão mór não admit
tisse pessoa alguma a ordens s..m preceder
licença ele S. A., pudendo touavia cClnfC'rir
a do sacerc!ocin aos que jil esli\'en'ID cons
titu iuos iII sacris. Purt. 2." 13 Janeiro 18:2h.
(Coll. ,Nab.)

do Cruzeiro: despeza com a medalha de gran
cruz e placa. ornenada por S. M. I. Tllan
don-se lJ<1gar. Dec. 2.· 21 Janeiro 182h.
(Coll. Aab.)

- adeqt1lldlls á 1'011 execução.das leis.-Vid.e-.&.
art. 102, Si2.

voeaes ou eseriptas do Imperndor não !I31vã.
os minislr(,s de relilJonsl1Lilidade. C~
art. 135.

de prifãfl.- "id. P,ois(ío. Coml. arto t i9. S
10. L..i 30 Af.o~hI18:8. arl. 2,3. LeiU
SeI, II I.. o 1b30, A. 2,4 a 6, e Cod. Pcoc.
art. 1í6, 1~2.

religiosas: eleiçõrs de clppulados e senadores
na cô\l .. H' DlctJ}d'JlI f"7er Illl casa da livrana
do n'l'1-If'i,c ele S. Bento. Porto 1.- 26 Mai.
1824. (CoU. Nab.)

manrlnu-se exigir dos officiaell do rorpo de
eslrangtiros os dipll'ulé's aulhelltieu~. que
os &lll"ris,l\ão a u,ar d..lI~s. Porto i o

a 27
Selembro 1824. (C()lt. Nab.)

de Cbri~lo e Cruzeiro: que qualidades devem
leI' os prelenC!rnles é1 HJf<S IIlereês. Port. 30
DE'zpo,hro 182.4 ; de CLl'islo: SelJS com
mC'Rd"doles e c,'vé-lIt,ir"s que fallárão á
ft'llli,idade da exallnç:io da Saola Cruz
m<Jndou,se l'oSSf'm eslrallhados, vislo não
ha\f'1' pl'lIa ~ inlpôr-Ihes. Iles. 2." SJaneiro
1825. (C()lt. Nub.)

do gO\·erno. O ministro do imperio declarou
que devem ser eumpridCls pelos presidentes
de provinci:ls. srm que (,uslt'rn li ellas qllaes
quer rrpresentilções ror mais qualilicadas
qne Sf>jãn.- Vid. POJ't. 3 Ft',:e7'eil'O 1825.
(CoU. N(lb.) ; que são rxpedidlls para uma
pruvincia de\"em ser flbservHdas né:lS outras,
qUf,ndo ns objeclos de que lralão são per·
ft'ilamenle ic!enlicos. P,.rl. 25 Mnio 1825.
(Repert. Cunh, ~lat, Ordem D.·t.)
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ORDENS: do Cruzeiro: sobre ordenado pedido
pelo seu ch~nceJJer nomeado, desde o dia
em que leve exercicio. Res. !J Junho 1.825
(Colt. Nab. l; ordenou-se que elle não ad
miUisse requerimf'ntos de preleodentes a
mercês Sf'm cerlid~() authenlica de não
terem sido agraciados c{,m insi~nia8 de
aJ~lImas das ouLras ordens. Porl. 2." 1
Julho 1825. (Colt. lVab.)-Vid. Res. 1.
26 Settmb,'o 1827 (CoU. cil.); de Cbrislo:
com habito se remunerárào serviços mili
tares de miliciano fundados no assenlo do
conselho ultramarino de 28 Março 1792.
Res. 6." 15 Setembro 1825 (CoU. Nab.);
de Aviz: commenda pedida como remu
nerarão de servicos em fiscalisacão do ouro
pur ~m cDvallt'i'ru, dl'c1a rou-s~ n~o estar
desif!.nada pai' lei. Res. 2.' 8 Abril 1826
(CoU. Nab.); de (hrislo: a nfficial de 2."
linha negou-se habito que pedira por ser
viços em officio de ca rta, por nãu moslrar
serviços alguns de guerra. Res. 6." 13 Abril
1826. (Colt, Nab,)

- de Ped"o P,-imeil'O fundador áo impn'io do
Brasil C1-eou-se. Dl'c. 16 Ahril 1826; leve
estatutos. Dec. Estat. 228, 19 Oulubro 1842.

de Chrislo : commenda com tenca e manlenca
em remuneração de serviços ~oncedeu-s~,
cumquanlo não estivesse decrelada por lei.
Res. 2." 7 Oulubro 1826 (CoU. Nab,); de
Aviz: a 11m corunel oe 1.' linha cavallf'iro
da ordem se mandou dar pensão de '240:t/J
confurme asso 28 Março 1792, vis lo não ter
a lenca do habito lido asst'nlllmenlo nem
}Joder' surtir effeito. Res. 2ft Março 1827
tCoU. Nub.); Tença com so1Jrf'vivencia coo
forme o Ass. 28 Marco 1792 se mandou
dar em remuneração de serviços ás irOJãas
de um rellunciante que para si só reser
,-lira direi los a ) emuneraçóes honorificas,
rt'~uJando-se pelo m.f'nciunado assenlo,
islo é a reFerva do Labito, para se Cl.m
pul3r na lença a diminuição neHe marcada
de '20:tf:J, vi lo não havf'f onlra providf'ncia
legi1>Jaliva sobre rt·mllncrações de serviços
militares. Res. 7.' 6 Abril 1827 (Colt. A'ab.);
{]e Chrislo : soLre commenda pedida em re
muneração de serviços do pai do pelicio-

lT

nano. Res. ~.' 22 Maio i8~S. (CoIl. No".):
e conced('u-se em remUDerilcão de sf'rvico..
Cflm ap(ISf'o13cillrin. a um ch·doire. Res.30
AIaio 1828. (CoU. cit.)

ORDENS: do supremo tribunal de jUl'liça come
sprão passadas, cumpridas e por qnem. e
como. fie:!. 31 Agostv 1829.

determinou-se não fossem necessarias para
baixa dos individGos que vuluntariamente
se t'ngCljarem para o .erviço dll t'xercilo.
conforD e os Dec. 13 Maio 1~08 e 14 Julho
i8i8. Dec. 28 Setembro 1829.

militar e civil da Rosa creou-se e leie estatuto••
Dec. 17 Outubro 1829.

do Cruzeiro: sobre commenda com lença pe
dida em remuneração de <eniços no Ibe
souro e denuncia a respei(. de inlenç.ões
das tropas porluguezas no Rio dI'! J9Opíro.
- Vid. Res. 2.' 2ó Janllo 1830. (CDU. Nab.)

sacras: podem no impcrio ns~r dellas os de
ri;ros eslrangeiros cumo ministros da santa
reli~iiio que professamos. niio porém como
par(lcl!os. Av. 3 A~oslo 1830.-Vid. Av.
2.° ~ Novemb7'o 1.851. infr-a.

do CTOlf'iro: sobre commf'nda com tença pe
dida em remnneração de H'J'\';ços não mi
lilarf's praticados por COI'Mld ue :l.' linha
já (';l\'allf'iro da clila OI'dem e da de C"rísto.
- Vid. Iles. i5 Outubro 1<;30. (CoU. Nab.)

illeg3CS: crime com meLlid o em resislencia á.
sua execução quando será jll ti licavel e não
punide,. C()d. Crim. Drt. 1lJ, § 5. quando
allenuado. art. i8, S5; h'rlles das auto
ridDdes cotnl'eten tes: quem de qualquer
morio com furça se 0PPUlt'1' li sna execução
commelle rf'sistencia. e comu será punido.
- \ ido ResisllTlcia. Cod. ci t. art. 116. Lei
5t'2. 2 J uIhu 1850. Dec. 707, 9 Oulubro
1850; lt'gHes qUf'm não cumprir como será
punido. - Vid. DesobectiL1lcia. Cad. cito art.

ti
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128; iUegaes o empregado publico que ex
pedir como será punido. Cod. cito art. 142;
quaes sejão as ordens illegaes, arl U3; le
gaes de autoridade o empregado que deixar
de cumprir em que caso será criminoso e
punivel. Cod. cito art. 154.- (Vid. 129,
S6); como o que demorar a execução salvo
em que casos, para representar, art. 155;
como o que não fizer effectivâmenle res
ponsaveis os subalternos que as não exe
cutarem, art. 156; de .entrada em casa
alheia.-Vid. Casas. Cod. cit. arte 212.

ORDENS: usar dellas quem as não tenha é de
lido. e como puniveI. Cod. ei~. ad. 301.

- militares e distincçães não podia a l"erencia
em minoridade do Senhor D. Pedro II con
ceder. Lei 14 Junho 1831, ado 19, § 4.

l~ 3,- do Monte do Carmo da côrte: sobre res
tituição pedida de sala e tdbunas.-Vid.
Bibliotheca. Av. U.o 28 Julho 1831.

~ publica: para conserva-la ou restabelece-lá
forão institnicIas as guardas nacionaes. Lei
i8 Agosto1831. arte i. Lei 602, t9 Setembro
1850, art. 1.

- do lhesonro são expedidas e assiO'nadas pelo
seu presidente. Lei! OutubroO :1831. arte
10, § 7: H.-(Vid. Dec. 736,20 Novembro
1850. art. 5. § 4); por ellas se regnlão a
f~rma da arrecadação, recebimento, admi
Dlslração das rendas, art. 17, S1 a 27' serão
expedidas pelo secretario do tribunal. art
21.; como serão guardadas pela contadoria
geral de revisão as expedidas sobre materias
da competen~i~ ~o lhesouro, art. 27, Si;
de ~es~ez<l; dmgldas P?los presidentes de
prOVlDCla a~ thesouranas como serão por
estas ~umpndas. arl !8.-(Vid. Dec. 1.58,
7 !rIaLO 1842); das lhesourarias como serão
guardadas pelos s:us contadores, art. 62, ~
1; correspondencla do thesouro e lhesou
rarias. como será feita e publicada. art.
85,86.

ORDENS: Foi mandado responsabilisar: o bisp()
eleito de Pernambuco por não admitlir a
elIas pretendentes que não erão de carta
branca de ambos os lados. Av. 18 Outubro
1.831; podem 05 estrangeiros no imperio
tomar independente de licença do governo,
não porém ser empregados ainda tempora
riamente como curas d'almas ou outros
beneficias de que recebão ordenado. Av.
2. 0 9 Novembro 1831. (Gott. Nab.)

(C. Crim. art 128) suas penas se mandou
applicar aos eleitores que desobedecerem
ás convocações dos juizes de paz. Av. 17
Novembro 1831. Estranhou-se a ministros
do supremo tribunal de justiça haverem
dado cumprimento a mandato do governo
que dizião em suas respostas seI' um ataque
á independencia do pode1'judiciario, e p01' isso
iLLegal e inconstitucional, contravindo o art.
142 do Cod. Pen.-Vid. Av. :1.°1 Dezembro
1831. (Cott. Nab.)

- religiosas: exigirão-se informações a respeito
do facto de haverem os padres do Caraça
iniciado e introduzido na sua congregação
alguns de seus discipulos contravindo a
prohibição de admilhr noviços, não sendo
a dita casa reconhecida como communi
dade religiosa. Av. 1.0 9 Dezembro 1831.
(Coll. Nab.)

- militares: a guarda-mór da chancelIaria mór
das tres ordens extineta, mandou-se pagar.
e porque ordenados devidos. Re5. 1. a 13
Dezembro 1831. (Gott. Nab.)

- A um individuo concedeu o governo licença
para recebê·las do bispo capellão.mór, de
clarando-se que conviria que se prestasse
a parochiar alguma das igrejas vagas, e a ser
mesmo constrangido a isso com penas ca
nonicas, quando allegue frivolos pretextos
para o não fazer, como de ordinario acon
tece. Av. h.o 22 Dezembro 1831. (Gott.
Nab.)

illegaes: a resislencia legal marcada no codigo
consiste tão sómenle em não obedecer a man
datos e ,ordens illegaes de qualquer auto-
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ridade que seja, mas nunca em lançar fóra
autoridades constituidas, o que é sedição.
Av. 1.1 Fevereiro 1832.

ORDENS: novos e velhos direitos de seus titulos;
e chancelJaria da imperial ordem do Cru
zeiro e das tres ordens militares e mestrado
llcárão pertencendo á receitíl geral. Lei 58,
8 Outubro 1833, art. 31, S 12, 13. Lei
hO, 3 Outubro 1834, art. 36.

- Terceiras: seus livrossão subjeitosa sello.-Vid.
Sello. Instr. 14 Novembro 1833. art. 2, 3:
Bulia de dispen a de intersticio para ordens,
qual. art. 18. Dec. Reg. 355, 26 Abril
1844. art. 21.

o- Santo e senba na côrte ao exercito e armada,
guardas nacionaes e municipaes passou a
ser dado pelo presidente da rep;encia. Av.
27 Novembro 1.833.-Vid. Dec. Reg. 293,8
ltfaio 18[13, art. 2, S 5. Dec. Instr. 762, 22
Fevereiro 1851, art.10, 6.

I-- devem ser mui claras, explicadas, distinctas e
sem equivocos; irão fechadas com a hora
marcada no sobrescripto e o portador co
brará recibo dellas. 4 Agosto 18M. (Repert.
Cunho LlIat. Ordem n. o 3. O)

adequadas á boa execução das leis provinciaes
incumbe aos presidentes de provincia ex
pedir. Lei 16.o 12 Agosto 1.83lJ, art. 24, § 4.

f-- e decretos do O'overno sobre administração
da província, devem os presidentes cum
prir e maudar cumprir. Lei 38, 3 Oulubro
1834, art. 5, § 9.

_ mililares: na côrte os novos direitos, direitos
velhos de chancellaria das ordens militares,
joias da do Cruzeiro, 3/4 das tenças dos ha
bito daquellas, emolumentos de profissões,
ordenou-se fossem arrecadados pela rece·
bedoria de rendas internas. Reg. 6 Dezem
bro 1.834, S 3 a 8.

ORDENS: do Cruzeiro: grãa-crnz foi o governo
autorisado para conceàer a nm ex-regente
em r~muneração de Jjerviços relevantes
prestados na regencia. Res. 103, 31 Ou
tubro 1835; de Aviz: a officia! que pedia
mercê indeferio o governo por ser a dila
ordem eslrangeira que só podia ser confe
rida por seu grão mestre, o monarcba por
tuguez, circumslancia que fizera caducar a
disposição da Jei respectiva. qnanto ao exer
cito do Brasil.. Despacho 31 Março 1836.

Mandou-se que os bispos a ellas admi ltissem
as pessoas que fossem necessnrias para ser
virem de parochos e coaojotores das fre
guezias que ora e para o futuro as não
tivessem, obrigando-se ellas por termo pe
rante os mesmos prelados logo depois da
ordenação, a irem para as parochias para
que fôrem destinados c soh que penas:
ordenou-se que só se dessem ordens com
muita escolha e maior circnmspecção, e
porque. Av. 6 Abril 1837. .

- militares: nas tencas a officiaes militares a
clausula de se d~scontar o vencimento pela.
mercê de hahitos só se intende no caso em
que os mesmos agraciados effeclivamente
percebem esse vencimento. Res. 1.31., 13
Outubro 1837.

do Cruzeiro: com eUa foi o governo autori·
sado a condecorar os funccionarios do go
verno helga que concorrêriio para a cele
bração do tratado de 22 de Setembro de
1834. Res. 135, 13 Outubro 1837.

- do governo se mandoo fossem colligidas, e
como impressas. Reg. H.o 24 Fevereiro
1838.

- do Cruzeiro: uso de sua medalba foi conce
dido aobatalhãon.0 2 de caçadores de linha.
Dee. 80, 18 Julho 18lJ1.

- As bullas dos sommos pontifices e seus dele
gados dispensando idade para ordens pal!:ão
taxa, e qual conforme llS Inslr.14Novembro
1833, art. :18 e Alv. 27 Abril 1802, art. 22,
§ 2. Ord. 224, .16 Junho 1840.
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ORDENS: militares excepto de Aviz: seus noyos
e v~lu()s direitos e de chancp llaria forão
elevadns. - Vid. NOf'OS, etc. Lei 2.&3, 30
Novembro t8lt1. ad. 26 ti Tab•• S 11.a
15; ci~is e militares: COl-Ihes eslendida a
joia da do Crozeiro. pertencendo seu pro
dueto á receila geral do Estado e aholirio
o uso de dar-se joia ou taça ao official
maior da secretaria do irnperio, conlinuan
do-se porém a pa~ar na dita secretaria os
emolumentos. e como. Lei 243. cito art. 37.

- do dia: neIJas devp.m constar. e como os fcilos
de armas de officiaes militares do uercilo
para serem remunerados. - Vide Dec. 89.
31 Julho i 841 ; comI) devr.ráõ requerer-se.
Dec. Reg. 2H3, S Maio 1843, 3rt. 8. i3.
Dec. 63:2. 27 Agosto 18.&9. art. 5.

- religiosas: soas capelIas e conventos niío pa~ão

na côrle decirna orbana.-Vid. Decima etc.
Dec. ReF:. 152, 16 Abril 1842, art. 3; sim a
adclicional, ar!. i 9.

- Terceiras: soas contas não serão approvadas
3DnualmeDte pelos procuradures de residuos
na côrte sem mo~lrarem cnrrente o pag'i
mento da decima urbana. Dec. Reg. 152.
cito arte 13.

- ele Chrislo, Aviz e S. Thiago: declarou-se que
. as promovidas a grãa-crl1zes que antes fos

sem commt:>ndarlorea devem pagar os di
nilos reapeclivos dos grilos inferiores con
forme os Eslat. e'Lei 19 Junho 1789; e o
mesmo quando commendadores sem ler
sido cavalleiros. Ãv. 12 Maio i842. (Jorn.
Ut.)

- do tbesonro: deo-se regulamento para expe
di~ã" das fixando 35 despezas geraes em
cada provincia, e o modo pur que deva ser
surprida algnma lhesouraria. Dec. Reg.
i iO, 30 Maio 1842.

- do Cruzeiro e Rosa: declarou-se que só a i. a

em todos os seos grãos, e a 2.· alé official
tem graduaç;1O e hllnras mililares: as an
ti~as nenhumas bonras lemo Res. em Af.
103, 1 Setembro i8.42.

ORDENS: de Cbristo: mercê do habito conce
dida a um individuo Coi annullada por cons
tar que o agraciado tencionava renuncia-la
por dinheiro. Dec. 28 Janeiro 1843. (Jorn.
37.)

- do Cruzeiro e Rosa: quaes as honras e con
tinencias competenles a seus diversos em
pregados 6xárãf)-se. Provo e Tab. 8. o 15 Fe·
vereiro 1843, § 21, 23, 27. Dec. Reg. 293.
8 Maio 18.43, art. 2, S 10.

a respeilo da disciplina dos corpos etc. in
cumbe aos commandanles de armas fazer
que tenhiio a mais slricta e pllntual obser
vancia. Dec. Reg. 293, 8 Maio 1843, art. 2.
S 6, e deliberações dos pr«'sidentes de pro
vincias sobre ohjectos militares a corpos e.
individuos subjeitos aos commandanles de
armas como seI ão expedidas para execução.
Dec. Reg. 293, cito art. 11.

militares de Chrislo, Aviz e S. Thiago da Es
pada declarou-se não serem d'ora em dia Dle
consideradas como religiosas, mas mera-,
mente civis; e providenciou-se a respeilo de
DtJmero de elDpre~ados, insignias e fitas, e
Domeações. Dec. 321, 9 Selembro 1843.

- da Rosa: foi-lhe estendida a disposição do
art. 7 do Dec. 321, cito supra. Dec. 32.4..
23 Selembro 1.843.

de Cbrislo: resliluio·se pagamento que fôra
feito por alvará de profissão. Ord. 5 Oulu- .
bro 1S43. (Jorn. 282.)

- miliLares e civis, seno de um diploma.-Vid.
Sello. Dec. Reg. 355,26 Abril 1844, art. 27.

_ militares do imperio: os filhos de seus mem
bros, cavalleil'os ou dignidades que não
tiverem as habilitacões do Alv. 16 M"rço
1767, só podem ser 2..1 cadeles. Res. 11 De
zembro 1844. (Jonr. 78c1elti45.) Circo i27.
28 Dezembro 184.4.
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'ORDENS: de Christo: habito concedeu· se ao ins
pector ~eral de bandas de musica do exercito
em operações no Rio Grande do Sul pelo
denodo em combate de 30 Abril 1838. Av.
30 Janeiro 18&5. (Jorn. Suppl. 51.)

- do ministro da marinha servem para deter
minar despezas. Dec. Reg. 436. 2 Outubro
i845, art. 5; orclens de autoridades com
petentes nas contadorias de marinha da
Bahia, Pernambuco e Pará, art. 7, S1, 2:
i2, U, S 4.

- etc. do governo geral: deu-se re~ulamento

para fazer-se etrectivo o privilegio de sua
impressào. Reg. em Ord. n. O 7, 12 Março
1846, art. 2; sentenças e cartas de proce$
sos pr.lvideuciou-se como serião extrahiclas,
para evitar-se fraude no transito) pela chan
ceJlaria na côrte. Porto do presidente da
relação, 31 Março J8lt6 (Jom. 92); soure
recrutamenlo, armamento e desarmamento
de navios e do dia determinou-se que a
secretaria da marinha enviasse para publi
cação á Gazela O/{u:ial. Av. 82, 14 Agosto
f8&6. Igual ordem deu-se ao inspector
geral da thesouraria quanto ás ordens per
tencentes á sua reparlição. Av. 22 Agosto
f8&6. (Gaz. OU: 2, vol. 1.)

- da Rosa: declarou-se não poder ser privado
do uso da insiKnia de cavalleiro um réo con
demnado a prisão com lrabalho, e que com
ella se apresentava. Av. 21. 0 9 Fevereiro
f8h8. Duas grão-cruzes em uma caixa re
metlidas por S. M. HeHeoica a minislros de
negocios estrangeiros ordenou-se tivessem
despacho no consulildo da côrte. Av. 8
Maio 18~8. (Gaz. Of{. 105, vol. 3.)

do imperio: seus cavalleiros e suas vi uvas e
molheres podem fazer procuração por ins
trumento parlicular por ellas escripto e as
signado. Ord. 82, 30 Março 1849, § 5, 8.

Condecorações deHas como serão requeridas
por subditos das provincias. - Vid. Dec. 632,
27 Agosto 1849, art. 4; os agraciados como,
e quando receberáõ e usaraõ as insignias,
art. 15.

ORDENS: do ROVf'rno: seu rPoll:islro foi suppri
mido no cOl'r,~i,) ~eral.-Vicio Corrtio. Dec.
Reg. 637, 27 Setembro 1849, art. 261.

- do dia dos quarleis e do commani/ante do
corpo: livro para seu re,'l;istro deve ter o
dito commanrlaole, e bem assim cada com
panhia de corpo. Provo 2!l7, 21 Novembro
18.49.

regulares como impetraráõ licença do ~overno

para celebrar Cllntrnr.tllS onerosos conforme
a Lei 9 Dezembro 18;\0, e Lei 369, 18 Se":
tembro 18"5, art. 4t Dec. 655, 28 No
vembro 1849 declarado por Av. 26 Feve
reiro 1851. Dec. Reg. 8;~~, 2 Oulubro 1851,
art. 4.4, § 3.-Vid. Av. 17 Novemhro1853,
infra.

- Prohibio-se na côrte enterramentos nas j~rejas

e convenlos da capilal 011 00 seu recinto.
Circo 16 M<irço 1850; idem qnanto a ordens
3. a. de S. Francisco na côrle. Av. da mesma
data. (Diar. 8lt05.)

Inexecuções das recebidas por feitores e gtlar
das-livros e caixeiros torna-os e como respon
saveis. Cod. Com. art. 78; não as podem os
prepostos delegar sem au torisação escripta
dos preponenles, suu que penas. {;od. cito
art. 85; deve, e como cumprir, o condnctor
ou commi~s'lrio de lran~pl)rles. Cod. cito
art. 113: como. e qna ono deverá sei' pago
do frete 011 aluguel ajustado, art. 116; se
gundo ellas deve. e como o mandatario mer
cantil procedei'. Cou. cit. art. 1!l2, 153,155,
:1.61; e insl!'ucções de seu commiltenlecomo
deverá o cOlllmissario mercanlil execl1lar.
Cod. cit. art. 16~, 174, 1í6,1H2, 18~; si
é exigível á IIrJem e de quem declarar-se
nas Jellras de call1bio. Cod. cit. art. 35~.

§ 5: assim são lransferiveis e exequiveis por
endosso, art. 360; o endusso deve declarar á
ordem de quem é pagavel, arl. 361, S2. 3;
362: não tendo á01'dem leID o endusso elfeito
de cessão civil, al't. 364: todos os que dão
ordem para saque de leUra são garantes
solidarias, art. 422; notas prnmissorias e
escriptos parLiculal'es ou creditos com pro-
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messa ou obrigação de pagar, e como e á
ordem, não necessitão protesto, art. lJ26; a
estas é 'applicavel tal+to quanto o que fica
disposto a respeito das letlras, 3rt. lJ27. Di
vidas de mantimentos suppridós a mari
nheiros por (,)rdem do capitão: suas acções
quando prescrevem. Cod. cito arl. lJ.&9, § 5;
ou mandado de levantamento de. deposito
de preço de embarcação vendida judicial
mente e que estiver obrigado a credito pri- 
vilegiado. - Vici. Cod. cito art. /'77; a
respeito de administração, f1'etamen to e via
gem da embarcação incumbe ao caixa,

-não havendo estipulação em conlrario. Cad.
cito art. q.93; do capitão de navio é a tri
polaçflo delJe obrigada a cumprir no que
diz respeilo ao serviço do mesmo navio.
Cad. cil. art. 497; ordem do navio os
individuos da tripolação que perturbarem
como poderá o capitão punir, art. 498;
dos carregadores é necessnria para sem
pena o capitão pôr carga no convez fia
embarcação. Cod. ciL art. 521; Conhe
cimento á ordem; não se apresentando
seu portador como deve o capitão proceder
á entre~a dos generoso Cad. cito art. 528;
do capitão deve o piloto cumprir, e como
ainda no caso de mudança de rumo ser por
elle proposta e não aceita pelo capitão. Cod..
cil. art. 539; o contra-mestre de navio que
recebendo ou entregando fazenda não exigir
e entregar ao capilão as ordens, etc., que
responsabilidade tem. Cod. cito art. 642; da
embarcação: grnve desordem que a per
turbe commettida por tripo1ação é causa
justa para despedida. Cad. cit. art. 555, S1;
i1. ordem pode ser passado, e como conhe
cimento de carga. Cod. cit. art. 575, § 1;
e assim sendo, é negociavel e "transferivel
por endosso, art. 587; carta de oruens
sobre derrota de navio deve o capitão se
guir, e como, si não puder entrar no porto
do destino por declaração de guerra, in
terdiclo de commercio ou bloqueio; em
falta del1a como procederá.' Cad. cito art.
610; arresto de 'potencia no curso de via
gem que consequeno.ia importas; e como
c1everà o capitão procurar as ordens do
dono ou ~tfretador do navio. Cad. cito
árt. 61.1; 3 escriptura ou leUra de risco
passada á ordem tem força de letlra de
cambio; e é transferivel por endosso. Cad.

cito art. 635, e quaes, quando não, art. 636;
data e assigoatura da ultima carta de aviso
<lU ordens se menciona, e para que eiFeito5
na apolice de seguro quando se faça com
ignorancia da especie de fazendas a se
gurar. Cod. cito art. 670; das escalas de
signadas na apolice de seguro sendo alte
rada, salva a excepção do art. 680; livra
o{) segurador de responder pelo damno ou
avaria. Cad. cit. art. 711, § 3; de potencia
-eslrangeira: soldadas e sustento de tripo
lação de navio que começando viagem a
suspenda por tal motivo são avaria grossa.
Cad. cil. art. 764, § 17; do juiz commis
sario commercial é necessaria para sahida
.oe fundos de caixa de vendas apuradas de
hens de fallidos. Cod. cito art. 837; da
classificação dos credores de fallido é a que
determina suas preferencias. Cod. cit. art.
880. Dec. 737, 25 Novembro 1850, art.
624; para evitar procedimentos executivos
pendentes ou futuros como e em que
eircumstancias se deve conceder a Com
merciante que provar impos ibilidade de
satisfazer de prompto suas obrigações con
trahidas. Cod. cito art. 899, 900; do juizo
nas causas commerciaes qual seja. Cod.
dt. tit. uno arts. 22 a 30. Dec. 737, 25
Novembro 1850, art. 23 a 235.

ORDENS: de S. Bento de Aviz: conforme o Alv.
16 Dezembro 1790, art. 18, dos 20 annos
que devem ler de serviço os officiaes qne as
requererem deve excluir-sp. o tempo que não
fôr de serviço activo, e o das licenças não
motivadas por molestia. Dec. 692, 25 Agosto
1850. Circo 1!J2, 30 Setembro 1850.

religiosas: os mosteiros e conventos podem
ter cerni terias pat;3 as pessoas de sua com
rnunidade. Res. 583, 5 Setembro 1850, 3rt.
h, § 2; item a Ordem 3. a ele S. Francisco na
côrte, art. 5, § 1.-Vid. Dec. 796, 14. Junho
1851, infra.

- Regulares. Os religiosos de todas as ordens
são excluídos do alistamento da guarda na-o
1:iooa1. Lei 602,19 Setembro 1850, art.10,
S 5. Dec. 722 , 25 Outubro 1850. art.
17, § 5.
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ORDENS: de Christo: a um official declarou-se
que para se lhe fazer effectiva a tença con·
cedida ccm o habito ou uma pensão corres
pondente, cumpria que requeresse na fórma
do Dec. 632,27 Agosto 18.49. Av. 22 Outu
pro 1850. (Diar. 8551.)

- dQ ministro ou presidente é necessaria para
levantamento e quando de multas impolltas
pelo conselho de revista da guarda nacional.
Dec. 722, 25 Outubro 1850, art. 96.

- Beneficio de ordem póde ser allegado pelo
:fiador ou sacio nos termos dos art. 497 a
499. Dec. 737,25 Novembro 1850, art. 591.

- dos trihunaes de commercio serão assig-nadas
pelos pre identes destes. Dec. 738, 25 No
vembro 1850, art. 31, §.4; 38, § 2, 3; para
evitar contradicções os secretarias devem
lembrar as passadas que se oppuzerem ás
que se tiverem de expedir, art. 38, § 1. A
dos secretarias são obrigados a cumprir
todos os empregados da secretaria, art. 40.

:- Das tripolações de embarcações que fôrem aos
presidios Santa Isabel e Leopoldina e á mar
gem do Araguaya. devem as autoridades
destes procurar manter. Dec. Reg. 750, 2
Janeiro 1851, art. .43.

- do governo devem os procuradores :fiscaes, e
como executar na promoção das causas exe
cutivas para cobrança da divida activa da
nacão. Instr. 31 Janeiro 1851, art. 1, 2.
(Diar. 8639.)

- geraes do exercito determinadas pelo general em
ehefe do exercito em operações em S. Pedro
do Sul. como serião assignadas e dirigidas
pelo ajudante general. Dec. Instr. 702, 22
Fevereiro 1851, art. 10, S5; igualmente in
cumbe-lhe dirigir ordem ás autoridades
militares sobre objectos disciplinares. ex
ercicios, prisões, solturas. etc. -etc. § 9;
quaes do general em chefesão a cargo do dito
ajudante e do quartel mestre general,
'art 12.

ORDENS: e disciplina manterá, e como o cirur
gião do exercito entre seus subordinados.
Dec. Reg. 763.22 Fevereiro 1851, ãrt. 3. Os
cirurgiões, delegados de divisão e brigada
nas provincias executaráõ as daquelle quando
não se oppuzerem ás do presidente ou auto
ridade militar sob quem servirem, art. 12,
17. O cirurgião e delegados deveráõ cumprir
as da 1.' autoridade nas provincias e côrte.
art. 27. Quanto ao cirurgião- em chefe da
armada e seus delegados. Dec. Reg. 783,
24. Abril 1851, art. 1, 3, 11, 14., 25.

da secretaria e estações do thesouro: modi
:ficou-se a tabella de seus emolumentos esta
helecida no Dec. Reg. 348, 19 Abril 1844.
Ord. 118, 22 Março 1851.

do dia: deHas devem constar as qualidades
que constituem merecimento militar para
preferir a antiguidade em promoção. Dec.
Reg. 772. 31 Março 1851, art. 13; bem
assim os feitos de hravura em combate e os
actos de intelligencia que se po são reputar
serviços relevantes, art. 17, § 1; 21, § 1.

do governo: seu cumprimenlo na contadoria
geral de guerra. Dec. Reg. 778, 15 Abril
1851, art. 8. § 1, 7; 45, .&6, 52, 53; ordens
superiores são necessarias para forneci
mento dos armazens do almoxarifado para
certas obras, ou por precaução, e como
executadas, art. 30; ordens de despezas
como serão elfectoadas na pagadoria e me
diante que condições; art. 70.

- do governo devem os juizes de direito com
municar, sempre que poderem, aos diversos
empregados da comarca. Av. 30 Abril 1851.

terceiras de que os fallecidos na côrte fossem
irmãos: seus cemiterios podem ser esco
lhidos para sepultura deHes, salvo em que
caso. Dec. Reg. 796, 1.4 Junho 1851. art.
.&; concessões de terrenos para seus cemi
terios como terão logar, art. 10.

- terceiras: seos livros e quaes são subjeitos á
correição dos juizes de direito, e como. Dec.
Reg. 834, 2 Outubr o 1851, art. 827, § 10;
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relação dellas. e como deve o escrivão da
provedoria apresenl:lr <lOS ditos juizes para
a dila corrl'içiio. art. 30; e como a farão,
art. lJô e S1 a 6.

ORDENS: lercpiras: duvidas enlre el1as e a santa
casa da misericordia na côrte soure h'rrenos
para cemiterios. como sel'iin decididas. 
Vid. Dec. 8!J3. 18 Outubro 1851, Cond. 3.'
Av. 256. 23 Outubro 1~51.

- a agentes de leilões no Rio de Janeiro.-Vid.
Dec. Rl'g. 858, 10 LVovemb,'o 1851. m"t. 19.
20, S&; 21,28.

do thesouro para Dlf'lhor executarem-se com
pete ás lhesourari<ls expedir inslrucções.
não conlrarianelo ordens p;eraes e as dispo
sições destp. rep;ulamentll. Dec. 870. 22 No
vembro 1851, ad. 1, § 19; as das thesou
raria.s sobre negllcio de sua competencia
serão assignad<ls pelo inspector dt'lIa, <lrt.
3l, S 3; t~muem lhe incumbe cumprir e
fazer cumprir as do tbesouro, e como, art.
cito § 10; manler a ordem entre as pessoas
eslranbas á reparlição e onde incnmbe ~o

porll'iro. art. 38, S4; por meio de ordens
se correspllndem as lhesourarias com as
reparlições suhnreli nadas, art. á2. Ordem dos
diversos minislerios sohre ohjectos de sua
compl'tenl'ia devem os inspectores cumprir;
as sohre creditos 51'1'[1() Innsmitlidas dirt'c
tamenle pt'lo minislerio da fazpnda, art.
63; para cuja execuçào.- Vid. Insl1'. 288,
10 Dezembro 1851.

do lheilonro que anlorisarem pfl~amenlo de
exprcicios findns se mencionnráõ, e como
no livro esppcial, par3 p<lgnmento Das the
sour~rias. Ord .• 87. 10 Dezembro 1851.
ml. 11; para pagamentos ou objpclos res·
pectivos a tllesourarias ,ão em portarias
flOS respectivos inspectores mas com so
llrescripto aos prpsidentes de provincia.
Circo 10. 0 13 Janeiro 1852; cODc('rnenles
a n{'p;ocios qne corrc'm pelas <llrandt'~as:

é Je I il!0roso dever dos inspectores deHas
-conhecê-Ias perfeitamente, para necidirem
as qut'-tõps que se lhe uITerecerem.-Vid.
Ord. 22.· 2.3 Janeiro 1852.

I

ORDENS: publica: na sua snstentllç1ío devem as
eslações naV<les. e como auxiliar as auto
ridades, - Vid. Dec. 106L, 3 Novembro 1852,
art. 5, n.O 3,8, 9, 10.

das presideDrias não são neressarias para que
as lhesounH'i<ls pnssão ordenar reposição de
pagamenlos indevidos, qualquer que sera ã
classe do fllnccion:lI'in. d{'vendo-se re!1:ular
li respeito ppla Ord. 2:34.23 Setembro 1851.
Ord. 08, 7 Marçll 1853.

dos qUllrteis genel'aes não são necessarias para
que os commalldanles de corpos. de forta
lezas e de forças deslacadas mandem pro
ceder. e COIOO criminalmente soure faltas
-commeltidas por officiaf's e praças subordi·
nadas, a bem da disciplina. economia e
-conducta dos di tos indivíduos. Res. em Av.
155, 5 Julho 1853.

religiosas: mandon-se, e como proceder pelo
procurador fi. cal da lhf'sooraría de Per
nambuco. para evilar exlravio dos bens do
palrimonio do convento do Carmo de Olinda
pelo respf'rli\ o prior. - \, ido Ord. 10 N".
vl'mbro 1853 (Dim·. 313); terc iras: de
clarou-se que a Lt'i 9 IJezembro 1830 e
Dec. 28 Novemhro 18á9. só se refere ás
ordens rl'~llllln~;;. e niio comprebende as
tp.rceiras. eonfrHias e iruwndlldes. as quaes
se dirigem por seus compromissos e di 'po
sições cio direi lo civil. Av. 17 Novembro
1853 (Dim·. 323); rl'p;nlares: sohre eleição
annullada e novamenle mandada fazer de
aLuade ger:ll Benedictino ela Rahia. em o
.qlHd negociu inleniera o nllncio apostolico,
~ como. - Vid. A.... 23 Dezembl'o 1853
(Dim·. 3(0); regulares; os conventos a
mai~ corporações de mão mor!a não po
~em alienar as apolices de divida publica.
-em que lLes roi permilliJo suul'ogar oen •
á visla da Ord. liv. 2, lil. 18. S h. Lei 22
Setemhro 1828, art. 2. Av. 17 Novembro
1853 e Lei 18 Selembro 1845, art. 4&. Av.
18 ,Iont'iro 185.& (Diar. 22); da secrelaria
(restado re:pl'cliva p;,ra lerem passagem
DOS paqueles de vapor Ilfficiaes de mar1Dha.
- Vide Av. 6 ÁbJ-il 1854. (Diar. 124.)
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ORDENS: militares. - Vid. mais Condecoracões.
- Distincção. -Distinctivos.-Insignias..

- Sacras.-Vid. mais Clerigos.-Bispos.

- Regulares.- Vid. mais Conventos. -Corpora
ções. -Amortisação.

- Terceiras.-Vid. mais Irmandades.

- de habeas-corpus.-Vid. H abeas-corpus.

- de sllccessão.-Vid. Successão, Bens de defim
tos, etc.

ORDINARfAS pedidas por officiaes de contadoria
dli junta de fazenda.-Vid. Junta. etc. Provo
21 Novembro 1816.

- de azeite e cera a capella. - Vid. CapeUa. Provo
22 Novembro 1816.

- todas forão extinclas. Lei 22 Setembro 1828,
art. 5.

- a camaras.-Vid. Camaras mUllicipaes.

- a religiosos.-Vid. Conventos.

- Vid. Emolumentos, Propinas.

ORDINARIO: os prelados ordinarios são depre
cados para dispen arem que se trabalhe nos
dias santos de guarda, quando assim se faz
indispensavel. Av. 14 Maio 1816. (Repert.
Cunho jJ{at. Ordinario.)

- que direit?s t~m na parte religiosa a respeito
de cemlterlOS na corte. Res. 583, 5 Se
tembro 1850, art. 1, S 3; póde ter jazigo
nas suas cathedraes ou capellas, art. 4, S1.
Dec. Reg. 796, 14 Junho 1851, art. 1.

IV

ORDINARIO: Quando devem os juizes de direito
em correição preslar braço secular ara
decisões do ordinario, no que diz resr o
ás ordens 3. ao Dec. Reg. 834, 2 Outubro
1851, art. 46, S6.

Vid. Apresentação.-Beneficio. -CoUação.

ORGANISAÇIO do exercito.- Vid. Exercito.-::
Corpos de linha.

de deposilos geraes de recrutas.-Vid. Depo...
&ito.

de officiaes do exer cito. - Vid. Exercito.-Ofli
ciaes militares.

de estabelecimentos civis e militares da arma
da. - Vid. Os respectivos.

dos officiaes da armada. - Vid. Ármada.

especial de cada um dos corpos da armada e
exercito. - Vid. as ,'espectivas denominações.
-Aprendizes. -Armada. -ÁI·tifices. -Arti
lha1·ia. - Caçadores. - Cavallaria. - COI'pOS.
-Divisão. - Engenhei,'os. - Fuzileiros. 
Guardas. - Infantaria.- Legião.-Ligeiros.
-Marinheiros.-Milicias.- ~1inei1·os.-Or
denanças.-Pedest1·es. -Pontoneiros. -Sapa
dores.

ORIGINAES escripturas.-Vid. Escl·ipturas. Res.
á Fevereiro 1820 .

- no juizo commer::ial devem ser apresentados
lo~o que alguma das partes requerer. Dec.
737, 25 Novembro 1850, art.150, 151; co
pias, publicas fórmas ou exlractos feitos
sem citação de parte, para fazerem prova,
devem, e como ser conferidas· com o ori
ginaI, art. 153; e com que limitação, art.
iélJ.

ORNAMENTOS do bispo de Tritopoli prelado de
Goyaz.-Vid. Bispo. Prov, 27 Abril 1812 ,
etc.
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ORNAMENTOS: de capellas: providenciar sobre
elles incumbe aos juizps de direilo em cor
reição. Dec. Rpg. 83h, 2 Outubro 1851,
art. 44, S 6; e sobre despezas dos das
ordens 3. ao, irmandades e confrarias, art.
46, § 2.

ORPHÃOS suas casas pias.-Vid. Casas pias.

Os tutores que fazem despezas com elles são
pagosnafórma daOrd. liv. 1, tit. 88. § 12e
liv.htit,102 e103. Alv. 240ulubro t8U. §
i; os miseraveis em Lisboa erão recolhidos
á casa pia, § 2; creou-se seu provedor mór,
sua jurisdicção, seu cofre mandou-se guar·
dar, não em poder de depositarin, mas no la
gar mais seguro que houvesse; quem criasse
um orphão e o amparasse sem estipendio e
o mandasse ensinar a ler e escrever podia
conserva-lo alé 16 annos, e dá-lo para o
sorteamento do exercito em lagar de seu
filho, § 3. 0 e seguintes; as donzellas não
podião ser depositadas nas cadêas publicas
mas na casa pia, § 5. Salarios extraordina
rios á custa deltes para os offiüiaes do juizo
são prohibidos por lei.-Vid. p,.ov. 29 LJtlaia
1.815. (CoU. Nah.)

mandou-se admittir no corpo de artífices en
genheiros do Rio de J aop.ir·o para serem
aprendizes dos di versos oillcios. - Vid. A,.
tifices. Dec. 5 Janeiro, 1818, ele.

Seminario para 03 que fvessem de aprender
no trem artes e officios mecanicos se man
dou, e como estabelecer no convento novi
ciado dos extinctcs jesuitas, para isso con
cedendo-se loteria. C. Reg. 28 Julho 1819,
annex. á Res. 2 Dezembro 1830. (CoU. Nab.)

Sobre máo esh:do do cofre dos de Goyaz; seu
recense~lllento;excessiv premio aos recen
seadores, e reposição delle; procedimenlo
do juiz a respeito; nenhuma competencia do
governadol' para ingerir-se em taes negocioso
-Vid Provo L a 31 Janeiro 1820. (Cott. Nab.)
Si a Lpl 20 M,lrço 1796 l{ue instaurou o S21,
Lei 9 Sctewbro 1769, comprehende em sua

.abolição os legados pios deixados para dotes
de orphiios e mulheres honestas, Cl'i:lção e
educação de expostos, collep;ios de educa
ção; ou para se criarem meninos desampa.
radllS de ambos os sexos.-Vid. Res. em
Bd. 20 J{llrço L820. (Catt. 'Nah.)-Vid.

Dec_ Reg. 83h. 2 OU/lLbro 185 L, m·t. 36.
Uma orphãa por sorte determinou () senádo
da camara do Rio de .Janeiro d,.tar para so
lemnisar os dias 24 AgosLo e ir> Setembro
1821. Edil. 5 Setembro 1821. (Cott. Nab,)

ORPHÃOS: de officiaes do exercito mortos em
serviço na luta da inc!epelldencia lem. o
como meio soldo. - Vid. Meio soldo. Dec.
4 Janeiro 1823, ele.

de colonos da Nova FI'ibu1'go: creação de so
ciedade philantropica a seu favor. - Vido
Colonos. Av. 2l A~osto 1821 e annexa Porto
2. Q 15 Fevereil'O Hl23 (CoU. Nab.); em4

preslimo de seu cofre pedido por junta de
fazenda do Rio Grande do Norle declarou
'Se não ser canveniente. Provo 6 Dezpmb'ro
1823 (CoU. Nab.).; de escrivão do juizo)
mandou-se arrematar em praça a servenlia
do oflicio que o dito orphão ob e subrep-,
ticiamente oh tivera recol hendo-se ao cofra
ou pondo-se a juros os rendimenlos pal"a
com elles manter-se o dito orphão até
poél.9r tomar conta do officio. Res. 7 Ja
neiro 1.824 (CoU. Nab.); orpl1ão colono de
Nova F1'ibargo: declarou-se ao respectivo
jniz de orphãos não lhe competir mandar
levantar du cofre quantias a ellas perten
centes, depois da Carta Reg. 24 Maio 1824._
que commeLtel1 a um cidadão o arranjo e
adminislração da colonia. Porto 1. a 19 No
vembro 1824. (Coll. lVab.) Exame sobre
contas de seus tutores e dilapidações or
denou-se. Podo 2ú Selembro 1825. (Coil.
Nab.) Av. h.o 1lJ Julho 1831 (CoU. cit.);
viuvlls e pes!Joas miseraveis não erão sub
jeitas a di::im, de chancellaria.- Vid. Chan
cellaria. (Dizima.) Provo 2." 19 Dezembro
1825. (CoU. Nab.) Dec. Reg. 150, 9 Abril
i842, a rt. 10, § 3; a quem violentament«t
haviãu sido apresados canoa e escravos no
Maralluão por Iurd Cochraoe. - Vid. Reso
3.· 26 J anei,'o 1826. (CoU. Nab.)
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ORPHÃOS: e desassisados, ou abandonados si
existem, deve o juiz de paz inrormar ao de
orphãos; bem como a respeito dos direitos
que a favor cleHes comecem a existir; e acau
telar e providenciar o perigo que possa haver,
tanto sobre suas pessoas como sobre seus
bens, emquanto não se apresentar O juiz
de orphãos a quem immediatamente será
remcttido o respectivo auto. Lei 15 Outubro
1827. art. 5, § 11.

- etc., de officiaes militares mortos em servico.
e qual tem o meio soldo.-Vid. 111eio soldo.
Lei 6 Novembro 1827.

- Elfecliva se mandou fazer a entrada de di
nheiros perlencentes a legitimas de orphãos
excitando o cumprimento de ordens ante
riores das guaes á ultima se ha vião opposto
embargos que farão desprezados; e como
deveria ter-se procedido no julgamento e
remessa delles.- Vid. Provo 1.. a 7 LVovembro
1.827. (Colt. Nab.) Seu corre declarou·se
existente, e que dava a juros dinheiros ao
banco do Brasil. - Vid. Res. 8.' h Dezembro
1827 (CoU. Nab.) 2.' 28 Janeiro 1828
(Coli. cit.); de suas casas existentes nas
provincias exigia-se relação. Av. Circo 4. o

17 Janeiro 1828. (CoU. Nab.)

Suas cartas de emancipação, supprimento de
idade, dação de totol·es. sllpprimento de
consentimento de tutores para casamento;
en trega de seus bens ás rnãis, avós, tios.
etc.; e dos de orpbãas a seus maridos
qrlando casarem sem licença do juizo. Lei
2:2 Setembro 1828, art. 2, § /,. Ret)". 143,
i5 Março 1842, art. 5, $ 1, :2, 4, 5,6.8.
(Teve explicação o § 8, cito Av. 271, 16 De
zembro 1852.)

Com orphãas do sua jurisdicção não podião os
juizes de orphãos casar sem licença do go
verno. Lei 22 Setembro cito art. 2, § 11;
revogo pela Res. 14 Dezembro 1830.

pobres em cuj numel'O entrão os expostos:
sobre sua educação e destino tem, e como
inspecção as camaras municipaes. Lei 1
Outubro 1.828, art. 70, 76.

ORPHÃOS: A.o thesouro se mandou recolher a
quantia que se achasse no banco perten
cente á casa dos orphãos da Bahia. Res.
2 Outubro 1828. Res. 2 Dezembro 1830.

Quantias que se ach3rem na guarrla ou admi·
nistração do jlliz de orphãos com os seus
juros, e de cujos donos nilo haja noticia,
legalmente julgandn-se vacantes pertencem
ao patrimonio nacional.-Vid. Porto 10u
tllbro 1829. (CoU. Nab.)

- nos inventa rios em que os bouver escreverá o
escri~ão de orphãos com preferencia ao da'
provedori3 dos ausentes. Lei 3 Novembro
1830, art. .&. - Vid. Âv. 69, 8 Junho 18lt8.
A. 28 Agosto 18h8. (Cor. Alerc. Suppl. 2.&8.)

quando seus tutores requeressem juiz de com
missão fara causas, procedia-se conforme
a Ord. liv. 3, tiL 2.&, Si. Av. 14. Junho
1831. (CoU.Nab.)

- menores de pai e mãi: o irmão mais v.elho,
quando lhes servir ele amparo entra na classe
dos casados com filhos, relativamente a des
t3car na {otuarda nacional. - Vid. Lei 18
Agosto 1831, al't. 122. Lei 602, 19 Selem
bro 1850, art. 1:23. Dec. 722,25 Outubro
1.850, art. 23.

Em Pernambuco para casa de sua educação se
desLinou o convento em que estava a prohi
bida associaçilo de carmelitas descalços cha·
mados Thertlsios. Res. 25 Agosto 1831.

Seu dinheiro existente no extinclo banco do
Brasil no Rio de Janeiro mandou-se fosse
recollúdn ao seu cofre. Av. 1. 0 1:2 Selembro
18:~L (CoU. Nab.) Seu curadllr geral não
póde ser juiz de paz. Av. 1.3 Outubro 1831.

são considerados os Indios e en regues aos
respectivos jllizes que a respeito àdles pro
cedio conforme a Ord. liv. 1, til. 88. Lei 27
Outubro 1831, art. 4., 5.

13'
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ORPHÃOS: Em Pernambuco mandou-se executar
aRes. 9 Novembro 1830, art. 2, 11.-(Vid.
Casas pias); para estabelecimento da casa de
educação com os bens da congregação de
S. Philippe Nery. Res. 11 Novembro 1831 ;
sobre taes bens providenciou-se. Ord. 5
Agosto 18.&3. (Jom.237.)

Que procedimento se ordenou a respeito de
certo estrangeiro que pretendia tirar duas
orphi'ias da casa de seu lutor. Av. 5.0 6. 0 6
Dezembro 1831. (Colt. Nab.)

- Suas tutellas, emancipação, supprimenlo de
idade, supprimento de consentimento para
casamento que novos e velhos direitos pa
g-i'io. - Vid. Novos elc. Reg. 25 Janeiro
1832. Tabs.; Lei 2lt3, 30 Novembro 1841,
art. 24 e Tab. § 41 ; sobre as de emanci
pação.-Vid. Ord. 54, 22 Abl'il18.&8, § 2.

- indigentes tem direito a ser recebidos no ar
senal de guerra da côrte.-:-Vid. Arsenal de
guen·a. Dec. Reg. 21. Fevereiro 1832, art.
49, § 2; nos das provincias. Reg. 2. o da_
mesma data, art. 29, § 2, elc.; Reg. 113, 3
Janeiro 1.842, art. 3, ~ 2.

quaes na Bahia se mandou preferir como
aprendizes no arsenal de marinha. Res. 1.1
Julho 1832.

meninas orphãas e desamparadas no Maranhão
para edificação de recolhimento em que
fossem educadas concedeu-se licenca a um
particular. Res. 7 Agosto 1832. .

quando necessitarem de fiança crime, como
por ella se obrigaráõ os tutores e curadores.
Cod. Proc. art. 108. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, art. 305, 306.

- o thesoureiro de seu cofre é nomeado pelo
juiz de orpbãos. Av. 8 Julho 1.833. Suas
causas contenciosas, e quaes não perten
cem ao juiz deorphãos. Av. 17 Julho 1833.
(Cor. O/f. 18.)-Vid. Av. 17 Abril 183.&,
Si.

ORPHÃOS: seu cofre na côrte mandou-se encar
regar ao projectado banco do Brasil rece
bendo por em.preslimo o dinheiro que
existisse. Lei 59, 8 Ou tubro 1833, art. 29.

- Av. 21 Novembro 1833 (apenas cito no Repert.
Cunho Mat. Orphão n. o 1).

Ao juiz de orphãos de Iguassú declarou-se que
{JS seus dinheiros devião ser recolhidos á.
-arca forLe da cam ara municipal conforme a
Ord. liv. 1, tit. 88, § 31. Lei 1 Outubro
1828, art.48. Alv. 24 Outubro 1.814. S 6.
Av. 31 Janeiro 183lJ. Contas a seus tutores
-e curadores devem regularmente lomar os
juizes de orphãos. Av. 17 Abril 183h, § 2.
Declarou-se ao juiz de orphãos de Cantagallo
'<fuaes deveria enviar para o arsenal. Porto
23 Agosto 183h. Seu lhesonreiro é prefe
rido para deposito de quanlias áqueUes
perlencentes, anles de remeuidas para as
thesourarias. Ord. 15 Julho 1835. Seus
cofres na côrle e provincias mandou-se
examinar; e relacionar as quantias e bens
nelles recolhidos cujos donos não fossem
<:onhecidos. Circo 30 Dezem bro 1.835. Seus
dinheiros não são objectos sobre que as
assembleas provinciaes pos ão legislar, por·
que se oppóe a Lei 1.2 Agusto 1HM, art
10, § 5: 12, e estão comprehendidos na
Lei 2.& Outubro :1832, ado 78, § 19; e 8
Oulubro 1833, art. 31, § 19, e 3 Outubro
183.&, art. 36. Av. 30 Dezembro 1835. De
pai e mãi na côrte mandou-se que os juizes
de paz enviassem para o arseoal de ma
rinha. Circo 26 Abril 1836. Na cidos no
Brasil de pais estrangeiros não podem
ter tutor estrangeiro. Av. 8 Junho 1837.

- na côrte para recolhimento dos do sexu femi
nino, como, e com quanto deve contribuir
.a camara municipaL. Lei 60, 20 Oulubl'o
1838, art. 35: para suas obras se concêderão
loterias. Res. 92. 25 Oulubro 1839, art.
2; Ipara suas obras concedeu-se loleria.
Res. 330, 5 Fevereiro 18!t5.

- Para indemnisacão do cofre dos da côrte se
aulorisou o governo a mandar extrahir lo
teria. Res. 62, 29 Oulubro 1838.
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ORPBÃOS: Commodos para el1es no arsenal de
guerra se mllOdou fazer. Av. 19 Julho 1839.
(Jonl. 165.)

- Emprestimo com o seu cofre foi o goveróo au
torisado a conlrahir com juro não excedente
a 6 por cento. Res. 91, 23 Outubro 1839.
art. 4. Foi autorisado a tomar de empres
timo com o juro de 6 por cenlo todas as
som mas dos dilos cofres que não serão mais
emprestadas a parliculares, indemnisan
do-as, c corno. Res. 231, 13 Novembro
1841, art. 6, § 4. (Fizerão-se recolher na
fórma dila lodos os dinbeiros. Circo 27 No
vembro 1841. (Jorn. 312) expl. por Circo
25 Janeiro 1842 (Jorn. 35); providenciou
se sobre a maneira de recolher as ditas
sommas. Ord. 25 Fevereiro 18.&2. (Jorn.
64.) As recolhidas que applicação terão.
Ord. 25 Abril 1842 (Jom. 122); removê
rão-se embaracos e duvidas na execucão da
Lei cito Circ.· 51, 12 Maio 18.&2. 9 Junho
1842. (Jom. 163.) Sobre remessa dellas
para as lhesourarias, meios de conducção,
e tilulos que devem ficai'. Ord. 11 Junho
1842. (Jorn. 164.) Declarou-se em que
tempo se devem dar por acabados os em
preslimos sem designação de tempo a par
ticulares. Circ.119, 21 Oulubro 18.&2. Seus
dinueiros existentes em mãos particulares
em que épocas, e corno derem ser reco
lhidos á ll1esouraria. Av. 17 Maio 18113.
(JOIn. 14á.) O emprestirno ao thesouro
deve ser levado a rubrica l'special. Ord. 22
Maio 1843. (J07·n. 155.) Declarações se 1l
zerão sobre a execucão da Circo 119 cito
Circo 2l Junho 1843. (Jom. Suppl. 176.)
Declarou-se que a Circo 17 Junho regulava
o tempo que devião durar os empreslimos
de seus cofres, sem desi!!;nação de prazo.
Ord. 2 Selembro 18á3. (Jorn. 258.) Os di
nheiros emprestados ao governo vencem
juros annuaes e não de 3 em 3 mezes. Ord.
29 Janeiro 1844. (Jorn. á8.) Determinou
se o modo POI' que deve enlrar e sahir nas
thesourarias o dinheiro tomado de empres
timo. Ord. 120, 5 Dezembro 184á. Man
dou-se reclamar o juro pago que excedêra os
f por cenlo. Ord. 29 Novembro 18á5. (Jom.
337.) Quaes os juros dos dinheiros enlrados
por eOlprestimo antes da Lei 231.- Vid.

Emprestimo. Ord. 12.0 6 Fevereiro 1846.
Commissarios e arrematanles podem ser
encarregados de receber os dinheiros de
orpbãos e remelte·los ás !besourarias. Av.
20 Junho 1850. (Diar. 8437.) Seus di
nheiros recolhidos às tbesourarias conti
nuão a vencer juros depois da morte do
orphão até que sejão effeclivamente entre
gues. Ord. 141, 30 Selembro 1850. Por
centagem dos dinheiros dos cofres aos col
leclores e escrivães. Ord. 99, 12 Março
1851. Como se fará entrega dos juros. Ord.
93, 1 Abril 1.852 ; e como levanlamento dos
dinheiros. Ord. 71., 8 Março 1853.

ORPHÃo S: e os mais pobres filhos de capitães
e officiaes subalternos do exercito são pre
feri dos no collegio militar do Imperador.
Dee. 42, 11 Março 18áO, arL 1.

Aos tbesoureiros de seus cofres lomão contas,
quando os respectivos juizes o não tenhão
feito, os de direito em correição. Lei 26f, 3
Dezembro 1841, art. 119. Rej?;. 143, 1.5
Março 1842, art. 3, 36.-Vid. Dec. 834. 2
Outubro 1851. intra.

Para 200 do sexo feminino creou-se no Rio de
Janeiro na côrte o collegio do Anjo Custodio.
Dec. 18 Julho 1.842. (Jorno 189.)

- Nas suas cansas nos termos e municipios reu
nidos a outros, durante a ausencia dos jui
zes municipaes, que despachos não podem
os seus supplentes proferir.-Vid. Juiz Mu
nicipal. Dec. 276, 2h Março 1843, art. 7.

seus tutores e curadores devem prestar fiança.
-Vid. Ord. 10.0 17 Março 18.&3. Como
de\'erá o juiz de orpbãos proceder a res
peito de moedas de prata a elles perlen
centes e que vão pôr-se em arrematação.
Ord. 21 Junho 1843. (Jorn.176.)

- A o recolbimento de Macahubas para educação
de certo numero de meninos pobres desig
nárão-se cerlas quanlias provenientes da
apuração de bens do exlioeto vinculo do
Jaguára, e com que precauções. Res. 306,
U Outubro 1843, arL. 3 a 5.
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ORPHÃOS: Ordenou-se que Sf'OS dinheiros em
certa testamenta.ria fossl'm recnlhidos ao
luesouro. Ol'd. 15 Janeiru 18á6. (Jorno
31.) Os jllil.es de direi tI' procederáõ contra
sens devedores; e emprt'gados que por pre
varicação, ne;dil!encia, etc. lhes causarem
prejllil.lIs. Ord. 27 Marçu 1844. (Jom. 90.)
A arremalação da mot>da e outras preciosi
dades que lhes pertencerem deve ser nos
disLriclos dos respectivus juizes e sob' suas
ordf'ns. Av. 45, 1.2 Julho 18M. Quantias
na côrle existeutes em seu cofre se mandoll,
e cumo recoluer ao thesouro. Ord. 13
A~osto 1846. (Jorn, 229.) Os creditos nas
leis de orçameuto para etc. e emprestimos
de orpbãos são destinados a lodos e quaes
qlll'r paramentos requeridos dentro do ex
erciciu, qUl'r as qllalltias tenhiio entrado
nl'Jle, quer nas .anteriores. Ord. 35 ~ 12
Março 1845.

- pod~m ser admiltidos nas companhias de
aprendizes ,marinheiros, tendo 10 a 17
3nnos, e que mais condições. - Vid. lIfllri
nbros. Dec. Reg. 411, A. 5 Junho 1845,
art. 31.

Dinheiros perlencenles actualmente a elles','
em prestados á fazenda em 1808 declarou
se não haver prescripto a obrigação de res
tituirem-se, e porque, del'endo sê-lo inde
pendente de habilitação, mas sendo pedido
credito.-Vid. OI·d.20 Junho 1.81,5. (Jom.
Suppl. 186.) Como se deverá proceder na
arrf'Cadcição de seus dinheiros, caso se
exlingflo as col!ect'lrias, em consequencia
da arrt-mataçãn das rendas, etc. Ord. 113,
11 Oulubro 1811õ. Onl. 31 Oulubro 1845.
(Jo7n. 320.)

- Collegio de Santa Theresa para educação de
meninas orpbãas se creou em Porlo Ale~re

no Hio Grande do Sul. Dec. 439,2 Dezem
bro 1.845.

Seu dinheiro p6de ser empregado em apolices
dosfuodos publicos. Ord. 31. 0 31 Março
1846. Av. 29 Outubro 18á6. (Gnz. O/f.
5~,vol. 1.) Ord. 135, 3 Junho 1853. As
commissões para arrecadação de seus di-

nheiros declaron-se est3rem incluidas no
credito para porcenta~em <lOS collectores.
Av. 15 Abril 18M. (Jorn. SI/ppl. 151.) Para
poderem verificar casamenLo é necessaria
Jiceuçil do) juiz d'ls orphãos, e porque. Av.
70, 18 Julh'> 1816. As commissões a col-·
lectures, etc. por arrecadação de dinheiros
perlencenles aos cofl'es dos orphãos, ca
hindo em exercicio findl) entrão na regra
geral das dividas para se pedir credito. Ord.
83,17 Agoslo 18~6. Comu se deva proceder
com os collectores que demorão a remessa
dos dinheiros dos orphãos p3ra as lnesou
rarias. Ord. 12. o 24, Janeiro 18.48.

ORPHÃOS: Forão isenlas do imposto de 8 por
cento as loterias a favor de asylos para edu
cação de orphãos de qnalquer natureza que
sejão. Lei 51á, 28 OUlubro ltl48, art. 38.

Mandou-se que dos autos de invenlarios se
remellessem ás tbesourarias por certidão
os conhecimentos dos dinheirus de orphãos
recolhidos ás administrações ou cul!eclorias
de rendas, e para que fim. Ord. 182, 16
Julho 18á9. Fui rerogaJa a Circo 23 Agosto
1.8á6 que exigia relnção annnal dos que
complet~rão maioridade. Av. 15 Setembro
18.&9. (Dial·. 8210.) Colleclor que não en
tregar seus dinheiros, ainda que suspenso
pelo presidenle da provincia, deve lambem
ser processado administrativamente con
forme o Dec. 657, 5 Dezembro 1849. Ord.
33. o 3 Abril 1 ti50.

AlLerárão-se os arls. 95, 96 dos Est. refor
mados do recolbimt>nlo das orpuàas da
santa casa da mi ericnrdia da côrte confir
mados pelo Dec. 27 Outubro 1862. Dec.
682, 1.1 Julho 1.8.50.

Seus dinheiros são cootE:mplados corno renda
ordinaria do Estado; nem 'erá voladasomma
alguma para seu pagamenlo, con 'ervando-se
porem nos orçamenlo as ruhrieas sem
quanlia. Lei 628, 17 Selembro 1851,
art. AO.

Os livros de tutel1as, contas de tutores e cu
radores são, e como subjeilos á correição
dos juizes de direi Lo. Dec. Reg. 834. 2 Oll-
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tobro 1.851, aTt 27. § 5; relações dos inven
tarios. fallecidos, invenlariante, tutor e
orphãos. e dos lntores obrigados a contas e
respeclivos orphãos deve~ os escrivães de
orphflos apresenlar aos dilOS jui7.es art. 30;
como pro\eráõ ellcs soore a administração
das pessoas e bens dos orphãos, art. 32, 33.

OURO

der nas casas de permuta, § 3. Como, e em
que casos se mandou fundir; e como fazer
o respte e permutas delle; e como se pro
cederia no caso de presnmpção de fraude ou
ct'rteza de fa lsidade, S lJ, 7, 8. Pena do
extr:u'io, S 11. O de faisqueira (oi admittidl1
a perl/luta. S9. Alv. 1 St:tembro 1808.

ORPHÃOS: Escripluração de sens dinheiros nas
thesllurarias.- Vid. Dec. 870,22 Novemb,'o
1851) 07't. 15, § 12.

....:.. Recolhimento de Santa Theresa para orphãas
na côrte fundou:::;e. Dec. 931, 14. Março
1852.

OU: Si em uma leltra os nomes dos sacados fôrem
separados peln conjuncção - ou - o pri
meiro será considerado corno sacado e os
oulros na sua f...lta ou ausencia. Cod. Com.
art. 373.

OURIVES: falsificações de ouro em obras de ou
rives erão processadas pelas jusliças ordi
narias.-Vid. Ow'o. Provo 27 e 28 Junho
1809. (CoU. Nab.)

- Revogou-se e aboli o-se a Cart. Reg. 30 Julho
1766 franqueando aos de ouro e prata lra
balhar nesses melaes. Alv. 11 Agoslo 1815.

de ouro: sua corporação ti nha aposentadorias.
Ass. 353, 8 Junho 1816. (CoU.Ass.)

Para evitaI' falsificações nas obras creárão-se
no Rio de Janeiro dous contrastes um de
ouro e outro de prat:!, servidos os lo"'ares

f
t-

con orme o Reg. 17 Janeiro 1735. Dec. 17
Outnbro 1820. (CoU. Nab.)

DO Rio de Janeiro offerecêrão sens serviços
como milicianos e seus bens para conser
vação do príncipe regen te no Brasil. - Vid.
Represent. 2 Janeiro 1822. (CoU. Nab.)

OURO, em pó: foi prohibida a sua circulação
corno moeda, no Brasil, considerando-se
como genero que unicamenle Se podia ven-

OURO: Orden~rão-se providencias para circu
larem nll provincia de Minas os pesos depois
de marcados; e sobre o lr{lco do ouro em
pó. Alv. 12 Outubro 1808•

de faisqueira foi admittido a troco na capi
tania de Minas Geraes e prohibido o Hro
do ouro em pó fllzendo-se bilhele impres
sos de 1, 2, .4. 8, 12 e 16 vinleDS para seu
troco. Alv. Reg. 8 Novembro 1808. -(Vida
Alv. 1 Setemb1'O 1l:i08, § 9.)

_ Approvárão-se as proviilencias tomadas no
lermo de 15 de Março de 1809. sobre obst:!
culos na execucf10 do Alv. 1 Setembro e 8
OuLuJ,ro 1808.'Prov. 1ú Abril 1809. (CoU.
Nab.) Directores mineiros nomeárão-se, e
com que vantagens para exame e exploração
de terrenos auríferos em S. Pedro do Sul.
Dec. 3 Novembro 1809. (CoU. Nab.)-Vid.
Provo 12 Aiaio 1812. (Colt. cit.)

em pó importado em embarcações mandou
se que na visita dt'stas fosse manifestado e
condoziJo á ca a da moeda para ser entre
gue aos proprielarios cunhado em moeda
nacional. Alv. 12 Fevereiro 1810.

em pó: seu direito exclmivo possuido pela
COl'ôa de Portllga\ foi reservado no Trat.
com a Grãa-Brl'tanha 19 Fevereiro 1810.
'lrt. 8. Lonv. da mesma data art. 6.

Sobre illeO'al avocatoria de aulos de extravio e
não ex~cução de senlença proferida na re
lacão da Bahia. pelos seus g:overnadores io
le;inos. - Vid. Ord. 19 Fet'e1'eil·o 1810.
(CoU. Nab.) Permiltio-se ás guardas e pa
trulhas de uma [-rovi ocia enlrur n'ou tra,
na viO'ia do extravio do 0111'0. Av. 6 Março
181.1 ~ em pó em Moçambique mandou-se
empregar para SU'pprir falta de moeda. Provo
8 Junho 1.811. (CoU. Nab.)
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OURO: Providenciou-se sobre o extravio em
Minas Geraes, pela inspecção de officiaes
militares escolhidos. Carl. Reg. 25 Se tem 
bro 1811.

- Recommendou-se o estabelecimento de com
panhias para trabalharem regularmente e
com macbinas apropriadas oas suas minas.
- Vid. Companhifl. Av. 1 Outubro 1811.
Sobre extracção deHe em pó da galena de
Abaité em Minas; deduccão do 5.°; sua
fundição nas intendencias' mandou-se dar
inteiro conhecimento a certo engenheiro.
-Vid. PrOl:. 24 Outubro 18H. (CoU. Nab.)
Sobre se não cobrarem direitos de importa
ção do 001'0 manufacturado na capitania das
ilhas de Cabo Verde. estranhou-se ao go
vernador. Provo 13 Abril 1812. (CoU.Nab.)

- Banco qne na côrEe fôra creado pelo Dec. 6
Agosto 1808 para permutação de barras
mandou-se extinguir e desde quand(). Dec.
6 Setembro 1812. (CoU. Nab.) Av. 2 22
dito. (CoU. cit.)

;-', ;Impliou-se a todos os seus mineiros o privi
legi.o concedi.do aos que possuissem trinta
escrav()s. Alv. 17 Novembro 1813. decl. pelo
Alv. 8 Julho 1819. e Alv. 28 Selembro
1820.

- A respeit() da diminuição do seu quinto em
Minas. e falsificação dos bilhetes de per
mllta. Av. 10 Abril 1.815. Av. 7 Setembro
1815.

- Providencias se derão sobre as datas mineraes
e compra do ouro que dellas sahisse, pelas
juntas da fazenda 2 Carl. Reg. 4 Dezembro
1816.

- ~na mineração em Coyahá.-Vid. Companhia.
C. Reg. Estat. 12 Agosto 1817.

- em pó se mandou que a junta de fazenda de
Goyaz enviasse para Matto Grosso por conta
da contribuição para despezas. Provo 3
Abril 1818. (CoU. Nab.)

OURO: Caixa se mandou crear no banco do
Brasil para compra de metaes de 001'0 e
prata, e como regulada. Dec. 4 Julho 1818.
(Coil. Nabo.) Sobre caixas filiaes para o com
mereio do ouro em pó. Carl. Reg. 2 Se
tembro 1818. (Coil. O. Pr.) Provo 3 dito.
(CoU. Nab.)

Soa casa de fundicão em S. Paulo foi abolida;
dando-se desti~o aos empregados. Dec. 1
Set~mbro 1819. (Coil. Nab.) 'prov. 15 Ou
tubro 1819. (Coil. cit.)

- Sobre pagamen!o de dividas particulares em
ouro em pó. Av. 5 Outubro 1820.

Creação de seus contractos no Rio de Janeiro.
Dec. 17 Outubro 1820. (Cott. Nab.)

- Determinou-se como serião guiadas todas as
barras fundidas na casa de fundição de
Goyaz. Provo 30 Setembro 1822. (CoU.
Nab.)

- em moeda barra ou pinha tomado por COfsa
rios brasileiros foi declarado livre de lodos
os direitos. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822,.
cap. 2 art. 7; tendo o governo preferencia
na sua compra. art. 8.

Serventia vitalicia de escrivão da receita e des
peza da casa de fundição do ouro em Goyaz.
concedeu-se, e com que ordenado, com a
condição de servir o nomeado outros loga
res gratuitamente. Provo 29 Janeiro 1824.
(Coil. Nab.) Conduzido do Perú pOl' estran
geiros que o manifeslárão em Malto Grosso
estranhou-se haver pago 5.·, e mandou-se
restitui-lo porque s6 era devido do das
minas nacionaes. Provo 8 Abril 1.824. (CoU.
Nab.) Provo 12 Agosto 1824. (CoU. cit.)
Sobre o tirado clandestinamente nas vizi
nhanças do Rio Pardo em S. Pedro do Sul.
Port. 17 Abril 1824. (Coil. Nab.)

estabelecimento de mineração em terras au
riferas do impel'io pel'mitlio-se, e como em
Minas Geraes. Dec. e Proposto 16 Dezembro
182!J.
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OURO: exploração de minas auríferas no Rio de
Janeiro pl:'rmillio-se. e como a um cidadão.
Purl. 3." 25 Selembro 182ft. (Gott. Nab.)
Qual se l:'xlrabia em Minas. e seu preço de
8.· de 22 quilales.- Vid. Res. L" 16 De
zem~To 182h. (Coll. Nab.)

- Soa mineração aulorisou-se, e como a socie
d3de cujo e labelecimenlo fôra concedido a
Jo~é Alnandre C3rneiro Leão no Rio Doce
em Minas Geraes. Dec. Estat. 6 Maio 1825.

- Sobre sua exislencía nos sertões do rio Tmbé
da Villa de Campos. Porlo 4 Outubro 1825.
(Coll. Nab.)

l- Sobre conservação das casas de fundicão de
Goyaz e Malto Grosso. Res. 20 Dez~mbro
1825. (Coll. Nab.)

Seu imposlo do 5.0 foi reduzido a 5 por cento,
salvo que excepção; o em pó e barras,
mandou-se cil'culur como mercadoria, e
como vendidas as pertencentes li. fazenJa
nacional: e abolirão-se as €asas de per
muta. Lei 26 Outubro 1827.

- Para se não depo itarem apprebensõcs de ouro
c pra.ta na superinleodeocia dos contra
handos, mas no banco. Res. 8." 4 Dezem
bro 1827. (Goll. Nab.) Res. 2.' 28 Janeiro
1828. (Cott. cil.) Para a ca-ade sua fundicão
em Minas Gerae e u o de seu laborato'rio
remetleu-se solimão. Provo 3 Janeiro 1828.
(llld. Alb. Casa.)

- No caso de contrabando ou extravio deHe, só
se p.rocede a buscas havendo denuncia por
escnpto allestada por duas le~temunhag

fldedignas. Res. 27 Setembro 1828, Dec.
Reg. hi8, 12 Outubro 18h6, inrra.

estrangeiro em barra ou pinha foi declarado
isento de direitos de enLrada ou consumo nos
portos e alfandegas do imperio. Res. 10 Se
tembro j 830; declaroll-~e não compreben
der as obras manlll'aclllrad<ls. - Vid. Res.
4." 30 Setembro 1~31. (Coll. Nab.)

IY

OURO: Â arrecadação ae seu imposto mandou-se
continuar nos lermos das leis em vi~or. Lei
15 Novembro 1831,art.5.4. revogo Lei 311.
21 Outubro 1.843, art. 40.

Gyro do em pó como mercadoria; pagando
que direitos nas intendencias e casas de
fundição, e como; penas aos contraban
di,.tas e extraviadores. Res. 28 Novembro
1831; para cuja pxecução. Reg. 14 Feve
reiro 18:~2, mandado observar por Circo 8
Março 1832. (.11 ano Gollect. ) Foi revogado
o arl. 3 da Res. cito Lei 317, 21 Outubro
1843. art. 40.- Vid. Dec. Reg. &78, 12 Oa~

tubro 1846, intra.

foi o governo antorisado a mandar receber na
casa da moeda até fim de Junho, posto que
não acompanhado das competentes guias,
para o reduzir a barras ou moedas, coo
brando 05 devidos direitos. Res. 6 Julho
1832.

.
em pó corre livre curso e gyro nas provincias

que o produzem, seja qual fôr sua quanti
dade; e quando ncllas não tenha pago os
competentes direitos põde ser manifestado
na casa da moeda para ser reduzido a barras
ou moeda, para o direilo no primeiro caso,
te no segundo lambem o de senboria~em.Lei
2ft Outubro 1832, art. 9á.-Vid. Dec. Reg.
h78, 12 Outubro, intra.

produúdo por terrenos diamantinos arrema
lados no Tijuco em Minas conlinúa a pagar
o imposto que estil'er estabelecido por lei.
Res. 25 Outubro 1832, art. 15.

pôde servir de fiador do réo em processo cri
minal. Cod. Pr. art. iO:5. Reg.,nO, 3i Ja
neiro 18h2, art. 3Oh.

Sens direitos de 25 por cento ficárão perten
cendo á receita geral. Lei 68, 8 Oulubro
1.833. art. :H, S6.

Ordenou-se qne no banco do Brasil (que se in
tentou estabelec~r) fosse recebido em barra
ou moeda a 2.[j)500 rs. por oitava. Lei 59,
8 Outubro 1833, art. f.

li
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unO: estrangeiro em barra, pinha, moeda ou
obra, paga 2 por cento de exportação nas
mesas de rendas. Reg. 30 \laio 1836. al'I. 9~,

117, Sá; 188, 189. ·Lei 70, 22 Oulubro
1836. art. 2~.-Vid. Lei 317, 30 Novembl'o
1841, art. 19.

'- estrangeiro 00 nacional em barra, pinha, obra
ou moeda, não paga direitos de consumo e
só do valor e feitio das obras. Ue". 22 Jlloho
1836, arl 91, S 2; idem quanto aos de
expediente art. 9B, § 2; como se deposi
tará, C"Joandn a embarcação em fr;\nryllia
necessitar cl.locerto, arl. 246.- (Via. Dec.
Reg. 478, 12 OutLLb7'O 11146, inf,.a); avaliação
de feitio 252; milveis de ouro e prata lIsados
dos passageiros de umas rara ouLras pro
Tincias do imperin não uecessitáo carla de
guia, art. 318; em barra passou a pagar 1
por c oto de expnrlação. Lei 51ft, 28 Outu
hro 1848, art. 9~ § 14.

__ DelermÍnou-se o qne se deveria levar na casa
da moeda pelo trabalho e despezas dos pro
CeSSOS melallllrgicns, e como procedp-l' na
arrecaàação uos dirf'itl\s de senho"iagem e
mioeracão. Ord. 263, 17 Novemhru 18'10,
declaro jlela Ord. 17 Novembro 18"7. (Gaz.
O/r 168, vol. 2.) Oelermin.oll-se que na
ca'a de moeda se cubrassem os direItos de
SUl' mineração e o de eXI>orlaçào em especie,
e suanOt). Ord. Lo 4 Aro'Lo 18B; como
se deveria pr.oceder na arrecadação dpc!l
fOlHe. Urdo 280ulubro 18 "2. (.Tom 30ã.)
Ordenou-se qnesrgundo o arL.ftO da Lri 21
Outubro lSl.3,se encarregllssea arrecadação
de seus direitos aos mesUJOs collecLol'es in
cumbidos das de mais rendas. Ord. 14 No
vemhro 1843. (Jorn.310.) Ao pro.edor da
casa da moeda compete julgar os prucessos
de sna apprehensão applicilndo-ILes as dis
posições do regulamenLo das alfandeg-as.
Orei. 71, 3 Ju ho 18.45. (Coll. T)'p. Nac.)
Ord. 77. 1ft dilo. Av. 2~ FeveJ'eíro 18.4ô
(Jom. 70); pertencente a bens de defunlos
e ausenLes é recolhido em deposito á lhe
souraria conforme o arl. 2~) ReK. 160, 9
Maio 18lt2. Ord. 98, 12 Setembro 18!!5.
Av. 18 Junho 18.&7. (6\LZ. O/f. .4tl. vol. 2.)
-Vid. Dec. 561, 1t' NOl'emóro 1848; ap
prehendido indevidamenle e em deposilo,

pagos os direitos. reduzido a barras 00

moedos conforme Lei 24 Outubro 1832, art.
9h. eIlLre~a-se a seu dono. Ord. 13 Outu
bro 18ã5. (Jom. 301. )

OURO: Serve de deposilo ás companhias que
conlraclarern mineração de terrenos clia
mantinos. nec. Reg. /,65,1.7 Agosto 1846,'
art. 27, § 3 .

- Reglllou-se a arrecadação do seu imposto.
vislo aRes. 28 Novembro 183 L e Lei 24
Oulubro 1B3~, arl. 9!~. Dec. Uflg. 478,12
Ouluuro 18"6. Seu art. 12 é appli avel ao
ouro que vier pOl' lerra, sendo guiadG para
a capilallia do parlo, qllando esliver fl{ch;Jd
a caia da montia. Ord. 1;)2, 9 Dezembro
18.46.- Vid. Lei 514, 28 Outubro 1848, art:
32, inf1'íJ..

em barras oão se recebe em pagamento nas
eslações publicas. Ol,d. 67, 27 1\1 io 18!t.8.'

em pó foi 1:ento do imposto de 5 por cento ,
podendo correr como mercadoria; niío
comprehendendo o extrahi lo rc:las com
panhias de mineração incorporada, em vir
tude de conr:e -,õe f'speci<le~. Lei i} I h, 28
OUllll"'1) 18"8, art. 32. (Decl. pela Lei 719,
28 Selembro 1853, arL. 17.) 1mp., to de
2:tb eslabeleceu-se pela ratilicação ou con
cessão de cada dala mineral, art. 33; no
meaçflO de guardas fiÓres subsLilutos, art. 34.

em barras declarou-se que continu'lva isento
de direilos de consumo. Ord. 15. 0 16 Ja
neiro 1 á9. - ViII. Dec. 633. infra. Em
pó: nas suas apprehensões como dpveráó
proceder os vig.ias das alfanrlc~as. Ord. 48,
26 Fevereiro 181.9, § 6; J~ objecto de de
posiLo publICO e nfto se póde guardar em
mão de parliculnres. Av. 60, 5 ~1arço 1849.
Av. 16 Novp.mbro 1850, expl. a 1.' por Av.
263, 30 Outubro 1 51. A licença e pri
vile rrio para exlrahi lo não é exlt~n~iva aos
e3ll'~ngeiros. Av. 132,14 Maio 18',9. Em
pó: seu despacho para rl~exporlaçãl) como
se fará, Ord. 203. 13 A~o~lo 18~9 ; de
barras. Ord. 213, 31 Ago t~ Ht49.
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OURO: em pó, barra, pinha e mineral obras
quebradils: seu despacho livre, guardado
o Dec. 477. 8 Oulubro 1846, regulou-se.
Dec. Reg. 633, 28 A~osto 18.&9, art. 1, S8;
2 S 1 , 2. decl. por Ord. 31 Outubro 1849.
(Diar. 8247.)

..- Em materia de seg'oros a designação - fa
zendas - não comprehcnde o ouro. Cod.
Com. art. 672. Pra ta, dinheiro, etc., con
tl'ibue para composição da avaria grossa.
Cod. cito art. 787, S1 ; 788.

- Declarou-se o que se deve levar na casa da
moeda pela fundição e afinação deHe. Ord.
86, 27 Julho 1850.

- A companhia de mineração de Congo Socco
do que exlrabis e das suas minas mandou-se
pagar os direi los que as demais companhias
eslrangeiras. Lei 686, 6 ReLembro 1850,
art. 10. Concedeu-se remissão tem pararia
e alé quando dos direilos do que exLrabir.
Lei 719, 28 Setembro 1853, art. 18.

...... prata, etc. serve para se~urar o juro no caso
de opposição de embargos, e como n3S exe
coções de acções reaes commerciaes. Dec.
Reg. 737, 25 Novembro 1.850, art. 576.

-- Revogou-se o Dec. 629, 5 Agosto 1849, e con
forme a Lei 51lJ, 28 OuLubro 1848, art. 31,
-(Vid. Moeda.) Marcou-se a Laxa de cu
nhagem, fundição e afinação do ooro, e
toque e ensaio do ouro e prata. Dec. Tab.
770. 27 Março 1851. Alter. por Dec. 1222,
26 Agosto 1853. (Diar. Sltppl, 2lJ9.)

e prata: objectos feilos que existissem nos
cofres publicos, foi o governo aulorisado
a reduzir a dinheiro. não sendo levantados
den lro de 5 aonos, e como. Lei 628, 17
SeLembro 1851, art. 1.1, § 16, para cuja
execução. Reg, 14 Janeiro 1854. (Dia1" 17.)

- Declarou-se como serião depositadas e escrip
toradas .no lhesouro as obras e peças de
ouro eXIstentes no cofre dos depositos e
cauções, e que passárão da extincta Lhesou
raria do Rio de Janeiro. Av. 4 Janeiro
185.&. (Dia1'. 18.)

OURO: Exploração de minas de ouro pM meio
de companhias, na comarca de Palma em
Goyal concedeu-se. Dec. 1312, 7 Janeiro
186.4. (Diar.25.)

- Vid. Companhias.-lntend~cia do oaro.-Mí
neração.-llloedo•

OUTORGA de:mulher.-Vid. Jlulker.

OUVIDOR de Hamal'acà: foi exlincto o seu logar
e creado o de juil de fóra. Alv. i A~osto

1808. A todos os das comarcas do Brasil
ordenou-se, e porque arrecadação e remessa
ao escrivão da real camara no expedienLe do
desembargo do paço, das ordinarias a este
perlencentes. Provo 27 Setembro 1808
(CDU. Nab.); de Villa Boa de Goyaz e S.
João das Duas Barras creou-se. Alv. i8
Marco 1809. As ouvidorias do Brasil não
forã~ comprehendidas na Cart. de Lei 19
Julbo 1790, por não pertencerem a dona
Larios e consLituirem uma parte dos reaes
dominios. Alv. 20 Oulubro 1809; do sertão
de Pernambuco creoo-se. Av. 15 Janeiro
1810; o Jogar de ouvidor da comarca dos
IJheos reunia-se ao de joiz conservador das
maLtas da mesma, Alv. 19 Março 1810; ao
da comarca de Rezende ordenou-se no
meacão de escrivão, e como que servisse
com' o juiz das sesmarjas da dita villa.
Provo 7 Maio 1810 (Coll. Nab.); conforme
a Carl. Reg. 12 Oulubro i794, 21 Janeiro
1801, era stlccedido pelo juil ordinario de
cada anno.-Vid. Provo 14Ala;01811. (CoU.
Nab.) Sobre desobediencia dosv~readoresda
camara do Maranhão ao seu ouvldor a quem
suspendêrão. Provo 5 Outubro .1~1.1 (CoU.
Nab.); ouvidoria de S. Paulo d1VldlO-se em
doas. creando-se a de 1Lú. Alv. 2 Dezembro
1811· deu-se nome á ouvidoria da comarca
de P;ranalTuá e Coritiba. Alv. 19 Fevereiro
1812. Sob~e irmandade da misericordia de
Go)'ana que atlenlára contra a autoridade
do re pectivo ouvidor corregedor, man
dou-se proceder, e como pelo ouvid?r
da comarca da Parah)'ba. Provo 1.a 25 MaiO
1812. (CDU. Nab.) O da cidade e comarca
do Rio de Janeiro providenciou-.se como
seria substituído em seus impedimentos.
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Dec. 4 Setembro 1812. Declarou-se que o
ouvidor da comarca de Ja~uaripe na quali
dade de provedor tomaria contas dp, obras oa
camara que forão postassoh in~ppcçãOdo jlIiz
de fóra. Prov. 3.' 7 Oulubrg 18 L2 (Cult. Nub.);
o da comarca do "'1aranhão com a creaçào
da Relação ficou sem 'lssenlo e vol" na junta
da fazt>o(-!a. Provo ó Fe\'ereiro 1813. (Cult.
Nub.) Sobre 'lueix3 conlra o da comarca de
S. Pedrn do Rio GraLlde e Santa Calharina,
por haver privado um cidadão de cerlas
terra~, e prt>ndido-o e carre~ado de ferros
prll\·idenriou-se. Provo 1..' 27 Fevereiro
1.8L3 (CoU. NLlb.); o Ollvidor corre~edor da
comarca da cidade da Babia manduu-se pre
sidisse, confurme OrJ. liv. 1, lil. 66 § 18, ás
sessões da camara para cllnfecção de re
forma de po~lllras. - Vid. Prof}. 2 Junho
11:)13. (CoU. N llb.) S.,bre suspposão de
execução de pruvi"ào paTa resliluiçãu 01'

d~nada a favor do ouvidor da cumarca do
Marallhiio. oe propinas por arre'llalaçâo de
cuntraclos. Pruv. 12 Jlllho 181:~. (CoU.
til.) Ao da comarCa do Espiri lo San lo 01'

dellou·se cessacào (lo abuso conlra a Ü. Jiv.
3, lil. 1, § 4, 5, de ra"s<Jr-5e carta de dili·
~t'ol;ia c ordem para res}llloder.. m cada uma
das parlf's em requerilllenlo remellido para
eUe informar, e isto 110 logar de sua resi
dencia. Provo 2L Julho 1R13. (Cult. cit.)
Sobre prisão dp. cerlo iodivi,luo cllOrOrlDi-l o
liv. á, liL &9, § 1, tit. 7ô, § 5, lit. 78, ~ 1,
pl'lo da comarca do \laraohào. Provo 9 Maio
1814 (Coil. Nab.); declarou-se qm) acçõ::!s
deverião os ouviclllres do civd e mais juizes
cOllst'rvadllres da Cac\weiril ad,n iUir cun lra
os moradorps d" villil de .Jaf!;u'lripe.-Vid.
PTOV. 10 .J1"io 18H. (Cult. Nah.) Deda
rou-se ao da cam"ra oe S. Pedro e Santa
C"t]larina compelil'·lhe qllilodu eSliver ua
villa fazpr as vi:>ilas da sauue. e dar passil
po' te ao~ viajanles. nf\ll porém mand.lI' os
esaivi'les do jlliz de tora fallar a folha; e
eslando dI' cOl'l'eiçflO t'xamillar o livro das
di~lril)lli~õescrilOes,rol d.,s culpados, verl~a'

ções, e qllae~, autos dev:,ssa~, e slllOl11arios,
COnrOI"JJHH1U.liv.1, lit. f>8. Prl)v.1.·2~.11I1IllJ

181ft (Cu/L. cit ); ao de S. Paul., l'errel1ell
deu -se prorejilllenlo p.or causa de elei
ção de u(Jicia~s (re camara, al1nnllandIJ-~e

devassas, e manda nrlu-se Llue presidisse, e
COIDO as Dovàs ele-j'tõ~s , e lizesse correiçãQ)
. ,

OUVIDOR

como era do seu dever. 'Prov. 13 Oulubro
181 &. (CoU. cit.) S"bl'p, procedi mentI) 1ur
bulenlo j)or membros do goveroo de Pian1Jy
conlra O oovidor corref-ledor da Cllmdrca.
suspendendo-o de memoro que era do mes
mo ~overoo e remelt'lndo-o preso para a
côrle; illlluirição que {hera da soa condl1cta·
por portaria de commis<ão, sem ordem
regia, providencias. P. quaes.-Vid, P'·OV.
28 Novembro 1814. (Coil. cit.) Ao de S. Paulo
ordenoo-se applic'~ção de legados pios oão
cumpridos. á misl'ricllrdia e hospilal da
cidade. PI'OV. 1.' 1.7 Abril 1 ~ L5. (Coil. cit.)
Declarou-se ao ouvidol' do crime da rehção
da Bailia não ser competente para d~va'isar

e cooherer dus réos culpados em córte de
p~o urasil, á visla do R~g. 12 Dezembro
1ô05 e Alv. 3 Junho 1609. Provo 2.' da
mesma dala (Cuil. cit.); ao do Ct'ará man
dOIHe pa~ar ajuda de cuslo de '}.OO;jj) que
se cu"tumílva dar aos que acabavâo de
servir O cargll. Provo 19 Abril t8L5. (CoU.
cit.) Ao da comarca de Otlro Preto orde
nou- e que mandasse, se:n fazer iodagaç.ões.
m;llricllhr os expn"los de qll'.IIIJl}er côr e
porqnp.. Pr.'v. 2G Junho 1..,15. (Cult. cil.)
ÜIl\'ldor jtliz das cOlllmunidaues de S<llzele
manclou-se servir om desembar~ador da
relacã" de Góa; bem como oulro oe ou
vido~ juiz. dn provedoria de Bal,dez. Ali,. 25
Jlloeiro 1816. Ao da comarca UO Rio d51
Mort(~s declarou-se compelir-lhe rubricar
os JiVl'os da camar'a, cobranuo s~dario, con
form~ Alv. 2;~ ./ulhtl 1766, § á. PI·OV. 29
Janei.,o 1816. (Cull. cit.) Ao da comarca de
llu advf'rlil)-,;e <]tlfl a respeilo de provimpnlo
de seu es(~rivã) d 'vt>l,ia proceder c'Jl1ftl!'lI1e
aOl'd.liv,l,li1.9/,§7,porll'esloelPs,enão
sem 11'lIlpn, e sem pa~amenlo de nllVlIS d~

reilos 011 fianca. Provo 'l f'evereiro 1816.
(Cutl. cit.) - ViJ. PrOl:. 12 Maio 18L 7 (CoU.
cit,); O da corll'lrca do CI':ÜO do Ceará
creou 51'!. Alv. 27 .Junho L8l6, S ~; d~ co
m' rca dallha de Jllannes t' Mlrajó creOl1-se
no Para. Alv. 17 Agoslo 18lô, Dec!<Jrou-se
ser licittl a(. ouvi lo!' da cOlllarca de Rio
Pareio em S. Plldro Jo Sul UCCl1par seu es~
crivã'J nas mcdicães e d.ol'lrcacões. COlU
qnantn honvp.'iS(\ 'e'icl'iv,io p:'iV;lti~o. Alv. L1
Janeirn 1 '17. (Cult. Nllb.) De;lal'ou-se que
aos d,Js alrilllde 'a'i :p\lrl.nnt:ia o' cnoh ci
11leolo das causas ele soldadds c fl'eLes ainda
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mesmo pertencentes a negociações da costa
da Mina: não ás mesas de inspecção, e por
que 1é'l.;hlação. PrClv. 13 F~vereiro 1817.
(CoU. Nab.) Glosa pelo da comal'ca da Bahia
pllsla a papmelllo de emolulIlentos de pro
pinas a juiz de fóra que sf'r,'ira de ouvidur
durante slla ausencia mandou-se levflnlar,
e porque. Provo 10 Março 1dl7. (Coll. cito
Ao da cllmarca das Alagôas declarou-~e que
pela O. liv. 1. tit. 97, § 7, lhe nao compelia
dar provimentflS a escrivães para terem
ajudanle ou escrpvpnLe juramentados. Provo
12 M... io 1817. (CoU. cit.) Cessou aos das
comarcas ahonflrt'm as calDaras despezas
com li'rns ele se1\o e sizas que passárão a
ser pa~os pplos lhesoureirlls dus respectivos
impo. tos. Provo Circo 1: 7 Agoslo 1817.
(Cult. cit.) Ao do Ceará Gra nde determi
nou-se como deveria proceàer pal'a cnn
cessão ue se:-m3l'ias pelo gnvel'Oador da ca-

• pilania. Provo 1 J Setembro 1817. (CoU. cit.)
O ua comarca de Piauhy e seus succes,;ores
farão Dome,ldns administradores e juizes
privativo' de cerlos bens de fallecidos, e
com qne salarills, devendo cnmo proceder.
Dec. 15 Selembro 1817. (CoU. cil.) A.o ou
vidor cOl'regedlJr da comarca de S. Paulo
ordenou-se fi7.psse annua!mpnle correil;ão,
maxime nas villils em quI' nito houvesse juizes
de róra, a despeito de quaesljuel' cOlllllJis
sões exlraordinarias que li'esse. Provo 2." 19
Janeiro 1b1S. (Coll. cit.) Ao ouvid"r da co
marca de An~llla l'I~lInin-se o lllg;ar de juiz

. da alfandega. Alv. ti Ft'lel'eiro 1.~18, O da
comarca do Rio Grandu dI) Norle n::l cidilde
do [ alaI crellll-se, Alv. 18 Março 1818; ao
da COlllill'ca da P::lrahyha do [ orte elevou-se
ordenado. Alv. 3 Sdp.lllbro 1Hl . (CoU.
11'llb.) Ao ouvidor gel'al do civel da 1·P,I.IÇ:)O

da Bahia rermilLio-se o elllolllmeulo de 8
réi' pt,la assi~llalllra do reconhecimento) de
papeis que pl'l'l juizo se ilulhenlicaviio, á
visla elo .\lv. 7 OIlLubro 17!15 e O. liv. g,
til. 01), § 7. Provo 1." 9 Novembro 181 .
(Coll. cit.) .\0 da comarca de Sergipe d'I~I

Rei Olaoc.iOll- e proc der, e como suure
lanç/ls e fiuta para obra da ponles do
Pochim. Pruv. ?.' 9 o\'embro 1818. (Colt.
cit.) Sobre procediUlenlo iuju lo do J~I de
Pernambuco halel' por porlaria d govel'
nador dest'posslIdo certo individuo do do
minio e posse de UUla capella. Provo 1. a
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21 Junho 1819. (CoU. cit.) Ao da de Goyaz
declarou-se pertencer a administração dos
jlllgados de Araxá e Desemboque. Provo 2.'
idem. (CoU. cit.) Ao numeado para a de Pi
racaLú mandou·se fosse immedialamenle
crea-la. Provo 3." idem. (CoU. ciL) Do de Mo
çamhique desannexou-se o car~o de juiz da
all'<moega. Prov, 2." 16 Selembro 1819.
(CoU. cit.) Finta permittio-se para despezas
de cuncel'lo na casa da camara do Rio das
Murles qlle devia servir para audit'ncias e
aposenlad'lria dos ouvirlores. Provo t.· 27
Oulu hro 1819. (Coll. cit.) Para o ouvidor
gpral do Para se creárão mais dous p.scrivães.
Dec. b. Janeiro 18:W. O da comarca do Rio
de S. Francisco desmembraoa da do serlão
de Pernambuco Cl'eou-se, e como. Ah. 3
Junllo 1820. Pdra o da comarC:l de Alagôas
creou-se mais um escrivão. Dec. 11 Nnvem.
bro 1820. (CoU. Nab.) PI'OV. 1.. 16 No
vembru 1821. (ColL. cit.) O da cOIO"rca ue
Sal'lta Calharina separado da do Rio Grande
do Sul creou-·e. Alv. 12 Fevereiro 1821.
Sobre cllbranca de dizima de cbanc l1aria
das causas de' aggravos ou appellação dos
ouvid(Jrt~s d-l com frca para a supplicdção.
Res. 9 Ahril 1 '21. (CoU. Nab.) Ao da co
marca Ou Rio das Morles orelenou-se que se
inlendes e com os commanoanlei mililares
da [ol'ça exist,'nle em S. João d'EI Rei, e
désse conta df~ qual'lller acontpcimento.
Port. ti 1hril 1 H. (Coll. Nab.) PdI'a rati
ficar-se em Mdllo Grflsso a posse que o seu
ouvidor lOlllára em Cuyabá, tinir residencia
de sell flnteCtlSSOI' e raler corrciç:'lo. Provo 6
JUJh'l1 22. (CoU. Nab.) Sobre ag~ravlI de
instrfllU ... nlo do ouvidor da CQUHlrCa do Rio
das Mllrles por injusla pronllnci<l; seu di
reilo de passaI' alé ô: carla de segul'o, fun
dMI" t'm 'lue leis.- Vid. Prul. 22 Olll/lh7'O

18:B. (('oU. cit.) Ao da cumarca de S. Paulo
dccl<1 "ali-se q II t' nã n eile, IUll tI III' m u gOI'el'no
d,!si~n:b'e serifl presidente riu govt'rno pro
vi oriu. Provo 15 Janeiro J82;~ (Cult. Nab.);
da COlllaI'C,1 mandava pas ar Colrlas de usan
ça aos jllizps e vp.re dore". Pruv. 18 e ;.)0

Agl)'l" 1 '23. Ao da comarca do Ceará in
ju Lamenle preso p lo gnvel'llo mand/lll-se
paU'<lI' o 01' 1·nado desele a pl'i...ãO. Dec.
28 Ac;nsto 1.81-;. (CoU. Nllb.) Ouvid'lre~ do
crime O'IS comarcas ondtl houver rel ... çno. ou
nas outras os das comarcas (menos na côrte)
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forão os juizes de direito para formar e
jul~ar o processo sobre abuso de liberdade
de imprensa. Proj. Lei 2 Outubro 1823, art.
20) mandado executar por Dec. 22 Novem
bro 1823. Res. 11 Setembro j 826. Ao da
comé'rca de Paracaló declarou-se que nos
seus impedimentos de molestia deveria servir
o vereador a quem a lei cbama. Provo 1. a 22
Dezembro 1823. (CoU. Nab.) Declarou-se
qua'es os vencimentos de ordenado, emolu
mentos e propinas a que tinha direito o da
comarca do Rio Grande do Node. Provo 2."
idem. (CoU. cit.) Ouvidores das comarcas
mandou-se servissem de intendentes na di-

isão dos terrenos minerifp.ros; e em sua
falta quem. Dec. 17 Setembro 182l1. Quaes
as propinas devidas a ouvido!' da Parabyba
do NorLe que tamuem era juiz dos feitos e
presidente da junta da fazenda, e restituição
das indevidamente recebidas. Res. 23 Se
tembro 1826. (CoU. lVab.) Si devia se!' pago
ordenado a ouvidol' da comarca do Ouro
Preto suspenso por porLaria da secretaria de
estado da justiça, ou considerar-se vago o
logar durante lodo o lempo de suspensão.
Res. 1." 29 Janeiro 1825. (CoU. Nab.) Ou
vidor do crime da casa da supplicação; e
das relações da Babia, Pernambuco e Ma
ranhão tiverão fixacão de ordenado. Dec.
Tab. 17 Fevereiro Ú125. (CoU. O. PI".) Res.
2." 26 Janeiro 1826. (CoU. Nab.) Ouvidor
do crime da relação da Babia mandou-se ao
cbanceJler removesse e substituísse. Porto
2.' 6 Agosto 1~25. (CoU. Nab.) Sobre pa
{2jamento de o!'denados vencidos a ouvidor
da comarca de S. Paulo cuja posse fôra
sustada até apresentar residencia. Res. 1."
26 Agosto 1825. (CoU. Nab.) Sobre actos
por demasiado 7.elo do serviço publico pra
ticados por juiz de fóra de Campos, abrindo
correição e fazendo eleições. Provo j .• 30
Setembro 1825. (CoU. Nab.) Declarou-se
que aos da comarca não compelia, mas só
aos chancelleres a precedencia dos assentos
entre os deputados da junta da fazenda.
Provo 27 Fevereiro 1826. (CoU. cit.) Ouvidor
da comarca do Rio de Janeiro era substi
tuido pelo juiz de fóra.-Vid. Av. 2. 0 29
Maio 1826. (CoU. Nab.) Provo 6 Dezembro
1826. Ouvidores fazião e os juizes de f6ra os
tombos das terras dos conselhos, conforme
os Alv. 10 Fevereiro 1654, 15 Julho 1774,
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'26 OUlubro 1745. Av. 28 Julho 1826. De
clarou-se sei' nuHa nomeação de euvidor
interino e fixação de ordenado por presi
denle de provincia, maxime depois das
provisões de 15Junbo 1825. Res. 2 Setem
bro 1826. (CoU. Nab.) Provo 2." 20 dilo.
(CDU. cit.) Nomeação de escrivão ajudanle
de ouvldoria de ausentes para servir em
'3usencia do proprietario declarou-se con
traria à O. liv. 1, tit. 2.&, § 3, e tit. 97, § 1.0.
Res. li." 18 Novembro 1826. (Colt. Nab.)
Ouvidores em Minas Geraes mandou·se fos
sem con ervados na antiga posse, conhe
cendo de acções novas copulativamente
-com quaes, quando este conhecimento lhes
fosse concedido; e declarou-se que vencerião
sala rio sells officiaes, conforme as provisões
18 Fevereiro i/56 e 9 Outubro 1769. Provo
1." li De7.embro 1826. (CDU. cit.) Mandou
se que as partes ratificassem e reformassem
peranle o ouvidor de .. l.'rgipe de El- Rei suas
queslões e pleitos annulJudos por serem tra
tados perante seu anteceSSlli' nnllamente
nomeado. Provo 3." 22 Dezembro 182.6. (CDU.'
CLt.) J li iz de f6ra e da alfandega pa 'sando
a servir de ouçidol' deixava a a lfandega que
passava ao escrivão. Provo 3 de Fevereiro
1827. (CDU Nab.) Sobre conLestações ha
vidas entre o· vice-presidente de Pernam
bnco e o ouvidor geral do crime cm actos
e corl'espondencias officiaes-V. Pro/). 14.
Maio 1827. (Colt. cit.) Aos das comarcas
competia visitar os carceres das corpora
ções monasticas n'3. f6rma da Res. 2 Maio
1775. Circo 15 J unbo 1827. Ao da comal'ca
das Alagôas sobre su pensão pelo vice·pl'e
sidente e conselho do governo, de devassa
a que procedêra pela ordem de empraza
mento e prisão contra elle passada. Av. 20
Ou tubro 1827. Ouvidol' de comarca não
podia nomear seu sllbstituto interino que
devia ser o vereador mais velho e qual. Provo
29 Novembro 1827. (CDU. Nab.) De Eeu cam
pra-se não necessita vão as precalorias do
provedol' pela lei aos juizes commissarios
da provedoria das villas. Res. 1." 10 De
zembro 1827. (CoU. cit.) Sobre provimento
do de Campos de Goytacazes contrario a
deliberações da camara. Provo 1.' 10 Ja
neiro 1828. (CoU. cit.) Sobre petição de
ordenado pelo da comarca de S. João d'EI
Rei, de tempo que servira em ausencia do
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inspector da lnlendencia. deputado á as
semhléa ~eral. Res. 2.' 18 Janeiro 1828.
(Colt. cit.) OU\'idor não podia eshulhar do
seu cargo a labellião por meio de divisão
feiLa f'm trrras annexas. Provo 28 Janeiro
1828. (Colt. cit.) Nas camal'as se regislavão
e como os diplomas enviados pp.los ollvi
dores. V. P,·OV. 7 Fevereiro 1828. (Colt.
cit.) Sobre processo organisado pelo da
caLDara de Goyaz. de inj'lria alt'Ol a juiz
de fóra para vereador. Provo 20 Março
1828. (Colt. cit.) Declar'Ou-sc não poder
desmembl'ar offieio de label1ião ainda inte
rinamenle para pôr em Jia lrabalhos. Provo
29 Maio 1828. (Colt. cit.) Suspensão de de
sembargador por erime eommellido quanrlo
era ouvidor. Dec. 1.0 3 Julho 1828. (Colt.
cit.) Declarou-se irrita e Bulia a persislencia
de um j1I1/!ado creado pelo ouvidor de Goyaz.
Av. 22 Julho 1828; sobre queixa cal Imniosa
conlra O rio Serro do Frio. Port. 16 Agosto
1. 28. (CoU. Nab.); ao da comarca de B.ll'ba
ceoa em ftlinas declarou-se ser superior da
camara municipal e a que respeitos. Av. 1
Selemul'o 182'; queixa conlra' um que sus
pendêra advogado. Av. Lo 13 Selembro
1828 (CoU. Nab.); Ouvido!' da alfandega
declal'ou-se dever ser o juiz dI! fóra, em
falta do propri<'tal'io, e não sel'ventnario
pOI' esle nomeado. Provo 1..' 6 OUlubro
1828 (Colt. cit.); Os Jas comarcn quando
impediJos e ao mesmo lempo 0- juize- de
fóra, faz as suas funcções o vereadul' J. o como
pre~idenle,ainda que não o mais velho. Av.
11 Março 1829. Os de comarca declarou-se
não lerem auloriJllde sobre os juizes de
paz, e 050 poJcrem jnlgar de seus actos.
Av. 27 Fevereiro 1830. Declarou-se ao ou
vidor geral do civel da relação da Bahia
ser funoaJo o direilo da junla da f,lztmda
de exigir informações que eJle se recll,ára
a prestar. Provo 2á Abnl1830. (CoU. Nab.)
Nas provedorias alloexas ás ouvic!oria - re
gulou-se a que eSCl'i\ão serião remeltidos
os livros e autos das extinclas pruvedurius
dos defunlos e auseotes.-Vid. Bens de de-
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funtos. etc. Lei 3 Novembro 1830, art.
5. Ao do Pará e ~1aceió supprimirão·se
propinas pela ad,oinistração do pesqneiro
da Ilha deJoanne-. Lei 15 D zembro 1830,
ad. 11, § 30. Tra;;lado aulhentico da pro·
nuncia do ouvidor d comarca de S. Paulo
remetlcu-se ao supremo tl'iuunal de ju liça.
Porto 23 Dezembro 1830. (Coll. Nab.) Ex.
ouvidor da de S. Paulo e actualmente da de
Sabará foi manllad,) re,pol1sabilisal' pelo
supremo tribunal ele ju,tiça. Port. 5 .Ja
neiro 18~ I. (Colt. Nab.) Porto 28 Fevel'eiro
18:31. (CoU. ciL) Declarou que devia ser
julgarlo 1)I'Ia relação pl'ovioeial.-Vicl. Av;
15 Ab,.il1831, arllll'X. á PU1·!. cito (Coll. cit.);
do crim. dae rdacões e os das comarcas
tivel'ào atlt'ibuiçõe~ policiaes cumulaliva·
mpote COlO os juiz s de paz. - Vid. Lei 6
Jll/zho 1831, tl1·t. 8, 9; para enja execução,
Dec. 9 Julh'l 1S3l; art. 6. Decla rou-se ao
da comarca de S. J não das Duas Barras em
Goyaz que devia au~ler-se de conhecer das
deci õe' do juiz s d paz. salvo o caso de
execução quando peranle piles live-se lOO'<1r.
Av. 19 Agosto 1831. COIll1ieto de jurisdic
ção eoll'e o da comarca de Cuyabá e o juiz
dos orphãos remetlt'u-s á casa da suppli
cação. Av. 13 Selembro 1831. (Cult. Nab.)
Ouvidor da comarca era juiz conservador
dos lil>prtos. Av. 1.0 4 Novembr 1831.
(Colt. Nab.) Ouvid r da comarca de Cuyabá
era obrigarlo a CIlI11') lal servil' por Ya!!a,
sem ordenado Je juiz de róra. Av. 1.017 D e
zeOlbl'O 1831. (CoLl. Nab.) Ouvidor geral
do crime e civel e de comarcas que novos
e velhos dirl'ilos pa~avão. Dec. Tab. 25
Janeiro 1832; os de comal'ca co[)hecião
de contrabando de Africanus. - Vid. Dec.
12 Abril 1832, ((1't. fi; de comarca forão
exlinclos. Cúd. Pr. al't. 8. J urisdicção dos
do civel e crime das relaçõe- foi, e como
exlincla. Di:>p. Pruvis. al'l. 1S; erão juizes
privalivos e lldlllinislradores dos bens dos
Indios.-ViJ. Juiz de orphãos. Dec. 3 Junho
1833.

-"--'---==~~:;~=----
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PACKAG E' direitos. - Vid. Alfandegas. Provo 1.0
Junho 1.813. PorL 9 Novemuro 1813.

PAÇO do infante almirante general poclião enlrar
os officiaes da marinha e brigada superiores
ao posto de capitão de mar e guerra, e o
general governador de armas; oulras pes
soas só com ordem do mesmo almirante.
Ord. 20 Maio 1809. (Repel·t. Clmh. Mat.
Paço. )

da cidade do Rio de Janeiro :mandou·se cessar
sua immunidade para serem enlregues os
que a elIe se acolhessem para escapar ao
alcance da justiça. Av. 14 Maio 1t>21 (CoU.
Nab.); na sala do Ducel podem entrar lodos
os officiaes da extincla imperial guarda de
honra do Sr. D. Pedro I. Dec. 1 Dezembro
1822, § i8.

lmpe,·íol.--Vid. Camams Mllnicipaes. Porto 23
Ahril 1823. Casa Impe1·ial. Dec. 18 Abril
1827. Palacios.

de camaras municipaes. - Vid. Camaras. Porto
22 Outubro Hl2ó. Provo 28 Jull.1o 1827.
Audir:ncias. Porto 22 Abril 1.830.

do senado planta mandou-se levantai" e,como.
Res. 490, 27 Setembro iSá7.

PADRÃO mooetario.-Vid. Moeda.

- de pesos e medidas.-Vid. Aferições.-Me.
didas.

PADRES. - Vid. Excommunhão. -Ordens. -Ec
clesiasticos. -- Cong1'egações. - Ap,'esentação.
- CoUação. -Belleficios.

PADROADO paàroeiro: prohihirão-se as renun
cias dos beneficias do pad roado benedictino
feilas sem licl'nça regia e dos padroeiros.
Alv. 22 Novembro 1814. (CoU. Nab.)

Vid. Al·cehispo. Av. 30 Julho 1816, etc. Apre
$entação. Res. 27 Abril 1823. elc. Res. 9
Novembro 1824. etc. Res. 3.- 2i Abril
i828.

Confirm~ção de doações de padroados perten
cia a mesa do desembargo do Paço. Res. 11
Julho 1820. (Coll. Nab.) Por occasião do
concerlo da ca pella mór da igreja malriz
da l1ha do Governador, declarou-se per
tencer ella ao padroeiro conforme os Est.
Ordem Chrislo, parle 3," til. 17.-Vid. Res.
2 Mmoço 1825. (Coll. Nub.)

PAES: seu consentimenlo para casamento.-Vid.
Casamento. Provo 12 Novembro 1813. Reg.
143. 15 Março 1842, art. 15, § 12, ele.
Novos, elc. Reg. 25 Janeiro 1832, elc.

- Sua lIutoi'isação a filho para denunciar.-Vid.
Denuncia. Provo 28 Selembro 1814. etc.

- Vid. Ascelld~ntes. - lIãis.

- seu dever de dar alimentos.-Vid. Alimentos.
Dec. 1 Dezembro 181.7. Provo 24 Maio 1823.
Lei 6 Novembro 1.827, art. 2, h, 5.

Quancio de seu poder se tiraráõ filhas.- Vid.
Filhas. Provo 19 Dezembro 1818, etc.; en
lrega de filllO de Africana livre a seu pai.
Av. 12 Junho 1849, elc.
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PAES: Seu consenlimento para emaneipaç~o.

- \ ido Emancipação. Provo 2.- 24 Maio
1823 ele.

- e filhos vereadot'es.- Vid. Filhos. Lei 1 Ou
tubro 1828, arl. 23. f'lc. Caslif.to a filbos.
Cod. C/imo <irl. U, S 6; e filhos mendi
gando. Cod. cit. ad. 2\-16. S !J; iosliluição
de filhos. Re~. 11 Aguslo 1s3') ; cllmo afiaD
caráõ filhos. Cod. Proc. ar!. 108 ele.; cumo
;ecunheceráõ filhos. Res. !J63, 2 Selembro
t847.

lendo o offendido idade que o possa fazer pai
du offensor aggra va o deliclo. Cad. Criw.
arl. 16, § 5.

- e .6lhos podem subsliluir-se reciprocamente no
serviço da guarda nacional. Lei 18 AgostlJ
18:31, arl. 26.

_ aplesenl[lO queixa por seus filhos menores.
Cud. Proc. aft. 7"1. •

•- não são admillic!os a denunciar dos iilhos nem
til:e-vt'rsa , sim a queixar-se. Cod. cito ad.
75, § 1.

- Esta expressão DO regimento do coJlegio de
Pedro II. que pessoas compreheDde. Reg.
8.· 31 Janeiro 11:138, art. 239.

de menores engajados volunlarios para os
corpos da armada e arsenaes de marinha
CUUIO srlll aLi vid U~.- VicL Â"51'nal dp. mm·inha.
Av. 288,30 Jalleiru 1841, art. 2, 5, 7,10.
11, de.; dos para imperiaes marinheiros t'

hallllháo O<Jval.-Virl. Ci,·c. e Av. 22 Selem
bro 1853. (Dicw. 2~8,)

- de menores engajados para os arsenaes do
exerci lo CODJO serão ouvidos para lal fim.
-Vid. Árst1wl de gcw·ra. D. ReF:' 113. 3
Janei 1'0 1842, arl. 3, S 4; 4, 12. Inslr. ii
dilO art. 1, 2, h..

usufrucluarios de bens de filho proprietario
desapropriados por ulilidade publica geral
ou municipal na côrte não são obrigados fi

pleslar fiança da quanlia fixada para indem
nisaçãu. Res. 353. 12 Julho 1845, art. 23.

PAES: Foi nm admiUido a receber !>oldos de
filhó, sem apresf"ntar procuração. Av. U
Outubr.o 18116. (Gaz.OIf. 60, flOI. 1.)

assistem; e como ao termo de nascimento ao
seus filhos a hordo de navio em viag"m:
tendo dl'pois o dilo t'3rmo qne destino. J1e~

620,11 Junho 1847, art. 118, 120.

- Nojo por seu fallecimento.- Vid. Nojo.

autorisão os filhos para ]@gilimamt'Tlle com
merciarem, e como. Cod. Com. art. 1, S3.
arte 4. 5. S2. .

Aquelle que pos ue por sens pais. elc. inten
de·se pOHuir por si. tratando-se dp. pr~
cripção c()llJmerciaJ. Cad. cito art. h5õ.

e filhos commerciantes não podem rf'ciproca
meDre fazl'r-se declarar falJidos. Cod. cil
art. 807, S08.

soldados dos presidias mi1ibres Leopoldina.
San là J a1el e dos á marl!<'Ul do A J·a/-w?J1l
não podem occupar seusElhos em Il'ab.dLos
que obslem aos seus de\eres t'sl:olareA.
Dec. Reg. í50, 2 Janeiro 1851, art. 60.

Sogro. genro, cunhado. lia ou sobrinho sendo
o juiz de paz prf'~id('nle do tiem<lis "Vo
t<lnles, não fica iohihido de com ell~s fazer
as lu, mas de eleilores. e servir na juo la de
qUélli1i(·açiio. At. 8 Oulubro 11S53. (Dior.
9h de 18M.. )

faráõ as declarações para o registro da~ terras
IJos~uida~ ror menores. Dec. Reg. 1318, ao
Janeiro 1b5~. art. 94. (Diar. 65.)

PAGA. -Vida Pagamento.

PAGADORES de corpos do exerci lo contando 10
annos de servil:o linbão as honras e oldo de
cilJlil:io sem din ilo a accesso. Dec. 8 Ago lo
1~10 (Coli. Delg.); aos dos re~imeDlos

de infanlaria de linha e hatalhão ue caça
dores se mandou aboDar ração de forragem
diaria. Av. 13 Agoslo 1811. (Per. Sz. Diçc.

li
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Jur. Pagador); da tropa no Maranhão appro
vou·se fosse exlmclo. Provo 2.· 13 Abri}
1812 (CDU. Nab.); em S. Paulo creoo-se.
Dec. 29 Agosto t 1.5. (Colt. cit.)-Viel. Res.
4. a 9 Outubro 1822 (CoU. cit.); de Minas
teve inslrncções para descontos de despezas
de pateDtes a officiaes. Porlo 11 Abril 1825;
de tropas tem e podem obter graduações
militares. -Lei 585, 6 Selembro 1850, art.
11. § 3. Dec. Reg. 772, 31 Março 1&51, arte
22 n.· 3.- ido Pagado1"ias das tropas. Port.
.& Fevereiro i823, etc.

PAGADORES = do arsenal do exercito. - Vid.
Af'Senal do exercito. Res. 2.a 5 Outubro
181.1. Res. i.a 23 Outubro 18B. Res. 1.·
is Março 1812.-Vid. Pagadoria. Res. 13
Novembro {l:)17, etc.

- da marinha na Bahia.-Vid. Ãrsenal de ma
rinha. Dec. 2lJ.Julho 1812; do RiodeJa
neiro.. Dec. 6 Fevereiro 1817.-Vid. Paga
.do1·ias. Dec. 7 Dezembro 1814, etc.

:- dos ordenados e mais despezas em S. Paulo
teve creação de escrivão. Dec. 2 Outubro
t815. (Coll. Nab.)

~ que receberem ou derem em pagamento moe
das falsas serão responsabilisados. Provo 2."
3l Julho i826. (CoU. Nah. )

- Dirigil' o exame material e legal de sens ba
lanços e contas incumhe no thesol1l.·o ao
conlador geraJ. Lei .4 Outubro 1831. art.
i 7. S f, 3; 18, § 4. - Vid. Dec. '136, 20
l'lovembro 1850, art. 2, § 5.

~ devem remetter dentro de dous mezes depois
de findo o anuo financeiro as suas conlas ás
tbesourarias e sob que penas. Reg. 26 Abril
1832, art. 30.

- Excitou-se a execução doAlv. 28 Junbo 1808,
til. 4, § 4, para se lhes não entregar som
mas, sem primeiramente mostrarem des
pendidas as recebidas. Circo 7 Março 1837.

(Commissarios) do exercito. - Vid. Commi$
sarios. Sua correspondencia com a secre
taria de estado é por intermedio do presi-

dente da provincia. A. 2i Dezembro 184!.
(Suppl. aoJorn. i3 de184ó.) Com assistencia
sua declarou-se deverem ser feitos ps con
6umos pelos arsenaes. Av. 21 Julho 1847
(Gaz. OU: 72, vol. 2); servem como taes o.s

_inspectores das thesourarias em que não
houver pagadorias militares conforme o Dec.
352, 20 Abril 18â4. Av. 12 Junho 1849.
(Dim'. 813.4.)

PAGADORES: (Commissarios) da marinha no
Rio Grande do Sul quem como tal serviria,
e com que allribuições. Av. e lnslr. 83,30
Março 1849, e art. 4, 8, 10, 14,15,21•.

de quaesquer repartições publicas devem pres
la r fianca nas thesourarias. Av. 38; 12 Abril
1850. .

- Sobre execução e sequestro em hens de finado
pagador da marinha, como se mandou pro
ceder. Ord. 6 Setembro 1850. (Diar.8495.)

de letras.-Vid. Cod. Com. ort. 386,397. Dec.
737, 25 Novembro 1850, art. 371, S8.

Estabelecer regras para arbilrio de suas fian
ças, e aceilaL' ou não as ofIerecidas incumbe
ao lribunal do lbesollro. e como. Dec. 736,
20 Novembro 1850, art. 2, 33, § 5, 8;
26, S 5; e thesourarias. Dec. 870, 22 No
vemuro 1851, art. i, § 5.

- Suas fiánças inserirtas nos livros de reparti
ções pllblic3s não são subjeilas a sello.
Ord. 2.4 Maio 1851. (Diar. 8707.) Disposi
ções se derão sobre as fianças que são
obrigados a prestar.-Vid. Ord. 231, 20
Setembro i851; decl. por Ord. 283, 1 De
zembro 1851.

- Vid. Almoxarifes.

PAGADORIAS da marinha: a do Rio de Janeiro
que pagamentos passou a fazer, e quaes
passárão a outras repartições. Dec. 7 De
zembro 181ll. (CoU. Nab.)-Vid. Arsenal
de 1Iw1·inha. Dee. 2.0 31 Janeiro 1826 ; re
formou-se. Dee. 11 Janeiro 1834, art. 2,
19. Dec. Reg. 13 dilo art. 5 a 7; a da Bahia.
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Reg. ii dilo art. 8, 19. Dec. Reg. 13 dito
art. 50, 51, 52.-Vid. A7"Senal de marinha.
Dec. õMaio 183,4. Portarias para pagamento,
como lhe serão enviadas. Dec. Reg. ,424, 12
Julho 1BlJ5, art. 7, S1; liquidação e exame
das contas de pagadores na Bahia, Pernam
buco e Pará serão feitas na contadoria de
marinha. Dcc. Reg. ,436, 2 Outubro 1845,
ar.t. 4, § 3; 7, Si; como se expediráõ as
po rtarias ou ordens de carga aos pagadores,
art. 14, S 4. Dec. Inst. !J48, 19 Maio 1846,
art. 46, 59; pagadores não tem direito a
accesso de ordenado e antiguidade, ar1. 65;
mandou- e, e como calcular a fiança do
pagador da côrte. Av. 20 Fevereiro 18,47.
(Gaz. 00'. 1!J6, vol. 1.) Fixou-se a ordem
que se deverá guardar nos pagamentos;
preferidos os pessoaes. Av. 17 Junbo 18á7.
(Gaz. 00'. 41, 'Vol. 2.) Nellas se mandou a
respeito de procuradores para recebimento
obsena[' a Ord. 30 Marco 1849. Av. 24 De
zembro 1850. Os enca;regados da fazenda
embarcados quando fôrem flubstituidos de
"em na côrte entregar a conta e soleio na
pa rrac10ria da marinha. Av. 20 Maio 1853.
(Diar. 151.) Circo 7 Junho 1853. (Dim·.
160.)

PAGADORIAS: do exercito em PorLugal regu
lárão-se. Alv. 21 Fevereiro 18'16.

- do ar<enal do exercito no Rio de Janeiro.
Vid . .Â.1"Scnal do l':l'tJTcito. Res. 13 Novembro
1817. Dec. Rq~. 1." 21 Fe ereiro 1832, art.
4, 19 a 21.-(Vid. Dec. Reg. 1.°10 Abril
1832.) nego 110, 29 Janeiro 18Ml Regim.
210, 3 Agosto 1Sh2, 3rt. 2, 3. Av. 22 De
zembro 1847, iofra; como receberá im
portancia de vend3s feitas pelo <lrsenaJ, Reg.
210 cito arL..&, § 3; balanço de sua ['eceila
e despeza mensal, art. cit. § ,4; seu escrivão
quem será, art. 6; como procederáõ quando
encon LI'arem irregula'l'idades, art. 7.

a do thesouro publico na côrte teve escala para
pag,amento de ordenados e pensões. Port.
27 NO\'embro éJnnex. a 2 Porto 5 DezemlJro
1821, (Coll. l"ab.) - Vid. TheSOtll·o. Dcc.
736, 20 Novembro 1850, art. H), § 1; 54,
72. Ord. e Reg. 253, 21 Dezembro 1860.
~rd. 9.· 11 Janeiro 1&51. Ord. 11.4, 22

"arco 1851: Ord. 132, fi Abri) 185t. Oro.
146: 9 Julho 1852. Ord. 165, 30 Junho

J.852.

PAGADORIAS: das tropas no Rio Grande dI)
Norle declarou-se como del'eria fazer pa
gamentos. Porl 4 Fevereiro 182:3; nas
de todas as provincills mandolJ-s observar
a ,n'alica de pagamentos se~oiria na da
côrte. Circo 26 Selembro 1825. Sobre
ellas declarou-se não ter jurisôicçiio o com
mandante de armas. Av. 13 Abril 1826;
da côrle teve regulamento para escriptu
Tnção. Av. Ioslr. 26 Fevereiro 1 27. (CoLL
Nab.) Da côrle e provincias: ordenou- c
remessa mens31 de relacões de mo,;lra ~o

commissal'i3do para legaiisar.se o numero
de raçóes.-Vide C011lmissar;ado. Dec. InslT.
29 Dezembro 1829. arl 1); foi o guverno
aulorisaào parll reformar. e como. Lei
15 Novemuro j 831 , arte 19. Commissão
nomeou-se para organisar projecto de re
forma de todas. Av. 6." 14 Dezembro 1831
(Colt. Nab.); a da côrle annexa ao arsenal
de guerra teve re/t0]amento.- Vid. Al'sena!
de l5ue7·ra. Dec. Reg. 1.0 10 Abril 1832.
das provincias. Dec. Reg. 2. 0 dito; das pro
vincills forão abolid:ls, commellendo-sp. suas
atlribuicões ás lhesourarias. Dec. 7 Março
183.&. Íei 40, 3 Outuhro 18M, art. 13.
Seus empregados ficàrão sendo conside
rêldos de repartições extin<'las. Circo 21
M'lTÇO 1836.-Vid. Arsenal de gUC1'I·a. Res.
49, 17 Outubro 1836; Ord. 17 Oulubro
1836; no Rio Grande do Sul, durante a
rebellião, mandoll-õe, c como regular pelo
Dec. 10 Abril 1832. Insir. 27 ~elembro

1837, S9; na da côrte os recibos para
pagamento de soldo mandou-se fossem
rubricados pelo commaodanle de armas.
Av. 12 Junho 1839 (Jom. 13~); ampliado
aos dos ofliciaes de 2.' linha lIue vencião
soldo. Av. 17 Junho 1839 (Jorn. n.· 136);

e aos de engenheiros ellectivos e refurmados.
Av. 19 Junho 1839 (JOI'(l. 138); e aos refor
mados de 1.' linba em serviço na guarda
nacional. Av. 2i Junho 1.839. (Jm·n. 140.)
- Vid. .Âresenal de guef·Ta. Lei 1. 64, 26 Se
lembro 1 .&0, art. 23; por que regra se de
veIP diriKir no pagamento de gratificações
e maisve,tlcimenlos ue campanua a officiaes.
Av. 28 Agoslo 18.&1 rJorn. 225); para pa-
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gnrem ãs praças de pret reformarias bas
taráõ as copias dos decrelos dtl rel'nrma.
Dec. tO:!. 10 Ouluuro 18H; da corto-! se
parada do arsenal foi renr~aui5: .. da.-Vid.
Arsenal, etc. Rpg. 119. 29 J 3Deiro 1842;
determiotlu-se qlle confl)rm~ o art 22 do
cito Re~. niio pagasse a pT'lças de ,)rel veo
cimenlos,sem st'r â vista da respeeliva guia.
CIue os commanrlanles dos corpos do-!velu
r~metter, e quando. e como. Av. t6 M.. rço
13h2 (Jorn. 86); faz descontos trilllt'lIsaes
IIOS sollios dos (~fficiaes para a irrnillJti:llh
da Crflz dos militares. Av. 2 Maitl 13"2
(!om. 126); qU:lDdo se 14e apre~entarem

recibos em duplicata remeltem-se ao com
mandante de armas rara procl'der corrl'c
cionalmente. Av. 17 Maio lli42 (]om. 131);
ao da côrte enlre;{a o thUS'lUro dlnheiru
para de, pez~s do rt!specLi VII ln i nislpri '1. e
cOlOn.-Vid. .Dcc. Reg. 21'1.3 Agosto 1~.42.

tIrt• .&. Soldo exi~lenleem poder do pa~adllr

do arsenal .milnJllu-se passolr para o cofre
das despeus f(craes ria repa r'liçãll da gnerra.
e os livros de sna rec..ita e desreLa qU'l ne
veriiio 1'er t'scriplrlrauos por exerciciu. Rpg.
ann~x. ~L 2.• 3. Nos dias em que fiz .. r pa·
,amento aos officiaes do ..xercilo não adUlil
tira "e,soa alguma que se nãu apresente
C0I:.II uniforme mililar, aind" lIle"")~ os pro

prius .,fficiaes. Av. 122, 3L Oulllhr,) 18"2.
Declarou-se cumo eleverá archivar o,; litlll'ls
pf'lus quaes pa~ilr di vidas 3S Ilr<lças de pl-el.
Circo 12<l, 19 Novembro l iH2. S 6. P"ra
ahonar \'I'nciml'nto..; a offieiaes reformados
f'mprt'gados na gual da naci'lOal é lIece-;s..,·ia
ordem do respeclivo llIillisll'rio. Dec. Iuslr.
2li3. 10 Janeiro 18.43, arl. 5; e C:O'IlO a,)s
offir:i;H's absol\-idus em u!lillla inst... ncia
milit,r on civil, arl 9; e ás praças de pret
IlP[)leuciadas, 31'l. 13; e as refurlllalla,;, arL.
16; e as de!'l'ez.as de Iuz e a~ua I'a ra fur
t.dl'zas, qu~rleis e corpus de guar,la de es
t;1!lel..-cilllenlus miliLares. arL. 5ô. As ra~a

dorias eslão sob a privativa inspecçãl) e di
recçãu do pr'esidenle da llrovincia. Ot!c.
ne~. 29:\. 8 ll ... iu l8H. arL 10. C.)iIlt> d~·

vf'rá pa!!:ar ás praça:; de prel refoe,na""s.
A\'. "1.h. o 17 MotlO t~H3; n03 reeihus apre
sentall ,s na ela corle dev~ráõus offi :iaes men
cionar os corpus e pl'o)vincia., a que p'lr'lell
c.:reru. 01"1. dia 2:W, 8 .\gu"to to.H. (S"ppl.
00 JOl·n. 2011.) M<toJou-se que pal'a a dd
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côrte o ~overno preferisse os empregados
das exLiodas pagadorias nas tropa ... que
eslivessem .. m eSlado de "ervir. L..i 317, 2l
OUlubru 18"3, ar!. t>. S 2; a favor d ..l1a
llacaráõ as lhesourõlrias e Ila~~dllri3s mili
tares pela impllrlancia prOVlmienle da venda
da polvnra da fabrica naciollal, ou a fdVOI."

desta. Ord. 3 Julho 18'.1 (.10m. ISô); e de
3 em 3 mezl's. Onl. 18 J,dh, 18'1.&. (Jorn.
20;;.) Ord. 5 Oulubro l8',~. (Jurtl. 277.)
Circo 28 Pever eiro L1345. (s"p[ll. ]0,.,1. 8'l-)
Circo h Março 184:;. (')'LpiJl. JOI',I. 97.) Av.
iO Marçu 18"5. (S, 'pp I. Jom. 99.) l;.rc.
71,26 Fevereiro t351. Ol'denOII-..;e -llle SlH

pl'ndesse pa~amento de OI'Jenad,) ao, em·
pre~adlls que fallassem lres dias se~uidus

sem apresentar ducumenlo jusbfi :abvo. Av.
2 Setemuro 18'.1. (Jum. 2lJj.) E' illforlllada
da enlrada d IS um :13es pua o \i l lspila1. Av.
22 Janeiro 18"5. (SlLpPi. J"rn. 31.) O/'(Je
DOl1 se c .. beasse elll.l(uillento.; li" cerlidõe~

â razão ele 320 por lau.fa. Av. "1.9 \l.lrço L '.&5
(Jonl. 120); para cessação da exi"teocia de
dllus cofres um na pa~1dllria d l corte e
oulro no arsenal, eslabel"c~u-se Cllm·' se
eff.:ctll3l'ia o pagamelllo da de_peza n ,q'lella.
Â ,.• Inslr. 4S. 27 Mail) t., '.(>. nec. Inslr.
A5!, 3 Julho 18"6. Os officiaes du cxercit~

quando não poderem comparecer a p::tga
mento no dia marcado de\'eráil p,ls~ar c'lmo
os reciho.;. Av. [) Julho 18117. (GflZ. 0IT. 56,
vol. 2.) [)er(l~flll-Se I) Av. 20 ~1-lio 18~ã. que
obri~lIn qs commandanles de c0f!'OS a pres··
tal' cnnlas na pa~arlori:1chs lfllpas. e porqtlP.
Av. h A~osLo 18'.1. (GLZ. 0IT. 92. t·ol. 2.)
D~c1afl)u-se como deselllpenll~l'iaSU1S fune·
ções o p·tgarlor da~ tropas qlle l,",mh~m II é
do arsenal. Av. 22 Dezemhro 1817. (Gaz.
0IT. J97, 10i. 2.) A ella ser\ arrecad.ld" e
porque o importe dus liros doi !"lrtaleLa de
Sa nla CI'UZ sobre as embarcações i nfl'acl <lras
d.. Rez. do portll. Av. J4 Julho L848 (GtJ&.
0IT. 1tiO, vol. 3); fui augmenLada fi grali
ficaçiio dI) pa~ador do ar.;eoal de ;!lIerra e
fid da p;J~adl)ria das tropas da côrte. Lei
614, 28 O'ltuuro 18'.8, arl. 6, S ;~. Derão-.
se inslrucções para pa~amentl) d'ls ferias
dos operarios do arst'na\ de gtlr.rra. Av.
lnslr. 11 Novembro j S'18 (Di'I/·. í9~5); orde
nou-se não pa~asse empre~adu al~llm qne
Dão mostrasse h~ver solvido os direitos á

• {atenda nacional. Av. ii Novembro 1848.
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(Dior.79J7.) Contas, ferias, etc. que Lenhão
de ser por ella pagas serào. e cumo proces
6r1das na conLad.. ria reSllp.ctivrl. I)ec. Reg.
7;8,15 Ahril 1851, art. 8. § 15, e outras
dt'speza~, 3rt. 57; 1>:Jgamclllo de •. uras manu
Í;.rlllrad:ls fóra d" arsenal, :lrl. 62; 63; não
effi'cln3rn ordens de despeza expt'diela pelo
tiJesollro, sem ser nolada na conlüdoria gHa1
art. 70; sen pessoal rt'~ulou-"e 111'1. 89;
como procederá a respeito de oJficiacs que
mlll cbô,rem em serviço, log,\ que " romllJan
dante das armas o cummunicar. Av. 182,
H Julho 1852. -

pA.GAnOnIAS: de rendlls publicas Fiio impec
ciuoacias pelo iusPt'etur gerôd do \besouro.
Lei ú OuLubro 1.831, arL. 12, § 4.

da fahrica da poJvora ela Eslrella leve -rf'~l1la

menlo.-Yid. R'·g. 3. 0 21 Fet·ereiro 1832,
arfo 23 a 30. Arsenal de guerra. Av. 2L
Junho 1836.

- de tropas expprlicionarias. - Vid. Dec. Reg. 1..
10 Abril l832, ari. 38.

militares nas provincias f.. i o ~overno autllrisa
do a crear as np.cP"sariôls. nfu excpdl!lldll a
qnolrtlixacla. Lt'i3t7, 21 Outubro 184;),arl.
6. S3; exeéulada, creanrll) se de 1.' classe na
:Ballia, PefllHUlo"cO e Pará, e ele 2.' nas mais
que o gu\'erno j ulj!asse necessnria s. Ol!c.
PI. 352,20 Abril I t;"~. Dec. 10sLI'. 37~, 14
Agoslo 18.&LJ; as na B.l!lia, Pi'roambuco,
Marallbiio, Pará, S. P"ulo, Minas e M"ltn
Grusso mandou-se cClmo eJltn~f!;ar as som·
m;.s ncccssarias para de"IH'zaS. Circo 14 Se·
tembl'o 18lJ!J (Jum_ 25~); 3 tle M:llto Gros~u

m:lnd"u-se :lruilrasse f..rrag'~IH, etc. tlevi
das a olIlciaes q'"e marchassem plll serviço
para a côrle. Av. 17 Selcmh,'o 18M•. (.Tom.
257.) A' Lhesour.. ria da Bahia decl"roll-se
D~IO ler cal'al~adura o e'npregado que pas
sasse revista de muslra por pcl'lencer is o á
prt;!<ldoria. Âv. 21 S lemhro 1Sfllt. (Jvrl1,
22lj.) A' de SólllLa Galll:,rina declarou-se
que o escrivflo J,~\'ia prest.ar fiança. Av. 27
Setembro 1844. (JOI'lI. 270.) A' do Ma
ranhflO elec1al'ou se que cerlos dou empre
gados se devel'iflo considerar oe com missão
até resolução do govel'no. Av. 7 Janeiro

PAGADORIAS

1845. (Suppl, Jortl. 20.) Escriv1ío da do Ma
filllbiio 3l'provou-se nflo servissA, e fosse, e
CoDlO sn!lslilllldo até preslar fiança, Av. 11
Janeiro 18á:'. (SIIPl'l, JUl'n. :~O.) f\e~ulou.

se o modo (II' verilicar ns saldos .'xislellles
DoS sPos cofre~. Circo 10 FpI'erpil'll 1845.
(Jorn. 57.) Dt'c1ar"u-se que em"j""IPolos
devf'rino cohrrtr. Circo 27 Mar'ço 1845.
(Jorn. 1 HL) Seus dllcllmen Los de dp-speza,
e qU3pi' sflo isentos de sr,lIo. Urd. 40. 3J
Marco 1 HlJ5. Pr()\ idc'nciou·se, e como ~ubre

ohri~açõt'6 das thesoural'iélS dt'l'nis ele ins
Lélnradas :15 palt"d""ias. Ord. Ó I. 26 Maio
1846. No nio Grande elo SIII mandou'S8
orl!ani~"r nma. \)pc. T1I0. 47;~. 12 St'lem
01'1, 18úG, P.,r'l adianlar a(l~ "ffici,'es prumo
vidos os lrt's mezes de soldo a descontar é
necPss1Iria ordprn rins prt'sidl'ntt's dI' pro
vincia. Circo iál, 10 1\0\l'Dlhl'll 11'lú8. Ás
do Pará. P,!rnamhllf'o. J3allia eMall"Grosso
del/-~e Rpl{. Dec. lllslr, 563, 2ú Ue/.l'm1>ro
18.&8. Âv. 18 Abril 1869. (Difir. 80!}!.)
Filial iJ oe Pernamhuro e IJlandl/u creal'
caixa mi).lar e leve Iu.·tr', cum O Av. 1. 0 1\
Jilnl~ir(l 1869. r\' pa~iltI"ria d" S. Pedro do
Sul dt'IJ-"e rp;.rulamenlo. Dec. III LI'. 57:3. 9
Jnneiru 1H"Ç). De S'llelns r'xi 'tt'nles de suas
vpr1>,ls r)"c1i1I'oJl-"C á tllesl/urari:1 ria Bahia
D~O plJoer lanç;lr IIlflo para "lIppril' ulllros
serviçus. A.v. 10Janeiru1H!JÇ) (Dill1·. 7995);
na cle S. Pedrol ti., Sul nllt.lIo"oll-se:ldmissão
de dons ad·lid"S para sl~l'Viç'l e Illalltlclu'Se
nbonar cnvalna,luras aos pmprl'f:'ado" que
fO~SI'1Il :\s f,'oIlLpj"as passar moslroa e f-i/.er pa
~ampnlM a curpos deslacad'IS. Av.6·Junho
18\9. (Dili,.. 8112.) A' d:l 13ahia t'xeilull·se
cUlllprlUl.'otu do art. 11 111.11'. lú r\~IIStO

18'd. AI'. 22 '~'I\elnhro 18/~9. (Di,lr. 8279.)
Ortleuou-;;e CJuP, d'ura em diallle nã:J a1>o
nasselll con-ignaçflo para fal d IUlenLo ás
praç~s ausenl~s elll d'~staC;llllel\l.. róra da 
parada dus Cl)rflo~ forllect'lld"·se-lI:e; p"rérn
pel05 a qlle eslivt'sselO arldidas. Circo 252,
1 Dezembro t8á~). As certidões de 1I1"leslia.
que pa~sarins uiLu dias dplla os elllprel{ados
da dOI Riu Grande do Sul deveráõ a(lr"~ellLar

qne declal'açil"s terfl,) a rt'speil'l. Av. 31
Dezcmbro 18~9, (Dillr 8297.) Nas Lbesuu
rarias no act.. do halanço dele-se \'erificar
a exislencia dlls saldos d ..s c"fres das paga
durias Av. 32, 3 Aol'il 185'), Soill'e (I lIIodo
de fazerem as thesourar.a,; as entregas das
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sommas precisas ás pagadorias. Ord. 58,
21 Junho 1850. Despezas pertencenles ao
ministerio da guerra s6 pelas pal!:adorias
serão feitas. Circo 8.&, 25 Julho 1850. Na
de S. Pedro do Sul haverá livro para es
cripluração do que respeita á compra de
cavalha das para o serviço do exercito. Dec.
Inslr. 688, 26 Julho 1850, art. 16. Na
mesma se mandou cessar abono de forragem
diaria que vencia o escrivão por passar
moslra. Av. 17 Setembro 1850 (Dial'.
851.9); não devem pagar sold.o por inteiro a
officiaes assim Jícenciadüs pelos presidentes
de província. Circo 211,25 Novembro 1850.
Sua inspecção pertence, e quando ao quar
tel-meslre general. Dec. Instr. 762, 22 Fe
vereiro 1851, art. 11, § 5; e aos deputados
assi~lentes elc. art. 13. A ellas onde exis
tissem se mandou recolher os fundos exis
tentes nas caixas particulares dos corpos
mandadas extinguir. Circo 80, 28 Fevereiro
1851. Extinguirão-se as existentes em di·
versas provincias. Dec. 871, 22 Novembro
1851. Dec. 903, 22 Janeiro 1852. Decla
rou-se-que seus empregados podem ser des
pachados para as lhesourarias de fazenda
independentemenle de concurso. Dec. 872,
22 'ovembro 1851, expl. por Av. 17 Agosto
1852. (Dim'. 9078.)

de thesourarias.-Vid. ThesoLL1'al'ias. D. 870,
22 Novembro 1851, art. 22 a 27, 37, para
cuja ex'cuçào. lnstr. 288, 10 Dezembro
1851.-Vid. /l1st1". 287, 10 Dezcmb1"o 1851.
Ord. 100, 13 Abril 1.852. Ord. 1á6, 9 Junho
1852. Ord. 267,3 Dezembro 1852.

PAGAMENTO de soldos.-Vid. Nesta palavra as
1·emÍssões.

(relação de) no arsenal de marinha,-Vid. Al'
senal de marinha. Av. 2. o 27 Setembro 1808,
Av. 12 Novembro 1808. OIT, 1.0 1 Fevereiro
1809 ele. Ármada. Av. 1. 0 16 Janeiro 1809.

de viagem ou commissão em dobro e lriplo.
~Vid. Armada. Av. 1. 0 7 Dezembro 1808.

de mestres, conlra-me5tres e mandanles de
oflicinas do arsenal de malOinha. - Vid. Al'
senal de mtll'ilthaj e Av. 6 Setembro 1811.

PAGAMENTO: de presas.-Vid. Pl'esas.

de dividas.-Vid. Dividas.-C7·edores; de um
particular se mandou pagar a outro pela
fazenda publica, sendo esla indemnisada
pelo rendimento de commenda. Provo 2.
11 Outubro 1819 (CoU. Nab.); deexercicios
fiodos.-Vid. mais Ord. 155, 9 Junho 1849.
OrJ. 1.°28 Janeiro 1853. (Diar. 41.)

de obras.-Vid, Obras; e as respectiVas repar
tições.

- algum prohibio -se fazer pela fazenda nacional
aos agentes ou procuradores ;de Jord Co
chrane. Porlo 1.' 30 Janeiro 1826. (CoU.
Nab.)

de ordenados.-Vid. Ol'denados-Empregados
-Oflicios e os l'espectivos empl'egos.

Ter o delinquenle commeuido () crime por
paga ou esperança de alguma recompensa
é circuIDstancia que o aggrava. Cad. CriÓl:
art. 16, § 11.

qu em ~endo empregado publico deixar de
fazer corno, e qnando o dever por oflicio.
sem molivo juslo, e concussionario, e como
punivel. Cad. cit. art. 135, § 4; peculatario
o que fizer pagamenlo anles do tempo, sem
autorisação legal, ar!. 171,172.

quem receber ou dcHe liver promessa em vir
tude da qual comlllelte o crime do ca
lumnia ou injuria, como será .punido. Cad.
cí t. art. 2á6.

de congruas.-Vid. Coni1'ctas e referidos.

de despezas. - Vid. Despezas.

a p articulal'es, por sentenças conlra a fazenda
nacional Ol'denaráõ nas Res. 25. 0 8 Agosto
'1837; 130, 13 Outubro 1837; 65, 24 Maio
1839; 90,12 Oulubro 1839; e de outra na
tureza, Res. 48, 20 Selembro 1838, Lei 396,
2 Setembro 1846, arl. 17, 18. Lei 599, 16
Settmbl'o 1850, art. 4, ele. Res. 697, 20
Agosto 1853. (Diar. 235.)
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PAGAMENTO: ordenou-se e qual a favor de in
dividuo que perdêra emprego por occasião
da independencia do Brasil. Res. 13.0 19
Janho 1838.

- em que ha cambios e recambios necessita, e
como attestados de corretor. Av. 18 De
zembro 1849. (Diar. 7976.)

- de letras de cambio "quando se suppoem.
Vid. Letras. Av. 16 Abril 1849.

- por conta alheia não podem tomar a seu cargo
os corretores. Dee. Reg. 6lI8, 1.0 Novembro

• 18~9, art. 37. Cod. COlO. art. 59, S2, 60;
em negociações por corretores. Cod. Com.
art. 48; dE rendas em leilão pelos respecti
vos agentes.-Vid. Leilão. Cod. cito art. 72,
-e Dec. Reg. 858, 10 Novembro 1851, art.
{5, S2; 22, 26,27; por trapicheiros e admi
nistradores de armazens de deposito. Cod.
cito art. 95, 96. (Oee. 737, 25 Novembro
1850, art. 236, § 3); a conductores ou com
missarios de transportes. Cad. cit. 3rt. 107,
108,116. rOec. 737, cit. art. 308, § 2);
309, S 2;' 31.0, 317; como caracterisa a
móra.-Vid. Móra. Cod. cit. art. 138. Dec.
Reg. 858, 19 Novembro 1851, art. 27; de
juros.- Vid. Jltros; de mandatario. - Vid.
M andatw'io etc. Cod. cito art. 1.56; de
vendas por commissarios. - Vid. Cad. cito
art. 1.77, 178, 1.85, 188. Oec. Reg. 858, 10
Novembro 1851, art. 1.5, § 2; 22; na com
pra e venda mercanlil. Cod. cit:- art. 191,
195, 197,1.98: de locação mercantü. - Vid.
Locação. Cod. cit. art. 231, 232. 239, 240.
Dec. 737, cito art. 20, § 3; 321. § 1; de
fiador mercanlil. - Vid. Cad. cito a1·t. 259.
Dec. 737, cito art. 236, § 3: de hypotheca
mercantil. Cod. cito art. 270. Dec. 737 cito
art. 281: do penhor mercantil. - Vid. Cad.
cito a1·t. 272, 275, 276, 278. Dec. 737, cito art.
281, 282, 287: de depositarios mercantis.
- Vid. Cad. cito art. 282. Dec. 737, cit. art.
236, § 3: commum estabelece presumpção
desociedadecommercial. Cod. cito art. 305,
S 2. : de letras de cambio.-- V. Letras. Cod.
cit. art. 354, § 2. 4,5; 357,361, § 2 : 366,
368,370, 372, 373. 374,379, 380 a 384,
388,389, 391- (Vid. m·t. 892); 392, 393,
396 a404, 406, S 3; 407, Hi, 412, 413,
Ai7, 422 a 424, 834; da terra, arl. 426.

Dec. 737, art. 370 a 389. nec. 738, 25 No
vembro 1850, art. 22: mercanlis como são
rea-ulados. Cod. cito art. .429 a437; ql1ando
pr~screvem, art. 446, 448. nec. 737, cit.
art. 393, § 1, 4, 5; 394 § 1, 2, 3; 395,
396, 397, § i, 2, 3; 399, 592: de creditós
sobre embarcações vendidas. - Vid. Cad.
cito art. 476; do saldo liquido da viagem
aos proprietarios ou compartes, art 495: de
fretes. - Vid. Cad. cito art. 528; 567, § 6.
(Vid. infra art. 591 elc.) 595, 619. -(Oec.
737, cit. art. 308, § 1; 309, Si; 310,317,
318, § 1, 2.): de multas po~ capitães de n~

vios. - Vid. 1l'1lLltas. Cod. Ctt. 530, a capI
tães denavios.-Vid. Cod. C01V.• art. 535, de
ajuste c soldadas aos officiaes e gente da
tripolação de navios. - Vid. Cad. cito a1't.
563; de primagem, estadas e sobr'estadias.
- Vid. Cad. cito al't. 591, 595; de passa
gem de ef1'eitos de passageiros. - Vid. Cad.
cito a1't. 632; de letras de risco. - Vid.
Letras. Cod. cito art. 634, § 7; 647, 660,
661; de apolices de seguro maritimo. 
Vid. Cad. cito art. 667, § 9, 10; 720, 728;
de effeitos avariados vendidos. - Vid. Cad.
cito Q1·t. 773 e das avarias; 776, 780, 782,
784, 794, 795, 796. Sua cessação pelo
commerciante caracterisa quebra ou fal
lencia. - Vid. Cad. cito art. 7Q7, 805 a 808,
810. Dec. 737, cit. art. 321, § 5; 322, §
2; 325, S1; 342. Dec. 738, cito 3rt. 187;
do aclivo e passivo de fallido. - Vid. Cad.
cito al·t. 832, 834; de empregados, etc. em
escripturação de falleneia. - Vid. Cad. cito
art. 840, 8ú.1.; de dividendos', ele., a cre
dores de massa fallida. - Vid: Cod. cito m't.
856,860, 867.869, 870. Dec. 738, cit. art.
162,165. 1.67 a 1.69, 1.75, 178 a 181. 187;
de credores privilegiados do fallido. - Vid.
Cad. cito a1't. 877, 882; de credores porL<t
dores de titulas garantidos solidariamente
pelo falJido e oul1'os coobrigados lambem
falJidos.-Vid. a1-t. 892. (Oec. 738, cit. art.
178, 180, 187; quando nelle se concede
moratorias. - Vid. Coá. cito art. 898, 899,
902, 903; de dividas commcrciaes quando
tornão necessaria a detenção pessoal. Cod.
cit. tit. uno art. 27. nec. 737, cit. art. 343,
§ 1, .4; 3M, § 2; 348, S3; 3á9, §1..

PAGAMENTO: commercial quando se demanda
por assignação de 10 dias, e como. Dec.
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737, cito art. 246. 2la9. ~50. S3: (excepçiio
de) cllmmercial. - Vicl. DI'c. 737. cito art.
250, S 3: (t!mbar~os dl")- Vicio Dec. 737.
cito art. 577, § 7; 678. S 2; 582.

PAGAMENTO: á fazenda pnblica como executi
vamenle promoveráõ os procuradores dos
juizes dos l'eiLos.-Vid. Juiz dos feitos. Inslr.
31 J<lneiro 1851 e art. 10. Urdo 143. 28
ALril 1851 e arL. 12, 13.

dos dinhpiros de ausenles recolhidos aos cofres
pnldiclls quando prcscl'eve.-Vid. Lei 628.
17 Selcmúl'o 1851. art. 32.

de seBo, eLe. de autos da provedoria pelos les
lamenteiros. - Vicl. Scllo. Dec. 834., 2 Ou
tubro 1851, art. 40.

de despezas gpraes: para cenlralis3ção dos que
se fazem nas Lbesourarias de provincias e
modo pratico de os efIecluar. Ioslr.287, 10
Dezembro 1~51.

.
de conhpcimenlos ele arsenaes e outros esla

belecillJellll/s fJublicos quaudo p.rescrevem.
Urdo 17. 0 25 Janeiru 1853.

de imposlos: nelles se mandou fossem rece
bidas pdas e~tuções de a rrecadação as noUas
dduceradas.-Vid. iVoltas. Av. 25 Janeiro
11:)53.

por arsenal feito e pertencenle a onlro mi
oisLeriu. Av. 3.0 28 Juneiru 1853. (DiCll'.!t1.)

- indevido perlence ás lhesourarias ordenar
seja repoolo, ind'"'l'endente de ordens rle
presidenles, rt'guICludu-se pela Urdo 2;{4,
23 Sel~mbro 1t;6L Ord. 68. 7 Marçu 1b53.

Dos que se f8zem por folhas pela reparlição
da guerra remellelll-se copias á secretaria da
guerra. Circo 107. 23 Abril 1t;53.

Vid. bldemniJação e os objectos e n'partições
competentes.

PAINEIS. -Vicl. Alfandegas. Oro, 25 AIII·iI1835.
JJec. Re~. 633, 2t; :\go,l" 1 LJH, arl. 1. S
14; 2, 3, 7,§1; 8.Av. 13011lubroHift\1, ele.

PAIOL em presidios.-Vid. Dec. Reg, 750. ~ Ja
nei,'o 1651, art. !t7.

PAIS. -Vid. Paes.

PAISANOS qnese estabelecerem em presiclios mi·
liLares que vanlagens gllzaráõ.-Vid. Dcc.
Reg. 750, 2 JuncÍ1'o 1851. art. 23. 2&. 68.

PAIZ estrangeiro. - Vid. Entl·ada. Cod. Com.
arl. 78.

PALACIOS.-Vid. Impel"adm'. Coost. art. 115.
Lei 1a Nuvemhro 18t7. Rp.s. 283.7 Junho
1843, ele. Gur:f'?·no. Porl. 1 ./uuho Its25.
Dotação. Rt's. 15 J, 28 A~l\slo 184ú, art. f.
Eleições. Av. 5 Fevereiro 1849 ele.

velho em Piauhy mandou-se aprovf'itar para
qnarlel. PI'OV. 1.· 2 Abril 1825 (CoLt. Nab.):
em Pernamhuco um palélceic fui deslinado
a biblioLheca publica. Res. 7 O~zeml.>ro

1&30;. ml/bilia d'o palect'le da La~ôa de
Fr~il<ls na côrle mandllu-se vellder. Av. ú.
18 t\ovcmbro 1831. (CoU. lVub.) Providen
cias se derão a bem da conservação das
mobilias dos plllacios do governo nas pro
,·inciAS. Av. 14.· HI Janeiro 1853. Circo 19
Agosto 1853. (Diw·. SlI'ppl. 238.)

PALAVRA de honra de commandaote de comboy
accordou-~e di~pensar vi~ila e exame dus
navios combuyados. Tl'at. com os E-lados
Uniuos da Aruerica de 12 Dezembro 18i8.
art. 22.

seu abuso quando. e corno é possivel. Lei 20
SeLelllbro 1830, art. 6, 50, 53. Subsl. Cod.
Crim. flrl. 2·~3. :23~. Cod. PJ'. art. 279. 79.
- Vicl. Cad. Cl·im. al't. 1fJ4.

dos contractos e convenções mercanlis. como
se deveráõ inlender. Cod. Cum. art. 130; e
interpreLHr. art. 131; as das apoli<:cs de
seguro. ad. 673.

provocaLivas não devem as praças C HJoradores
do prp.sidios militares diri~ir aus llldius.
Vid. Dec. 750, 2 Janeiro HIv 1, m·[. h. S 9.



( 121 )

-PÃO

PA I OS de lãa da GrãA-Brclanba, estipulações
dos anlig-os tratados a respeilo coo ervárão
se no de 19 de Fever~iro 1810, art. 26.

ido Trat. 17 Agosto 1827, art. 19.

- dos nAvios devem·se arrecadar pelo modo que
mellJúr pare er ao intendenle de marinha,
qoe participará ao inspector o que praticar.
Ord. 19 Novembro 1811. (Rcpe1·t. Cunho
!'lat. Panno n.O 4.)

- "id. Fabricas. Dec. 19 Outnhro 1810. Av. 21
Janeiro 1olll. Provo 29 Agosto 181ft. Provo
8 ovemhro .1814. Provo Ln 2& Janeiro
1 :20. Res. 247,30 ovembro 18[11. lt91,
28 Spf mbro 1 47. Aç. 7 Dezemuro 18~9,

elc. Faln-icas Ah. 28 Abril 1 09, etc. Alv.
6 Outubro 18J O. C. Reg. 26 Julho 1811.
Pro\. J 1 Maio 1 13 etc. Carl. Reg. 14
Setl'mbro 1817 etc. Res. 386, 8 Agosto
1846, ele.

,-- oe ~omma ela.tica.- "id. G01l11110.. Dec. 6~8,

Ú SelemLJro 1850.

- finos não podem os soldados particulares e
fficiaes inferiores e mai praças de pret

u.ar nos fanlamrntos. Provo 4 Selembro
1 52. (Dim'.9160.)

PA,i\TA 'OS devem as camaras mUllicipae fazer
esgotar. 1 i 1. Outuuro 1828, art. 66, § 2.

PÃO br:lsil é monopolio nacional, veocle,se por
conta da D:lçào nos p<lizrs e:trAngeiro da
Eurupa, plincipalmeute em Inglaterra, e o
Eeu produc!o é applicadu p~ra pagamenlo
da fli\ida 'xlern~, conforme o R ...g. 21 Oe
:z.cOlhl' 1605. Lei i g-f.:.lo :1097. Carl. Re~.
6 Iarco 1í03. CarL. Rt'~. 2 .Janeiro 1808.
E tal. '8 Outubrtl lOS, 'art. 7, S 7, annes:.
ao Alv. 12 dilo. TraI. 2.° 19 Fel'erciro 1 10,
art. 8.-\ ido lJade;ms. Ord. 9 Abril 1809.
Conv.19Fe\ereiroJ JO. arl. 6; mandou-se
activar m Peroambucu o eu côrte até 20
mil quintaes. Provo 26 Abril 1810 (Coll.
Nab.); excil. pur Provo 13 <'lembro 1811.
(Coll. cit.) Prllv. 24 ~Jaio, 2 A~05tO, 29 0

l'embro 1 '20, aoo X. Proç. 1.a 18 Fevereiro
1825. (CoU. cil.) Licenças para seu côrLe

IV

PÁO

concedia o con eIbo da fazenda. Edil. 26
Janeiro 1813.-Vid. Matas. Provo 2." 17
Abril 1~15; seu merca do, ele. elc.-Vid.
Jladci1·as. Carl. Reg. 15 Selembro 1817 ele.
Dec. Cond. 20 Oulubro 1 17. Res. 30 Se
temhro 181 . Provo 8 Julho 1820. Provo
27 Julho 1822. Em p~F)aUlenlo de divida se
mandou enlregar ao banco exlinclo porção
existente em Pernambuco.- ido Banco.
Porto 1.8 e 1.'17 Maio 1823; o que se cor
ta se nas Alagôas mandou se remelter para
Pernambuco aos correspondentes do banco.
Provo 10 Junho 1823 (CoU. Nab.); da vizi
nhanças de Cabo Fr·lo.- ido Malas. Porto
1.· 2 Dezembro j 823; sobre parte pedida
por demPDcia delJe. Res. 3. n 9 Dezembro
1823 (CoU. Nab.); \'ellrla delle aulorisada
ao banco.--Vid. Ba1lce. Porl. 6 ~Iarço 1824.
Mandou-se su.;pender, e porque sua remessa
da Bahia para :1 cÔrle. Provo 13 Splembro
182lt. (CoU. cit.) Compra e remessa do Rio
Grande do l orle, Parahyba e Pernambnco
ordpoou-se. Provo 1." 18 Fevereiro 1825
(CoU. cit.); ao Bd de seu armazem em Per
nambuco ele\'ou-se ordenado. PIOV. 16 ~Iaio

1.825. (Coll. cit.) Abono de despez:,s com a
sua connucçiio da Bahia para Li,hoa orde
nou-se.-Vit.l. Ba/lco. Prol'. 22 Junho 1825.
Obslou-se exlravio nas Alagoa . Verbo cito
Provo 30 Junho 1825. Abono d de pezas
do da Parab)'ba e Rio Grande do orle.
re1'b. cito PrOL 9 Setembro 1 25 ; orde
nado do arlOlini lrador do c6rte DO Rio
Gr'lIIde rio ~orle fixou-se. Provo L" 13 Ou
tubro 1325 (CoU. lYab.); remessas parti
culares de Macl'Yó em Alagôa para Loodres
providenciou-se pa ra que cessassem. Porto
1.8 15 dilo. (CoU. cit.) Providenciou-se
sobre reme a delle. - 'id. Banco. Prol'. 1. a

10 Março 1 26. ~I Int.lou- e, como paoar
ca al~adora t1e ati'llini trador de seu córte
no Rio Cl'aod do, orte, duranle II fj 'cali
sação do contrabando. Res. 2 Setembro
1 26. (Colt. ub.) PrOL 2." 20 dilo. (CaU.
cit.) Pelra r ffi.S a de 16 mil fJuintae" da
ParalJyba dr, ;\Iorle. Provo 10 Janeiro 1 27.
(CoU. cit.) Pl"Ov. 4." 2ft Dpzf~rnbro 1827.
(CoU. cit.) Provo 18 Abril 182 . (CoU. cit.)
Provo 2 1aio 1 2 . (CoU. cit.) 'obre não co
brança dJS 2 por c ato d exportação esta
belecido n J Alv. 25 Abril 1'1 e exlravio
cm o Rio Grdnde d 1 orte. Rc'. 1. a 31 Ja-

1.6
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neiro 1827. (Colt_ cit.) Ordenou-se nãó dar
di,-erso destino aos dinheiros para sua co~

pra na dita provincia. Provo G Abril 1827.
(Colt. cit.) Mandou-se ás j un las de fazenda
sobrestar na venda ou queima de seus
cavacos e aparas. Res. 1.- 17 Dezemhro
1827. (folt. cit.) C61'le e remessa orde·
nou-se, e como no Rio Grande do Norle.
Provo 2." 2/, Dezemuro 1827. (CoU. cit.)
Provo 2 Abril 1828. (CoU. cit.) Provo 5.'
4 Dezembro 1831. (CDU. ciL) Sobre re
messa ordenada de Pernambuco. Provo
5. - 21, Dez.embro 1827 (CoU. ciL); e da
Bahia Provo 6." dito. (CoU. ciL); foi s/!s
penso o sw cárte e despeza. Lei 15 Dezembl'o
1831, al't. 21, continuando porém e a l'emessa
pam pagnmellto da divida externa alé 24 mil
!Juilltaes. Lei 15 NOl'embl'o 183l, m·t. 16.
Soure qup.irna dclle cm Antuerpia. Av. 1.0
22 Dezembro 1831 (CoU. cit.); e venda em
Londres. Av. 2.° idem. (Colt. cit.) Nas Pl'O
vincias em que se compraI', seu 1'ccebi771cnto,
guarda e embm'!Jlte ficou a CQ1'go das mesas de
consulado e de l·endas. e como. Reg. 3OMaio
1836; art. 60 (CoU. Pl.); não paga dil'eitos
de exportação. Reg. cito Mt. 95. (Colt. cit.)
Zelador de suas matas.- Vid. Madeims.
Ord. 26 Setembro 1836, etc. Providencias
sobre contrabando. Verbo cito Circo 26 ~o

vembro 1836. (V. Ofr. id.) Diversas dispo
sicões - Vid. 111adeiras. Lei 2[13, 30 N 0

Ve~tbl-o 18H, m't. 11, etc. Ord, 10 Agosto
18!l-2, elc. Ord. 24 Outubro 18!!2. Ord.29
Março 18!J3. As embarcações !Jue delle fixe
l'cm contrabando paTa (om do impel'io que
rIlulta pagão. Lei 137, 21 Outttbl'O 18/,3,
art. 27, pm'a Cltja execução. Reg. 363, 20
Junho 18lJ.4. Os feitores dos consulados de·
"em verificar sua qualidade, e porque. Ol'd.
6 Março 1844. (Jorl1. 311.) As lhesournrias
quando o remelterem para Londrt"s devem
enviar ao lhesou 1'0 via dos conhecimen los e
copias dos facturas. Ord. 1.° 3 Janeiro 1845.
As caixas de rendas provinciaes não devem
cobrar dizimo pela sua exportação. Ord.
70, 1 Julho 1845. Declarou-se pOl'que de·
veri ser pago o melhor chamado dourado
~~ PCl'Oambu€o, Alagôas, IIi:, Grande do
Norle,eParahyua. Ord. 20 Nove bro 1865.
(Jom. 332,) Determinou-se como se proce
deria a respeilo de seu cQrle no Rio Grande
do Norte. Ord. BO, 22 Dezembro 18M>.

Nas alfandegas é exnminado e qualificado
pejos feitores. Ord. 11 Fevereiro 18/,6. (JoJ'll.
68.) Embarcação que vier do estrangeiro e
trouxer amostras delle tem applicação do
Reg. das alf:1Ddl'F;flS e não do pão brasiJ.
Av. 10 Julho 18á6. (JOI'n. 222.) Foi revo
ga do o art. 6, da Ord. 11 Jf1neiro 1842, que
marcava gratificação aos feitores encan'e
gados da sua qualificação. Ord. 111, 17
Outubro 18.46. Na Parabyba do Norte orde,
nou-se não se eSlipulasse adianlamtlnto de
dinheiro para o côrte, devendo -se só dá -lo
quando approvada a madeira.- Vid. Ma
deiras. Av. 5 Selembro 18/,8. (COI'. Mel'.
258 )

PÃO (ração de) aos navios da armada.-Vid. Áv.

11 Dezemhl'o 1.8/,9. (Dim·. 8286.)

PÁOS não podem no Rio de Janl'iro os escravos
trazer de dia ou de noile. Edil. 3 Janeiro
1825, § 4. (CoU. Nab.)

PAPA-Vid. Pontifice.

PAPEIS de subditos porlugllezes e britannicos ac
cordou-se não serião arbitrariamente exa
minados e inspeccionados. Tral. 19 Feve
reiro 1810, art. 7. 17 Agosto 1827, art. 5;
de Francezcs, 6 Junho 1826, art. 6. Prus
sianos. 9 Abril 1828" art. 2.

Eslranhou-se a um juiz de fóra a falta de civili
dade escre"endo á mesa do de embargo do
Paço em papel de pequeno formato. Provo
5 Fevereiro 1821. (CoU. Nab.)

quaes serão apresentados em juizo para jns
li II cal' legitimidade de apresamenlo. Alv.
Regim. 30 Dezembro 1822, cap. 2, art. Ú, 5.

(fabrica)-Vid. Faúl·ica. Res. 1.' 12 Junho
182.&, elc.

de marca ordinaria devem ser os em que 0$

empregados escrevem para ser presentes a
S. M. o Imperador pelas secrelarias de es
tado.- Vid. O(ficios. Port. 6 Agosto 1825.

moeda. - Vid. Moeeia. Sua amortizaçào. - Vid.
Cai~a de etc.
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PAPEIS: de marca pequena mandou-se fosse o
e I que se escrevefsem portarias e avisos
nns secretarias d'estado. Av. 12 Agosto
1828.

-judiciaes quaesqu~rquando falfarem em folhas
de aulos. para Sf'f€m recebidos deverilõ ci
ta-las. Prol'. do Regedor, i Março 1830.

seIlados e sello de papeis. - Vid. Sello.

falsos ou falsificados. - Vid. Falsidade. Cod.
Crim. art. 129, e te.

- de credito: sua f~lsificação.-Vid. lIf.oeda. Cod.
Crim. art. 173, etc.

quaes ninguem era obrigado, e quando a
melter nas móllas do correio.-Vid. COTl'úo
geral. Res. 7 Junho 1831, art 5, etc.

-- jodiciaes soa distribuição. - Vid. Distribuição.
Disp. Prol'. art. 26.

- fiduci:trios da narão on do banco: sua fabri
cação ou faJsili~ação.-Vid. Banco. Lei 52,

. 3 Outubro 1833, art. 9.

que necessitarem de fé publica feilos no es
trangf'iro legalisão, e como os comules
do imperio.-Vid. Consules. Reg. j4 Abril
1ti34. art. 79. Reg. ó20, 11 Junho 1847,
art. 220.

- jodiciaes nos correios: qnal o seu p(\rte.-Vid.
C01Teio. Dec. 254.29 l'io'lembro 18'l2, etc.
Dr.c. Ueg. 398, 21 Dezembro 18lJ4, art.
184, 219.

- IMeda emillida para supprir deficit. - Vi d.
Credito. Res. 283, 7 J unbo 1843, art. 4.

- impressos: seu porle no correio. - Vid. Cor
t'l'io. Dec. I~eg. 398, 21 Dezembro 18.44,
art. 185; quando nenhum, art. 198.

de bordo de embarcaçõlls.-Vid. Embarcações.
Circo 64, {) Março 1849; quaes deve o navio

ter, Cod. Com. art. 466,501 a 504; deve e
quando o capitão de navio procurar salvar,
com prefcrencin, em caso de abandono do
navio. Cod. cito art. 508; deve, e como
enlre~nr ao dono ou caixa, finda a viagem,
art. 535.

PAPEIS eLe. perlencentes ao gyro de seu com
mercio devem, e como, e por que tempo
conservar os commerciantes. Cod. Com.
art.10,§ 3.

de credito cujo curso possa ser annotado: seu
preço corrente é regulado pelo resultado
das negociações da praça do commercio.
Con. cito art.33. Dec. H.elí. 806.26 Julho
1851. art. Al, § 6. Dec. 807,808,27,28
Julho 1851; em suas negociações como de
verilõ proceder os corretores para com o
cedente e lomador, art. 5/'; podem ser
objectos de penhor mercantil, art. 273,
277, 387. Dec. 737, 25 Novembro 1850,
arte 12.

moeda elc. podem ser objecto. e como da
compra e venda mercantil. Con. cito arl.
191. Dec. 737,25 Novembro 1850, art. 13.

commerciaes usando da expressão nós ou nosso
estaheJllcem presumpção de sociedade. Cod.
cito 305, § 6.

- A avaria em pnpel não excedendo a 10 por
cenlo do valor se~nro em que CflSO é a cargo
do segurador. Cod. cil. art. 711, SI 8.

de commercianle fallido: aberla a qnebra
como a respeilo delles $e deve proceder.
Cod. cit. art. 809 a 818. 833, 845, 859.
Dec. 738, 25 Novembro 1850. art. 31 §
7; 1.45, 1lJô, § 3; 150, 158, 16/', § J, 3, h.

decommercianle a que exame seriío subjeitos.
em caso de requerer-se moraLoria. Cod.
cito arl. 899, 900.

de credito dI) ~overno: as queslões sobre elles
são jlllgadas pelo Cod. Com. Cod. cil, liL.
uno art. 19, 1; nos commerciaes endos
sados não é necessúia cúnciliaçâo. art. 23.
Dec. 737. 26 Novembro 1850, art. 23,
S1,2, 3.
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PAPEIS: alguns com r:Jspadul'as se devem enviar
, á ~ecl'elaria da guerra pelas reparlições das

profincias ~ubj' ilas a eUa. Circo 30 Setem
bro 1850. (Dicll". 8531.)

- das embarcações apprebendidas com Afri
canos: como a re pilo deUc se procederá.
- Vid. Dec. Rrg. 708, 1/, Olllubl'O 1850,
art. 2, 4, 9, 30, 33, § l~.

de credito servem para segnrar-sa o juro Das
execuções de :Jcções renes commerciaes para
ler lo"'ar opposição de embargo-o Dec. 737,
25 Novembro 1858, art. 570.

Cumpl'a-.e nos que o devão ler poráõ os presi
denle dos tribunnes de commercio. Dec.
738,25 Novembro 1850, art. 31, § 3.

Sobre despacho de resmas de papel. Ord. 131.,
10 Abril 1851.

- de afficio vago de corretor: sua arrecadação.
Dec. Rel?:' 806,26 .Julho 1851, 3rt. 1.2. Dec.
807, 808 , 27 e 28 dilo. '

quaes são ulljeilos ás correiçães dos juizes de
direilo, e como. Dec. R<'g'. 83lJ, 2 Outubro
1851, art. 27 a 30, 49, § 1.

em linll:ua estrangeira para s rem presenles
em juizo commercial serão Iraduzidos no
Rio de Janeiro pelos íntrrpreles da praça.
-Vid. Dec. Reg. 863, 17 NOl'Cmbl'o 1851,
al't. 10, § 1.

PAQUETES ioglezes entre o Rio de Janeiro e In
glaterra accordon-se fossem estabelpçidos
sobre as bases de U de Setembro d 1808.
Trat. 1.0 19 Fevereiro 1810, art. 8. Trai.
2.° dito, art. 13 ..:.....-Vid. Embm'coções mer
cantes. -Con'cio gc,·ol. (oov. 19 FevE:reiro
1810, etc.; accordoll-se sua conlinuação
com o privilegio de navios do Rei. Trat.
17 Agosto 1827, art. 16; prisões de seus
marinbeiros e passageiros communicão-se
ao respeclivo agente. Circo 14 Setembro
18.~3; como são suhjeilos ás inspecções de
sande. - Vid. Inspecção. Oec. 268, 29Janeiro
1843, art. 31.

PAQUETES francczes accordou-se scriúo cslnbe
lecidos pOl' coO\'cnção especial. Trat. 6
Junho ltl26 , arl. 2.&. Estabelecimcnl,) de
sua linha convencionou-se. Conv. '16 De·
zembro 181&3 (Jom. Suppl. 175 ele 1 ú6);
commuo. por Cit·c. 6 NOlembro 18.&4,.
(JOI'll. 311.)

- -nacionaes deslinados a correios ll13l'itimos.
Vid. Correío gr'·(ll. Df~e. nego 5lVhrço 1829,
arl. 3[1, 99 a J ;38. ele. Por elles e rernf'llião
as 1.·' vias d(Js I,m ios ao ~overno. Orf. Circo
27 Maio 1829 (llld. Alb. Paqll te"); soure
.conducção d . réos.-Vill. Embal'cações mel'
call1f's. Circo 7 Jaueiro 18;~0. De,em ter a
seo bord o rl'gnJaOJ 'olo dos corl'eio . Port.
1.. 30ezcmbro 130. (Coil. Nab.) Sua par
tida.-Vid. Con"rio.-E'lIbll1'COf5t·s. Orf. 9
Dezemhro 1830-. Sua in peeçno. - Vid. COl'
"('ioe embm"caçõr.<. Av. 1.°22 Setembro 18;31,
elc.; fOI'úo oe Ji,-ados da repartição ela 1I1a
rioua e uuidos á do imp l'io. Av. h.o dilo.
(Coll. iVab.) Sua escl·ipluraçào de fr 'les,
pa:"ag iro e porles de carlas. Av. ó.odil
(CoU. cit.); waiorias conc ·diclas e sul dos
.()e seus command<lules comI) sel'ião pa~os.

Av. 10.° 17 Outubro 183J. (CDU. cil.) Ás
d spezas dos pa«(lIclcs <'I)] oulras provincias
abonão-se-Ihes pela inteoJ"lIcia da arioha.
Av. 5 Julho 1832 (lll'pel't. Cunh. MuI. Pa
queles n. o 8); em pregos de moços a seu
hordo para apreoderem a nal'e~ação de ca
bOlag:em, coubccÍm nlo da cl)~la e sondas.
- rido Naregafão. Res. 11 J llllJo 18;~:l; para
elte se 1111meáriio ag'olc-. Av. 15 ,Julho
1b33 j Ol'Jf.IlOll-Se ~lIe a. divisão cio norte
tivesse h. Lei 58 , 8 OutlLb,'o 18:t~, m·l. 6, S
11; ordenoll- e dimin lição, e c. mo na S\Hl

lolacão. Av. 20 Selembro 1834; seus COID~

man'dantes não manda vão d:ll' ti \"ela sem
ler recebidu as malas do correio. Av. 1 Sc
t>mbro 1835; ordenou-se que SI'US cnOl
mandantes quaud l / se recolhessem de qual.
quer commissão declara -sem a Tazão da
demora tida em cada porlo. além da que
lhes é prescripla pelo Bcg. 5 l\larço e Tost.
H Maio 1826. Av. 18 Julho 1836; drspeza
com ba,'cos qlle como taes sel"vissl'?n aut01-i·
sou-se. Lei 70, 22 OUtUbl'O 183G, m-t. 5,
§ 7; a seu bordo mandou-se não admiUir
trocas de comulissal'ios escrivães, 011 oulras
pessoas encarregadas de generos da fazenda
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publi 3, excepto o ca o do art. 5 cap. 3 Reg.
Provo Av. 24 Oulubro 1836; preços de pas
sagem allerárão· e. Av. 24Dezembro 1835.
Os objeclos da f<lzenda a scu bOI'do a quem
serão encarregados, quando não houver pra
licanles da contadoria da marinha. Av. 13
Julho 1837. Suas despezas perlencem ao
minislel'ío da marinha. Onl. 31 Agosto
1837; o 1·eg. cito ó Março 1829, sobre pas- .
sagch'os, frete e encommmdas está em vigO/'.
Dec. RI'g. 398, 2ft Dezemb1'0 18M., m't. 281;
seus cornmandcmtes qlte 1'ccibos das malas, etc.
devem nos correios eutl'ega1', art. 21,6.

PA.QUETES de vapor susceptiveis d navccyação á
rclla.-ViJ. Companhias. PI. 15 Julbo1833.

por vapor foi autol'isado o governo a conlrac
tar.-Vid. Contpanltia. Res. 47, :15 Outubro
~l83u, elc.; aulorisou-se elevação de consigo
nacrlO caso se não reali asse o conll'acto
feilo. Lei 16á, 26 Setemhl'o 18hO, art. 2, ~
16. Dil'er as outras disposiçães.- Vid. Sap
plemento. - Companhia. Lei 514, 28 Outubro
18li '. art. 26, ele. -JYav('goçí.i.o. Lei 514,
23 OUlubro 18118, art. 13, elc.; melho
ramentos se propuzerâo para celeridade
das viagens no Av. 5 Fevereiro 1852. (Diar.
81>15.) Revogou-se o Av. 5 Outubro 18!t!J,
e mandou-se, e como, abonar pas al;ens
ás pessoa da reparli<;ào da ma rinlia, e
ql1aes. Ay. 6 Abril 185ft. (Dia, .. 12h.)

nu côde COOlO sel'úã vi 'ilndn na rmlt'ada e
sahida. Ar. Reg. 223, 6 Setembro 1849,
ar\. 2. § 1: 3 , 4.

de vapor enlre o Brasil e Gl'âu Bretanha roi o
gO\ roo aulorisado a isentar, e como de ano

oragem oulros direitos. Res. 591, 13 Se
Lem!JI'o 1850; declal'árão-se quaes as isenções
concedidus. Circo 31 Outubro 1850. (Dia,'.
854/") Declarou-se estar assignado ajusle
enlre o governo imperial e bl'itannico con
cedendo isenção a laes paquetes, bem como
que nenhum porle se receberá nos correios
dos dous paizes pelos jornaes e gazetas. Av.
200, 11 ovembro 1850. Mandou-se exe
cutar o novo accoruo addicional de 14. de
Oulubro p. p. para regularisul' o serviço das
mulas h·anSpOl'ladas. Av. 97,10 Março 1851.

O que se deve praticar com elles a respeil
dos volumes que ll'atem os da Europa, e
seguem nos da linha de Montevidéo. Ord~

101, 14 Março 1.851. Ordenou-se revogação
do Av. 25 Fevereiro e que a. fortalezas da
barra nào oppozessem embaraço algum á
saltida dos paquetes. Av• .1.7 Março 185 •
(Diar. 8657.)

PAQUETES: sobre ellcs nào corre a companhia
de seguros marilimos Nova Permanente
maior risco que o de 8 por cenlo. Dec.
Eslat. 779, Hi Abril 185l, art. 19; e de
7 1/2 a Recuperado1'a. Dec. Est. 791, 30
Maio 1851, art. 7; e a Fidelidade não mais
de 10 por cento. Dec. Est:tt. 1060, 3 No
"embro 1852, art. 20, § 2.

PARADAS 0(1 correios de finas para a côrte.
Vid. CorTeio geral. 2 Porto 17 Abril 1822y

etc.

Os guardas nacionaes podem ir a certas. •
2 Janeiro 183!J. (Repert. Cunh.. Mat. Parad
n.O 3.)

PA.RAPHER AES: taes bens pôde a mulher casaéla
c mmerciante obrigar, hypotbccar, e alhear
validamente, e como. Coà. Com. art. 27;

nelles, e quando é ella credora de domínio"
e como graduada, art. 874, S6. Dec. 737
25 o'VelD,bro 1850, art. 620, S6. Dec. 738,
da mesma data, art.. 58, § 2; 59.

PARCELLAS. quando por excepção é o credor
obrigado a receber o seu pagamento em
parcellas. Cod. Com. 3rt.. 431.

PARCERIA maritima em navio como se regula.
Cod. Com. art. h85 a h95.

de capil.ão de navio a Incro commnm sobre a
carga ou no navio que obrigações importa
ao mesmo capilão. Cod. cil. art. 52&. 537.

PARDOS.- Vid. H omellS e referidos.

PARECER do juiz commis~ario commercial sobre
quebra como será dado. Cod. Com. art.
819, 900; da commissão de verificação e
curador .fiscal, art. 8ll5, 846. Dec. 738,
25 Novembr o 1.850, art. 122, :136.
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PARENTES entre qO:les póde ter Jogar a renuncia
de serviços remuneraveís.-Vid. Ãfins. Res.
12 Setembro 1817 etc.

- do ref!ular secolarisado chamados pela lei a
sncceder exislindo, excluem-no de succeder
ob íntestato, § 2; são porém succedidos, ab
intestalo por elles segundo a vocação da lei,
S A; cum os re~ulares lrasladados para
ordem militar segue-se o disposto no §
2 sopra. Lei Consto Porlo de 19 Novem
bro 1821, mando observar pela Lei 20 Ou
tubro 1823, art. 2.

- O mais chegado do Imperador, e com que
condições é rel/.enle do imperio duranle
miDoridade. Consto art. 122, 123. Lei 14
Junho 1831, art. 1. Lei 16.0 12 Agoslo
1834, art. 26.

- e quaes senadores do senador accusado não
podem Sf'r seus juízes. Lei 15 Outubro 1827,
art. 32, S 1.

- até o lJ. o ~ráo não servem juntamente em ca
mara municip:d, confurmeO. liv.1, lit. 67.
Av. 1 Selembro 1828, decl. por Av. 6 No
vembro 1833. Av. 174, ll& Dezembro i8l&7.

- alé o 2.0 do réo ou promotor não podem func
cíonar no jury contra guardas mnnícipaes
p~rm:Jnentesda córle. - Vid; Guurdas. Dec.
22 OUlubro 1831, art. 21.

do enforcado podem fazê-lo sepulLar, e como.
Cod. Crim. art. 42.

- da dellorada em ~rão que não admilta dis-'
pell!':!, sendo anlores do cip!icto, como serâó
punidos. CoJ. cito arl. 211.

cons:mgnineos ou auns :lIé 2. o gráo d'e aJ"'oma. ~

d:ls p'lrles, amos, Hnhores, lulores ou cu-
radurt's nilo podp,m ser j l1il.e~ dpsles. Cod. PI'.
art. 61. Dcc. Reg. 120, 31 Janeiro 18.&2,
art. 2A7.

- testemnnhas devpm declarar o parentesco com
as partes. Cnd. Pr. arl. 86: a lé 2. o grão
nilo podem ser lpslemunbas no crime.
Cod. Pr. art. 89 ido no commerciaJ. Cod.
Com. art. 176, 177.

PARENTES: alé 2. 0 gráo inclusive conforme o
direilo canonico, e outros f6ra qnanLo
pa~arãõ de sello de her:mças e le~ndos.

Vid. Taxa. Inslr. 1l& Novembro 1833, art.
24,25. Reg. .&10, 4 Jucho 18.&5, art. 6, S2.

- A lei de eleições não reconhece nos membros
das mesas parocbiaes suspensão le~al fun
dada em pnrentesco com os volantes. Av.
13t, 31 Outubro 18á8, § 2; refer. pelo de
8 Oulubro 1853. (Diar. 9.& de 18óli..)

- Duvicia sobre a Ord. liv. 4, liL 92, com a Lei
463, 2 Sp,lembro 1847, solveo-se. Av. 180.
13 Julho 18M>.

quaes consliluem família do colono militar.
Vid. Família. Dec. Reg. 662, 22 Dezembro
1849.

dentro do 2. o gráo de affinidade não podem
servir conjnnclamenle DO mesmo tribunal
de commercio. Cod. Com. til. uno art. 6.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 86, S 3.

- Mulheres parentas de soldados ou paisanos
dos fll'esidios Leopoldina. Sanla Is~beJ e á
mar~em do Aragua)'a em GOY:lZ em que
poderáõ ser occupadas. - Vid. Dcc. Reg.
750, 2 Janei1'o 1851, at'l. 58, 69.

legilimos de' sQcios da com.panhia de seguros
Nova Plwmanenle em que cusos traspassão
as acções va~as. Dec. Esta lo 779. 15 Abril
1851, art. 12, 13; idem com as da Pideli
dade. Dec. Eslat. '1060, 3 Novembro 1852,
art, 1.3, 14.

de eslranp;eiro fallecido no imperio para veri
ficar-se nilo sprem suhJei los á laxa deve o
consul moslrar qual o grão de pllrl"otesco
enlre o fal/pcI 10.e herdeiro. - V-j.d. Taxa.
Dec. Reg. 855, 8 Novembro 1851, art. 3 ,
4,7.

- Juiz não p6de servir com' emprep;Ados seus
parenles. Av. 13 De7.embro 1853. (Diar.
345.)
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PARLAMENTAR. - Vid. Port. 1." ·12 Selemb,'o
1823. (CoU. Nab.)

PAROBA.-Vid. 1J'ladeÍl'os.

PAROCHIA uma privaliva para os criados da casa
e família real no Rio de Janeiro, e como.
Ak 15 Junho 1808, § 8; que individuos
ordenou-se ficassem a ella pertencendo e
subjeitos ao seu cura. - Vid. Cap~Uas. Off.
19 Oulubro 1810.

f- de Nossa Sen1l0l'a do Amparo do Brejo Sal
~ado foi desmembrada do julgado da de S.
Romão e erecLa julgad/)o Av. 1.° 2. 0 12 No
vembro 181ft (CoU. Nab.); da Bahia man
dou-se sem embargo do Alv. 10 Junho 1727
que tivessem para guisamenlo a quantia
posleriormente ordenada. Provo 21 Janeiro
1815. (CoU. Nab.) A' flltll1'a en'cção de uma
'I1a BI/scada das Gal'oupas em Santa Cat/la
"ina attelldelt-se. e como. Dee. 18 Outub,'o
1817. (CoU. Nab.) Para reparo e decencia
da capella mór da da villa de Cayrú conce
dêl'ào-se a pedido do viga rio 1:600,zt>. Provo
~O Março 1818. (CoU. Nab.) Para nova
construcção da de S. João da Lagôa. - Vid.

.F ab,·ica. Res. 20 Agosto 1825. A de S. João
Baplista de No\'a Friburgo creou-se,.e como.
Dac. 3 Janeiro 1820, annex. á Porto 10
Junho 1824. (CoU. Nab.,) Despe7.a com a
capellá mór e ornamento da de Nossa Se
nhora do Ro ario de 1Lapemel'im no Mara
nUrlO. Provo 7 Dezembro 18'2.0. (CoU. cit.)
Parame'nlos necessarios a algumas no Ceará
providenciou-se rossein, e como prompli
fi ados. Provo 18 Novembro 1822.' (Coll.
Nab.) Os diplomas para erecçüo de novas
que se creassem e quaesquer ordens e dili
gencias anteriores pax:a esse fim' mandou-se
fossem gl'aluilas em todas as repartições.
Port. 11 Dezembro 1822. (CoU. cit.) ,Em
cada uma das de S. Paulo permiltio-se um
esmoller para as obras pias da santa casa
dispensado de todo o serviço militar. Porto
2." 20 Abril 1824. (CoU. Nab.) Como paro
chias serv~m as capellas filiaes quando
aqllellas estão impedidas por qualquer mo
tivo. Provo 28 Julho 1824. Nellas que logar
compelia aos commandaoLes, militares e
camaras.-Vid. Porto 2." 10 De%em'bro 1824.

PAROCHIA.

(CoU. Nab.) Para concerto da eapella mór
da da Ilha cio Governador providencias. Res.
2 Março 1825 (CoU. cit.); povos vizinhos á
aldêa de SanLa Anna do Rio da!' Velhas fi·
cárão pertencendo a esLa fregueúa, e des
membrados da do Arachá, e porque. Res.
3." 5 Maio 1825 (Coll. cit.); mandou-se ex
pedir titulo de nova demarcação entre as de
Queluz e ltaberaoa em Minas. Res. 17 Maio
1825. (CoU. cit.) Sobre compra de terreno
para levantar-se a igreja da freguezia de
Taluhy.-Vid. P,·ov. 2." 1 Fevereiro 1826.
(CoU. Nab.) Thl1l'ibulo, naveta de prata e
ouro mandou se dar á freguezia da SS. Trin·
dade de Macacú. Res. 2. li. 6 Abril 1826.
(Coll Nab.) Sobre sua translação. - Vid.
Beneficio. Res. 1L Maio 1826. Obra da fre
guezia de S. ChrisLovão em Sergipe orde
nou-se, e como. Res. 13 Julho 1.826. (CoU.
Nab.) A quem pertence edificar, repa rar
~ paramentar os templos parochiaes; é
desnecessario que as pal'ochias sejão col
Iadas. Res. 2. 3 23 Setembro 1826 (CoU.
Nab.); mandou-se, ecomo auxiliar as obras
da de S. Pedro do Rio Fundo na Bahia.
Provo 3.' 24 Janeiro 1827. (CDU. Nab.) As
vagas no Pará como se mandou prover
pondo a concurso. Res. 4. 3 17 Dezembro
1827. (CoU. cit.) Sobre ~oncerto da igreja
da de Linhares. Res. La 2 Março 1828.
(CoU. cit.) Da provincia de Pernamouco
v3gas mandou-se pôr a concurso na côrte,
por o Dão terem [eill) o cabido e bispo. Res.
2 J nnho 1828. (CoU. cit.) Subre erecção de
capellas e iunovações e desmembrações de
parochias illegalmente feitas por vigario
geral do Rio Grande do Sul. Res. 3 Outubro
1828. (CoU, Nub.) Divisas das de llam-oy,
ltaborahy, e S. Gonçalo mandou-se propôr.
Av. 3. 0 1.9 Novembro 1831. (CoU. Nab.)
Creou:se a de S. Raymundo Nonnato em
Piàuhy. Res. ti Julho 1832, art. 7. A ellas
forão elevados diversos curatos em MiDas
Geraes, e fizerào-se divisões e anDexação e

. trasladação de oulras. Res. 1lJ Julho 1832.
Foi elevada a capella de Tahim na fron
teira de S. Pedro do Sul. Res. 26 Julho
1832. Creon-se a de S. Ben lo e Agua Choca
em S. Paulo. Res. da mesmadala. Àpprovou
se a divisão da de Nossa Senhora Madre de
Deosde PorloAlegreem3.-Res. 21 Outubro
1.832. (CoU. Typ. Nac.) A do SS. em Santa
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Calharina creou-se. Res. 21. 0 12 Agosto
1833; e a de S. João de Tmaruhy na mesma
pl'oviocia. Res. n. 0 •••• 23 Agosto 1833. De
Nossa Senhora da Penha de Jaragná em
Goyaz eri!!io-se. Iles. 67, 17 Outubro i833.
Sello de seus livros.- Vid. SeLLo. ln tr. lli.
Novembro 1833, art. 2,3; approvou-se niio
ser sanccionada lei provincial do Mar~nhão

que decretára criação de uma. v. 146, 2
OULubro 1.850; quacs se devüo considerar !}cr
dadetTas parochias pam neltas Itw'cr eleições.
,-Vid. Eleições e mais. Av. 9':,8 Março 1851.
Av. 260, 18 'ovembro 18M!. Dividiriio-se
as freguezias da côrle em diverso:; dislriclos
para in pecção do ensino primario e secun
d~rio. Dec. 1402, 17 Ju ho 1854.. (Dia1'~

182.) - ido Âmol'tísaçãO. -Fuguezias. 
Igl·{ias.

ARoenOS da Bahia: concedeu-se-Ihes de coo
grua '200;rp rs., para guisamenlo '2:>rU>920
rs., e a coadjlltol'25.Jí; rs. Provo 31 Outubro
1809 (Coil. Nab.); na BaLia, Pernambuco,
Pará, Parabyba e Ceará mandou-se apezar
da dila provisão seguir a pratica anterior.
Provo 22 Dezembro 1809 (CoU. cit.); sobl'e
apposiçãl>. - Yid. BclU'/icios. Prov, 2á Março
1810, ele.; sobre aceitacão de desistencia
verbo cito Provo '21 Julb~ iStO, elc.; nà~
podem ser obrigados a conre sar militares
sem qne lhe paguem a conhecença, sC... llnclo
Av.2{, larço 17.&1, 17 e 19 Oulubm 1810.
(Heper'[. Cunho ,JJato Parocho); da capella
imperiaL- id. CapeLla. OIT. 19 OuLubro
18tO; sobre pagamentos diversos ao da
fabl'ica da POIVOfll. - Vid . .ri rsenal do exe,'
cito. Res. 2. 1S Março 1812. - Fabrica,
etc. Dec. 17 Outubro 1817. Sohre falsa e
ca!umninsa conta dada paI' caUJara conh'a
um providenciou-se, e como. Provo i7l\1MCO
1.813. (CDU. Nab.) Sobre excommunhão fl;l
rnina,q~ pelo da' ilJa (luva do Princip .-Vid.
E:rcammunhiío. Provo 20 Junbo 1~1!J. Man.
d(~u-se pa~af aos encommendados por in
teIro as congrll~ vencida dI) lempo que
havião servido anles de se collarem, e por
que., Res. _9 Dezembro 181h. (CDU. Nab.) Os
da CIdade do Rio de Jnneil'o encarr'prrárão
se de arrecadar imposição para exp~slos,
e qual. - Vid. Expostos. Carl. Reg. 1.. 14
Dez~mbro 1815. Sua apresentação, e como.
-Vld. ~presentação. Dec. 16 Agosto 1817.

PAROCHOS

- Benrficios. Provo 30 Agosto 1817; ao da
villa da Campanha em Minas declarou· se
assistir direilo dn defenrlf'I' suas reguli:ls
parochiaes. Av. 2/, Julho 1818. Ordenou· e
que :l todos suas congruas, guisalllenlos
e coadjutores fo sem pa~os pelas junta~

de fazenda, e porque. Provo 2 Janeiro
1819. (CoU. Nab.) Prejuizo dos direilos
pal'ochiaes rp. ai ou·se na creação do cem~

terill e oralorio na raz nda do M07'ro Qnet
modo para c( lonus ~uis'o .-Vit!o Prol'. 13
Jalho Pet. e Disp, 30 OlLtubl'o 18 L9. Cart.
5 Abril 1820, annex. à POI't. 10 Jl1oho 1824.
(CDU. Nab.) Mandon-se que a m sa da C0':ls..,
ciencia consullasse sempre com c[ello
sobre o merecimento dos opposiLores a
qualquer ig;reja. Av. 11 A~oslO 1819. (CoU.
l\'ub.) Man~lol1-se que a junta d fazenda
de S. Paulo pagas. e as con~ruas aos .d?
seu Lerrilorio embora pertencenles as d1l1
sas á de Minas. Prov, 13 Oulllbro 1.8 L9
e a annpx. Re~. 3." 18 Novembro 1821,.
(CoU. Nab.) Sobre como recebeL'illo as
eamaras em festividades. - Vi J. Camaras.
Provo 2 Marco 1820 ele. Aos do bispado
do Pará ainda de igrejas de lnuios ele·
vou-~e CQngrua e d lH;e ajuda de cu.;to.
Dec. G Abril 1820 (CoU. Nab.); ampliado
e com pensão, e qual ao de N lva FribuL'g .
Dec. 1.° 3 Junho 1820. (Coll. cit.) Dec. 27
Fever iro 1822. (CoU. cit.) E lraouoll-se ao
de Sobral no Cear' haver em dc~:ao de
~raças. invectivado o oll\id r. Prov. 5 Abril
1821. (CoU. cit.) APP"ovoll-se e porqne pap:a
llll'Oto de g'uisamelllo ao de Nos'a Srnuora
da. Merr.ês de Jaicoz em Pialluy, PI'OV. 3
Julho 1i):?'L. (CoU. cil.) O de S. Pedro .\Iar
tyr em P 'rnaUlbllco flli dispensado de P"1I:al'
a p nsãn annuul para a capdla imperial.
Prov, "lá Dezembro 18:?1 (CoU. cit.); que
cmolulD(>ntos par, fesli;idade' perceberião,
e quaes seus henez s d c1arou-se aos de S.
João (fEl Hei e S. Jo,;é fi \Iillas Gel'nes.
-Vid. Provo 27 Fevereiro 1822 (CDU. cit.);
nugmenlo de con~rlJo ao da viII" da Forla
]e7.a no Ce Irá malldou·:;e p:lgar. Provo 10
Julho 1822. (CoU. cit.) Peranle ellcs e as
callJaras providenciou-se reunissem-se os
povos para declar'ações do que deres em de
di7.imos em S. Pdro do Sul.-Vid. Res. 2. a

9 Outubro 1822 (CoU. Nab.); m<'lndon-s , e
porque em Minas pagaI' congrua por inteiro
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aos E"ncommendados. Res. 20 Novembro
:1822, annex. á Res. 23 Abril 1825 (CoU.
cit.); declaro appl. aos demais bispados
pela éit. Res. 23 Abril 1825. (CoU. cit.) Res.
2.· 31 Maio 1825. {CoU. cit.) - Vid. Res. 2.·
8 Feve"ei,'o 1828 (CoU. cit.); quando podem
ser dispensados de l'esidencia.-Vid. Bene.
ficios. Prov. 1.. 12 Dezembro 1822; sobre
excommunhão fulminada pelo de Sacra
Familia em Cabo Frio. - Vid. EXC0711711ll

nhão. Pori. 28 Janeiro 1.823, etc.; provi
denciou-se sobre desobediencia de freguezes
ao de Congonhas do Campo, a quem bavião
fechado a porta principal da i/!:reja remet
ten do a chave ao bispo.-Vid. Porto 21
,11oio 1823, annex. áP01-t.1.· 26 Agosto
1825. (CoU. Nab.) Sobre bunqueta.-Vid.
Bangueta. Provo 3.· 23 Dezemhro 1823. Ao
de colonos allemães permillio-~e exercer as
funcções de seu mioislerio, e como. PorI.
22 Janeiro 182h (CoU. Nab.); em suas apre
senLações se mandou como proceder.-Vid.
Apresr!lltação. Res. 7 Fevereiro 1824, ele.
nes. 9 Novembro 182h, etc.; que obriga
ções tem em eleiçõe..- Vid. Eleições. mstr.
26 Março 1824. Cap. 1, S5,6; Cap. 2, § 1,
3, 5. Cap. 3, S6. Av. 3. 0 29 Janeiro 1829.
Res. 11 Setembro 1830, art. 8. Dec. Instr.
157, h Maio 1842, art. 1, 5, 12 a 16. Av.
8 Julho 1842. Lei 387, 1.9 Agosto 1846,
20,31, 42,46,.§1; 58, f::h. Av.80ulubro

. :i 8t3. Av. 56, 22 Março 1847. Av. 82, 23
Abril 1847, S 8. Av. 84, 27 Abril 1847, S
2, 3. Av. 109,10 Agosto 1847. Av. 25. 0 14
Fevereiro 1848. Av. 97, 22 Agosto 1848,
etc. Av. 99, 25 Agosto 1848. Av. 160,11
Dezembro 1848. .Av. 118, 2 Maio 1849. Ao
de Nova Friburgo, e ao de colonos aJIe
mães mandou-se recommendar se abstives
sem de proselytismos religiosos. Porto 10
Junho 182! (CoU. Nab.); e se contivessem
Das suas funcções, inspirando paz enlre suas
ovelbas. Porto 2.· 18 .A gosto 1.824. (CoU.
cit.) Mandou-se não pagar congruas aos de
Minas Geraes, sem se arrecadarem as quotas
P:lfól. a capel1a imperial conforme o Alv. 28
Junho. Prov.1." 9 Julho 1824. (CoU. cit.)
Gratificação, e qual ao de colonos allemães
em Nova Friburgo. Por lo 19 Julho 1.824
(Coil. cit.); quando fonccionão nas capeDas
filiaes. Provo 28 Julho 1.82~. Sobre posse a
um que o povo repellira.- Vid. Beneficio.

IV

PAROCHOS

Res. 5."16 Dezembro 182~. Sobre nomea
ção deDes, e provimento pOl' transacção.
Vid. verh. cito nes. 2.· 3." 22 Janeiro 1825.
Ordinaria para canôas e cavalgaduras ao aa
Ilha Gnmde. Res. 25 Janeiro 1825 (Coll.
Nab.); que procedimento se ordenou a
respeito de um contra o qual seus fre
guezes se mostravão exacerbados. Res. 10
Fevereiro 1825. (Coil. cit.) SoLre chacara
dada de arrendamento para rcsidencia do
coadjutor da freguezia de S. João da Lagôa,
capellão da fahrica da polvora. - Vid. Res.
22 Fevereiro 1825. (Coil. cit.) O da do
Ouro Preto ordenou-se presidisse ás acções
de graças por motivos publicas e festivi
dades imperiaes na igreja da ordem 3.
do Carmo. - Vid. Pruo. 5 1l1m-co 1825
(CDU. cit.); mandou-se cessar co~o abn
si o o pagamenlo de ao dias de serviço
pelos Indios ao parocho de Simbres por
motivo de desohriga. P<.rt. 1." 23 MarçD
1825. (CoU. cit.) Para apresentação que
aUeslacões são ou não necessarias.- Vúl.
Apresrdltação. Res. A Abrilt825 etc. Des
altendeu-se religioso franciscano pedindo
ser provido em expect:!tiva de parocho
por se con ervar lig-ado ao claostro.-Vicl
Res. 2." 6 Alaio 1825. (CDU. Nab.) Consultas
para provimento como serão levadas.-Ylil.
Beneficio. Porto 1.'" 6 Maio 1825. Pagamenl
da pensão para capella imperial de quanao
é devida.-Vid. verbo cito Res. 1 Setemhr
1825. Conta-se da data da posse e não .aa
da carla de apresentação. Provo 1 Oníuhl'Cl)
1825. (CoU. Nab.) Sobre postulação e fu
.tura successão.-Vid. ApreJrntação. Res. 1.
2." 19 Janeiro 1826; sobre nomeação de
.um emigrado do claustro. fTerb. cito Res.~
Janeiro 1826. De S. Miguel de Gequitinho
nha mandoo-se collar, independente de
concurso, e porque. Res.1.· 1.3 Ábril1826.
(Coil. Nab.) Sohrepermnla.-Vid. Apresen
tação. Res. 1.a 18 Maio 1826. Sobre apo
sentadoria pedida. - Vid. Benefici()s. Res.
2.· 18 Maio 1826. Ordenou-se que o de S.
Pedro do Rio Fundo na Bahia pagasse só
.certa pensão para a capella imperial. Prov..
1 Julho 1826. (CoU. Nab.) Sobre conve
.nieneia de serem pagos de suas congruas,
e necessidade de que tenhão coadjulores
conforme a Carl. Reg. 23 Novembro 1608.
Res. 2." 23 Setembro 1826. (CoU. Nab.)

17
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A ord't>m em que vierem na proposta não
determina escolha. - Vide ..4presrntação.
Res. 2." 22 o~embl'o 18~6. Ao de S. Pedro
do Rio Fondo na B;thia se mandou abonar
paramentos e ajoda de custo, e como. Provo
3.· 2~ Janeiro 1827. (CoU. Nub) Religiosos
podem ser opposilores aos heneficios de
ordens.-Vid. Beneficios. Res. 7." 31 Ja
neiro 1827. So-bre petição de coadjuLoria
perpetua e futura successão. Res. 1." "27
}'evel'eiro 1827. (CoU. Nab.) Re.. 2." 12Se
tembro 1827. «('oU. cit.) Res. 30 Outubro
1827. (ColL cit.) Res. 7.a 7 Dezembro 182'7.
(Coll. cit.) Ão do Assú da Torre d'Avila
augmentou-se congrua. Provo 26 Maio 1827.
(CoU. cit.) A. respeilo de pagame·nlo de COD

grna pedida P0l' parocho que viera á côrte
com licença do prelado. e não im?Crial.-

ido 81'S. 6 Junho 1827. (Coil. cit.) OrJioaria
para ca\'algadUl'a negon-se ao da fregnezia
de S. Miguel. Res. 2." 2 Julho 1827. (r.oll.
cit.) Sobre permnta solicitada por dous.
Res. 1." 12 Setembro 1827. (CoU. cit.)
Sobre o da freguezia de Ilambé em Per
nambuco.-Vid. ÁprfScntação. Res. 1. 3 27
Setembro 1827; um que se qu~ixou de
haver sido espoliado de seu bene6cio man
dou-se moslrar livre de culpa, servindo no
enLretanto um encommendado em seu 10
gare Res. 30 Outubro 1827. (CoU. Nab.)
COTTUJ procederáõ nos casamentos. - Vide
Casamentos. Res. 3 Novembro i827 , etc.;
um mandou-se fosse pago de congrua devida
de tempo :lnterior á sua pri~ão, e do em
que não residil.'a. c porque. Res. 9." 4 De
%embro 1827. (Cott. Nab.) Permuta conce
deli-se, e porque.-Vid. Beneficios. Res. 2
Janeiro 1828. Congruas dos que fôrem se
nadores 011 deputado!' á asseml.léa geral.
Vide Deputados. Res. 1." 22 Fevereiro 182S.
ele. Res. i."- 25 Fevereiro 1829. (CoU. iVab.)
Sobre reparo da casa de residencia da de
Linhares. Res. :1." 2 Março 1828. (Coil.
Nab.) Sobre apresentação de um com pre~

teriçã'l de oulro doutor em theologia.-Vid.
Llpresentaçãq. Res. 3.a 21 Abril 1828. O de
Nossa Senhora da Escada. contra quem hou
vera queixa, foi mandado sahir de sua pa
rocwa até mostrar-se livre do crime impu
tado. Res. 3."- 22 Maio 1828. (CoU. Nab.)
Emolumentos de casamentos. - ido Casa
mento. Re$. 28 Julho 1828. Imposição de
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pensão para capella impet·ial. - Vid_ Capella.
Lei 22 SetembJ-o 1828. m·l. 2. § 8. Decla
rou-se dever ser ouvido para erecção de
capellas. Res. 3 Oulubro 1828. (CoU. Nab.)
O que lhes cumpre fazer em casamentos.
Vide Casamento. Provo 2.8 6 Outubro 1.828.
elc. Suas conhecellças.-Vid. COllfissão.
COllhecenças; não podem ser juizes de paz.
Rl's. 18 Setembro 1829. Av. 109 • tO Agosto
18/,7. Av. 99, 25 Agosto 1848. Clerigos
estrangeiros nã/) podem ser.-Vid. Estran
gei1"Os. Av. 3 Agosto 1830 etc. R nllncia a
um aceilon-se. e porque. Av. 20 Agosto
1830. (CoU. Nab.); não podem ser jrtradas.
- Vid. J uI·aelos. Lei 20 Setemb,'o 1~30. art.
16 Cod. P"OC. arte 23, etc. Seu commcrcio.
-Vide COlllmcrcio. Cod. C,·im. aI·t. lh8. etc.
São pUDidos civil e canonicamente.-Vid.
Bispo. Av. 1.°9 h. o 15.0 16. 0 28 elc. Julho
i831. Av. 3.° 17 Agosto 1831. (Coil. Nab.)
CODtrao de Maricá mandou o governo proce
der canonicamenLe por pravari('açóe com
mellidas DO seu ministerio. Av. A. a 28 Julho
1831. (CoU. cit.) São empregados civis e
prestão juramento nas camaras.-Vid. Ca
mm·as. Av. 3. 0 6.° 2 Agostn 1831. Sobre
pagamenLo de congrua do fallecido parocho
de IDhamuns no Ceará, pedido por uma
irmãa. - Vide Res. 4 Agosto 18 1. {CoU. Nab.)
Subre assentamenLo de congrna a religioso
nomeado pelo ordinario viga'rio encommen
dado de Nossa Senhora do DesLerro de
Tamby. - Vida Res. 30 AgostO' 1.831. (eoll.
cit.) Ordenou se fosse pelo ordioario man
dado \"isitador syndicar do de Saquarema,
conLr'a quem se qlleixtlvão os fregoezes. Av.
2. 0 21 OuLubro 1831. (CoU. cil.) Forão ele
~adas a 200:[j) as congmas fJite fossem menores
desta fJuantia. Lei 15 Novembro 1831. art.
h6. Lei 24 Olllubro 1832. art. 67. Sacer
doJes podem ser constran!ridos· a sê-Io.
Vide Bispo. Av. ~.O 22 Dczembr 1831 etc.
Sobre sua elfecLiva responsabilidade verb.
eit. Av. 1.0 29 Dezembro i831; escolha á
vontade dos fi ,is.-Vid. Apresenta.ção. Av.
e Circo 1. o 29 Dezembro 1831 etc. 5ello
e novos e velhos direi.Los de suas cartas.
Vid. Sello, /lOVOS, etc_ Para conservação de
nm encommendado a pedido do povo.
Vide Bispo. Av. 30 Dezembro i831. Devem
envial- aos collectores respectivos relações das
pessoas livres fallccidas, e tItUleS, e como para
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G1'rrcad{1ção da taxa de heranças e Legados.
Dec. Heg. 1.ú Janeiro 1832, art. 27. Pori.
e Av. 9 Março 18~5. DI'c. Rpg. 15ô, 28
Auril 1842, 3rt. 10. SolJre represenlaçi\o
de eamara municipal a respeilo de queixa
conlrn o dcRezende.-Vid. Av, 11 Ft'Ve1"ei"o
183~. Devem ser escolhidos a tlpn La a sua ca
pncidade e coslumes. Circo 12 Milrço 1832.
Circo 21 Julho 1837. Não póoe o prel:ld()
remover para exercicio de canonialo ou
escrivão da camara; em razão de serem
empregados publicos pertence aos prece
denles certificar-se si pretendem pessoal
men te exercer suas funcções. _>\ v, ú Junho
1832. Av. 19 Novembl'o 1S33, Os pm'ochos
e wras de almas de iIIinas Gemes {Ol ão al(to
,'j~lIdos a passai" certidões de baptismos, casa
flllm los e obitos sem df'spac1to de 1I11/cj,'idade
ecciesias/ica. Res. i3 Julbo 1832, lItm os
tlo municipio da côrte. Res. 18.0 11 Julho
1838. Os dc po,'ochias sUflP1'i71lidas em bJ inas
f1ll1ndou·~e nmOl'er, e como. Res. 1ã Julho
i832 " arl. 11 ; de {'I'I'guezias c,'cadas na Bahio,
e 'Jllaes tircrão fixarão de cOllgnlu e c11lolu
tmmlos. Res. 19 J 1I1ho 1832, arl. 3h.
(i-roli(icação ao porocho e tl1C01ll11LCndado de
6lW1'OPllovo fixá7'ão-se, percebendo mais o
coadjut07' quando o r:ão hOllve1·. Res. 1.7
Agoslo 1832. Coa«jufol'es: sues ccmgmas

. fOl'ào f'levados a ôO:tJ;, sem pTf'juizo dos que
as pCTcebesslm mai01·es. Lei 2!J Outubro 1832,
3 rI. 68. Proposla illegaJmenle frita leve
efl'eito,-Vid. Ap,·csrntoçâo. Av. 12 No"em
}1ro 1832. SlIas (UllCÇÕ1S na apuração de
jm'odos.-Vid. JUTodos. CI,d. 1'1'. 31'1. 2~,

27. Inslr. 13 D 'zemuro 1832, art. 21 a 2h.
Lei 201, 3 Dezembro 1841, art. 27. Reg.
n.O 120, 31 Jalwiro 18.&2, ar!. 22!J. Av. 10
Srlem1Jro 1835. Av. H)1, 7 Janp;ro 1840.
Seu provimento decia)'ou·sc pertencer aos
presidf'llles de pro\;ncia á vi~ta da Lei 14
Jllllbo 1831. Dec. 25 Novf'mbro 1833.
Lis/os das fumilios podun os collcc/ores haver
tfl'lles pa1'(l a7Tecadllção da laxa de escrat'os.
Vid. ESCl'oros. luslr. 13 lJl'zenlhro 1833,
ar t. 9. Como ollxilia7'áõ a al'aliacão dos'tvene
fieios fJm·och,aes. Dec. 111 Abril i83ã, art. 3,
S 1, 2. Da CÔ7'/e lil'Crão elcvaçlio de cong,'ua
a lJOO:jj) "éis. Lei ü8, 31 Outubro 1835. A.
3, S 10. Declarou-se poderem ser simulta
neamente ,'eTftldores e juizes de orpLãos e
municipacs. Af, 15 Feverei~o 1837, S 3i
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dec1aron-se não poderem ser jol7.es muro
cipal's e de orpbãos.-Vid. Juiz 1Il unicipaL
.Av.1.JO, 6 Novembro 1844 etc.; nem rcre.a
dores. Av. 7h.9 Julho 1b50. Av. 1 Feve
l'eiro 1853. (Diar. 36.) fandou-se que 08

ordenllndos se obri~ass('m por termo pe
rante o bispo a ir como paTodJOs ou coail
jutores para as parochias que se lhes desti
nassem, e como sol) CODstrall"imento por
censuras; e que os escolhidos para tas
carlWS fossem de hoa moral. Av. 6 Ahci1
1837. Foi annullt/da Lei prortncial de AJina:s
sobre slla ,'emoção, suspensão e de71lis.çifr:.
Res. 66, 25 Selembro 1837. São compe
tentes pllra aberlura oe leslamentos nos
]o~a1"ts em que não residirem presidt'nles ale
disposiçiio Je~isJaliva a resreito. Av. 172., T.I.
Outubro 1839, decL pelo Av. h7, 28 JulbD
18l13. Os que na côrte passassem em acLD
de administrar SClc1"a1nenlo pilo caminho de
te1Tas da Tua da União ao Saa:o do Al(fJ
1'es {onfo isentos de taxa. - rido Res. 95
i3ü Outubro H,39, art. 10. Seus coadjUt
torl's 71a CÔl'le lire"âtJ eLtt'açáo de co"gruan
200:t/J 7'S. Led 08,26 Maio J 8.&0, art. 3, § 9.
lei 164, 26 Setembro 1840, art. 3, S 9..
Os do município da côrte recebem da lhe
souraria dos ordenados relação de empre-
gados que l)cJ'cebão qllacsql1er vencimen
tos, e darão mensalmente l'elo3çiio dos que
falJecerem, e como or~anisada. Ord. 225"
20 JunllO i8hO, art. 1.9, 20. Cone07Tem. e
C011tO pav'a o"ganisoção do a2ToLamento "
poptdoção. Lei 261, 3 DezemLro 1.8lJ1, ad
7. S 2. 11eg. 120, ~1 Janeiro J8ú2, arl 58.
§ 17; lião pOdtfll Sft' dtlrgados. Reg. 120~
cito arl 26. Devem fazer predicas conforme
o Concil. Tád. e Const. do Acceb., 1Il0XUm:

DOS domingos da quaresma. Av. 29 Feve
niro 18ã2. (Jom. 62.) Passão certidões de
"ida. Ord. 21 Outubro 1843. (JOl'n. 300.
Ord. 8 Março 184~ (J()TJJ. 70.) Dev~m

. participar aos p-resideDtes de pro'iocia.;l5
licenças concedidas pelus seus prelados. Av.
:30. 0 18 Abril 18M. A"i. 16 Marco 18.&7_
(Goz. Of[. 166, vol. 1.) ProlJunciados no
foro ci,il conliouão suas fllocções espiri
loaes.- Vid. Culpa. Av. 10 Maio 18lt5. etc.
De parochos 'Ias aldêas de lndios senJi1'áó os
missiorrarios, e comg. Dec. 1.26, 2& Julho
1845, art. 6, S 2. Podem Sl'r defensores no
jury. Av. 16 Junho 1J:l4.7. ((luz. Olf. 41. vol.,

n"
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2-.) Devem. e como, parlicipar os obitos
dos oiliciaes do exercilo em servico. ou
moradores nas províncias. Av. 30 'Agosto
iSá8. (Cm'. !fe1'c. Suppl. 258.) Devem dar
graluílamente as cerlidões oecessarias ou
fiscaes da fazenda. para () desempenho do
seu offieio. Ord. 127. 30 Outubro 1.848.
Seno de suas provisões annuaes. - Vid.
Sello. O. 79. 22 Março 18lt9. Ord. 127.
8 Maio 18.&9. Ord. .&5. 13 Maio 1850.
São pagos pelos cofres geraes.- ido Av.
8 lJlarço 18!l9. (DiaJ'. 8058.) Gire. ii
Abril 1849. (Diar. 8074.) Av. 12 Outubro
18119. (Diar.8229.) Sendo membros de as
sembléa provincial exercem as fuacções es
piritoaes. - Vid. Assembléas. Av. 3 Abril
1849. Os collados que imposto devem pagar.
- Vid. NOrJos etc. Ord. 240, Z Novembro
18119; Na côrre que incumbencias se lhes
impuzerão por occasião da febre amarella.
Av. e Reg. 4 Março 1850, arl. 9, 24. Rece
hem aLlestação de frequencia do Ordinario
eu camaras IDunicipaes. Ord. 36. 8 Abril
1850. Ol"d. 43. 3 Maio 1850, e em falta
dos juizes de paz. Av. 132, 21 Setem
bro 1850, altemda quanto aos jctizes de
paz, para os delegados. Lei 628, 17 Selem
bro 1851, art. i4, na Bahia lambem pelo
arcebispo. A.v. 243. 25 Outubro 1852. Não
podem ser simultaneamente vereadores.
Av. 74,9' JnIbo 1850. São obrigados a dm'
as informações que os conselhos de qualificação
tia guarda nat:icmal exigirem. Lei 602, 19
Setembro 1850, art. 22. Dec. 722, 25
Outubro i8fiO, 3rt i3, 47. Parocfws dos
cm'pos milital'es são consid/frados os seus ca
pellães, e quaes seus deveres principaes. Dec.
Reg. 747, 21& Dezembro 1850, art. 9. Seilo
de suas- licenças a oolros sacerdoles para
administrarem sacramento, cumo se in
tende a expressão-casos urgentes. Seno
das pan exhumaçãio. Ord. iH. 20 Março
1851. Na c/n·te as encommendtlfões em cemi
terias não dispensão nem flJ'ejudicão as a
que eiles tem direito na~ casas dos finados
e igrejas paroc/tiaes. Dec. Reg. 796,1.4 Ju
nbo 1851. art. 2. Seus deveres relativamente
ao registo dos nascimentos e obitos. Dee. Reg.
798, 18 Jonhol851, arl. 2!, 25,33. Av.
303. 29 Dezembro 1.851. Suspensão de
pagamento a um, a respeito dõ qual pendia
de decisão final a sentença do absolvição

em crime não de responsabilidade. Av.
i 7 J olho 1.851. (Diar. 8753.) Declarou
se qoe por serem pagas suas congruas
pelos cofres geraes não deixavão de ter
direito pelos cofres respectivos a quaes
quer outras quantias qne lhes sejão devidas
pela fazenda publica. Av. 22 Setembro 1851
(D iar. 8805.) Ce1,tidões de obito, ou aUes·
tado de ausentes p01' elles passado, são ne
cess01·ias no processo das dividas activas
falUdas e insolcweis da fazenda pctblica.
Vid. Dec. 84-9. 22 Outubro 1851, art. 2. São
empregados geraes. Ord. 2M, 22 Oulubro
1851. Sello de licenças que concederem a
oulro!' sacerdoles para fazer ca amenlos e
baplismos. 0rd. 92. i Abril 1852; e qual,
quando para lerem logar fóra da freguezia.
Av. 202, 25 Agosto 1852. Sobre setio de
licenças para celebrar missas e ministrar
sacramenlos em casas parliculares. Ord. 25.o

28 'Janeiro 1853. Contra um capellão mi
lilar, que se recusava a ser ir, mandou-se
proceder cooforme a Circo 29 Outubro
i851, não obstante achar se apresenlado
vig:lrio de cerla freguezia. Av. 28 Fevereiro
1.853. (Dial'. 63.) Direitos das encommeu
dações. - Vid. NODOS etc. Ord. 102, 22
Abri11853. O coadjutor póde er vereador.
Av. 28 Maio 1853. (Diar. 150.) DÍ1'eitos e
emalctmentos parochiaes em Pernambuco; ap
P"OVO/l-se tabellcl confeccionada pelo bispo.
Res. 689, 27 Julho 1853. (Diar. '221.)
Parocho coIlado de freguezia extincta de
eluou-se não ter direito á congrua do tempo
em que esleve avulso. Av. 3 Novembro 1853.
(DiOl'. 310 e 31.4.) Que atlribaiçães tem. no
,'egislo das terms publicas devolutas e par
ticula1·cs. Dee. Reg. 1318, 30 Janeiro 1854,
art. 97, 98, 99, 101.1.02 a fOá. (Dial'. 55.)
DecI. o. art. 1)7 e 103 pelo Av. 30 l'tIarço
1854. (Diar. 102.) Av. 29 Maio 1896. (Dia,'.
i5&.)

PARTEIRAS si curão e applicão medicamentos ás
molestias das molheres indagavão os jnizes
commissul'ios do physico mÓI'. A.lv. 22 Ja
neiro 1810, § 15; neccssitão par:! funccio
nar titulo conferido ou appwvado pelas
faculdades medicas do imperio. Lei 3 Ou
tubro 1832, art. 13, 14. Para cuja execução
na côrle ordeoárão-se providenciasá camara
municipal. Av. 5 Setembro 1834. - Vid.
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Escolas. Av. 29 Maio 1.847, etc. DeveD.1
apresentar seus diplomas na côrle á junta
cenlral de hygiene publica, nas provincias
ás commissões e provedores de saude.
Dec. Reg. 828, 29 Selembro 1851, arte 28.
Av. 29 Maio 1.852. (Diar. 9012.) Seu curso
nas faculdades de medicina, exames.-Vide
Dec. Estat. 1387,28 .Ábl'il1854, arte 8, 23,
25. (Diar. 125.)

PARTES.-Vid. POI't. 11,25 Março 1808, 27 Ou
tubro 181lt, 1. Julbo 1825,23 Fevereiro 15
Abril 1826 (apenas cito no Repel't. Cunho Mat.
Parte.) - Vicio Arsenal de l1wl·inha. Ot'd. 20
Junho 1808. Off. 2.° 11 Oulubro 1808, etc.
Repetir p.artes é indiscrição inevilavel! ....
lt Março 1809. (Repcl't. e verbo cito 11.° 3.)
Estabeleceu-se fórma da parlicipação das
reaes resoluções de uns para outros tribu
naes. Alv. 26 Janeiro 1811.

- Recommendou·se manutenção de respeito aos
magistrados, ao qual se lhes faltava em licen·
ciosos requerimentos, pelições e allegações.
por aquellas eseus advogados apresentadas.
-Vide Allegações. Porl. 20 Outubro 1821.
Qualquel' deltas 110 jUl'Y de julgamento po
dia ler a accusação e defesa e documentos.
Lei 20 Setembro 1830, art. 28 (boje o es
crivão. Cod. Pr. art. 260. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18ll2, art. 358.) .Ás vencedoras em
reclwsos perante a l'elação recebião o pl'O
cesso pQ1'a novo jury, em evocação parti
cular. O novo julgamento tinha logm' no
jury que ambas as partes convencionassem.
Lei cito arte 71., 72.-(Vid. Cod. Proc. m't.
302 a 30á. Reg. 3 Janeiro 1833, arte 9, S
ir: 31. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art. 78,
§!I. Reg. 120,ciL arL 450, S 4.; 452, § 1.)
Commettem prevaricações os juizes que acon
selharem os que perante elles litigarem. Cod.
Crim. arte 129, § 3. - (Vid. Av. 62, 28
Agosto 18.43.) Levantm'-se-hão quando fal
Im'em aos juizes. tribllnaes 011 jurados. Cod.
Froc. arte 60. Reg. 120, cito arte 193, igual
211ente no foro commel·cial. Dec. 737, 25
Novembro 1.850, art. 697; quaes não podem
transigir e conciliar-se.- Vide Conciliação.
Quando podem assignar allegações, etc.-·
Vide .Allegações.

PARTES: Commerciantes quando jurão suppleto
riamente.-Vid. Juramento. Cod, Com. art.
20 etc. Seus direitos ele. relativamenle a
corretores, art. 51, 58,66. (Dec. Reg. 806,
26 Julho 1851, art. 20,21. Dec. 807 e808,
27, 28 dito); ao uso e pratica nas conven
ções mercantis, arL. 1.33; a commissarios,
art. 166; a conciliação, tit. un. art. 23.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 23, 26,
31, 33 a 38; a citação, art. 39, etc., 702;
competencia de foro, art. 60, ele. ; proposi
ção de acção ordinaria, art. 65 etc.; excep
ções, art. 74 ele.; contestação, arL 96 ele.;
reconvenção, arte 103, etc.; autoria, arte
1.11, etc.; opposição. - Vicio Opposição, art.
118; assistencia, art. 123, ele.; dilação das
provas e suas diversas especies.-Vid. Pl'O
vas, art. 127 ele., 138 ele., 14.0 etc., 155
etc., 166 etc" 172 ele., 175 ele., 184
ele., 189 etc., 206 etc., 209, etc., 216
etc., 726 a 729; a allegaçõ es finaes, arte
223 , etc. sen lença definitiva, arte 230 etc. ,
a acções summarias, art. 236 etc., de as·
signação de dez dias, art. 2.46 etc., 726,
de deposito, art. 268 ele., 393 etc., de
penhor, arte 281 etc., de soldadas. arte
289 ele., de seguros, art. 299 etc., 726,
a acções executivas, art. 30S ele., 320.
embargo ou arresto, art. 321 ele., deten
ção pessoal, arte 343 etc. ; exhibição de
livros, 8rt. 351 etc. , vendas judiciaes, art.
358, protestos de bordo, arte 360, etc.,
protestos de leUras, art. 370 ele., protestos
em geral, arte 300 ele.. habilitações
incidenles nas cansas commerciaes, arte
403 etc., de embargo penàente a lide, art.
MO; ao juizo arbilral, art. 1I11 etc., na
execução de sentença, art. .& 90 etc., a
sentenças illiquidas, art, 503 ele., nomea
ção de bens, art. 507 etc. , penhora, art.
510 etc., avaliação, art. 532, ele., em
taes e pregões, art. 538 etc., arrematações,
art. ólJ8 etc., adjudicação, art. 560 etc.,
a sentenca sobre accão real ou cousa cerla
ou em especie, art. '571 ele. , embargos de
executado, arte 575 etc.,· e de terceiro,
art. 596 etc., preferencias, art. 605 etc. ,
recursos de embargos, art. 639, 733 etc.,
appellações, arte 646, ele., revista, art.
665 etc., aggravos, :lrt. 668 etc., nullidades
do prôcesso, art. 672 ele., e da sentença,
arte 680 etc.; e dos contractos commer-
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ciaes, art. 6S2 elc., que faltarem ao res
peito ao juiz cle paz, de direito, arbitr~s ou
tribunal de commercio como serão pumdas,
art. 6gS; podem comparecer nas audieo
cias por si uu procnradur, para inquirição:
repergunta cu contra?ic~a ele l~slem?=
nhas, e requerer eu clIre1to; e asslgnarao
quando, petições, nrliculados e ~lIc9a.ções,

art. 703, nomellritõ procurador judlclal, e
como cessarúó os seus porleres e sob que
penas, ar!. 704 a 7ili, 716 a 71.8, 72/,;
quando são ohrig~das a jonlar logo docu
mentos, art. 720, 721, sobre extracção da
senlcnçiJ para execução, art. 732; não po
dem ao mesmo tempo usar de dous recur
sos contra a mesma decisão, art. 734. ElIas
proprias ou seus procuradores assignaráõ,
e como as petições que dirigirem aos trio
bunaes de commercio; aliás não serão
admiltidas a despacho. Dec. 738, 25 No
vembro 1850, art. 1.4, 15, 31, § li; corno
fal'áõ o registo das hypothecas, art. 6.& etc.
POI' petição de parles procedem os tribu
naes de commercio na imposição de penas
de suspensão e destituição e multas dos
agentes de leilão. Dec. Reg. 858, 10 No
vembro 1851, art. 16. A seus aprazimentos
se nomêãó em falta, interpretes do com
mercio, e pnra que fim, e sob que penas.
Dec. Reg. 863, j 7 Novembro 1851, art. 13,
16,19,20.

PARTES: ou interesse em embarcacão brasileira
tendo algum eSlrangeiro, deixa' ella de gozar
das prerogativas e favores concedidos ás
nacionaes. ·Cod. cito art. l~57.

SeBo nos processos que findarem por compo
sicão dellas. - Vid. Sello. e Ord. 7S, 28 Fe
ve'reiro 1851.

PARTICIPAÇÃO.-Vid. p{wtcs.

(Sociedade em conta de) por que principios se
regula. Cod. Com. art. 325 a 328.

PARTIDISTA.-Vid. Res. 16 Jltl1ho 1St:; c 60tt
tub7'0 181/,. (Repcl't. Cunho Mat. Parjidistus.)

PARTIDO (medico ou cirurgião de)-Vid. Cama-
. Tas rnttnicipaes, Provo 6 Novembro 1.819. Lã

22 Setembro 1828, art. 2, § 1.0. Lei 1 Oula
bro 1828, art. 69.

PARTIDOR elo juizo de orphãos e f1;eral creou-se na
ViUa Real da Praia Grande (hoje Nictheroy).
Alv. 1.0 3 Julho i820 (CoU. Nab.); i~l1al

mente para Mal'Ícá. Alv. 2. o da mesma data.
(CoU. cir.) Como será punido o que direda
ou indirectamente houver para si por aclo
simulndo propriedade etc., em cuja admÍ
ni lração, disposição ou guarda deva inter
vir. Cod. Crim. art. 1lt7. Percebe salarios
conforme o H.egim. 10 Outubro 175&. A
21. 020 Abril 18.&3, § 2. Av. 86, 30 Setem
bro 18llh, § 2; nflo póde ser o tabellião de
notas, porque é incompativel. Av. 22 No
vembro 18/,6. (Goz. OU: 75, I.'ol. i.) O aD
juizo de orphãos é isento do imposto an
nual das lojas. Ord. 130, H l\1aio 11;.49
É subjeilo, e como as correições das
juizes de direilo. Dec. Heg. 834, 2 Outubr()
i851', art. 25, 26. É ollicial de justiça
na sua nomeação se deve proceder conforme
o Dec. 897, 30 Agosto 1851. Av. 1.1 MarçG
1852. (Dia/'. 8941.)-Vid. Dec. 12M, 1
Dezcmb1'0 1853. (DiU1'. 352.)

PARTILHAS de baldios na Ilha da Madeira.-Vid.
Baldios. C. Re~. 20 Julho 181 O~ ele., e 1.8
Selembro 1810 (CoU. Nab.); citnção .aos
interessados em partilhns no juizo de or
pbãos.-Vid. Citação. Provo 1. a 23 Julho
1814. Sobre pagamento de siza de excesso
de troca em virtude de conlracto posterior ã
parlilha.-Vid. Res. 22 Novembro 1818. an
nexo á Res. 2.' 21 OUtUb,'O 1822. (CoU. Nab.)
Indeferio-se, e porque isenção pedida de
pagamento de decima de quantias incluidas
em partilha qne se dizião incobraveis 
Vid. Res. i. a 21 Maio 1821. (CoU. cit.)
Cassou-se, e porque provisão de prorogação
de prazo concedido para sua conclusão.
Provo 7 S.etembro 182:1. (Col!. cit.) Decla
rou-se não se dever levar dellas emolumen
,tos dobrados '00 juizo de orphãos mas os do
Reg. 10 Outubro.175.&. Porto 31 Março 1828_
(CoU. cit.) Effeclívidade de uma que se acha
va muito dellJtll'ada mandou o governo pro
mover._Av. 6 eLo 26 Maio 1831. (C~ll. cit.)
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PA.RTILHAS entre orphãos: suas dependencias
pertencem á jurisdicção dos juizes de or
pbãos. Disp. Provo art. 20. Reg. 143, 15
Março 1842, ar!. 6, § 10.

- SeUo de seus formaes.-Vid. Sello. lnstr. 14
Novembro 1833, art. 6.

- de hens de defuntos e ausentes, arrecadados
conforme a Lei 3 Novembro 1830, não per
tencem ao juizo de orpbãos, si não houver
menores interessados. Av. 26 Abril 1836.
Sua execução no juizo referido. - Vid. Jltiz
áe O1phâos. Av. 33.15 Fevereiro 1838, § 3.
Av. 87. 26 Julho 1838. Das suas assignatu
rase determinação que emolllmentos levaráõ
os juizes municipaes, e quaes os de di~eito

pelo julgamento. Av. 233, AJulho 184.0.

- são administrativamente julgadas pelos juizes
de orphãos. Reg. 143, cito art. 4.

- de heranças lestadas ou inlestadas cujos her
deiros e legatarios tenhão de pagar taxa são
feitas com audiencia do procurador de fa
zenda do juiz dos feitos deHa, e como. Dec.
Reg. 156, 28 Abril 1842. art. i, 4 a U. 19,
add. por Dec. 410, A Junho 1845, art. 2,
4,9.

- Seus salarios ao juiz e partidores regula-se pelo
Reg. 10 Outubro 1754. Av. 21.0 20 A.bril
1843, § 2. Estando deliberadas. não póde
o juiz de direito dar a respeito illstrllcções
ohrigalorias sobre o modo de a deliberar.
Av. 27.0 iO Junho 184.3. Partilhas extraju
diciaes: os quinhões dellas resultantes estão
suhjeitos a sello.-Vid. Sello. Ord. 75, 9
Setembro 1844. Declarou-se que para co
brança do seUo bastão os contractos de
partilhas facultadas pelo direito. não sendo
necessario judiciaes.. Av. 56.0 5 Junho 1845.

- de bens de testados ou intestados com her
deiros presentes ascendentes ou descen
dentes, ou conjuges ou testamenteiro per
tencem ao que delles ficar em posse e ca
beça de casal etc. Dec. Reg. 422, 27
Junho 1845, art. 1, 2.

PARTILHAS: Declarou-se estar resolvido peta Av.
5, qual o sello dos quiohões hereriital'ios em
virlude do § un. art. 6. do Reg. Ord. tA Ju
lho 18ú5. (Jorn. 202.) Como se deveria
cobrar o sello de sobreparLilha ao Ret;. de
18A2. Ord. 4 A.hl'it 18!t6. (Jorn. 137.) Os
quinhões e legados neHas illscriplos tendo
pago o sello propol'cional, as quitaçées só
pagão o fixo. OrJ. 88, 31 Agosto 18/'6.
Pagão selto os formaes antes de sobres
criptas pe-Io escrivão. Av. 97,2.& Setembro
1.8á6. revog.• e como pela Ord. 137 , 8
Novembro 1.8ú8. Subre a despeza do formal
de partilha do que tocar á fazenda nacional
para pagamento da decima. Ord. 49. 10
Abril 1848.

de sociedade cOIDmercial: sua fórma deve
constar da escriptura publica ou particular
da sociedaue. Cad. Com. art. 302, § 6;
como se procederá no caso de fallecimento
de socio, ou não exislindo sacio etc., art.
309, 310; e como no de liquidação. art.
345. § 3; 3à8, 352. 353; da avaria grossa,
art. 772, etc. Partilha ou distribuição de
bens de fallidos, art. 880, etc. Dec. Reg.
738. 25 Novembro 1.850, art. 1.77, elc.

e adjudicação de bens em que a nação brasi
leira fôra instituída herdeira: como neHas se
procederia. Av. llt Agoslo 1.850; não vigora
a obrigação de siza de bens lançados em
parlilha de herdeiro por cessão dos credores
a quero pagou as dividas. Ord. 1.02, 23
Agosto 1850. O augmellto de valor dos bens
de successão desde a morte do testado ou
Íntestado até á adjudicação por sentença
de partilha é subjeito a taxtl, e como. Ord.
163, 1.2 Outubro 1.850. Os escrivães da pro
vedoria de residuos não enLrão, e porque em
distribuiçao para as partilhas em juizo di
verso. A.v. 10 Fevereiro 1.851. Compele aos
juizes de orphãos divisão de terras em exe
cução de partilhas por elles julgadas. e como.
Av. 30 Abril1.8f>1.; a taxa pertence tambem
ao exercicio em que a partilha se fizer.
Vid. Ord. 209,30 Julho 1.851, § 2, á.

- que já ou ainda não tiverem passado em jul
gado: como a respeito deHas procederáõ 05

juizes de direito em correiç'ão. Dec. 83!l, 2
Outubro 185i, nrt. 32, § 5.
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PARTILHAS de bens de estrangeiro commer
cianLe fallecido no imperio ou com cre
dores commercianíes e de quantias dignas
de aLLençào terão lagar segundo o art. 309,
310 do Cad. Com.- Vid. Dec. 855, 8 No
vembTO 1851, art. 9.

de bens por heré1DçCl são, e como iodistinc
tamente subjellas a seJlo pl'opnrcional.
Vid.Ord. 34,31 Janei1'o 1852. Mandou-se con
tinuar a pratica de proceder-se con tra qual.
quer dos herdeirõs do devedor. ainda que
estejão feitas as partilhas, por ser conforme
a O. liv. 2, til. 52, ~ 5. Av. 15 Setembto
1852. (Dim·. 3.) Declarou-se que na fórma
dos Dec. 13 Novembro 18ltá, devesse ser
manlida a posse em que se acha a prove
doria de proceder a invenlario e partilhas
quando as partes requererem, até que o
poder le~islativo resolva. Av. 5 Novembro
1853. (Dia?-. 308. )

PARTO da pl'ioceza real do Reino Unido como se
mandou festejar. Dec. 1..0 25 Fevereiro
1819 (CoU. Nab.); e o dà princeza real do
Reino Unido. Dee. 15 Dezembro 1.820 (CoU.
cit.); de'S. M. a Imperatriz. Av. 21 Janeiro
18á5. (J01'n. 47.)

PASSAGEIROS

prehendidos sem pnssaporle. Verb. cito Ord.
12 AlTosto 1809. Ilespanhóes de embm'ca-

o . " •
ção que o mestre Tclct'e1'a como prtsLOllf!l1'(n
mandou-se fossem postos, e como em libet"
dade com as me1'cad01'ias que lhes pertell
cessem. Dec. 3 Janeiro 1817. (CoU. Nab,)
De1'ão-se providencias. e quaes a respeito
de pessoas que viessem ou sahissem do Bmsil,
tanto nocionaes como estl'angeiras. Dec. 2
Dezembro 1820. Ordenou-se na côrte que
o encarregado do registro do pOI·to não
deixasse sabir embarcações qnaesquer, sem
apresentarem passaporte e por gllem pas
sado. - Vid. Embarcações cito e de guerr(l
est1'angeim. Porto 26 Novembro 1822 (CoU.
Nab.); novas providencias sobre os que che
gassem á côrte. - Vid. EmhaTcaçõesmercantes.
Port. 31 Dezembro 1823 etc. MandOU-50
que elles e os prisioneiros não podessem
desembarcar (lntes de serem os navios visi
tados pela policia; c que, quando viessem
·em navios Dão apresados, fossem remettid.os
á policia logo que desembarcassem. Port.
15 Janeiro 182ft (Repe1·t. Cunho A/at.
Passageiro n. o 2); declarada, excepluandlJ
os navios de guerl'a e paquetes por Porto
17 dito. (Repert. cit.) Sobre os que occul
tassem cartas trazidas fóra das malas.-Vid.
COTreio ge1·al. Pari. 1.' 31 Janeiro 1825 ete.

supposto ;. a mulber que commetter este de
licto, como Jerá punida. Cad. Crim. art.
254.

Orações e preces p1'O felici pm'tu de S. M. a
Imperatriz ordenárão-se. - Vicl. Impe1·atriz.
Av. 7 Novembro 1844 (Jorn. 297) e Av.
26 Fevereiro 1847. (Gaz. Of{. ;150, vol. 1.)
Auto de parlo. 23 Fevereiro 18á5. (Jorn.
56.)-Vid; Nascimento.

PASQUINS: tendentes á perturbar a ordem
publica no Rio de Janeiro: S'obre elles se
mandou devassar. Dee. 8 Marçp 1824.

PASSAGEIROS prohibio-se desembarcarem no
Rio de Janeiro antes de vista do ouro.
Vid. EmbMcações mercantes. Av. 15 Abril
1809; despachante para seus passaportes na
cô1·te. Ve1·h. cito Dec. 7 Junho 1809; ap-

PASSAGEIROS que fônmt encollt1'ados CÓlIl cartas
como serião punidos. - Vid. C01'1'eio geral.
Dec. Reg. 5 Março 1829, art. 114; a bordo
dos paquetes nacionaes de vela como sel'ão
admittidos etc., art. 122 a 1.30 e Tab. D.o 10
a12. Inslr. H Maio 1829, § 1, n. O 9, 11.
S 1, n.· 11, 1.2, 20; § 1, D.O ~.

officiaes militares, e inferiores e soldados.
Vid. OfTiciaes. Circo 7 Janeiro 1830. Res. 22
Agosto 1831, art. 3. A. 12 Novembro 1839
etc. Dec. Inst/". 1.86, 20 Junho 18.&2, a1·t. 6,
etc. Av. 15 Julho 18.&3. Av. 40, 11 Maio
1846, eh:. Circo 176, 14 Dezembro 18lt7.
Av. 22 Novembro 18á9, etc. Av. lnstr. 199.
25 Outubro 1850. Av. 225, 7 Dezembro
1850. Circo 26.° 17 Janeiro 1851.. Dec. Reg.
778, 15 Ab1,il 1851., art. 70. Av. 152. :17
Junho 1852. Av. 23 Marco 1853. Av. 25
Outubro 1853. •
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PASSAGEIROS: não pagão nas alfandegas di
reitos de suas mobilias e trasles usados.
- Vici. Alfandrgas. Av. 2. o 20 Junho 1831.
Res. 22 Agosto 1831, O1·t. 3.

PASSAGEIROS

225, 7 Dezembro 1850. Dec. Cond. 767 ~

10 Março 1851. Cond. 13.- lh." Circo 29
Setembro 1851. Av. 20 Agosto 1852 revo
gado, e como. por Av. 6 Abril 185lc
(Diar. 1.2h.)

nos paquetes de vela nacionaes. - Vid. Pa
quetes. Av. 5,0 22 Setf:'mbro 1831. Av. 2.&
D zembro 1836. Dec. Reg. 398, 21 Dezem
bro 18M, m't. 281.

- Communicaçãodos nomes dos quesahiremda
côrte.-Vid. Emha1'cações mercantes. Av. 3."
12 Dezembro 1831.

r- entrl'gm'áõ, e como seus ba!tús aos . tficiaes da
visita da alfandega, e par (I "'tm.- Vid.
Alfandegas. Dec. Reg. 1~ ",.ooUlbro 1831,
art. 20; Toupa do uso elc. ,lav paga direitos.
rel'h. cito - Vid. Reg. 22 Junho 1836,

,01't. 91, § .&, 307, 318.-Vicio Av. 1.42, 8
Junho 1.852, infra.

!- Sect llumero devem. e como os commandantes das
emba1'cações declarm', quando de1'c711 entTada
na alfandega. - Vici. Alfandrgas. Dec. 20
Dezembro 1831 art. lJ, elc, Reg. 22 Junho
1836, art. 148, 149. Av. 16 Maio 1849.

dos paquetes inglezes: suas prlsoes se com
municão. - Vid. Est1'angeiTos. - Paquetes.
Circo 1!J Setembro 1833. A bordo de4Pavios
da armada não tem ração.-Vid. Ar'mada.
Av. 27 Junho 183.&. Permillio·se na côrle
que podessem desembarcar, concluida a
visita da saude, s6 com a roupa do corpo.
Porto 10 Março 1835.

- nos vapores da companhia de Niclheroy.
Vid. Companhia. Av. 14 Agosto 1837. Nave
gação. Av. 70,8 Julho 1850.

- a bor do de paquetes de vapor. - Vid. Compa.
nhia. Av. 15 Julho 1.843. Av. fi Outubro
18U. Av. 3 Dezembro 18M. Âv. 20 Março
18.&7.-Navegação. Av. 22 Novembro 18!J9.
etc. Circo 30 Abril 1850. Circo !J Maio 1860.
Circo Inslr. 190, 29 Outubro 1850. Av.

PASSAGEIROS de embarcações do trafico do porlo
e "ios nat:egaveis: que sejão tratados com
attenção, e não solfrão pnjllizo ou perda no
Selt t1'em velm'áõ os capitães das capitanias dos
p01·toS.- Vid. Po.,;tos. Dec. Reg. 4~7. 19
Maio 1~46, art. 82.

sabindo de bordo ficão nas circllmstancias
dos estranhos a quem ê probibido o accessv...
Av. 21 Outubro 18!J.7. (G~. Olf. 147"
vol. 2.)

Como a respeito dos que sahirem ou entrarem
no Rio de Janeiro procederá o registro mi
litar do porto.-Vid. Av. Reg. 223. 6 Se
tembTo 18~9, arte 2, § 1, 2. '

em caso de insubordinação ou qualquer onUG
crime a bordo podem ser. e como presos
pelos capilães de navios. Cod. Com. arl..
498. Nomes de passageiros se lanção no
livro de carga, art. 502. Serão pergunlados
sobre os processos testemunhaveis e pro-
testos feitos a bordo, arte 605. Dos que fa!
lecerem a bordo como se procederá a inven.
tario, art. 6M. Individuos de lripolação d6
navios em que casos lem direito a paga
mento de despeza de passagem, art. 647.
Passageiros a bordo e relalivamenle á VIa

gem que obrigações e direitos tem, arL:
629 a 632. Suas bagagens, e quaes Dão con
lribuem para avaria grossaj art. 787, 788~

Rancho para elIes haverã nos presídios mili
lares á margem do Araguaya em Goyaz e
nos Leopoldina e Santa Isabel. Dec. Reg.l
760, 2 Janeiro 1861. art. 25.

nos vapores da real companhia da Grãa Bre
tanha. - Vide NavegaçiúJ. Ann. 2! Março
1.851. Cargas a elles pertencentes embarca
das em vapores de guerra nacionaes não são
isentas de direitos de alfandegas nem da fis
calisação destas. Av. 142. 8 Junho 1852.

18
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PA.SSAGEIROS.: em vapores de cotnpanhias que
- se emprehendessem.-Vid. Navegação. Res.

632, 18 Setembro 1851.

- nos vapores da companhia de navegação entre
a côrte e praia do mUDicipio da Eslrella.
Vid. Navegação. Dec. 987, 12 Junho 1852.
Cond. /,.."7. a etc.

- officiaes militares da côrte e Rio Grande do
Sul paro Montevidéo e colonia do Sacl'a
menlo.-Vid. OlJiciaes n&ilitares. Av. 152,
17 Junho 1852.

- Ba estrada de ferro na provincia de Pernam
buco. - Vid. Dec. 1030. 7 Agosto tS5:!,
Cond. 5.'" 12.a 13." 1fi. a 22. a 26. lO

':--+Bos vapores da companhia de navegação da
Bahia a Maeeyó e Caravellas.-Vid. Deé.
1038, 30 Ãgosto 1852. Cond. 6.a a 8.a; em
vapores de companhia de navegação anlre
Rio de Janeiro e Caravallas e portos inler
medios. e quaes. - Vid. N fPJegação. Dee.
1065,13 Novembro 1852. Condo 2.". 5.".
6.". 8.a D.O 3; nos da do Ri.o de Janeiro á.
cidade do Desterro em Santa Catharina.
Yeró. cito Dac. 1066, 13 Novembro 1852.
Cond. 2.'"-, 3.'"; fi.a

, 7.a § 3; e nos do Recife
a Maceyó e Fortaleza. f/erg. çÍt. Dec. 1113.
31 Janeiro 1853. Cond. 2. a 7.-8.'" 9. a S 3.

.- P.!5$.AGEM de uns para outros .corpos da armada,
seja qual fôl." a arma. necessita o mutuo coo·

- seotÍmen'lo dos chefes dos corpos e capitães
de companhias. - Vid. Purt. 15 Dezemhro
1'82:3. (Repert. Cunft. Mat. Passagem n.o fi);
mãndon-se que sêus assentos fossem feitos
ã vista das gmas:.- Vid-. P,urt. 9 $etembro
1824. ('Repert. ctt.) Sobre eUas expedir 01'·

áens incumbio-se ao ajudante general no
Rio Gralfde do Sul:. Bec. lnstr. 762. 22
Fevel'eir:o 185!,arL. to, S 9. À'oS praças de
wavÍD.s tle estações navaes não podem os p1·e·
sidentes conceder. Dec~ 1061 • 3 Novembro t
1852, art.1l.-Vid. Â.imaila.-Ezacito.- "

~ . (i}orpw. - Oflic'iaes.; e. os respectivos corpos.

PASSAGEM (direitos de): sobre dispensa de paga
mento pedida pOI." moradores da aldêa de
Valença pela passagem do Rio Ubá.-Vid.
Av. 1 Dezemh1'o 1815 (CoU. Nab.); sobre
isenção pedida da do rio Itaguahy pelos
moradores da serra do mesmo nome. Res.
1. a 19 Agosto 1817. (CoU. cit.) A bem da
dos rios Parahyba e Parahybuoa provi
denciou-se. Dec. 20 Fevereiro 1818. (CoU.
cit.) Declarou-se a quem pertencia a arre
cadação dos impostos na do Ál'irillgua em
Sanla Catharina e Manpituba.. Provo 9 De::
zembro 1819. (CoU. cit.) Coocedeu-selicença
aos moradores á margem do rio Parahyba
para terem canôas de passagem, e como
presas, para uso de suas fazendas. Res. 1."
24 Outubro 1.822. (CoU. cit.) Taxa de pa.&
li~ge"'1 no braço do Parahyba denominado
Sanha #.1 na Parahyba do Norte. Res. 25 Ou
tubro 1831, art. 2. Rendas da co1lectoria no
Parahyba, e estradas do Mar de Hespanha •
Estrella • Commercio; Policia, Rezende e
Picú, se applicárão á estrada da Policia. e
ramificação da da Sen'a de Sanla Anna. Res.
da mesma dala, art. 2. Declarou-se que
aRes. 11 Agoslo 1832 (Víd. Ba1-rei1'a'
sobre S. José do NOI·te, etc. fôra tomada
sobre outro do conselho geral. Dec. 5 Agosto
1833. Barcas para passagem do Paranahyba
em Piauhy nos lres pontos Manga, Santo
Antonio e Estanhado se mandou construir.
:fixando-se preço de passagem. ele. Res. 40,
28 Agosto 1833. Taxas estabelecidas pelã
companhia de navegação dI> Rio Doce.-

o Vid. Res. 213. a 17 Setemb.-o 1&35. a,'t. 9.
- Vid. Barreiras.

- de rios ou ribeiros: questões sobre elIa entre
moradores do districto são decididas pelos
juízes de paz. Lei 1.5 Outubro 1827, art. 5.
SU. Lei 261, 3 Dezembro 1841. art. 91.

-
do Sunda e Beltz. seus direitos accordárão-se.

Trato com a Dinamattca, 26 Outubro 1828,
arL 5. .

--. de nuas 011 estead'as: nos casos de alienaçã&
forçada de terrenos. e pequenas pl'Oprie
dades. de ordens religiosas e confrarias não
é necessaria .li·cenç~ pTevia-. devendo-se
énfutudo daI'. e como informação ao go
vernõ~-Vid. Av. 26 Fevereiro 1851.
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PASSAPORTE

PASSAGEM: de forças belligerantes pelo ler
riLorio dos conLractantes estando algum
deHes em guerra com 3,"potencia accordou
se não permiltir, Trat. 4,° cum o Drogoay
de 12 Outubro 1851, arte 9. (Dim'. 8857.)
Direito de passagem sobre embarcações de
ou tros estados pelo rio Urugoay destruido o
recife do Salto Grande accordou-se eslabe
lecer, e como, e em que caso, nrt. 19.
(D im'. cit,)

PASSAPO TES de navios são expedidos em nome
80S secretarios de estado da marinha e as
signaçlos pelos preside.rítes (las provincias.
Av, H Março 1808. (CoU, O. b,) 1.0 Agosto
1S08, (RepeTt. CemA. Mat. Pa8sapoiles n.O 1.)
Seu (onnulO1'io, l'isto, llumeTaçãa, registro.
pagamcnto do valm' do pm'gaminlw em que
são imprcssos, Dec. 1 Agosto j 80S. (Repert.
e ve1,b, cit, 71,° á.)-Vid. E1Ilbm'cações mer
cantes. Av.,9 Março 1809: qualificações para
se 1'cque1'eHm etc. - Vid. Alesa de.despacho,
etc, Alv. 3 Fevereiro 1.810. Lei 10 Setembro
1830 arte .&, 5, Dec. lnstr, 3 Dezembro
1830, elc, Inslr. 8 Março 1831, S1,4, Dec.
29 AbriJ 1831. - Mesas de ad1'J!inistração.
Reg. 26 Março 1833, art. 46. - !rlesas de
consulado. Reg. 30 Maio 1836, arts. 1M,
139, 140, 1h1. Ord. 5 Fevereiro 1.845.
Oro. 6ú, {) Marco 18LJ9. -1I1es.as de "en
elas. Ord. 191, 28 Jolho 1849; não tran
sitão na chancetLaria.-Vid, Al(andegas. Ass.
18 Agosto Hl1.0; ás embm'cações emprega
das em CfJmmercio de escravos. - Vid. Es
('1'avos. Conv. 28 Julho 1817, art. 4,12e
f{)rm\,ll. GraLificaçóes de se passarem.~Vide
Emba1'cações mm'cantes. Provo 12 Fevereiro
i82J.. Sua Qptesentação é necessa1,ia pm'a
legitima?' ap,'esamento p01' c01'sado nacio
nal, e como se supp1'Írá. Alv. Reg. 30 De
zembro 1822. Cap. 2, art. 4 a ti. Embar
cação que nat'egar Ql'mada sem elle e outros
documentos consid6ra-se pi1'ata, e C(l11l0 será
punido seu C01ll111011llante e tripolação. Cod.
Crim. art; Sú, S 1 i e o que tiver dous de
difTm'entes govemos, S 3; destino a seus
emolumentos, e quaes. - Vide Emba1'caçôes
meTCal~tes. Res. 8 Junho 1831. Sobre apre
sentação 1;10S porlos. 16 Abril 1832. (Repert.
Cunh. Mat. Passaportes lJ. o 6.) Devem 0$

comules do imperio ,'egistml', e como. Reg.
14 Abril 1834, art~ 2a; dev~os o capitão

de 7lavios apresentar, fi como aos consules:.
como procede'ráõ estes ainda em casos de
recusa, art. 38: nelles se menciona a ma
dança de capitão, e como, arte 38. De
embarcações brasileiras que passarem t\

estrangeiras cassão-se e remettem·se á se
cretaria do presidente da provincia. Cire.
~9 Agosto 1836. Seus emolumentos. - Vid.
Embarcações mercantes. Res. 23. 0 7 Agosto
1.837. Providenciou-se para remessa de pas-
saportes impressos conforme o arte Uh (I
Reg. 30 Maio, para servirem nas mesas aI'
consulado, apezar da Porto S l)ezem.bro183o.
Av. 12 Setembro 1.837. ContÍ7ll1ão a ser
assignados pelo mini3tro da marinha.-Vid.
Secretaria. Dec. PI. 35i, 20 Abril 18M, ado
11, § 4 i os de embarcações naciODaes no
estrangeiro; - Vide Embarcações me7·can~.

ATI. 63,2 Agosto 18.&Úi dasbarcns de vapor
da companhia de Nictheroy e Macahé D

Campos mandou-se fossem passados pela
repartição dos neg()cios da marinha.-Via
Companhia. Av. 27 Novembro i8M. Em.
viagem der:em todos as embarcações br(J$Ê
leiros !7'ozer. Cod. Com. arte 466, S 5:;
a navios 112m'cantes para portos da coslD.
d'A(rica mediante que diligencias se (;011

cederáõ. Lei 681> ..& Setembro 1850, arte 7~

notificação de bloqueio occordou-se (asse V'.e
gistroda pelo· C01J'lfflfJnfloflU do m~o mi

possaporte dO$ 7l11vios '.i'lcutros para ter lagar
(l detenção ou cOllfisco. TraL 41.° com
U;ft;lgoãy 12 Outubro 1861, arl. 10, S 5..
(Dior. 8857.) OrdenOD-6e que os navios
gregos pagassem por elles o mesmo que os
nacionaes. Av. ! Março 1S6S. (Diar.72.J

PASSAPORTES: Ainda Cilm elles foi probibido
sabirem do Ri.o de Janeiro carpinteirOl
da ribeira e marinheiros des,erIores.
Vid. Emb07,t:oções. Av. 2.- 14 Novemb
1808. Av. 16 Novembro 1808. (Ord. »
Feyereiro 1809. Repert. Cunh. Mat. P~s

5aporle n.O 8.) Agente na cÔTk pan1
tirar passaportes de passageiros. - Vid. Em
barcacóes mercantes. Dec. 7 Junho 1809; a
vian~ntes.-:-Vid. Ouvidor. Provo 23 Julho
J..814. Ordenou-se que nos registros em
logares que confinão com o Rio de laDeiro
sé perguntasse por enes. Av. 16 Setembro
1819; confirmado aioda.a respeito de vian
dantes a.coJDpanhado5 de escravos 00v05.-

18·
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Vide EscrtnJos. Provo 4 Janeiro 1820; in
ternos e externos como 1·egulárão-sc. - Vida
Passageiros. Dec. 2 Dezembro 1820. Decla
rou-se que o decreto ciLado se não intendia
com os trapeiros brasileiros e conduclores,
e quaes. Av. 31 J anelro 1821. - Vida Gove1'
nador. Av. 18 Junho 1821. Justificações
para elles.-Vid. Justificações. Provo 8 Outu
bro 182f; novas providencias na côrte.
Vida Embat"cações 11Let'cantes e de guen"a es
tf'angeiras. Porta 26 Novembro 1822; de
colonos allemães fallecidos. - Vida Colonos
elc. Porta 2. a 17 Maio 1824; de estrangeiros
que chegarem ás provincias ou côrLe.
Vide Estrangeiros. PorL 2. a 23 Junho 1824,
ele.; a militares. - Vida Militar. PorL 31
.Agosto 1825. - Officiaes milital"e,5. Circo 7
Janeiro 1830; de escravos Africanos no. Ba
hia.-Vida Escravos. Dec. 2. °20 ~larço1829.
Res. 1h. Dezembro 1830. Sobre declaração
de estarem em vigor as ordens prohíbitivasde
entrada de estrangeiros sem passaporte. Porto
e Av. 2.°0 31 Maio 1831 (Coll. Nab.); sus
tou-se sahida de um estrangeiro sem pas
saporte da secretaria da j uSLiça, e porque.
Av. 2.°6 Dezemhro 1831. (Call. Nab.) Por
que repartições fôrem passados deve na
.côrte o commandanle da fortaleza de Ville
gaignon commnnical' ás mesmas, Av. 3.°
12 Dezembro 1831. (CoU. Nab.) Sobre sua
apresentação, 16 Abril 1832. (Repe)'t. Cunho
Jlat. Passaporle o. ° 6.) Concedião os juizes
de paz: hoje os chefes de policia. delegados.
subdelegados. Cod. Pr. àrt. 12, § 1. Lei
261, 3 Dezembro 18í1. art. 91, ll, § 1, 5,
6. Reg. 120., 31 Janeiro 1842, ad. 58, S 1;
62, § 1; 63, § 1; 64. Sua apresentação,
exígencia. desnecessaria para os nacionaes,
e como, não para os estrcmgeiros , concessão.
Cod. Peoc. arte 1U a 120. Lei 261, cito art.
12 Reg. 120, cito art. 67 a 110. Da decisão
que obriga a apresenla-lo que recw'so se dá.
Cod. cit. art. 293. Lei 261 cit., arl 69, § 1.
Reg. 120, cito arte ã38, § 1. SelL sello.-Vida
Sello. Instr. 14 Novembro 1833, art. 5. Ord.
26 Março 1836; e111 que caso os poderáõ
os consules do ímpet'·io no estrangeiro con
ceder aos seus t6fl.cidadãos. Dec. 14 Abril
1834, art. 29; mandon-se que ninguem
fosse retido· pOE' sua falta, b146ta do que o
juiz em cujo disLt"iclo sse ar procedesse
ás averiguações neccssaÚas. Av. 2.8 Janeiro

PASSAPORTES

1835 (Cod. Proc. art. 118); declarou-se
não ler applicação aos Africanos, e quacs
quer oulros libertos, nem aos e3cravos que
viajassem em companhia do senhores. Av.
18 Marco 1835. De homem de côr vindo de
fóra do' imperio.-Vid. Liberdade. Circo 9
l\1aio 1835. Excitou-se a execucão do Dec.
2 Dezembro 1820, sobre os pa~a paizcs es·
trangeiros, o qual está em vjgor pelo C.
Pr. arL. 118. Av. e Circo 8 Fevereiro Av.
26 Abril 1836. Av. 10 Fevereiro 1840. (10m.
[lá.) Regulou-se a execução do Dec, 2 De
zemb1'O 1820, fixando-se as secretarias pai·
onde seJ'ião tiJ'tldos por estl'angeiros Ott pam
paizes estl'angeú,os. Dec. 2 Maio 1836; aos
sacias agentes, directo/'ps etc.. da compa
nhia de milleJ'ação em Minas Gel'aes. como
se mandarião passm· f·egulou-se. - Vid. Com
panhia. Dec. 15 Setembr 1836, Cond. .4, a;
de estrangeiros vindos para o imperio de
vem trazer o visto dos consules bl'asileiros.
Av. 15 Março 1837; de Africanos.-Vid.
Africanos. Av. 22 Abril 1837; de liberLos
viajando no imperio. - Vida LibeJ'dade. Circo
10 Junho 1837. Com e3lrangeiros vindos
de fóra do im perio sem eUe , como se
mandou proceder a indagações, e descu
hrindo-se nelles bOi\s qualidades, desem
barcar, apezar da falla; si não, applicar o
Dec. 2 Dezembro 1820• .Av. 9, 1ll Setembro
1.837. Para dentro ou [óra do imperio na
fórma do art. 119, 120. Cod. Proc. e Dec.
2 Maio 1836, Av. 73, 12 Maio 1838. Con
cedê-los é attribttição de policia adminis
t1'ativa Reg. 120, cito art. 2, § 1. Liv7'o
para elles deL'e !laveI· nas secretarias de policia.
Reg. 120, cit. art. 15. Das pessoas que com
elle entral'em OtL sahirern de novo do dis
tricto no decurso da semana envíáo os sttb

delegados relação, e a quem. Reg. 120, cit.
art. 185, § 1. Pela sec7'ctaTÍa de estado dos
negocias estrangeif'os como serão concedidos.
- Vida Secretal'ias. Dec. Reg. 135. 26
Fevereiro 18.&2, art. 29 a 37; aos nego
ciantes de tropas muares e caval1ares para
irem ao Rio Grande do Sul e voltarem ap
provou-se fossem suspensos por haver expi
rado o prazo de concessão. Av. 21.° 28 Fe
vereiro 1842. A nacionaes e estrangeiros
sobre autoridades competentes para con
.ceder fize,rão-se declarações ao Rt'g. 120,
art. 77; e art• .u Dec. 26 Fevereiro·1842..
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Circo 1lt Av. :18 Março e :18 Abril 1842.
(Jom. 108.) Em que caso isentão de matr,i·
cula pa1'a pagamento de taxa; os eSC1'avos,
art. 12, necessilão pagamento pam obter
passaporZe sem o qual, salvo que e:ccepções,
não podem viajar, art. 27, 28. Dec. Reg.
15:1, 11 Abril 1842. Forão exigidos em
geral para transitar em diversos municipios
de Minas durante a rebelJião. Av. 15 Junho
18.&2. (Jom. 163.) Declarou-se aos a1'ts. 71,
§ 3; e 79. Reg. 120; que as pessoas de tri·
polação de embarcações mercantes nacionaes
e estrangeiras não necessiláo delles pam
sahi" do impelio. Dec. 278, 1 Abril 18h3.
Os papeis para elles podem ser sellados
em branco. - Vid. Setto. Av. 35, 20 Ju
nho 18M. Av. 9 Julho 1844 (Jom. 194) ;
e o das legitimações verbo cit. Av. 63, :16
Agosto 1844. Para expedição delles a Bra
sileiros para fóra do imperio, e a estran
geiros de umas para oulras provincias não
são necessarios tres annoncios, mas um, e
como. Av. 4.· U Janeiro 1845. Para obstar
que não deixassem de ser pa 'sados pelas res
peclivas secretarias de estado os para o
estrangeiro etc.• ordenou-se qu e na policia
se declare nas legitimações se o impetrante
é guarda nacional, e qual a sua profissão.
Av. ii Abril 1845. (Jom. fOt.) Examina-los,
e qual a idade e circumstancias dos passa
geiros incumbe ás autoridades policiaes.
Vid. Av. 16 M01'ÇO 1.8117. (Gaz. 00'.168,
vol. 1); na côrte mandou-se que na occa
sião de entregar ~os estrangeiros o titulo
de residencia se lhes faça devolver com elle
o respeclivo passaporte. Av. 12 Julho 1847.
(Gaz. 0IT. 61, vol. 1..) Ordenou-se à fortaleza
de Villegaignon não deixasse sahir official
algum das 4 classes do exercito. sem o passe
do quartel general. ~v. 22 Dezembro 1848
(Diar. 7980); confirmado e ampliado aos
da armada. Av. Reg. 223, 6 Setembro
18!l9, art. 2, § 4; na côrte como serão exa·
minados no registro militar do porto.-Vid.
Av. Reg. 223,6 Setemb,'o 1.8.49, art. 2, § 2.
Declarou-se meio de obstar que os subditos
portuguezes sem tira-los, sahissem como
pertencentes á matricula da equipagem. Av.
15 Novembro 1853. (Dia,'. 31.&.)

PASSE de navios estrangeiros.-Vid. Embarcações
mercantes. Res. 8 Junho 1831, são assig-

nados pelo ministro da marinha - Vide
Secreta1'ia. Dec. PI. 351, 20 Abl'i1184!~, art.'
11 '. § 4; alterado sendo·o pelo oflicial
malOr ou quem suas vezes fizer. - Vid. Em~
b01'cações cito Dec. 563, 6 Dezembro 1.848,
elc.

PASSE de officiaes miJitares.-Vid. Olficiaes. Av
. 1.2 Novembro 1839, etc.

em malriculas de medicas, cirur~lOes, boti
carios, denlistas e padeiras. - Vid. Junta
de lJygiene. Dec. Reg. 828, 29 Selembro
1851, art. 31.

PASSEIO publico do Rio de Janeiro para sua con
servação encarregada á 'policia se mandou
applicar cal'cel'agem e m3is .40 réis de cada
escravo ;ecolhido ao calabouço. - Vid. 00'.
14 AbrLl e 20 Julho 1810, annex. á Porto
1. a 25 Agosto 1825. (Cott. Nab.) Seu direc
tal' foi encarregado da inspecção d sobras.
- Vid. Ja7'dins. Port. 1.1 'laio 1825. etc.·
Sobre elle incumbe ú camara municipal
prover. Lei 15 Dezembro i830, art. 1, S 7;
tinha destacamento do corpo de veteranos.
Av. 7.° 9 Dezembro 1831 (Cott. Nab.): qual
a ingerencia da camara municipal em tal
estahelecimento. - Vid. Camaras etc. Porto
19 Dezembro 1831: creou-se o lagar de seu
administrador com diaria de 1.:t/J rs., sup
primido o de feitor. Lei 24 Oulubro 1832,
art. 39. Ordenou-se que diariamente tivesse
uma guarda de policia de infantaria e seis
soldados subjeita ao adminislrador. Av. 30
Janeiro 1837; seu jardim boLanico. - Vid.
Jm·dim. Reg. 16.· 1.6 Abril 1838 etc.

de cavaIlos de corpos. - Vid, Caval!aria. 2
Pori. 22 Abril 1824.

- publico da Bahia é inspeccionado pela camara
municipal. Lei :15 Dezembro 1830, art. 7,
§21..

deoBiciaes da armada doentes.-Vid. Armada.
Av. 31 Outubro 1832 ele. Av. 22 1 ovembro
1834.
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PASSIVA obedienciu. - Vid. Obediencia. Consto
art. 147.

PASSOS de murchas militares, regulárão-se. lnstr'
7 Agosto 1820. (Repert. Cunh. Mat. Passo.l

de ordenancas n cal'u1\o. - Vid. Cavallaria.
Ordenanç~s. Porl. 1." 2." 22 Abril 182h.

PASTAGENS: pastos para gados. - Vid. Gado.
AlI'. 2. o 22 Janeiro 1810, § 15 elc.

Campos concedidos para ellas em Santa Ca
tharinu negou-se darem-se em sesmaria
pedida. Prol'. 5 Junho 1815. (CoU. Nab.)

Contenda sobre paslos incumbe aos juizes de
paz. procurar compõr. Lei 15 Outubro 1827~

ad. 5, § 14. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
art. 91.

'__ para gado de consumo: incambe ás Cllmaras
municipaes prover sobre elles. Lei 1. Outu
bro 1828, art. 66, § 7.

- para os animaes que trunsilão pela estrada de
Santos na provincia de S. Paulo designá.
rão-se, e como. Res. 2l~. o 12 Agosto 1833,
art. 1..

Sua constl'Ucção é causa de desa:propriação
por ubi.lidade publica.-Vid. Desapropriação.
,Res. 353, 12 Julho 1845, art. t, § 4.

Compras de terrenos para elIas feitas pelas pro
vincias, camaras municipaes, ou quaesquer
auloridade,s farão isentas de sua. Lei 719,
28 Setembro 1853, art. 21.

PASTOR.-Vid. Pa1·ochos.

PATACAS hespanholas: mandou-se soh1"e'star na
sua venda. orr.1.° 17 Novembro 1828. (Ind.
Alb. Patacas); e depois se mandou continuar
na mesrna. Off. 2! NovembTo 23 e 2~ De
zembro 1828. Ind. verbo cit.)

PATENTES de h'opas de linha, m'mada, brigada
da mm-infla, milicias. O1'denanças mandou
se fossem passadas pelo expediente e sl',cre
tm'ia do cOll.selho sllpremo milita1·. Alv. 1
Abril 1808, § 2; ficando nella o meio soldo
de cada patente e o seilo, § 4. (CoU. O. Pr.)
Res. 28 Julho 1.815. (Repe]'t. Cwzh. Jl.lat.
Palenle n. o 3.) São regislradas nas lhesou
rarias ou vedolias.-Vid. 22 Junho 1808,3
JlLlho 1812. (Repc?'t. Cll1lh. Mat. Palente n.O
3); de linha ou milicias ordenou-se que só
fossem passadas pelo refel'ido conselao. Av.
24 NovcOlbro 1808; nellas lIão são 11ecessa
-:rias aposlillas quando !Ia auglllento de. soldo.
15 Fevereiro 1809,21 Ago to 1810,22 Ou
lubro 1833. (Rcpe1·t. Cunho Mat. Sllppt.
App. 2,oApostilla.) Dcc. Rel. 7 Março 1821;
ampl'iado aos de todas as provincias. Dec.
11 Novembro 1822; apenas assignadas por
juiz de fóra como governador interino de
clarárão-senulJas. 1'1'01'.13 Abril 1809. Para.
ter cumpm-se dos governadores del'ião passar
pelo 1'egisl1'O das 7Ilercê,ç e t1'ansita1' pela c/Uln

ceUan'a. Dec. 29 A~osto 1.809. (CoU. Nab.)
Av. 28 Setembro 1809; de ordenanças regis
tavão-senas vedorias. Res. 6 Novembro 1809.
(Repel't. cito Patente n. O 10.) Registro das de
milicias era graluito.Res.13Setembr01810.,
(Repe1·t. vel'b. e n. o cit.) Foi derogada a C. Reg.
5 Oulubro 1807, sobre lap o de tempo para
confirmação das de milicias e ordenanças.
Res. i8 Abril 1811, 20 Novembro 1.824, U
Março 1825. (Repert. e verbo cito n. o 6); ar
recadação de direitos e emolumentos das
patentes no Pará ordenou-se, e como. Prol'.
16 l\laio 1811. (CoU. Nab.) Declarou-se não
,se dever cumprir a de um official de linha
'que quando foi proposto se achava preso e
'Senlenciado. Av. 31 Agosto i811.; dos offi
ciaes de 2. a e 3.' linha não se con.6fInavão~

sem que se apresentassem as dos postos an
tecedentes com pagamento dos meios soldos
competentes. Res. 17 Março 1812. (Repert.
Cunh. Mat. Patente n. O 22.) Oí}'. 22 Abril
1.812. Passad,as aos parentes da casa impe
rial levão a declaração do tratamento de
prim@ ou sobrinhos, conforme o estylo ou
honras da casa; pela falla deste tratamento
foi recambiaQa ao conselho de guerra de
Lisboa a passada ao capitão Duque de Ca
daval. Av. 1.5 Janeiro 1816. (Repert. Cuu1&.
Mato Patente n. o 25); de officiaes de uiiIicias
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aggregados, ad !lonorem, de estradas pro
hibio-se expedir. Prov. 1. Março 1.816; dos
ofliciaes pl'o11lovidos no B1'asil farão dispen
sados do Cuntp1'a-se do commandante em
t:lte{e do exercito em Portugal, seguindo-se
Oltt1'as p1'ovidencias, e quaes. Dec. 20 Junho
18i8. Mandou-se que em lodas as de orde
nanças se declarasse serem os agraciados
domiciliarios, e propostos, e como confor
me o Dec. 9 Outubro 1.812. üJI. 27 Setem
bro 1819. AnLorisados forão 'os governa
dores das provincias a passa-las aos officiaes
suhalternos, e capitães das tres linhas, e
como. Provo 28 l\hrco 1820. 01·denou-se
que logo depois dos dedretos se 1'emettessem as
patentes á secretaria de esta"do para serem
entregues, sem passar por mais alguma es
tação" ao agmciado, mostrando pagos na
t!tesouraria os direitos e emolumentos. Dec.·
23 Março 1821; ampliado ordenando-se que
entrassem logo no gozo dos postos e soldos,
descontando-se" e como os respectivos direi
tos. Dec. 12 Abril 1821; pa1'a execução
dos lJuaes relativamente ás t1'es linhas se
dC1'áo providencias dispensando-as da chan
ceUaria e regist1'o das mercês. Dec. 16 Maio
1821. Av. e Pauto 28 Junho 1.821. Man
dou-se que a respeito das de confirmação
de milicias e ordenancas, se continuasse na
pratica anterior ao De~, 1.6 Maio 1821, que
por esle não era contrariada. Provo 10 Ja
neiro 1822.-(Vid. P01't. 20 Agosto 1823,
23 OUtub1'0 1824. (Repert. Cunho "A'[ato Pa
tente n.· 5.) Conservárão-se as disposi
ções dos Dec. 23 Março, 12 Abril e 16
Maio 1821 a respeito, regularisando-se sua
execução das de officiaes de 1.a linha, der0

gados quanto aos da 2. a e 3.', ácerca dos
quaes se mandou proceder como antes
delles. Dec. 1.1 Novembro 1822. - (Vid.
Porto 20 Agosto 1823, 23 Outub,'o 1824.
Reperi. Cunlt. il-Iat. Patente n.e ~); as dos
officiaes de milicia e ordenanças forão dis
pensadas de registro na secretaria do go
verno das armas. Prov. i6 Maio 1823. Sobre
cobrança de emolumentos de 1.tJ)280 de
registro na the,souraria das tropas. Res. 2.a

6 Novembro 1823. (CoU. Nab.) Emolumen-'
tos de feitio como se pagão. Porto 1.8 De
zembro i823. (RepC1·t. Cunho Mat. Emolu
mentos n. o 1.) Novas se mandou gratuita
mente passa,' a todos os olfiâaes despachados

PATENTES

antes da independencia. Dec. 1.2 Janeiro
182ft. Dec. 9 Fevereiro 1824. Aos ofTiciaes
da armada e a1,tilha,'ia ampliál,ão-se os J)ecs.
23 J1arço, 12 Ab"ile 16 jfaio 1821. Dec, 24.
Fevereiro 1.824 (CoU. Nab.); dos empre
gados civis do exercito e armada não cou
cedem graduações militares permanentes.
Res. 13 Março 182h. (Repet't. Cunh, Mat.
Patentes n.· 14); de commissão no exercilo
forão prohibidas, salvo por despacho de S.
M. Provo 25 Maio 182ft; declarou-se não
comprehender os provimenlos regulares
de ordenanças e milícias nem derogar as
portarias 18 Junho e 20 AgosLo p. p. Porto
i9 Agosto 1824; nas de 2, a e 3. a linha man
dou-se declarar os motivos das agas. Porto
9 Setembro 1824. Ordenou-se que are·
messa de meios soldos, sello e emolumentos
conforme os Dec. 12 Abril e 16 Maio 1821
fosse feita pelas juntas de fazenda ao cou
selho supremo de tres em tl'es mezes. e
como. Prov. 25 Setembro 182ã. (CoU.
Nab.); officiaes de milicias e ordenanças só
gozavão de seus privilegios, salisfazendo os
meios soldos, sello e emolumenlo do cito
Dec. 23 Março 1821. e 11 Novembro 1822.
Provo 2-2 Outubro 1824. (Repert. Cunho
Mat. Patente n. O 8.) Da de qualquer posto
paga-se uma ~6 vez o direito de sello ainda
que seja para diversos exercicios e tenha
diversas apostillas. Provo 26 Junho 1826.
Dos commandantes militares das provincias
são cumpridas pelas camm'as das capitaes.
- Vid. Camaras. Lei 1 Outubro 1828, art.
54. Av. 19 Novembro 1.830. - ( ido 20
Agosto 1831. Repert. Cunho Mat. Patente
n. o 12); alterada para execução dos Dec.
1.6 Maio 1.821 e 11 Novembro 1822, relati
vamente aos officiaes das lres linhas, para
cobrança dos direitos etc. Circo 9 Março
1830. (CoU. Nab.) Sendo apresentadas refe
rendadas e registradas, abre-se assentamento
ao official. Prov. 1.5 Junho 1831. Sobre
confimta.çãQ a o[ftCiaes q"e a não obtiverão
pur causa de commoções politicas. Res. 1.3
Setembro 1831; dos commaudantes de
armas e de praças não são as que determi
J1ão a obediencia devida li- estes'empregos
ainda pelos officiaes de maiores paten
tes. Av. 8.· 5 Dezembro 1831 (CoU. cit.);
nas pagadorí'fJS de tropas.-Vid. 'Pagadorias;
cito Reg. 10 Abril 1832, art. 6, 18, 22, 28.
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Reg. 1 t 9, 29 Janeiro 18ú2, nrt. 3, /" etc.
111eios soldos de.ltas são arl igos da j'eceita geral.
Lei 58, 8 Oulubro 1833, art. 41, 14. Lei
40, 3 Oulubro 1831" al't. 36. Sello das de
mal' e ler1'a.-Vid. Sello. lnslr. 14 Novem
bro 1833, art. 12. Officiaes il1egalmente
providos providenciou-se para que não
conlinuassem a perceber soldos. Av. 21
Abril 18B/'; cxpl. por Av. 24 Novembro
183lJ, ffleio soldo delias na cÔl'te paSSOLL a
ser an'ccadado pela rccebedol'ia do mLLni
âpio. Reg. 6 Dezembro 1834, art. 1, § U.
Paga-se o meio soldo de um mez quando ha
promoção a qualquer poslo.-Vid. P"OV.
6 Dezemb,"O 183LJ. (Repel't. Cunho Mat. Pa
tente n.O 19.) lI-Ieios soldos na Bailia, Per
nambuco e IIIGl'anhão são an'ecadados pelas
j'ecebedOl'Ías de l'elulas internas. Reg. 30
Maio 1836, art. 76, § 1.0; nas mais Pl"O
vincias pelas alfandegas ilarelldo, sinão pelas
mesas de l'endas, art. 77, 78. A imposição
denominada - meio soldo de patentes milí
tm'es-foi abolida do 1.0 de Julho 1837 em
diante. Lei 70, 22 Ou tnbro 1836, art. 8,
S2. Se110 das aposlillas Dcllas lançadas.
Vid. Sello. Av. 21. ~ 4 Marco 1.8lt6. Decla
rou-se que o Dec, 16 Maio 1821 é applicavel
aos officiaes reformados, quando nos de
cretos se achar expresso quaes os postos
que pelas reformas tenhão, procedendo-se
no caso conlrario como. Circo 1.6 Outubro
1846. (Gaz. Olf. 44, vol. 1.) Provo 16 Ou
tubro 18.&6. (Gaz. cito 53.) Ao comman
dante de armas cm parada com a guarda
nacional cede o commando o commandante
superior, ainda que de maior palent~. Av.
31 Julho 1847. (Gaz. Off. 76, vol. 2.) Av. da
mesma data. (Gaz. cit. 78.) P rov. 6 Agosto
18lt7. (Gaz. cito 81,) Recommendou-se a
execução da Circo 16 Julho 18lt6, para que
os officiaes reformados apresentassem suas
patentes, sob pena de suspender-se-lhes o
soldo. Circo 19 Selembro 1848. (COl·. Merc.
262 2.°) Patente de posto m'ilitar não terão

.~s clerigos 1'egitlares admittidos, e como na
'lualidade de capellão de corpos fixos, f01'
talezas e estabelecimentos militares. Dec. Reg.
7lt7, 24 Dezembro 1850, art. 8; tem
.na os effectivos, art. 10. Não são subjeitas
a revalidação de se1lo. - Vid. Sello. Ord.
1'51, 7 Maio 1.851.. Circo da mesma data.
(Diar. 8691.) Pagamento de soldos a refor-

mados ordenou-se aioda que não apresen
tassem as pa leo les sem embargo da Ord. 108,
17 Marco 1851. Ord. 95,3 Abril 1852.
(Vid. Ôl·d. 162, infra.) Ord. 22 Janeiro
1853. Ord. 47, 1.1 Fevereiro 1853. Av. 20
Fevereiro 1854. (Dim·. 76.) Sobre necessida
de do pagamen lo de seu seBo e direitos para
enlrarem em exercicio, á vi ta da derogação
do Dec. 12 Abril 1821, pelo Dec. Reg. 26
Abril 18114 e 10 Julho 1.850. Reg. 119, 29
Janeiro 18ft2, art. 6, e igualmente do de 10
Janeiro 18lt3. Ord. 162, 26 Junho 1852.
Tendo aposliJlas mostrando augmento de
soldo, dellas se cobra se1l0. - Vid. Sello~

Av. 30 Outubro 1862. (Dim". 9149.)

PATENTES: de inventor ou inlroductor etc. de
lDacbioas ou invenções nas arles.-Vid. AlD.
28Abl'il1S09, § 6, vel·b. Descobertas. Consto
art.1.79, § 25. Lei 28 Agosto 1830, arte !l.
a 11 etc.

de corso.-Vid. COl'So. Alv. Regim. 30 Dezem
bro 1822, cap. 1, art. 3 a 6. Reg. 1.4 A.bril
1834, art. 55 etc. -

de consules estrangeiros. - Vid. Consules,;
Trat. 12 Dezembro 1828, art. 29, Dacio-
naes. Dec. Reg. 520, 11 Junho 18.47:>
art. 13.

para venda de liquidos espiriluosos. - Vid~

Ag!Lal·dentes. Lei 243, 30 Novembro 1.841.
art. 1.6 ele. Lei 317, 21 Outubro 1843, arte
47 etc. '

de despachantes da alfandegas. - Vid. Alfan.
degas. Lei 317,21 Outubro 18/'3, arte
20 ele. Av. 140, 19 Novemhro 1846.

de corretores. - Vid. C01"1·etOl·. Lei 317, 21
Outubro 1843, art. 21 ele. Cod. Com. art.
40. Dec. 738, 25 Novembro 1.850, art. 58.

de guarda polieial.-Vid. Gum'das policiaes:
Av. 1.&1 22 Dezembro 1845 etc.

da guarda nacional. - Vid. Guarda 7iacional.
Ox:d. 141 , 22 Dezembro 1845 etc. Lei 602 •
19 Setembro ~850, art. 57, 58, 65, § 1.
Dee. Reg. 722, 25 Outubro 1850, art. 77.
.79, 80, 86.
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PATENTES: de agentes de leilão na côrte.
Vicl. Leilão. Dec. 858, 1.0 Novembro 1851,
art. 6.

PATEOS fechados pertencentes a ediGcios consi
clerão-se casa do cidadão para se não entrar
illegalmenle. Cod. Crim. arl. 14, S4.

PATlBULO.-Vid. F(?·ca.

PATRÃO mó,' dú arsenal de Marinha do Rio de
JaneÍ1'o {of sepm'ado de piloto mó". Dec. 26
M3rço 1808. Foi clispen 'ado das visilas cl.os
navios. Av. 29 Março 1808. (RepC1·t. Cunh.
1I1at. Palrão n.o 7); creou-se-Ibe tlm aju
dante. Av. 8 Ablil 1808. (Repc,'t. cito Pa
trões n.O k) A re peilo de patrões móres.
-Vid. 1.h -Alaio 1808. 3 Dezemb,'o 1833.
(!1.epo'l. cito Pahão n.· 10); ao ajudànle do
doRio deJaneiro deu-se sola patrão. Av.3i
Maio 1808 (Repe?·t. cito Patroes n.°4); a -cargo
do pat1'ão mó,· estão os trabalhos do 1nar,
e 'luaes.-Vid. A,'scnal de mm'inha. Reg. 12
Ago to 1808; {lbrigações delle e seus aju
d:rntes e ola, e relações com os ajudantes
da inlendencia de marinha,-Vid. Arse

nal dito. Ord. 26 Agosto 1808. Emolumen
tos ao de Pernambuco.-Vid. lntendenciada
1Jlm'inha. Ord. ii Março 1809; patrão e .ota
palrão para o e caleI' do almirante general.
- Vid. 7 j 24 FCt'erei,'o 1810. (Repet't. cito
Patrões n.O 5.) Comedonas ao do Rio deJa
neiro.-Vid. Arsenal dito. OfI. '27 Julho
1810. Deixou de ser C1lcm'regado das galeo
tas. Dec. 2lJ Julho 1816. (CoU. Nab.) Dec.
7 Junho 1827 (CoU. cit.); pel/são a viuva.
- Vid. A1'se,1Ql dito. Dec. 29 Fevereiro
1828; de Santa Catharina {ai extincto.
Vid. Intendellcia dita. Dec. 21 Janeiro 1832;
da côrte e Bahia consC1'r:ados. - Vid. Arse
nal dito. Dec. 17 Março 1832, art. 2. Dec.
ii Janeiro 1834, art. 13. Dec. 13 Janeiro
dito, 3rt. 31, § 3,5, ad. .&6 a 48, 5 L-Via.
Dec. lJ'2[,. 12 Julho 18!i5. O1't. 12; do Pará
e Pernamóuco. Dec, 11 dlto, a1't. 15. Dec.
13 dilo, art. 54, S1.-Yid. Dec. k24, 12
Julho 18!J5, a,'t. 12; do Maranhão, Santa
Catha,'ina e Rio Grande do Sul. Dec. 11 dito,
art. 17. Dec. 13 dilo, art. ô1.-Vid. Du.
42k, 12 Julho O1't. 12; em S. Paulo, Espirito

.Banto, Sergipe, Alagôas, Pamh:rba, Rio

IV

Grandedo N O1'te eCeará. Dec. 11, dilo ar1. ~

Pah'âo mó" as~iste á entrega dos objectos qlI8
P01' occasião de desarmamento deriio recolher
a deposito do arsC11al. ~ ido Arsenal dit(>_
Dec. Tab. 305, 2 Junho 18[,3; observo 3~"

Patrões ,nóres siío sllb01'dinados aos capi.
tães dos po,'tos. - Vid. Arsenol dito. Res..
358, U Agosto 18M, ar\. 5. Av. 133, 10
Dezembro 1845, S2 a 6,9 ele. Como aro.:
gara na côrle a particnlares objectos para
concertos etc. de embarcacões; VN'b. cit.
Av, Tab. 13ft, 16 Dezemhro'18!15, ob5. 2.
a 5.· Patrão mór da barra não é inferior
da thesouraria, e por isso como lhe deverá
e:la officiar. Ord. 96, 22 Se cmbro 18fiô.
Patrões para capitania do porto oe Sanla
Calharin3. Av. 23 Dezembro f8h6. (GLI%.
OfT. 99, vol. 1.) O do Espirito Snnto decla
rou-se não poder ser lambem agente 00
mar do correio. Av. i8 Junho 181l7. (GoJr.
Off. 42, ,,'ol. 2.) Palrão das imperiaes ga
tas nomeou-se e com que encimento. A;r.
20 Setembro 1852. (Diar. 9Hh.) Os dos
e5cale1'es de fortalezas como serão nomeados
e despedidos. Av. h arço 1853. (.DUzr_
68.)

PATRÃO. Vid. A''1'aes.-Pratit:os.

PATRlARCHADO de Lisboa; a cne deixárão de
ser subjeitos em virtude da Bulla de Sua
Santidade dous bispado5.-Vid. Bulla. v.
25 Setembro 1.827.

PATRIARCHAL. Monsenhores e conegos della
que acompanbárão o Senhor D. João II
para o Brasil mandou-se fossem pagos de
mesadas, e quaes. Dec. e Rel. 20 Maio 1808...
(Coil. Nab.)

P Al'R lONTO; pensão que como tal servisse p
secu)i1jisaç'iío concedeu-se a cerlo religioso..,
- Vid. Cupella. Dec. 24 Março i810.

PA'fRIO poder.-Vid. Fitha. Prov. 2.a 2h aio
1823. Filhos. Consto 3rt. 92 etc. A. 1 Feve
reiro 1848.

PATROCfflIO de causa. -Vid. Advogado. Ass.
362. 27 Março 1821, etc.

t9
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EATRULHAS do ouro.-Vid. Ouro. Av. 6 Março
i811. Supprimio-se a de Matlúas Barbosa
em Minas. Porto 13 Junho 1822.

- da guarda da policia.-Vid. Guaráa etc. A.v.
2." 3." 5 Abril 1831.

- de guardas municipaes: como se mandou pro
~ . ceder a respeito de ires indivíduos que as

bavião insultado. Porto 29 Junho 1831.
(CDU. Nab.)

- Offensas physicas. injurias e ameaças a ellas
feitas por quem serão processadas.-Vid.
Lei 26 Outubro 1831. art. 6.-Vid. Deso
bedieraci!J. Av. 1 Março 1832. Cod. Proc.
art. 203 etc. Dec. 18 Março 1837. arL 9 etc.

Av. 7.D UJaneiro 1838.

~ para evitar passagem de carros etc. jnnto á
camara dosdeputados.-Vid. Depatados Av.
7 Junho 183h.

;;.... são ordenadas pelos chefes de policia,. jnizes
~ munieipaes. delegados e subdelegados. Reg.

120. 31 Janeiro 1842. art. 20.

=-- para guardar o muzeo nacional. Av. 7 Julho
- 1.848.1Gaz. 00: 153. fJol. 3.)

- de guardas nacionaes.-Vid. Guarda nacional.
Av. 26 Junho 1849.

:..... Vid. Rondas.

pAUES.-Vid. Baldios. Alv. t1 A.bril iBt5 etc.
.. Porto 16 Outuhro 1820. -PaJttanos.

PAUTAS de alfandegas e mesas, elc.-Vid. Ã.lfan
degas.-Mesas; para o quinto dos couroS.
Vid. Couros. Lei 30 Agosto t828~ art. t.

- calligrapbicas: privilegio concedeu-se. e como
para venda de certas inventadas. Dec.883,
9 Dezembro 18M.

PAVILHÃO nacional-Vid. Bandeira. Alv. Reg.
30 De~eU1bro1622, cap. 4, arl. 6.

PAVILHÃO : do navio commandante de comboy~
-Vid. Comboy. Trat. 12 Dezembro 1828,
art. 22.

- de chefe de divisão: declarou-se o que se deve
praticar quando o capilão de mar e guerra
commandanle de navio entrar em qualquer
porto do imperio ou estl.'anho, o.ndrl se ache
outro mais moderno que esteja comman
dando divisão, e que tenha içado o respec
tivo pavilhão; bem como quando se encon
trarem no alto mar ou costas. Av. 133, 3
Junho 1853. Provo 11 Junho 1853. (Diar.
17ã.)

flamula. galhardetes e triangulos das embar
cações da esquadra franceza recebêrão-se.
Av. 22 Dezembro 1.853. (Diar. 55 de1.85!l.)

PAZ: SU3 conservação accordou-se, e como_ TI.'.
com Inglaterra 19 Fevereiro 1810. art. 2,
17 Agosto 1.827, art. i; com o bei e re
gencia de Ar/!;cl. Trat:.13 Julho 18L3. (CDU.
Delg.) Dec. 20 Dezembro 1813 (CDU. Nab.);
enlre a Fl.'ança, Austria, Russia e Prussia
feilo em Paris. Trat. 30 Maio 1814 (B.
Ca,-n. add. 1.0); de prorogação de tregua
com Tunis. Trat.. .. Novembro 1816 e Av.
29 Janeiro 1.817 (B. Carn. cit.); para res
tabelecimento com Portugal Trat. 29 Agos
to 1825 e art. 4; conservação com a França.
Trat. 6 Junho 1.826, art. 1. Prussia, 9 Abril
1828, art. 1; restabelecimento com as pro
vincias unidas do Rio da Prata. CODV. 30
Agosto 1.828 e art. 1.7. (CDU. O. Pr.) DecI.
26 Maio 1830 (CoU. Nab.); conservação
com a Dinamarca. Trat. 26 Outubro 1828.
art. 1; conservação com os Estados-Unidos
da America. 12 De:r:embro 1828, art. 1;
com Portugal 19 Maio 1.836, art. i; com o
Urogllay. Trat. ã.· 12 Outubro 1851. art. 1
(Diar. 8857); ao poder executivo pertence
fazer. e como. Const. art. i02, § 9. Sobre
seus aj ustes era ouvido o antigo conselho de
estado, art. 142; quem a comprometter com
os subditos de outra nação como será pu
nido. Cad. Crim. art. ·73. Sobre seus ajus
tes é ouvido e consulta o aClual conselho de
estado. Lei 234. 23 Novembro 18ld.. art.
7, § 2. Como será processado e joIgado.
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o crime de que trata o cit. art. 73 do Cod.
Crirn., sendo commettido por paisanos ou
militares. Lei 631, 18 Setembro 1851, arL
1, S 5.

PÉ: quaes, e como se mediráõ para arqueação de
ernbarcação.-Vid. Arqueação; e Reg. 30
Maio 1836, art. 132, § 1, n. o 6 a 8, § 2, 3.

PEÇAS de artilharia são contrabando de guerra
nos Trat. com a Grãa Bretanha, 19 Fevereiro
1810, art. 28, 17 Agosto 1827, art. 16.
França 6 Junho 1826, art. 21. Cidades an
seaticas, 17 Novembro 1827, art. 10. Pl'US

sia, 9 Abril 1828, art. 1.1. Dinamarca, 26
Outubro 1828, art. 10. Portugal, 1.9 Maio
1836, ad. 16. Uruguay, 4. 0 12 Outubro
1851, arl.H.

- apprehendidas aos piratas como se mandou
fossem pagas aos apresadores. Dec. 4 Ou
tubro 1819; e aos corsarios contra Portugal.
Alv. Reg. 30 Dezembro 1822. Cap. 3, art.
3; busca se mandou dar em certa casa par
ticular na côrte para apprehensão das que
se dizia ali existir. Porto :1.' 27 Julho 1.831.
(Coll. Nab.) Aembarcações mercantes quaes
se permitliràõ. - Via. Embarcações mer
cantes. Av. 22 Maio 1839.

--=de theatro como, e por quem serão conser
vadas. - Vid. Censura. Dec. 425, 19 Julho
18.45.

PECULATO dá ácção popular dentro de anno e
dia ao queixoso ou qualquer do povo contra
o juiz que o commelter. Consto arte 157,
quando se verifica, e- como é punido. Cod.
Crim. art. 1iO a 172. Sua denuncia incumbe
ao promotor e a qualquer do povo. Cod.
Proc. art. 37, § 1, 74, § 2, 154, 335.
(Vid. Av. 5 Junho, 31. J alho, r Outubro
183[1, :t.2Mm'ço 1836.) Reg. 120, 31 Jftoeiro
1 !.t~, art. 221, 222. Commetll'm 0$ cI.llecto.
res quando. - Vid. Collecl07'es, Av, 12. o 2h
J aoeiro 1848. Empregado de c:lixa militar
por tal crime responsabilisado fica, e como
obrigado a satisfazer o damno.-Vid. Indem
nisação. Av. :123,7 Maio 18h9. Empregados
em que caso serão mandados processar
{:omo tendo commeUido este crime. Dec.

657, 5 Dezembro i8h9. art 6. Processos
contra os culpados em tal delicto devem (JS

juizes de direito em correição mandar instau
rar. Dec. Reg. 8311. 2 Outubro 1851, art. 6~
S 1; 65.

PECULIO qU3si castrense. -Via. .Alfandegas. P..es.
h Agosto i825. (CoU. Nab.)

PEDESTRES em Minas Geraes creárão-se. Carl.'
Reg. i3 Maio 1808.-Vid. Divisão. A.v. L
2.0 12 Março 181.0 elc. Deu-se nova orga
nisação ás duas companhias designadas á
provincia, e como, c de que officiaes no
meados os commandantes. e quaes os V«jll

cimentos. Dec. PJ. 214, 20 Agosto 18M!..
art. 1, 3 a 6. Declarou·se quaes serião
graduações e vencimentos dos commandan
tes, e por quem, e como passados o,; titulus
ou confirmados, e como, sendo officia-es
reformados. Av. ~6 Setembro t8U (Jorn.:
27lt); mandou-se despedir de seu uso offi
cial de 1.' classe do exercito. Av. ~o Agosm
1848 (Cor. JJferc. SuppL. 258); uma com~
nbia mais mandou-se lhe pertencesse. Lei
615, 23 Agosto 1851, art. 1, § 3.

- de Malto Grosso. Suas companhias foi o go-'
verno autorisado a elevar á força que jul
gasse indispensavel. Lei 2! Novembro 1830,
art. 3; conservadas pela Lei 30 1 gosto
18M, arte 2; tiverão reorganisação com a
denominação de Ligeiros. - Vide Ligeiros",
Dec. PJ. 22 Novembro 1831, etc. Deu-~
nova orgunisação ás duas companhiasà~
nadas á provincia, e como, e de que OffiClae5
nomeados os commaodantes, e quaes 1lS

vencimentos. Dec. PI. 214,20 Agosto i8lJ:2..
art. 1, 3 a 5; vencimentos de soas praças
forão igualados aos dos corpos de caçado-
res. Dec. hh5, fi Março 1845. A pedeslrQ
empregados no ~l'rviço da lhesoul'aria de
clarou-se dever eila marcar vencimento ra
zoayel. Av. 5 Setembro 18h6. (Gaz.Of. tO.
rol. 1.)-Vid. OlJiciaes mili;i:I7·es. Av. 24 Se
tembro 18li9; mandou·~e, e por que dispo
sições, regular os vencimentos de suas pra-:
ças. Av. 22 Janeiro 1851. (Diar. 8618.)

da policia na côrte forão occopados em levar
omeios, vencendo por isso gratificação D10~

!9~
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dica.-Vid. Intelldell.cia de policia. Av. 1.°
2.0 1ã Novembro 1831; são excluidos da
lista .de votantes; Av. i Fevereiro t818.

PEDESTRES: do Espirito Santo em divisão de
90 praças se mandou creaL·. Lei 25 A~osto

1832, arf.. 6; conservados pela Lei .48, 3
Setembro 1833, art. ~, § 3. Declaron-se
'Iue a Circo 29 Outubro 184.6 não se inten
dia com seus commandantes. Av. 30 De
zembro i8~7. (Gaz. Olf. 5, uol. 3.)-Vid.
Ofliciacs militares. A.v. 18 Julho 1.848. Av.
2.4 Setembro i8áú.

-·de Minas: as companhias ao serviço da admi
nistração diamantina forão abolidas. Res.
25 Onlubro 1832, art. 3.

:-- no Maranltão duas companhias se desígnárão
- uma a Go)'az - e d'onde sendo tirados
os officiaes, e como armadas e filrdadas, e
com qoe vencimentos. Dec. PL 21~, 20
Agosto i8h2, art. 1, 3 a 5. (Qllanto ás de
Santà Catharina.-Vid. Ofliciaes militares.)
Av. 22 Setembro 1843. Off. 81, 19 Setembro
18.&4. Av: 2lí Setembro 18.&9. Declarou-se
que suas praças vencerião 320 r. diarios.
Av. 27 Setembro 1843. (Jom. 31S.) Devem
eporque fardar-se á sua custa. Av. 17Feve-

- reÍro 18.45 (JorR. 7f1) ; mandou-s6 que con
tinuassem a receber fal'damento do arsenal,
descontando-se-lhe, como. Av. 23 Novembro
1846 (Gaz. f)/f. 78, vol. i); creou-se mais lima
companhia, Dec. 683~12 Julho 1850 (quanto
á de Gayaz declarou-se que não havendo
officiaes exigid.os pelo Dec. 435, se nomeas
sem paisanos). Av. 29Novembroi850. (Diar.
8576.) Declaron-se qual o fim a que fõra
destinada a companhia ultimamenle creada.
Av. 5 Fevereiro i851.. (Dia,'. 8625.) A. seus
officiaes não compete o augmento da D.a

parte de soldo da Lei M8. Av. i2~. 21 Maio
1.853. Quanto ao Ma.1'anltão, declarou-se não
estarem comprehendidos nas Instr. 18 No
'Yembro 18lr.8. Av. 3 Agosto :1849. (Dial'.
8176.) - Vid. O/ficiaes cit, Av. 24. Selembro
18~9. Greou-se mais uma companhia. Dec.
683~ cito; e uma para o municipio de Tory
Assu. - Vid. Lei 715, 19 Setembro 1853,
al't. 1, S3. (Dia,'. 266.) Dec. 1407, 31ul~
~86.&. (Dim·. 190.)

PEDESTRES: Mandou-se que fossem 64!l. praças
de pret em companhias. Lei 341. 6 Março
18&5, art. 1, S 3. Dividil'iio-se em oito
companhias, e como org nisadas; nomeação
de commandante e ajudante d'entre offi
ciaes, armamento, fardamenlo, soldo e
etape, vencimenlos. Dec. PI. 435, 20
Setembro 1845. Determinou-se que ás
praças voluntarias e engajadas para servir
em suas companhias se abonem as gra
tificações estabeleciuas par as do exercito
em idenlicas circumstancias. Circo ~'l,

ii Maio 184.6. Provo 5:!, 30 Maio 18'16;
conservárão- e as 6M! praças pela Res.
&98. 27 J olho 18á8, art. 1, S/,. Suas'
companhias não estão compl'ehendiclas na
força para que é permittido engajamento.
Av. 30 Outubro 1849. (Dim·. 8258.)
Forão elevadas a 880 as praças das com
panhias. Res. 5&2, 21 Maio 1851), art. 1,_
§ 3. Forão elevadas a 96 praças de prel.
Lei. 615, 23 Agosto 185L, 1, § 3. Nas
soas companhias não Jeve h1.ver ca.ietes.
Av. 13 Dezembro 1850. (Diar. 89 3.) Devem,
e como annualmente os presi entes das
províncias fazer inspeccionar. Av. 3 Janeiro
1852. (Diar. 8913.) Circo 3 , 3L .laneiro
1852. Seus uniformes. Dec. 1029,7 Ago to
1852, n. o 12. Conservou- e o me. mo nu
mero de praças, 3rt. L, § 3; oruenou-se que
seus vencimentos fO'sem os das dos corpos
do exercito, art. 12. Lei 6á~, 1 A3 sto .
1852. Regulou-se c mo se procelerá pre
viamente para conselho de di ciplina etc.
ás praças desertoras, qna~do houver falta
de officiaes. Pl'OV. 10 Abl'il i853. (Diar.
290.) Olliciaes da gual'da nacional servindo
activamente em suas companhia- percebem
todos os vencimentos cOl'respondentes aos
de linha. Provo 2 Agoslo 1853. (Dim·. 260.)
Suas praças forão elevada a tO.&O. Lai 715,
19 Setembro 1853, art. 1, § 3. (Diar. 266.)

"- na Bahia creou-se uma companhia. Dec. 683,
12 Julho 1850.

nos presídios Leopoldina, Santa Is abel, e á
margem do Uruguay fazem guarnição.
Vid. P,·esidios. Dec. Reg. 760, 2 Janeiro
1851., art. 38, § 2.
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PEDIDOS e requisições devem ser assignados,
marcando a qualidade e quantidade. Av. 14
Maio 1812. (Repert. Cunho l11at. Suppl. Pe
didos.)

PEIXE

giado. Dec. 1128,28 Fevel'eiro 1851. Exames
em pedra calcaria achada na cidade de Al
caotara no Maranhão ordenárão-se. Av. 4
Abril 185.4. (Diar. 142.)

- dos antores regula o valor das cousas deman
dadas em juizo para deducção dos 2 p. %

de chancellaria. - Vide Cltancellaria. Dec.
31 Ago.sto 1836, arte 6.

PEDITORIO quando constitue peita. - Vide Peita.
Cod. Crim. art. 133.

PEDRAS preciosas: seu deposito. - Vide Deposito.
(A' Ord. 5 Março 1849, add. Av. 263, 30
Outubro 1851 ; uma de côr verde claro pe.
sando 15 libras parecendo agua marinha
achada em Minas Novas foi remettida para o
museo. Av. 31 Julho 1811. Contraste de
pedras preciosas. - Vidr Contraste. Dec. 17
Outubro 1820. Achadas nos sertões do Rio
Imbé em Campos reconhecêrão-se de infe
rior qualidade. Porto 4 Outubro 1825 (CoU.
Nab.); preciosas depo iladas servem de fian·
ca criminal.-Vid. Fianca. Cod. Proc. art.
i05, 107. Lei 261, 3 D~zembro 18H, art.
46. Reg. 120, 31 Janeiro 18lt2, arte 303,
304. Para extracção de preciosas, excepto
diamantes, autorisou-se companhia de mi
neraç:.\o. - Vide Companhia. Dec. 15 Setem·
bro 1836. Pedras de cantaria para obras de
hospital.-Vid. Hospitaes de c:ll·idade. Lei
164,26 Setembro 1840, arte 17. Pedras pre
ciosas pertencentes a espolios de defuntos e
ausentes que destino lemo - Vide Bens etc.
Âv. L8Junho 1847. Dec. 561,18 Novembro
1848, arte 1. Em materia de seguros a de
signação fazendas não comprehen~e pedr:..as
preciosas. Cad. Com. art: 672. PreclOsa~ s~o
incluidas nacarga do naVio para composlçao
da avaria grossa ou commum, arte 787,
788. Preciosas servem, e como para se
gurar o juizo commel'cial nas execuções.
Dec. 737, 25 Novembro 1850, art. 576.
As de fallidos ioventarião-se, e como, e
quando. Dec. 738 ido art. 151. Ped.r~s pre
ciosas não é licito mioerar nos presldlOs de
Santa Isabel, Leopold.ina e á margem do Ara·
guaya. Dec. Reg. 750, 2 Jan~iro 1851, art.
70. Pedras para calçamento á à1ac-~da~.

uso de machina para prepara-las fOl prmle-

PEDREIROS farão declarados contrabando de
guerra no Trat. com os ESlados UniJos da
America 12 Dezembro 1828, arl. 16, § 1 ;
com o Uroguay 12 Outubro 1851, arte 11.
(Diar. 8857.)

(officiaes) - Vid. Ope1"a1·ios.

PEITA: por ella são responsaveis os minislL'os e
secretarias de estado. Const, art. 133, 2;
134, e como. Lei 15 Outubro 182.7, art. 2,
§ L Sendo commetLida por juiza dá, e
como lagar a acção popular por ql1alq~er

individuo ou pelo queixoso. Consto arte 1:>7,
quando se verifica, e como é plln~d~. Cad.
Crim. art. 130 a 132. Sua denunCIa IDcum
he ao promotor e quahruer d povo. Cod.
Pr. art. 37, § 1; 7á. § 2; 1M., 335.-(Vid.
.Av. 5 J unlto 31 Julho 18 Out((bro 1:33!J., 22
lIIarço 1836.) Reg. 120, 31 Janeiro 18~2,

arte 221, 222. Si os juizes a commellêrão
examinaráõ o,rjuizes de direito em correição
e a respeito procederáõ conll'a os cuLpaJos.
Lei 261, 3 Dezembro 18ltL, art. 26, S 2.
Reg. 120, cito arte 206. Dec. R g. 83~, 2
Outubro 1851, art. 31, § 5; 5{J, § 1. Olli·
cial de guarda nacional que commetter é
rebaixado do poSlo. Lei 602 , 19 Setembro
1850, art. 66, § 1. Sentença de juiz com
mercial peitado é nuHa. Dec. 737 , 25 No
vembro 1850, art. 680, § 1.

PEITOS de aco forão declarados contrabando de
guerra ~o Trat. com os EsLados-Unidos da
A.merica 12 Dezembro 1828, art. 16, § 2;
com o Uruguay 4.· 12 Outubro 1851, art.
11. (Diar. 8857.)

_ Disposições deixadas pelo ~estador em peito
e arbitrio do testamenteirO por sua alma,
são legados pios quando não cu~pl'ida . 
Vide Dec. Reg. 834, 2 OLtt((bI'O 18<>1, arte 36.

Pf!lX,E: seu dizimo.-Vid. Pescado.



PEIXE: curraes de o pesenr.-Vid. Cm'l'aes. Av.
12 Janeiro 1Sli9; licenças para seu levanta
menlo compele, e porque, aos presidentes
de provincia conceder. Av. 2!l Dezembro
1850 (Diar. 8(18); no Rio de Janeiro em
qualquer ponto da cosla, porlos e rios se
mandou demolir probibindo-se tornar a
fazê·los. Av. 2 Abril 1853 (Dim·. 96); ge
neralisuda por Circo ido (Dia?" 101.)
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PENAS: crimes não se devem transmillir aos
berdeil'os, porque a eul pa só afl'eeta os que
a eommettem. Res. 17 Marco. Porto 30
Outubro 18/8. (Ind. Alh. P~nas.) Consto
art. 1.79, § 20. Res. 8 Agosto 1827. (CoU.
Nab.)

- Sobre ql1ues mais asadas p:.lra obviar e punir
o contrabando de páo brasil. - Vide Ma
dei7·os. Res. 30 Se lembro 1818.

PELLOURINHO indecenlemenlecollocado defron
te da igreja malriz da villu da Fortaleza mano
dou-se mudar. - Vid. Camams. Provo 16
Novembro 1.818. (CoU. Nab.) Sobre remo
ção do do largo do Rocio no Rio de Juneil'O.
-Vid. Provo 1í Maio 1819. (CoU. cit.) Le
vantar se mandou com a creação de villa
na aldêa de Valenca. Alv.17 Outubro 1823.
Item na villa creada na fregl1ezia de S. Ma
theus do Crato no Ceara. Alv. 2.° ido Item
na villa da Imperatriz creada na povoação
de S. José da Serra no Ceara. AI v. 3. o ido
Ilem na villa de Hoconé creada no arraial
de S. Pedro d'EI-Rei em MaLto Grosso. Res.
25 Outubro 1831, art. 3. Declarou·se á ca
mara de Cabo Frio não se poder demolir
sem deliberação da assembléa geral, e que
desde mui remotas épocas s6 tem o deslino
de indicar a séde das autoridades judiciaes.
Porto 28 Junho 1833.

PENAS vis quando tinhão de soffrer os mi.titares,
erão primeiro despidos de seus l1D1formes
e privados das honras militare~.-Vid.1I1i
licias. Ord. 2.4 Abril 1809.-VId. DegTada
ção. Quando se devão impôr, elc.-Vid.
Crimes. Ord. 19 Fevereiro 1810 etc. Im
postas sem citação do réo, e assignação de
tempo para defesa e ser ouvido por con
trarias á razão e direito farão annuJladas.
Provo 5 Maio 1.810. (CoU. Nab.) Commuta
ção deHas concedeu-se. - Vid. Deg,·edo.
Cart. Reg. 19 Junho 1811, etc.-Morte.
Dec. 26 Novembro 1822. Ob"os. Dec. 26
Novembro 1822 etc. Artilharia de ma,.in~a.

Dec. 21 Março 1823.

civeis e multas que se achão nas ordenações e
laxas para os libellos, gahellas, provas

,r escripturas e insinuações forão elevadas
I tresdobro. Alv. 16 Setembro 1814, S4.

civeis como as impostas em contractos, e
contra depositarios que não entregiio o de
posito e ouh'as não forão cogitadas no Dec.
23 Maio 1821. Res. 7 Agosto 1821. (CoU.
Nab.)

impostas pelas leis aos extraviadores de direitos
nacionaes incorrem os dos impostos encar
regados á administração de diversas r~Ddas.

- Vid. lIfesa de adminish'açáo, etc. Instr. f&.
Fevereiro 1823, art. 53. Reg. 14 Janeiro
1832, aI t. 32.

- crimes pecuniarias.-Vid.lIfulctas.

crimes multiplícavão-se pelo numero das rein
cidencias nos crimes de expressão de pensa
mento. - Vid. J(wados. Peoj. 2 Oulubro
1823, art. 18; mandado observar pelo Dec.
22 Novembro 1823 eRes. 11 Setembro 1826.
Da não applicação da pena correspondenle
nos crimes de expressão de pensamento
havia recurso para os tribunaes ordinarios.
Proj. cit. art. á5. Dee. e Res. cit.-Vid.
Appellação. Lei 20 Setembro 1830, arte 70
a 72 etc.

- crimes quem é competente para perdoar e
moderar.-Vid. Minoração.-Morte. Consto
art. 101 etc. Porto 2.a tá Abril 182lt. (CoU.
Nab.) Lei 11 Setembro 1826 ele., ve7'b. 2."
Dec. 9 Março 1837; as penas crueis forão
abolidas.- Vid. Marca, art. 1.79, § 19.

dos crimes de deserção forão modificadas'
Porto 10 Abril 1824 (Repert. Cunh. M ato
Pena D.O 5); alter. pela Res. 11 Setembro
dilo. (Repert. cit.) Declarou-se que esta não
~omprehendia as penas impostas pelos ar,,:
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ligos de guerra da armada, pois que o Alv.
de 26 Abril 1800, que os confirmou, man
dou que &ejão observados liUeralmente, e
sem interpretação ou modificação alguma,
ficando por este modo derogada a disposição
do Dec. 13 Novembro 1790 nos conselhos
de guerra da armada nacional. Porto 15
Setembro 182.4. (Repert. cil.)-Vid. Dec. 3
Dezembro 1828. (Repert. cit.)

PENAS: Alvarás de perdão declarou-se dev.erem,
e porque, ser assignados pelos chancelleres
de relação. - Vide P,·OV. 15 Junho 1825.

- a sentenciados a pnsao, degredo, galés ou
trabalhos publicos forão perdoadas. Dec.
1.° 28 Janeiro 1826. (CoU. Nab.)

- Perdão da terça parte concedeu-se aos presos
senlenciados que servirão como marinheiros
a bordo da náo Pedro I. Dec. 22 Fevereiro
1827. (CoU. Nab.)

r- correctivas.-Vid. Cadêas. Provo :f.4Maio1827
etc.

~ impostas aos ministros secretarios de estado
e conselheiros de estado si tem logar ou
não, ou si devem ou não ser modificadas,
compete ao senado decidir, e como. Lei 1.5
Oulubro 1827, arte 47 a 51. Cod. Crim.
arl 308, § 1.

- Empate da pena que resultado im-
porta.-Vid. Empate.

goaes soffrem os infractores do direito de
patente de invenção.-Vid. Descoberta. Lei
28 Agosto 1830, arte 7.

~ de que só se dão os extremos como se acharáõ,
e como se applicaráõ. Lei 20 Setembro
1830, art. 63,64. Cod. Crim. 63.

- Metade dellas accrescerá nas reincidencias.
Lei 20 Setembro cito art. 65. Cod. Crim.
art. 161 S 3, art. 20.

PENAS: crimes não podem ser impontas a que
individuos. Cod. Crim. art. 11; como se
aggravão ou attenuão. - Vid. C7·imes. Cod.
Crim. art. 15 ele. Suas qualidades e maneira
de se impõr e cumprir. Cod. cit. parte 1. a

tit. 2; quaes, e em que gráo se poderáõ appli.
car.-Vid. C,·imes, 3rt. 1,33; da lentaliva
de crime, quaes serão, art. 3.4; e da com pli
cidade.-Vid. Complices. Cod. cito art. 35 ;
não se impoem por presnmpçãg ainda a
mais vehemen te, art. 36; que soITrimentos
se não considerão penas, art. 37; quando
se accumulão como se imporáõ, art. 61, 62.
Impostas aos réos nunca prescrevem, art. 65.
Seu perdão pelo poder moderador que conse
quencias importa.-Vid. MiIlOl·Oçáo. Cod.
cito art. 66 ele. Av. 22 Julho 1835. Sendo o
perdão do ofl"endido, art. 67. Estabelecidas
no Cod. Crim. a que dclictos não são appli
caveis.-Vid. Crimes; art. 308. E labelecidas
nas leis anteriores ás do Cod. Crim. quando
serião applicaveis e preferiveis, ue/·b. cito
art. 309; não so/freráõ os que pralicarem
acções que sendo criminosas pelas leis an
teriores, o não fõrem á visla do Cod. Crim.
verbo cito art. 310.

quaes não podia a regencia perdoar a mi
nistros e conselheiros de estado. - Vid.
Morte. Lei tA Junho 1831, art. 19, § 2. •

impostas pelo respectivo regulamento aos
guardas municipaes permanentes não os
isentão das declaradas no Cod. Pen.-Vid.
GUa1'das municipaes t'oluntm'ias. Dec. 22 Ou
tubro 1831, art. 17.

- Seu effeito salutar enfraquece-se com o longo
intervalio de tempo entre o delicto e a ap
plicação deHas. Av. 3.· 16 Novembro 1.831.
(Colt. Nab.) Provisão de commutação.-.
Vide Degredo. Reg. 25 Janeiro 1832 etc.

qua~s incorrem os réos conlra os quaes só
houver a sua confissão em juizo.~Vid. Con
fissão. Cod. Proc. art. 94; em nenhuma
incorre o conductor ou queixoso que levar
á presença do juizo o suspeito de crime. Cad.
cito arte 128. Reg. 1.20, 31 Janeiro 1842,
art. 1.12; quando o jury impuzer que não
sejão devidas que recurso cabe. - Vid. Ap
peliação. Cod. Proc. art. 301 etc.
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PENAS: aos marinheiros.-Vid. 1Ilm'inheiros. Av.
16 Julho 1833 elc. Capital é a de morte
natural ou civil.-Vid. 7 Feve1'ei1'o 1834.
(Repert. CILl!h. Mat. Pena n. 2.)

ecc1esiasticas quando por execução de sentença
sobre reClUSO á COl'ôa cabe aos juizes de di

reito declarar sem a)~llm cITeito. - Vid.
Abuso. Reg. 10. o 19 Fevereiro 1838 ~ art.
13,1lJ.

PENAS

art. 128; criminaes quando incorre o ven
dedor commercial obrigado aevicção, sendo
vencido, art. 215; correccionaes quando
póde o capitão de navio impôr aos lndivi
duas da tripolação ou passageiros, art. 498;
criminaes iucorre o piloto que perder na
vios, art. 540; e os individuas que não.en
tregarem, e como fragmentos ou ca1'gas de
navios naufragados, art. 735. Certidão de
cumprimento deve apresl::ntar, e como o
fallido para sua rehabilitação, art. 894.

CnmlD:lCS impostas por leis anteriores são as
que as assembléas provinciaes podem ap·
plicar, e quando, e como aos magistrados.
- Vid. Assembléas provillciaes. Lei 105, 12
Maio 18úO, arl. 5; e ~up1'a. Cad. Crim. art.
1, 33.

- Perdão dallas em que crimes não 'rehabi]ita
para ser· e jurado. Lei 261, 3 Dezembro
18.41, art. 29. nego 120, M Janeiro 1842,
art. 229.

- P tição de graça só impede a execução na
pena de morte. Av. 17 Fevereiro 1842.
(Jom. 63.)

comminadas aos bebados, turbulentos e me
retrizes não impoem mais os juizes de paz.
- Vid. Embriaguez. Av. 1I, Junho 1842.

aos condemmdos pelas juntas de justiça como
se contão.-Vid. Junta dejustica. Av. 25Fe
vereiro 1845; perdoadas a deserlores que
eITeitos produzão sobre tempo de serviço.
Vid. Dese1'tores. Provo 6 Novembro 184-6,
etc.

do Reg. 17 Agosto 18.&6 medianle que pro
cesso se impon\.õ. - Vid. Diamantes. Av.
131, 30 Setembro 18lt7.

Perdão do sofi'rimenlo da pena imposta por
sentença não dá direito ao empregado a
haver venc!mento. Ord. 202, 11 Agosto
1849.

- convencionaes em contractos e obrigações
mercantis. - Vid. (i)brigoções-. Cod. Com.

PENAS: convencionaes no juizo arbitral com
mercial necessilão compromisso etc.-Vid.
Juiz O1'bill'o. Dec. 737,25 Novembro 1850,
art. 413, 421,430, S3; 431 a 433, h74.
S2,3.

impostas a réos militares quando serão publi
cadas. Provo 10 Janeiro 1851. (Diar. 8626.)

quaes se impôráõ aos militares que commette.
rem os crimes dos §§ 1 a !J do art.1.Lei 631.
18 Setembro 1851. Lei cito art. 1, § 5.

disciplinares quando imporilõ os juizes de ái:
reito em correição, e quaes sejão.-Vid.
Juizes de di1'eito. Dec. Reg. 83!J, 2 Outubro
1851., art. 9, 17, 19,26, S :3: 29, 30,32;
S 2; !J8, Si; 50 a 54, 56; expl. arL 50
pelo Av. 23 Janeiro 1854. (Di01'. 25.) As da
instituição de hospilaes quando serão ap
plicadas aos re5peCli\'os o:f1Iciaes e adminis
tração, art. 45, S, 1, 3.

- Accordou-se que o individuo cuja extradição
. se exigir, tendo commeltido crime no paiz

a que se houver refugiado, não seja entregue
antes de cumprir a pena respecliva. TraI'.
com o Ul'1lF:uay 12 Outubro 1851, art. 40
(Di01·. 8857.) Havendo reclamação de de
sertores, a parle contraria que os receber se
<lbrigará a commutar a pena incorrida si
fôr capitul.-Vid. Mm·te. Trat. cito arl 7.
Convenciono -se com o Perú a extradiçãõ
commulando·se sempre a pena qualquer
que fosse para a immediatamente menor.
Trat. 23 Outubro 1852, art• .4. '(Dia1'. 9132.)

Civel era antig'llmenle a dizima da chancellaria.'
- Via. o,'d. 244, 25 Outubro 1852.
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PENAS: applícadas a, escravos em qllaesquer
crimes sendo de morte, deixão salvo o
recurso ao poder moderador. Dec. 1310,
2 Janeiro 1854. (Diar. 20.)

de açoites, ad.Y.erlencia, banimento, confisco,
degradação, degredo, demissão, desterro,
destiluição, galés, golilha, morte, multa,
nullidade, perda de emprego, prisão com
trabalbo e simples, reforma, responsabili
dade, suspensão de emprego.-Vid. Advertir
e os mais termos.

PENHOR: Forio admlltidos, e como a devedores
da fazenda publica para pagamento de di
'Vidas.- Vid. Lei Consto Portug. 9 Jun1w
1821. SI; mando observo pela Res. 20 Ou
tubro j 823, 3rt. 2.

(empreslimos sobre) por bancos.-Vid. Ban
cos.-Caixa CfJ1nmel'cial; os respectivos es
tatutos.

- mercantil.-Vid. Cod. Com. art. 271 a 279.
(Vid. Dec. 737, 25 Novembro 1850, art.12,
172.) Prcscrípção. art. .450. Penbor em
mercadorias constituído por capities de
navios, art. 518. Seu credor nos bens de
fallido tem hypolheca .tacita especial, art.
87.4, SI, 877, S 3; 88la, § 1. (Dec. 737,
cito art. 620, S 1.; 62t, 625, 627, S j);
os administradores podem remi·los a bene
ficio da massa. art. 883. Como se processa
a remissão. Dec. 737, cit. art. 281, 282.
e a execução, art. 282 a 288; suas causas
não se susp.endem durante as ferias, art.
729, S 5. Dec. 1285, 30 Novembro 1853,
art. 3, S4. (Dim', 332,)

PENHORA em generos nas alfandegas - Vid.
Embargos. Res. 28 SetembrQ t8U etc.
Alfandegas. Res. La 30 Janeiro 1826.
Vid. Ord. 160, 10 Outubro 1850, S2, 3, e
Dec. 8ltL inrra. Pendendo litigio sobre in
subsislcncia de adjudicação de casas penho
radas, que estavão lambem sequestradas a
thesoureiro alcançado. ordenou-se se pro·
st'guisse nos recursos ordinarios, e como.
Provo 12 Agosto 1812 (Cott. Nab.); não se
põde fazer nas fabricas, escraV(ls. lavras,

IV

PENHOR.A.

ferramentas' e mais-pertences -de mineirc"$
de ooro. Alv. 17 Novembro 1813, decl
por Alv. 8 Julho 1819; e 28 Setembro
1820; não póde fazer-se nos ordenacllJ5
dos mestres regios como nos dos officiaes
publicos. - Vid. Embargos. Prov. 19 Ju
nho 1813 ele. Sobre prisão de depositarict
de escravos penhorados por não enlrega-IQ\
conforme as O. liv. 4. lil. 49, S 1, tit. 7~
S 5, tit. 78, S t.-Vid. PrO'lJ. 9 Maio 1St
(Coll. Nab.); em embarcações do commer
cio da costa da Mina. - ido Embarc~

mercantes. Provo 13 Fevereiro 1.817 elc.
eUas ficárão subjeilas, e como as entradas
dos accionistas da sociedade de agricultura
commercio e navegação do Rio Doce. Pro....
15 Dezembro 1819 e Estat. da mesma data_
arl 16. (Coll. Nab.) Sobre oma realisada
por supposta divida de otrerta para despez~

COm a defesa das fronteiras de Malto Grosso..
- Via. Dividas. Res. 27 Selembro 182L
Para fazer-se é permittido enlrar, e como
na casa do cidadão.- Vid. Casas. Lei J
Oalabro .t822, S5. elc. Cod. Crim. art..
2J t, S 2; tenças impostas no rendi
mento da obra pia conforme o AIv. 13 "ai.
1623. são isentas de penhora etc. Res. 1....
6 Novembro 1823. (Coil. Nab.) Sobra
foro competente pal'a as promovidas pel
moradores de S. Joãod'EI-Rei.-Vid. Pr«.
1.' & Dezembro 1826. (CoU. Nab.) Ordená
rào-se em bens sufficienles dO!; contravel'l
tores do regnlamento dos correios pela re
messa iIlegal de cartas. para pagamenlD
da molta.-Vid. Correio geral. Dec. Reg. 5
Março 1809, 3ft. 8t, 82, ele. Por m 
deUas se mandou lambem proceder conu
os devedores da fazenda poblica.-Vid. lh
vedares - DifJidas. Dec. 18 Agosto lBlt
elc. Av. 26 Setembro 18ft? Contra a fazea a
nacional a favor de credores.-Vid. CreJI.
uS. Av. 22 Fevereiro 1836; em execução ae
sentença da commissão mixta.-Vid. Com:
missão etc. Ord: 15 Julho 1865. Despezaã
com avaliações de bens penh~rad~s pela Ia
zenda.-Vid. Juizo dos feitos. Circo 44. 17
Julho 18&3. Nas de alugueres de casas J1
que se dever decima (na côrte) como se pr.
ceda.-Vid. Decima ele. Dec. .&09, ,. J.,..,..
18.&5, art. 6. Cire. 6 Jnnho 1845 etc. ~
um dos effeitos legaes do regislro das hJpo
tbeca9.-Vid. HypothlCas. Peç.482. 14
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?embro 1846, art. 13. Penhoras ele. de
vem preceder as arrecadações para que os
·officiaes .II) juiza dos feitos tenhão porcen
tagem.-Vid. JIJ~ dos feitol. Ord. 155, 13
Oulubro 18!7 ele., e - Vid. A.". 9 De%em
{,"o 18&7. ((;1.1%. Olf. 187, 'lJoL 2) verbo eil.
Ord.. 5&, 2S Feyereiro 18tJ9. Em apolices
da -divida publica.-Vid. DilJidas. Av. i 12.
14 Setembro t8~8; em soldos de officiaes
militares. - Vid. Ol/i&iaes "lilitares. Av. 30
Novembro 18.&8 etc. Sobre leuras que o
devedor dim pagas, por tê-Ias em seu poder,
e pelas quaes rôra penhorado etc. - Vid.
Di"idas. Av.. i6 Abril i8r.9.

5'EftOl\A.: que bens pódea eIla o.lferecer- o fiador
commercial, e com~. Cud. Com. arL 261 ;
IIlm dos efreilos da bypolbeca commercial, é
woier o credol." hypotheeario com sentença
peohor.ar,. e como a COllsa hypotbecada
arL ~69"S!.( I>ec. 737,~ N()vembro 185()"
arte 13.) P.enhora dando-se em fazendas de
que baja difTerentes vias de conhecimento
em podeI." de diversos parladores, como
devem procede.. o capitão de navio.. art
.683. Penhora de 3.· Dão portador de alguma
das ditas vias,. de ql1e direitos Dão pOde,
5al"a qGe excepção~ prinr o porlacl()l" de
.conbec:imento. art. 584. Póde opp6r-se con
tra 98 Coohecimeutos. art. 588.

- para pagamento. de custas de acções slJmma·
rias commel.'ciaes e dos 2 por cento de
chanoollaria. Dec. 737, cito ari. 2tll; e lam
bem nas mais acções havendo conven
,;âo, arte 2&5; item si o preço da veuda
do penbor Dão bastoo para as castas arte
288. Ordena-se, e COIBI) se processa no
mandado executivo em .1cções executivas
GOmmerciael', arfo 310, UI" 3t~.Si9. Pela
penhora se resolve o embargo ou arresto
~ommercial~senrlo procedente. art. S&O. A
peflltora ou em~argo de bens equivalentes
á dwida ral: cessou' a deteoçieJ pessoal,
.:art. 3~9, S 5. Se ordena, e com() para
p óamento tias custas da sentença «Jlle
<:.."oeder Oll l'legêal' exhibição de lin'08 etc.
-commcrciaes. art. 356. Ql1anoo a elIa se
proceda pua ha'"cr 3 pena convencioDa1Do
juizo 1lI'bie.r3f. al'l. fl:H, líti, $ 2. Na pe
.n.bo.r.a fim virtude de sentenças colDIDer·

ciaes como se proceda, art. &07 a 53i, 532,
M7.-{Vid. Dec. 8!11, infra.) PMe ser, 6

como embargada, art CJ75, SI; 577, 578,
S 1; 582. 586. No~ lermos marcados no
arl 575 se podem a ena oflpõr embargos
de terceiro, e como, arte 596. 597, 60~,
675, 679. Penhora não ê necessaria ao
credor para ser admiuido a concurso de
referencia, art.612. É formll1a essencial no
processo commercial, arL 673, S 9; 674,.
675, 679.

PENHOR! executivas: como deltas se euvião rela
ções ao lhesouro. - Vid. Ord. 216, 28 No
vembro 1850. Mandados della, e certidões ao
penhorado e depl)sitado qlle sello pagaráõ.
-Vid. Mandado. Ord. 252. 21 Dezembro
i850. Na slla promoção ele. em causas
da fazenda. coma procederáó os procura
dores do juizo dos feitos.-Vid. Juizo dito~

Instr. 31 Janeiro 1842, arl 5, 10 a U, 17,
i8, 26, 30 (expl. o art. 13 pela Ord. U
Setembro 1852. S 1, 2. (Diar. 3 de 1853.)
Av. 23 dito. (Diar. cit.); e o ul 12 pela Ord.
30 Setembro dito, S 5. (Diar. 6 de 1853.)
Ord. U3. 28 Abril 1851. arl 8, 11, etc.
Preicrevêrão-se as Cormalidades para em
bargo Oll penhora em mercad..nias existenles
nas estações fiscaes (alfandegas. consulados•
011 annazens alfandegados) e a bordo de
navios.-Vid. Mesas deeortSulado. Dec. 8U.
13 Ol1lubro i8M. Penhora não pôde haver
contra devedores da rar.end. passados. fi

como 40 annos.-Vid. Dee. 857. 12 No
f)embro {851, arte 9; interrompeu-se elles
pela penhora, art. U. S 1. Precatorias de
penhora nas thesollrarias serão examinadas
pelascontadorias.-Vid. TI&esDurarias. Dec.
870,22 Novembro i85t, arte 15, S13: 17.
As precatorias para qlle ellas se verifiquem
no thesouro. serão dirigidas ao presidente
do tribonal do lbesouro e não ao directo!"
geral das rendas. Av. 28 Novembro 1851.
(Diar. 8859.) Sobre ter sido requerida uma
sentença da relação da Babia na pessoa do
procorador fiscal para em 24 horas dar,
pagar 00 nomear bem, sob pena de se pro
ceder a penhora em lantos qoantos bastas
sem, pedirão -se providencias. - Vide .411.
23 Dezernbro 1851. (DilU'. 8889.) Av. 19
Maio 1852. (Diar. 8999.) Penhora deve, e
como fazer-se no escravoqoeincorrerem pe-
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na pecuniaria que o senhor não quizer pap;ar
conforme o art. 28, S1. Cod. Crim. e 135.
Reg. 22 Junho 1836. Ord. 12 Janeiro 18M.
(Diar.21.)

PENITEN CIARIOS. - Vid. Casas de correcção.

PEN SAMENTO: todos podem cemmunicar por
palavras e escriptes e publicar peja im
prensa, e como. - Vide Liberdade. Const.
arte 179, S J. Imprensa. lei 20 Setembro
1830, art. 1. Cod. Crim. art. 7.

PEN SÃO- pensionista: annual para a capeJla
imperiaJ.- Vide Capella; e Lei 1õNovembro
1831, al·t. 6f, S 3, infm. Dispensa àe paga·
mento concedida a rendeiros da fabrica da
polvora da Lagôa de Freitas.- Vide Fa
hiea de. Res. Õ Julho 181.2.-Arsenal do
cxc1"cilo. Res. 1.- 2 Outubro 1813.

...- a naturalistas estrangeiros "iajantes. - Vid.
Naturalista. Dec. 1. Julho 1815 etc.; vita
licia de 600~ réis com a eommenda de
Cbrislo concedeu-se ao conde de Urbna
por Irazer a nolicia do casamento do prin
cipe real D. Pedro com a serenissima archi·
duqueza Leopoldina d'Austria. Carl. Reg.
19 Oulubro 1817. (Coll. Nab.)

-- São consideradas bens de raiz nas Ord. liv. 3,
IiI. .&8, § S, para que efJeilo.- ido DeliS de
7'Oiz. Hes. 16 Fe\ereiro 1818 ele.; de ler
renos por pallicular dados de aforamento
paI a edificação.- Yid. Cosas. Provo 26 Fe
,"ereiro 1818, ele.

- a viUl"as de de~ Dib' rgadores, e por seniço
desles. Dec. 12 ~lélrco 1818 :InDex. á Res..
6 Abril 1829. (Coll. ·j\·ab.) Res. 2.- 11 No
\"emlJro 1824. (CDU. cil.) Res. 1 Agosto
1825. (Coll. cil.) nes. 11 Julho 1827. (Cctl.
cit.) Res. 6 Abril 1829. (Coll. cit.) Res. 29
Julho 1831. (Coll. eit.) Res. 619, 28 Ago~to

1851; a Lm guarda r(lupa em remuner:u.ão
de seniços. Dec. 13 Maio 1819, e com so
brevi\'encia, Dec. 22 Julho :1820, llnnexos
~o Der. 1 Abril 1827. (CDU. J\'ab.)

PENSÃO: e encarfos elilalJelecidos a favor li
culto divino, e deixados ás misericorGn'io
para distrihuirem-se em ~moJas ap~
e necessitad()s. e irmandades do S. .
Vid. Amcrtisoção. Edil. ~O brço i82"Q~

De annuaes conscrvâo a nalo eza os aforamt'n
tos de -prazos da c:orôa. cerno sesmarias; u
pensões do emprazamenlo .Gcão pertencendo
á fazenda.-\íid. Ru. H JCII1I.o 1820_(Coll.

No6.)

a "ima de espingaràeiro allt'mão conll'afl\<l{)o~

Doc. 8 Janeiro 1821 (CDU. NDb.)

- As não estabelecidas por lei ou decreto man
dou-se ficarem extinctas. Lei Consto llort.
i2Março1821, Si, mand.obsenarpelaLei
20 Outubro :1823, art. 2. dedo pela Res.
Maio 1822. (Coil. Nab.)

- em consideração de seniÇCls c:~nc:edeu-se a
ex-inleudente geral de minas e metaes, 50

perintt'ndente de rio e obra- publicas,
lente de metaUurgia. Dec. 14 Maio 18:21.
(ColL Nab.)

ordenou-se não percebessem os secrelarios ~
estado emqnanto :5crvissem.-lid. Milli$
tros e sfcretarWs. Lei COllsl. Porlug. 21 Ou
tubro 1821, S2.

Exceptuadas as de remuneração de seniço
oecrelados segundo as leis. forão, e como
reduzidas provisoriamelDte. Dec. M. Outu
bro1821.-{Vid. D€€. 9,ARosto 1824 infrQ~)

Determinou-se CJ1le só fossem pagas pelo
IhesourCl. Dec. 9 Nonmbro 1821 (Coll.
1\7ab.); determinou-se como serião pagas
pela tbesouraria gel'al das trop:!s, e gera
dos ordenados e pagadaria do lbesouro.
Porl. i.' 6 DezcmnTo t82J. (Coil. cit.)
("id. Porto :1.- ~1 b'laio 18<:,& e 11 Janeim
1826. i7lfi·a.) Com as que se pagavão pel()
llfsenal do exercito se mandou observar o
cito Dec. 31 Outubro. - Vid. Arsenal cúto.
PorI. 20 Marco i822. Pensões se ordenou
ficassem susp~nsas aos eleitos deputados á
assembléa conlliluinte.-Vide Assefllbléu.
t te. lnstr. 19 Junho 1822, cap. 4, S 6, etc..

20'
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Deputados. Res. 1.· 22 Fevereiro 1828.
Proporcionada para alimen tos concedeu-se
as pessoas residentes nos Estados Cisplati
nos e que pela sua causa e do Brasil se
compromettessem. - Vide Alimentos. Dec.
20 Julho 1822.

PENSÃO: simples qual seja. e qual a ordinaria; si
como taes se podem considerar os meios or
.lenados a Yioyas, e os meios soldos ás mãe;,
filhas, viovas e irmãas de militares f'illeci
dos.-Vid. Rei. 6.- 28 Setembro 1822. (CoU.
Nab.) Res. da mesma data pago 38h. (CoU.
cit.) Pori. 31 Outubro 1.822. (CoU. cit.)
Provo 3.-18 Dezembro 1822. (CoU. cit.) Soo
br~ impossibilidade da junta do commer
cio remelterao lhesouro a importancia etc.
das que eslavão aseo cargo, em execuçã() do
Dec. 31 Outubro f821. Res. 2." 31 Outu
bro 1822. (CoU. cit.)

~ filal iciacorrespondente á sua classe garantio-se
aos mestres. contramestres, marinheiros•.
commandantes e subalternos de corsarios
hrasileiros que ficassem estropiados e in
validos "em serviço. AIv. fiegirn. 30 Dezem
!n'o f822. Cap. 3, art. 7,

- ~()ncedidaadiversas pessoas para estud:rrem em
palies ~srrangeiros e na côrte ordenou-se
não tivessem () desconto do Dec. 31 Oulu
JJt'o 1821 supra... por serem alimentos. PorL
21 Janeiro 1823. (CoU. Nab.) Res. 2," 23
Dezembro 1&23. (CoU. cit.) Porto 2.·25 Fe
vereiro 1825. lCoU. cit,) Aos empregados ou
individuos que tivessem lomado parle nos
planos do 30archistas e re'beldes de Monte
vidéo se mandou demitlir das que lives 'em
obtido. Carl. rmp. 28 Janeiro :1823. Me
lade de uma recebida contra o disposlo nu
Dec. ã1 Outubro 1821, em boa fé, declarou
se não dever ser ~eslituida e porque. Res.
23 Ago~l() 1823. (CoU. Nab.) Pela folha de
pellsõ~s se mandou daI' a cad" um de cinco
ciuadãos i:200.tf> e a um 600.tf>. sendo logo
tl'es meres adiantarlos. D.ec. 18 Novembro
j823. (ColI. cit.)

apezar da Lei 20 Outubro 1823 mandou-se
pag- r provisoú3meole conforme o Dec, 31
Ou.tubro ;t8:H 'alé decisão da asscmbléa a3

'.

pensões ainda que não aulorisadas por lei
ou decreto. Dec. 6 Dezembro 1.823. (CoU.
Nab.) Uma de 300.tJ) concedeu-se por ser
a de lei, a universal herdeira de um briga
deiro. Dec. 9 Janeiro 182!. (CoU. cit.) Sus
pendeu-se a cerlo individuu por perceber ()
ordenado de administrador da alfandega do
algodão. Provo 16 Janeiro i8:!!. (CoU. cit.)
Vencimentos a titulo de pensão se mandou
pagar a criados d'E-Rei D. João VI. Dec, 13
Março 182t.. (CoU. cit.)

PENSÃ.O : de governo eslrangeil"o o Brasileil"O que
aceitar sem licença do Imperador. perde o
direito de cidadão. Consto art.7, § 2; con
cedê-las pertence ao poder executivo.-

id, Q1·t. 102. § 11; são garantidas. e
como. - Vid. art, 1.79, S 28.-(Vid. &s.
5.' 16 Agosto 1826. (CoU. Nab.)

Defel'io-se pedido para encontrar em pensâ()
vencida certa quantia devida ao lhesouro.
Res. 3.' 26 Abril 182h. (CoU. Nab.) Apezar
da portaria 1." 5 Dezembro 1821 supJ'et , r

ordenou-se que as pensões a alownosda aca
demia cirurgica fossem pagas pelo hospi.lal
militar. Port. 1.a 21 Maio 1824. (Catt. Ctt.)
Pensão de metade do re,;peclivo soldo conce
deu-se a um vice-almirante.-Vid. Âmwda.
Dec. 27 Julho 182~. Ordenou-se fos5em
pagas por inteiro reservada par melh.or o 
casião a salisfação do atrasado. Dec. 9 Al;oslo
182lJ. (CoU. Nab.)-(ViJ. Porto 2."15 Murça
1825. infra.) Pensões a viuvas e filhas de'
milital'es e oulros que não tinbão titulo em
fórma ordenou-se continuaz;sem a ser pag,a s,
recorrendo as pensionarias á assembléa ;;~

ral, e em que prazo para approvação. RéS.
2.' 18 Novembro 1824. (CoU. cit.) Causer
vou-se a bacharel em philosophia mande d<)
á Europa estudar metallursia. Porto :!.' 7
Janeil"o 1825, (CoU. cit.) Declarou-se a po~'

taria 5 Dezembro 1821 mpt'a manuand.o
paga-los a pensionistas ausentes, mas ll.l0

eill Porlugal. Porto 11 Janeiro 1825. Cott.
eit.) Concedeu-se. e qual a um 1l1estre
filigraneiro esmaltador c abridol' )hlI'<.\ ir
eSludar' a Franca. Dec. ~5 Janeill' 1825.
(Colt. cit.) Port.· L, 1..4 Março i8:25. (Colt.
ei!.) Mandou-se pagar aos pensiOl!illio& o
desconto que havião .soffrido. Por. 2. n 15
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Março 1825. (Colt. cit.) Uma de 20~ reis
lllensaes ordenou-se pelo cofre da policia á
-vi'lva de réo executado. Porto 17 Marco 1825
(CDU. cit.) Concedeu·se como ali~eotos ~
t'iU1'3 de oflicial que fallecêra de moleslias
adquiridas na fabrica da polvora. - Vid.
Fabrica etc. Res. 4. a 26 Maio 1825; mao
ullu-se, e como pagar dinheiros atrasados
Gt.: uma com que se achava gravado officio
de escrivão das pl'ovedorias de Ouro Preto
e Marianna, dado em mercê" á irmãa da
pensionaria com esse onus. - Vid. Res. 3.a

~8 J alho 1825. (Colt. cit.) Pensão alimentar
concedeu-se a orphãos de individuos contra
quem os Indios havião praticado excessos.
Port. 2." 17 Agosto 1825. (Colt. cit.) Con
cedeu::e assentada na folha da obra pia a
l:lJ3 filha em remuneracào de servicos de

SUl pai. Res. 5.' 13 Abril·18~6. (CoU:Nab.)
.E a um capitão lenente da al'mada patrão
mór de arsenal.-Vid. Arsenal de mm·inha.
~e·. ~.a 1 ~ulho 1826. Denegou-se super

\lnmCla de ajuda de custo a titulo de pensão.
Iles. â. a 18 Julho 1826. (Colt. NM.) Omcios
Je justiça com onu de pensão. - Vid. Es
crivão. Res. 2. a 3 Marco 1827. Concedeu-se
de 240.)J>,segundo o a~sento 28 Março 1792
à cOl'onel de cavallaria de linha. Res. 2.4
i\1arço 1827 (CDU. Nab.); oulra sem sobl'e
.ivencia pedida, concedeu-se a parenlts de
um chefe de esquadra confol'me o dito as
senlo. Res. 2. a 9 Julho 1827. (CoU. cit.)
:oncedeu-se pas~al' efl'eclivamente do agra

ciado para sua mulher, com sobl'eviven
eia ii filha. Res. 27 Março 1827. (CDU. cit.)
Dvc. 1 Abril 1827. (CDU. cit.) Pensões an
tlunes de que furão pl'ivauos subditos hrtlsi
iúil'os ou porluguezes por occasião da inde
l,eadcncia: dec1al'ou-se podeI' ser recla
lI1adil sua posse ou indemni ação, e como
elc. Iustr. 31 Março 1827, § 10, 11, 15
<IlOcx. a Instl'. 3 Setembro 1827 (CDU. cit.);
w!lre quaes indemnisações sc derão escla

1 ·ciIllClllos. Olf. 12 Março 1836.) Denegou-
e por nüo ser fundada em lei uma pedida

pl)r escl'iplul'ario de contadvria do lhcsoul'o
t'um33 :lOooS de servico.- ido Res. 2. a 13
JUllho 1827 (Col!. cit} ·lÍl.rl'à em I' lliunera
ção de scni-.:os e que Jicúl'a seIU etfeito IlJau
tJ(}u-:.e rClillcul' eli! sob revi vencia d a~ra'

ciado, c cornu. liét:. ~3 J uu!w 1S27. (CuIL
tIL. )

P~NSÃO: As viuvas. orphãas, filhas e mãis de
officiaes fallecidos que as perceberem a
titulo de monte pio ou remuneração de ser
viços não tem direito a meio soldo. etc.~
Vicl. lI1eio soldo. Lei 6 Novembro 1827, art.
4. 5. Res. 6 Junho 1831, art. 3. Av. 180,
16 . ovembro 1839.

- Mandou-se pela intendencia da policia abonar
a despeza com as a seu cargo concedidas
depois do jUl'amento da constituição, até ap
provação da assembléa geral.- Vid. Inten
dencia. Av. 29 Dezembro 1827. Mandou-se
cessaI' as concedidas para ir estudar á Eu
ropa. Porto 24. Janeiro 1828. (Coll. Nab.)
Denegou-se por illegal a vi uva de escrivão
da mesa grande da alfandega. - Vid. Alfan
degas. Res. 1 Fevereiro 1828. Res. 6.' 15
Janeiro 1830. Uma de 20:t/> rs. mensaes
clll1cedeu-se á viuva de um capitão tenente,
por nãQ ter elle contribuído para o monte
piu. - Vid. J1onte pio. Dec. 28 Fevereiro
1828; e á de um patrão-mór.-Vid. Arse
nal de lIla7·inlttL. Dec. 1. o 29 Fevereiro 1828;
e metade do ordenado como pensão á viuva
de ex-escrivão deputado de junla de fazenda.
-Vid. Janta dita. Res. 2." 2 Maio 1828.
Mandou-se na pagadoria da the.ouraria mÓI:
do thesouro sobl·'estar no pagamento das
éonferiJas depois da conslituição e não
npprovadas pela a sembléa. - Vid. Mercês.
Porto 2. a 3. a 20 J unuo 1828 etc. Pensio
narios mandados pela repartição da guerra
á Europa estudar ol'denou-se que se reco
j lIe.;sem. Pu rt. 2." 3 J uI 1.10 1828. (ColL
Nab.) Deneo-ou-se pe ida por uma vi uva em
l'emuneracã~de serl'icos de seu faHecido pai
c rnarido ~mpregado 'oa junta de adminis
tracão de dirlmanle•. Res. 14. Julho 1828.
({;o·ll. cit.) A \'Íuva de e'c~irão de fundição
Ju ouro.- ido 11Itendellciu do OUTO. Res. 1. a

3 Setembro 1828; á viuva e filhos de conse
lheiro de estado concedeu-se com attenção a
ter sido elevado a gl'aude do imperio. Res. 1."
Ô Outubro '1823 (CoU. Na.b.); e outra a irmãa
tie conselheiro de estado, regulada pelo
assenlo que regu a remunerações militares.
1\es. 3. a 6 Outubro 1825. (CoU. cit.) Negou
se por nfl,) mo.trat· a peticionaria. ~er des
tituida absolulameu~e de meio•• - Vld. Con·
sal/LO .le fazenda. Re'. 1. a 20 l' e verciro 1829.
D:w -gOU-5' pedida por efliços feilos a~
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Rio da Prata, Mon tevidéo e Buenos-Ayres.
- Vid. Rcs. 1. a 31 Outubro 182\l. (CoU.
Nab.) Concedeu-se como equivalente de
rendimento de offieios. - Vid. Junla do com
merdo. Res. 14." 1 Março 1830. Denegou·se
por illegal á vi uva de escrivão do almoxari
fado e do correio. - Vid. Rcs. 28 Abril
1830. Indeferio-se, e porque a pedida por
indemnisação do perdimenlo de officio de
zelador da alfandega da Bahia extinclo.
Res. 16 Junho 1830. (CoU. N(lb.) Igualmen
te a pedida em remuneração de serviços em
contadoria elo lhesouro; e secretaria de es
lado, e por denuncia a bem do eslado. Res.
2.' 25 Junho 1830. (CDU. cit.) Concedeu-se
á mulher de lhesoureiro mór do tbesouro
para verificar·se por morte deste. Res. L'
24 Novembro 1830. (CoU. Nub.)

PENSÃO: Supprimirão-se no orçamento as con
cedidas depois da Res. 21 Julho 1828 e não
approvadas no Rio de Janeiro. Lei 15 De
zembro 1830, art. 20, § 11; em Pernam
buco, art. cit. § 39.

- mandou-se continuar a pagar a certo individuo
para completar os seus esludos em alguma
das universidades de França. Port. 15 Abril
1831. (CDU. Nab.)

accumulão aos soldos e etapes os officiaes re
formados empregados na guarda nacional.
- Vid. Otficiar,s rnililll7'cs. Lei 18 Agoslo
1831, art. 133.

a memLros do conselho supremo militar como
se pagará.-Vid. Conselho dito. Av. 1. 0 18
Agosto 1831.

Jurisdicção volunlaria sobre eIlas compele ao
tribunal do lhesouro, e como.-Vid. Lei !J
Outub1'o 1831, m·t. 5, § 8; 27, S /,; 63.
Reg. 26 Abril 1832, art. 65. Dec. 736, 20
Novembro 1850, art. 3, § 4; 29, 71, 72.
Dec. 870,22 NovenlLro 1851, art.15, S10.

SoL esle titulo se paga a despeza que anliga
mente se chamava - do bolsin/lO. Lei 15
Novembro 1.831, art. 50; forão abolidas as
pensões de engenhos de assucar e da im
perial capella, art. 51, S 3.

PENSÃO: Augmento de uma concedida mande8
se que esperasse, e porque occat'ião OppOI'
tuna.- Vid. Res. 28 NOl'/fIlbro 1831.. (Coil.

Nab.)

Mandou-se fossem p~gas pelo lbesouro nacio
nal. Lei 2h Outubro 1.832, art. 33; e Das
provincias em que residirem os agraciados.
pela folha da despeza geral e processada em
separado, art. 71.

pôde cumulalivamente perceber o presidenle
de provincia. Lei 38, 3 Oulubro 1834, ai t.
U.

Continuárão-se aos membros do exlincto con
selho de eslado.-Vid. Conselho dito. Lei
liO, 3 Oulubro 183&, art. 2, S t.

Nova folha dos pensionistas se mandou erga
nisar pelo thesouro nacional, e como. Porto
19 Dezembro 1834. Circo 24 Outubro 18i36.
A do ausente sequestra-se, conforme o Alv.
28 Abl'Íl 1ô67, si o agraóado o estiver sem
licença. Av. 10 Janeiro 1835. Declarou-se
com que formalidade se farião pagamentos
segundo o art. 33 da Lei 2/, Outubro supra
para serem levados em conta. Ord. 14 Maio
1835. Circo 30 dito. Em remuneração de

erviços relevanl 5 concedeu-se a um ex
regente durante a minoridade do Senbor
D. Pedro n. Res. 103, 31 Outubro 1835,
art. 1. Ordenou-se que aos pensionislas re
sidentes fóra do imperio s6 se pagassem
com ~presentação de certidão de vida, uu
fiança, e como. Ci,e. 10 Dezembro 1836.

Seu vencimento conla-se da dala da lei que a
~pprovou. Lei 106, 11 Outubro 1837, arfo
H. Av. 1 Agosto 1844. (J01'l1. 212.) Ord.
24 Outubl'O 18/,5. (J01 n. 309.)

Suas cartas transilão pela cllancellaria, sem o
que se não faz pagamento conforme Ord.
lív. 2, tiL 39. Av. 23 Dezembro 1837. Os
aelos legislativos que as concederem cOnJO
serão compendiados nas collecções de leis.
Reg. 1. o 1 Janeiro 1838, ar!. 15. Seus n(H'OS

e "elhos direilos.- Vid. NOl'os, rlc. Lpj 60,
20 Outubro 1838, Tab. § 2. Lei 2!J3, 30
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Novembro 18!l1. Tab. § 4; pedidas em re
muneração de serviços no exercito ou ar
mada. - Vid. Mercês. Dec. 89, 3L Julno
t.SU etc.

RNSÁO: Declarou·se que não se devem pagar
adiantadas, mas a quarteis vencidos. Ord.
3.· 15 Setembro 18U. Ord. 1 Dezembro
t8U. (JOrR. 318.) Ord. 25 Setembro 1844.
(/orn. 257.) S() se pagão apresentando os
procnradores certidão de vida passada pelo!!
parochos e subdele~ados. não pelas pro
prias partes. Ord. 21 Outubro 18~3. (Jom.
~O().)

- lião podem as as!!embJéas provinciaes con
ceder.-Vid. Assembléas ditas. Res. 268.22
Março 1843.

~ aeDJ.claosula-repartidamente passa por inteiro
aos herdeiros. Ord. 12 Fevereiro t8U.
(Jorn. A9.) Av. 1 Setembro 1853. (Diar.
Suppl. 250.) A um ex-juiz de direito se man
dou pagar ordenado até á data do decreto
que lhe concedeu uma pensão.-Vid. Jui!:
tk direito. Res. 343, 8 Março 1815; direitos
das do monte pio da armada.-Vid. Monte
pio dito. Ord. A9, 13 Maio 1845. A respeito
dos pensionistas ausentes mandou-se pro
ceder na conformidade do Alv. 28 Abril
1647. Ord. 100,15 Setembro 18&5.

- Sio comprehenJidos os titulos que as conce
dem, na 3.- cla!lSe da tab. A. Lei 2l Outu
bro t843.-Vid. Sello. Lei !S()9, 18 Setem
bro 1845. art U. Ord. Ui. 22 Dezembl'o
t845, § 5.

- As dos residentes fõra do imperio on da côrte
são as que exigem que os procuradores apre
sentem cerlidão de vida, não as de pessoas
notoriamente conhecidas. Av. 6 Janéil'o
tS47. (Gaz. og. Uf, vol• .1.) Ord. 12 Ja
neiro 18.47. (Ga:l. cito 122.) Concedeu-se
uma com sobrevivencia sem prejuizo de
CJualquer outra pensão. Res. 503. 23 Agosto
tsll8. Declarou-se que a clausula final do
art. 30rd. 30 Março 18.49 sobre procura
ções se de.e intender tambem a respeito dos
..ue tiverem de receber pensões. Av. 21 Abril

1849. (Dia,'. 8093.) Av. 100. 23 dito. As;
justificações para que passem de pessoa a
pessoa devem. e porque ser appelladas ex·
officio.-Vid. Juiz dos feitos. Av. 21 Abril
1849, etc. Concedeu-se repartidamente em
remuneração a viuva e filhas de encarre
gado de negocioso Res. 539. 15 Maio 1850;
e diversas outras pelos mesmos motivos.
Res. MO, 5.43, õ4ll, 546, 548, 549, 30 Maio
i8ãO. A individuo que a obtivera em indem
nisação de perda de officio suspendeu-se o
ordenado que deHe vencia. Av. 18 Junho
1850. (Dia,.. 8433.) Concedeu-se em remu
neração a viuva e filnas de thesoureiro
geral do thesouro. Res. 575, 30 Agosto
1850. Derão-se instrucções sobre o assen
tamento dos pensionistas nas tnesourarias
das provincias•.Ord. 15. 0 13 Janeiro 1851.
Ord. 25&, 22 Oulubro 1851. Que participa
ções devem as thesourarias, conforme a Circo
15.· referida, enviar ao tnesouro do que oc
Correr sobre pensionistas. Ord. 52, 10 Fe
vereiro 1852. Pagando-se com excesso
como e por quem será feita a reposição.
Ord. 18 Setembro 1852. (Diar. 9109.) Con
cedeu-se de 20:t/) rs. do imperial bolsioho
a um marinheiro. Av. 13 Novembro 1852.
(Diar. 9159.) Aos pensionistas, e quaes se
abre assentamento no tbesouro sem previo
pagamento de seIlo e direitos e averbação
destes. Ord. 16 Janeiro 1854. art. 6, S4.
(Diar. 21.) Só o tribunal do thesouro é com
petente para permittir que os pensionistas
mudem ou alterem os nomes porque fôrem
conhecidos. Av. 17 Janeiro 185h. (Diar.
28.)

PENSIONARIOS.-Vid. Pensão.

PENSIONISTAS.-Vid. Pensão.

PERDA.-Vid. P e1·das.

PERDÃO de penas.-Vid. Estrangeiros. Dec. i..
13 Maio 1810. Degredo. Dec. 8 Fevereiro
1820. Av. 24 Maio 1821. Morte. Dec. 26
Novembro 1822 etc. Penas. Consl. art. 101
etc. Armqda. Av: 115.. 15 Selembro 1848.
Provo 2.a 26 dito j ampliou-se á armada a
Provo 6 Novembro 18M. Av. 156, 16 J tlnno.
:l8à9.
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PERDÃO de crimes. - Vid. Amnistia. Dec. 22
Outubro 1810 ele. Dec. 6 Fevereiro 1818
declaro pela Carl. Reg. 29Maio 1819. (Colt.
Nab.) 22 Outubro 1822. Arsenal do exercito.
DeG. 28 Julho 1823.

a deserlores. - Vid. DesertOt·es. - Guarda na
cional. Dec. 246,28 Agosto 1840. GlIa1'das
municipaes. Dec. 15 Novembro 1846 e Dec.
12 Novembro 1850 (Dia,'. 8566.) elc.
Fuzilei,'os navaes. - Mm·inhei,·os. Dec. 639,
29 Setembro 18á9. Declarou-se ql1e o in
duHo do Dec. 16 Junho 1851, só compre
hendia os apresentados e não os apprehen
didos. Circo 9 Dezembro 1.851. (Diar. 8881.)
Concedeu-se a praças de pret do exerci lo e
goarda nacional. Dec. 25 Fevereiro 185h.
(Diar. 69.)

Ordenou-se que a demora na satisfação de
qualquer emolumento nunca produzisse de
tenção aos que de seus crimes alcançárào
perdão. Av. 25 Maio 1821. (CoU. Nab.); nem
pela não exislencia do processo. - Vid. Av.
3.° 30 Junho 1828. (CoU. cit.) -

concedidas por governo prC'visorio. - Vid.
Governo. Porto 13 Janeiro 1823.

do soffrimento da pena imposla por sentença
não dá direito ao empregado a haver ven
cimenlos.-Vid. Empregados. Res. 1.' 21
Abril 1828. Ord. 202, 11. Agoslo 1.8h9.

da parle em causa crime official fixa o ponto
donde deve a eamara municipal supporlar
as custa~. Av. 27 Abril 1853. (Diar. 256,
Suppl.)

PERDAS de autos. - Vid. Autos. Provo 3.· 12
Agoslo 1816. Dec. 1.· 17 Agosto 1825. Res.
11 Outubro 1.827 etc. Cod. Crim. arl. 129,
S8. Res. 20 Dezembro 1830, art. 39. Reg.
1.43, 15 Março 18h2, ar!. 15 ele.

(pena de) de páo brasil e duplo de seu valor.
-Vid. Madei,'as. Res. 30 Setembro 1.818.

de seguros. - Vid. Seguro. Reg. appr. pela Res.
30 Agosló 1820, art, 12, 20. 2l. Cod. Com.
art. 666, 677, S 9; 69.4, 710,713,720,
754, 755.

PERDAS: de emprego. - Vid. Casas. Lei 1 j Ou
tubro 1822. art. 9, emp,·egados. Res. 2." Õ
Fevereiro 182t>. Res. 16 Junho 1830. Cod.
Crim. art. 69. Provo 2. a 1. Setembro 1831.
Orcl. 9 Outubro 11M3. Lei 387, 19 A~osto

18h6. art. 128. Av. 24 Julho 18á8. -Oflicios.
Dec. 648, 10 Novembro 1849, art. 35 etc.
Cod. Com. art. 41.4 elc. Dee. Re~. 858,
10 Novembro 1851, art. 32 ele. Av. 7 Março
1853. (Dim·. 255.)

e damnos.-Vicl. Casas. Lei 11. Oatub,'o 1822,
m·t. 9.-Collselho de glle,."a. Provo 23 Novem
bro 1825, etc. Indenmisação.-Damno. Sua
liquidação no crime.-Vid. Juiz O1·bit,'o. Lei
20 Selembro 1830, art. 84, etc.

- de direi los de cidadão.-Vid. Cidadão. Const.
art. 6, etc. Dec. 7 Janeiro 1829. Cod_
Crim. art. 50. Dec. 4 Dezembro 1833. Av.
15 Fevereiro 1837, § 2: Dee. 24 Selembro
18h1. Ord. 9 Maio 1.842. Circo 8,' 1 Feve
reiro 1847, S 3.

de actos passados por consules do impet·io.
Vicl. COllsales. Dec. Reg. 520, ii Junho
1.8&7, art. 215.

em administração como são a cargo da he
rança. - Vid. l1e,·deil'os. Av. 5 Julho 1849.

e damnos quando pagaràõ, e como os corre
tores no exercicio de suas funcções, Oe.c.
Reg. M8, 1.0 Novembro 1848, art. 30, ;SI,
33, 35, 36,48. Cod. Cq,ID. art. 51,53, M.
58. Dec. Reg. 806,26 Julho 1851, art. 16.
Dec. 807,808,27,28 dito; quaes os agentes
àe leilões.-Vid. Leilão. Cod. Com. art. 72.
Dec. Reg. 858,1.0 Novembro 1851, art. 15,
S 2; 20, 26; quaes os lrapicheiros e adro!·
nislradores de armazens de depositos. Cod.
cito art. 93, 9la, 95; quaes os conductores
de genero~ e commissarios de transporle~.

-Cod. cito art. 99, 1.01 a 107, 110 a 112;
quaes o mandalario, e quando. - Vid. !Ilan
datario. Cod. cit. art. 153, 162; quaes o
commissario mercantil. Cod. cito art. H9.
178, 181; quaes o vendedor mercanlil. Cod.
cito art. 197, 215. 2l8; quando consliluem
o contracto leonino e nu1l0, e como se de
clararáõ nas sociedades. Cod. cito art. 288,
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289, 302, § li; 306.-(Vid. at·l. 330, 333);
quando dá-se acção por perd:ls e damnos
na sociedade em commandila. ;Cod. cit. art.
313; Da cm nome colleclivo ou com firma.
Cod. cito art. 316, 333; na de capilal e in
dustria, art. 322; peruas nas socied:ldes são
communs, art. 330; quando não, art. 333;
quando importão dissolução da sociedade e
sobre quem, e como pesaráõ, art. 336, 339;
perdas de leltras.-Vid. Lellras; arl. 365; e
damno quando respondem por ellas o saca
dor de leUras e sacado e endossados, veJ·b.
cito art. 366. (Oec.737, 25 Novembro 1850,
art. 372, § 2); 370, 378. (Oec. 737, cil art
385) .401. Comminação das perdas e damnos
se faz nos protestos, art. 406, ~ la. (O~c.

737, cito 3rt. 380, 383; quaes pagaráõ os
officiaes publicos causadores de nullidade de
prolestl).- Vid. 0/fiCÍflCs publicos. Cod. cil.
art. 414. (Oec. 737, cito ar!. 382, 383, 388.)
Perdidas se considerão, e como taes se ap
preheDdem as embarcações 1egislradas como
hrasileiras em que estrangeiros liverem par
le. Cod. cito art. 657. Perdas e damnos
quando póde o credor haver de juiz e escri
vão que assignarem e passarem mandado
de levantamenlo de preço de embarcações
vendidas judicialmente. Cod. cito art. 677;
em que casos são a cargo de capitão de
navios, arte 501, 607; perdas de cargas como
serão assenladns a bordo de embarcacões e
como se faràõ constanles, e como se ;alifi
caràõ, art. 50.&, 505; quaes são a cargo dos
pilotos de emharcações, 5.&0; e dos contt'a
mestres, art. 5.42. Perda de soldadas quando
incorrem os ofliciaes e gente de tripoiação de
navios. ado 545, § 2,3,5 a 7; 546,547,650,
558, 559, 560. Perdimento dos e!feilos car
regados póa~ oppôr-se, e quando contra os
conhecimenlos, art. 588; quaes ii cargo do
frelador de navio, art. 597, 614. Perdas e
damnos no caso de embargo de navio na
pal'lida são, e como, e quando a cargo do
afretador e carregadores, art. 607. Perdas
dos effeilos do emprestimo a risco.-Vid.
art. 643, 6.45, 649, 651. -(Vid. út.-791)
658, 662 a GGll. Perda de navio quando se
presume. Cod. cito art. 720, 753, SJ.
(Vici. Embarcações me7·cantes. Res. 15 No
~embro 182i.) Consas perdidas pelo nao
Iragio com que penas será castigado quem
não entregar. Cod. _ci~. 3rt. 735.-(Vid.

lY

Furlo. Cod. Crim. art. ~60.-Ben$achad<IU..
Cod. Proc. 3rt ~_89 e\c.) Perda de. navi~
quando se presume por abalroação, art.
749. Damoos e despezas para prevenir per
da de navio quando são avarias grossas

7

arte 764, Si 6, fó, 16, 19.-{Vid. a,-I. 791J;
qoaes perdas ..ão avaria simples, art. 766,
S 2; liquidação, reparação e contribuição
das avarias grossas, art. 781. 782, ;92, 795.
Perdas avultadas em que caso qualificão,
como a quebra. art.. 800, S2; e qoaes fra 
duleota> art. 802, S 1. Perda" e damnos
quando, e como podera o commercianioi'
inlentar contra quem requerer declaraçã>!t
de soa quebra. Cod. cit. 807, 808. (Dce.
738, 25 Novembro 1850, art 108, iU,
.116,118.) Perdas do falJidosedescreveráõn
seu balanço, e como, art 817. Perda pra
vaveI que da fallencia tiver de resultar UM

credores influe, e como na fixação do soe
corro que se deva dar ao fallid'o, art. 825.
Perdas, quaes solfreráü o juiz commissario,
escrivão, administrador e curador fiscal
quando comprarem bens de rallido. rL
863.

PERDAS: e damnos póde., e quando o que soffree
embargo ou arresto intentar c()ntra o em
bargante. Dec. 737> 25 N()Tembro 1.850.
arl-. 337. Da sentença que julgar 00 não
reformados 3nlos commerciaes perdidos ha
aggravo de petição ou instrumento. D~
cil art. 669, § 7.

de faculdades intellectuaes linda os inlercms
do accionista da compnnbia de seguros
Nova Pen'llanenle. Dee. Esl 779, 15 A.bnl
1851., arl 12, S 5; 13, i6. I~ualmeote GS

da Fidelidade. Dec. Eslai.lOOO, 3 Novem..
hro i852, arte 1.3, S5; U. 18.

- de premio dos testamenteiros que não acudi
rem a prestar contas ou a quem fôrem gle
sadas constituem residuo para a fazenda
nácional.-Vid. Bec. Beg_ 83&, 2 OutaM
i851, arte 36.

PERDIMENTO•.....:Vid. PeI·dtu.

PERDOAR. - Vide Perdão.
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EREC1MENTO d:a cousa promellida em c..~cambo

mercantil quando destroe o contracto. Cod.
Com. art. 224; da obra ou maleriaes na
locação mercantil que elfeitos proclul:, arte
2M. 232; da cousa objecto do contracto
de cambio maritimo, em que casos não
dispensa o tomador de restituir o principal
mutuado e juros, ado 656, 662.

- tle deposito por embargos pôde allegar. e
quando o deposita rio mercanlil. Dec. 737,
25 Noyembro 1850, arte 273. § 2; 276.

REREMPÇÁO de acção e accosação.-Vide Âtfão.
Cod. Pr. art. 22.1 etc. 240, etc. Av. 2 Ja
nei..o 1834 etc. Av. 22 Setembro 1835
ele. Av. 2 Abril 1836 etc. Av. 280.9 Ja
neiro 1S,H. Aecosarão. Av. 25 Agosto 18M,
etc.; de recurso dos inspectores das alfan
degas.-Vid. Alfandegas. Ord. 74, 17Março
i849 (referida pelas Ord. 66, 5 Julho
1849, 27 Janeiro i853) (Diar. 9); do di
reito e accão do credor commercial contra
seu deved~r, qoando não ha logar apezar
de soluçãO eh divida. Cod. Com. art. .436;
do recurso da decisão arbitral em cansas
t:ommerciaes.- ido Juiz arbitro. Dec. 737,
25 Novembro 1850. arte .&31, 433,474, S

~ 2, 3; de acção de damno em besta perlen
cente á fazenda nacional, e intentada por
promotor publico. não ha logar. e porque.
A.v. 257. 15 ovembro 18á2. Ay. 2õ2,24
dito.

IBREMPTORU. -.Vide E~epção. Em maleria
commercial qoaes sejão, e como processa
das.. - Vid. Dec. Reg. 737, 25 Nueembro
1850, art. 74 fi 95.

IEBFEIÇA.O do eonlraclO. de compra 0 'fenda
mercantil, quando se verilica.-Vid. Cod.
Com. «I. 191.197,206.

I'BRFILIlAÇIO.- Vide Legitiflll1ÇM.

PERFUMARIAS sãosobjeitas ao imposto das lojas,
e como.-Vid. LDjas. Dec. R~. 361, 15
Junho i84C&, art. 11, S 3.

IEl\GUNTAS de leslemUDbas.-Vid. C_radie
tas.-1~6'or;os.-TesUwm_

PERGU~TASa réos.-Vid.lntcn-ogalol'io. -Btos.

PERIGOS de mal' nas costas do Brasil: seu
exame. - Vid. Costas. Ord. iA A!Çosto 1810;
no porlo do Cabo de Boa Esperança.-Vid.
Embu7'cações mercantes. Av. 1.1 Dezembro
1818; na barra do Rio Grande do SoL
Vide Embarcações cito Av. Reg. 36, 30 Abril
i8lt6, art. 6, 7; em ladas as pl'ovincias como
será soccorrido, vel·h. cit. Dec. Reg. 447,
i9 Maio 18lt6. art. 45. etc. Seus si~naes na
côrte, verbo cito Av. 80,24 Março 18.49; por
maior que seja não deve o copitão abandonar
o navio salvo quando. Cod. Com. 3rt. DOS.

- immineote, e qual dispensa formalidades na
desapropriação por necessidade. - Vide
Desapropl'iação. Lei 9 Setembro 1826, arte 8.

- da cousa na compra e vendl\ mercantil por
conta de quem corre.-Vid. Cod. Com. arte
196, 197, ,207,208. 2l0, 211,214.

- de inimigos e piratas dá. e quando logar a
descarga do navio pelos carregadores ou
consignatarios. God. eil art. 612.

- no salvamento de navio ou carga como é con
siderado. Cod. cit. art. 736, 737. Os gastos
de descarga e salarios para alliviar navio e
enlrar em abra ou porlo, e os damnos às
fazendas pela descarga e recarga do navio
em perigo 'são avarias grossas. Cod. cit. art.
76&, § i3.-(Vid. •1rt. 792); item as perdas
e damoos às fazendas carregadas em barcos.
ele., em consequencia de perigo. art. cito
§ 16. art. 771.

- na conservação juslifica a venda, e como dos
generos etc. de fallido. Cod. cit. art. 816.

de mar. - Vide Atcidentes. - AfTibadas. 
Casos. - F Og05. -Incendio. - Ma,'.;-Nau
fragio. .

PERIomCOS.-Vid. Imprensa. A.v. 4 Agosto
1815. O Portuguez e Correio Bl'8silieDse
Corão prohibidos. Port. 17 Junho 18t7. (B.
Carn. ado i.)-Vide Obras. Av. 25 Jnnho
1818,. çonfirmado pelo Edil 6 Jullio 1818:
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Pror. OJulho iSiS. Bem assim o Campeão
011 amigo do pOMo Av. 1..4 Oulubro em Edil.
H'i i Oi cmbro 18\ 9. Pro\', GD zembro 1819.
(Coll. O. P,·.) EdiL e Dec. 10 Fevereiro
1820. (hul. Alb. l)eriodico.) Regulador Bm
ú[rúo-l.u,\O j se mandou vul~arisar. Porto 5
Agosl 182:2. Sobre l'e~p nsal.iliclaue do
Tamoyo na côrte.-Vid. P01·/. 2.' 29 De
zemb,'o f 823 alln. ao Av. 1.0 2 OIl/ub1'O 18:W.
(CoU. ]\íclb.) Porto 1." 3 Abl'i1182h. (Coli.
ci/.); alie insllllitra Fl·aneczes..- Vid.llllpren
so.· '(;1. 19 ~laio 1 2k Sens porles.- Vida
Corr('io "('rol. Res. 1õ No. mbro 1827.
lJer. RpC". 5 ~.lar<;,o 1829, art. 7J. Dec. 256,
29 10vclll!lro 18h2, arl. 1. Der. nego 21 De
:lembt·o 1844, ::.ri. 185, 108. Lei 396,2

!'lembro 1S~6, :.rt.ll, § 15. 19.-Virl. Dec.
Rq.". 637, '2.7 Sde»'Ú1'o 18!J9, (/1'(. 15~ a
1 2; I'c~labclccjda a Lei 569 ele. pela Lei
6~8, 1 í d·temJ'ro 1851. ar!. 28. Av 25

•1,)';c lU !Iro 1851 (Dia!'. 8 'íLJ); de qn:Jes
errlo ~u;!>ignantes as camaras. - Vida Ca

2I1n1"OS 11111llicipacs. Lei 1 OnltÜll'o 1828, art.
61. AI'. 2. 0 13 Fevereiro 1829. Sobre o Cons·
tii ILCiOll(ll Rio· Gnmdcnsc pretender grati
1icaçüo ,onllal por puhlicação de ~ctos do
fto,Cl'I1o. AI". f> Novembro 1ti:'8; extraclos c
Doias para l'llcs P(l[' l'\lIprp~ados de alfan
<leoa o conslllauos.-Vid. E7Ilp1·egados. Av.
5;3,18 l\Jarço 1847. Do de .ociedadeallxi
liadol'R da indu.lri .. nllciuoal. r'lra. camaras
Jnltl icipacs oe mandtlll Lomal' assíf.!nalllras.
Lei 51ú, 28 Onll/hro 18lt8, aI'!, 1il. Dec.
604. _1 Al)!'ili iln. Pl'r elles e plllllicaráõ

s distr,,:rs el" .oci(·dadps, Cad. Com. ~lt.

;)38; c ~i'IO chamado. os \!erdt'ilos e ~uc

cessores I' ClllllU IH'!'!'> rcccJlcrclll : s sobras,
dl'poi de pa~o" .,S Cl" dore·. ar!. B(jU; dil'i
g·uo. a diplomala . eslnngeirlls. - Vit!o
JI1 illis'ros tI,/IIJIIlc:l;cos. Av. 150, ;} Oullll)l'o
l850, clc.- Vid. Corrrio. - iJial·iú. - GIl
::ct{l. - Jomal. - J"l'IlCl('S.

PERITOS p;lr:\ ;'''Ihl('ã di" fi.1llç:J (' corpos de
dr]irln. - "\ ido Fi{/lI(rr. - Cor/Ia de rl<lielo;
(l'ln1l C1 0 delinquir ln como s 'I fio ptlllidos.-·
Vid. Araliadorr.;. CoJ. Crilll. nrL. 1 'a7; pélra
,'inu: ias, (·X'IIl'l'S (' f1l'1Iilrn:n('nlns !lHS ca·
pitanias til' po I ,. - Yid. Arsenal ri 111ari
71/1 ,j) 'C. Ret:- l.JlJ7. 1n~loi(1 l,'!lG. ;,} t. 126;
exames de jJl'rilos l'l'rjlli-ililc!1J !,ela jll~tir:a na
.côrte l'ttl:l r ierrrn re dí'1 i;I(1 (,~ ('ll1!,rr-1.arios

de fabrica normnl de produelos chimico.$
franquear o seu laboraLorio.-Vid. FaiJ)'im
Res. 400, 5 Setembro 1850. art. 1, §.5.
Para decisão de casos de abalroação. Cod.
Com. arl. 750; para liquidação da avarl
grossa e como se procederá.- Vid. Jltiz ar
lJitnu(or. Cod. cil. arl. 772 ele. -(Vid. Da:..
737, 2ó NOt'cmb1'O 1850, arf. 212); quand
<lispeosão visloria. Dec. 737, cito art. 2iã.
S 1; assignão "e~lori3. :'Irt. 215. Perit~
tcmão parle nos protestos formndos a bOl'do
de embarcações. Dec. 7'37, cil. art. 36~

Peritos não podclp ser perante autoridade
judiciarias ou aominislralil'as on COIDO lat'S
passar alLestados de mole Lias sem titulo
conferido pelas escolas de medicina a
imperio.- Vid. Jauta de ''Ygielle. Dec. Re~
828, 29 Selembro 185J~ art. 25; para vi
sitas sônllarias, t:crh. r. lleg. til. arl. (li ::
avaliadores cm uancos.-Vid. Bancos•

PERITOS.- Vid. At"Oliadores. - Juiz arbilmdori!

PERJURlO quando, e como se comm (te e e pu
nivt'l. Cod. Crim. art. 169. Depul:Jd.)s COI8

lllerciaoles não podem ser os coorencid
de laI crime, po to que b~jão cumprid.D
senlença ou se achem ..ehabilitados. Cod~

Com_ tiL un ...1'1. U. Dec. 696, 5 Selt'mbr9
i850, art. 3, lt,9, 12; de tl-',.lamenteir
con!'<lI'me aO. liv. 1. tiL. 62, § 210-du~

terças ]larles do lresdobro en que rÔl'C

condt'mnados c<1llstilllC residuo para :l farea
da publica. - "id. Dcc. ll,'g. 83l.1, 2 OulIlb?
18M, G1't. 35; uma parle par.l o Cllmpn
menlo dus lt'stamculos••1I-t.ei\. SL

PERMANENTEc;.-1'iri. GUn7'dasf/umiciflclt,c. - Of[:
cines deJrts/iça. Av. 23 Janeiro 1850'1.

PERMUT,\ de LcneficiM.- Vid. Jlpn'sl11lofão. Ik~.
1.' 18 ~laifl 1. '26, <:l '. IJllu/icio,c. Urso !
JHncilO 18:.8. Das quI' ~c li7.I'l'l'IH cllm
lodios IH'S pi c idins LI~lIpo!Jin:l. SH nl~l Isit
b€J l' :i m,HO'CLO (h Arar!,u~.,·" cln G"'ilZ~

f b c. ~

faz. bnçamenlo (L'I·j,), (' cOlno. Dee. n· g.
750, 2Janeiro 1&51, tlrl. 36.

PEJH1l1Tr\ÇÃO por C:lIl1:,rrl. - ,"id. Cr,l1Io/"m IRlt

flic1ilOfS. Pro\·. 27 JUI ho 1814; pcrmlllnçã
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commer'cial commom estabelece presump
çiio de exislf>ncia de sociedade, c como. Cod.
Com. art. 30S. S2.

RERNOITAR nenhum offieis] commandanle póue
fóra do seu 0:1\';0. estando em franqnia ou
em portos eSlr"Dgeiros.-Vid. Áv. 29 Ou
11lbro f81S. Porto 12 Maio 182.4. (Repl'Tt.
C,mll. Mat_ Pernoitar D,O 2.)-Vid. A7'ma
da. Av. 21 Outubro 1833 elc.; nem os
seus marinheiros.-Vid. A,·mada. Av. 1.°
6 Abril 1831 etc. 1Jlarin!leiros. Av. 2.° 23
Março 183t, ele.; a bordo devem 05 com
mandaotes dos navios de guerra desarma
dos. Dec. Reg. H41 .. 11 Abril 1853, art.
20, S3; e 05 destes, art 22, § 4; e seus
mestres, art. 2á, S 3; é prohibido per
noilar pessoa alguma que não seja das guar
nições ou de suas familias. art. 37.

~OLAS. - Vid. ~lfundf.gas. Ord. 130,26 No
vembro 18~5; em malel'ia de seguros não
se intendem compreuendidas na expressão
fazenda,. Cod. Com. art. 672.

RERPETUIDADE de juizes de direit(). Coost. art.
i53.

PERSEGUIÇÃO d~ ioimigo.-Vid. Inimigos. Gas
los de de5Cal'ga e salarios pal'a allivial" navio
e enlrar em abra ou porlo, quando a isso
róI' obrigado por aquelle , são avaria gro:lsa.
Cud. Com. art. 704, S13.

PERTENCE em letra de cambio. - Via. Letms.
Av. 4." {; Janeiro 1848. Do navio: podem
05 capitães sobre eHes, e quando loma}' di
nheiro a risco. Cod. Com. arl. Má, 516.

PERTURBADOR de socego publico: seus termos
de lJem viver.-Vrd. Termo. De ordem no
navio como podera ser punido. - VicIo
Penas. Cod. Com. arL 498. Da ordem pu
111icn como serapu niào, no caso de :lD:llilia
los, a companhia de navegação entre a cidade
do Recife c Mac~yó e da Forlaleza.-Vid. r
Dcc. 11 U. 31 Juneiro 18&3. Cond. tO.· t

PESCA. - Vid. pf8cado. I
i

PESCADO, pescarlores. pescari.a. Isenção du <)i
%imo conccdeu-se, e porque a om particnlar
pescndor. Dec. 27 Dezembro 1808 (Colt.
Nab.); associações piscatorias para pescaria
em ~raDde SP, autorisárão, e com() na Ilha
da Madt>ira. C. Reg. 18 Setembro 1810.
(Colt. Nab.) Jangadas, canôas c barcos de
pescaria isentus do imposto do banco.
Vid. Embarcações mercantes. Provo 1.' 2&.
Novembro 1813. Dec. 10 Dezembro 1814.
Conservou-se à casa do infanlado a posse de
perceber 10 por cento dos direitos do pes
cad,) importado das pcocarias britannicas.
Dec. 17 Maio 18th. (CoU. lVab.) Estabeleci
mento de pescaria na enseada das Garoupas
em Santa Catharina mandou-se animar, e
como. Dac. 18 Outubro 18t7. (CoU. cit.)
Pescaria de balêas. - VicJ... Armação. Pesca
nos mares de Laracbe e outros proximos a
Marrocos fOl pl"Ohibida por causa da peste.
Edit. 3 Julho 1819 (IlId. Alb. Pesca); im
pondo-se penas aos transgressol'es. Porto 4
Edil. 9 Julho 1819 (Ind. cit.); ampliado á
navegação da Ilha ele Leão, S. Fernando e
Cadix. Edil. 1. 0 31 A~o8tO e 17 Setembro
1819 (Ind. cit.); allerados por Edil. 7 Feve
reiro 20 Março e.... Abril 1820. (IlId. cit.)
Pescaria no rio Mocambo e costas d'Afl'ica
Oriental, por assassinato do concessionario
mandou-se continuar. e como com sua viu va.
Dec. 3.0 25 Fevereil'o 1819, (CoU. Nab.) Da
vcntena ou residencia do pescado forfto
isenlos os pescadures do Espirito Santo, cm
henelicio da pescaria, Provo 1." 2 Març()
1822. (CoU. cit.) Diúmo do pescado da ci
dade do Rio de Janeir'o mandoo-se arrecadar
na administracão de rendas.-Vicl. Mesa de
Admillistrocáo . .Res. 3." 1'1 Dezembl'o 1822.
(CoU. cit.) •Seu dizimo em Santa Calharina
mandou-se arrelD:l,lar, e como; e do peixe
secco só cobraI" 5 por cento. Hes. 1,' 23
Maio 1823. (Colt. cit.) Para arrecadação do
dizimo do pescado no Rio Grande do Node
approvou-stl medida da junla da fazenda,
nxando lo~ar. Porto 2. a 28 Maio 1823.
(CoU. cit.) Diúmo do pescóldo do reconcavo
do Rio de Janeiro como se mandou da.' de
administração. Dec. "; Junho i823. (Coll.
cit.) Res. 1.' 26 Abril 182lt (CoU. cit.); mano
dou-se auxilial' os administra dures, (} como
com ll~J deslacamenlo. Porto 2." lt Maio
i82.~. (Colt. cit.) Sobre as cito f,es. 2G
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Abril e Porto h Maio.- Vid. Res.i." 3 Junho
1824. (CoU. cit.) Res. 2." 29 Dezemhro j 8:!.5.
(CoU. cii.) - Vid. Res. 1." 29 Fevereiro 1828,
infra. Sobre rescisão pedida de contracto em

_Campos, vista a PI'OV, 1. -2 Março 1822supra.
Res. 2:- 20 Dezembro 1823. (CoU.cit.) Sobre
arrematação do diúmo do pescado no Espi
l'ito Sanlo. Res. 3." 1.3 Junh'] 1827. (CoU.
ciL) .Â respeito das pescas pl'ocw'árão osjlúzes
de paz a composição de contcná(/s c dlwidas.
Lei 15 Olttubl'O 1827, art. 5, § 1ft. Lei 2j1,
3 Dezemb1'O 18~1 , art. 91. COllcel'lO de suas
bancas na praia do peixe na CÔI'te,-Vid.
Bancas. Res. 5.· 26 Novembro 1827 elc.
Sobre arrematação do dizimo do pescado da
côrte mandou-se consulLar. Res. 1.' 29 Fe
"ereiro 1828 (CoU, cit.); re olveu-se por que
tempo seria a arrematação, e como. Res. 1."
2 Maio 1828. (CoU. cit.) Sobre responsaui
lidade dos arrematantes do diúmo do pes
cado em Campos. de cujo alcance eSlava a
fazenda por embolsar-se. Res. 1." 23 Feve
reiro 1829. (CoU. cit.) Pescaria nas Ilhotas
dos Abrolhos.-Vid. Fab,.ica. Dec. 'l7 Se
tembro 1829. Telheiro para pescado no Ma
ranhão. - Vid. Camaras etc. Ues. '2 A~osto

1831. Encampação do contracto do dizimo
em Santa Catharinu mand'lu-se, e porque
aceitar. Provo 1.·10 Oulubl'O 1831. (CoU.
Nab.) Forão abolidas todas as imposições
sob,'e o pescado. Lei 15 [lovembro 1831, art.
5J, S 3. Lancha para pescaria de alto e
conservação de peixe vivn.- Vid. Embarca
ções mercantes. Av. 11.° 17 Novembro 1831.
Sobl'e nova arl'ematacão das renda do di
zimo do pescado da p;aia do Riu de Jdlleiro.
Res, i." 25 Novembro 1831. (CoU. Nab.)
Pesqllei,'os da Ilha ele JOal1nef no Pará. Lei
15 Dezembro 1830, art. 1t § 30, 3L
Vicl. Fabricas. Lei 6 , 12 Ou tubro t833,
etc. Pescadores que empregão mal e pouco
lempo no exercicio da pesca não ~ão isentos
dure :rutamentopelo § 9 das Instr. iO .Julho
1822. Av. 9 Novembro 183(;. Av. 261 uvem
hro 1850, (Dim'. SóiO.) Dividas de dizimos
perdoadas. Res. 223, 15 Oulubro 18á 1.
Pescado/'es com. fachos accesos á noite são
Jlrohibidos nos allcontdow'os dos nalJius Enl

fubrico e sem destino, Dec. Reg. 4!.J.7, 1'J
Maio 18it6, a('to !J4; sua matl'icctln nas ca
pituJlias dos portos.-Vid. a1't. 6ã. 66, 86 a
90. Curraes de peixe. - Vid. CUI'l'acs. Av.

12 Janeiro 1849. -Peixe. Av. 2 Abl'il1853
etc. l\rremalante de diúmo de peIxe fresco
e de 6 por cenlo s{)bl'e o salgado p6Je ser
membro de camara municipal.-Vid. Ca
muras etc. Av. 9 Fevereiro 1849; embar
cações ernpregadas na pesca na côde terno e
como ea-lrada esabida franca. Av. 22;~, 6 Se
tembro 18h9, art. 13. As embarcações cmp/'e
gadas em pescm'ias nas costas não se 1'cgis4

irão 110 tnbunal do commcrcio. Cod. COID.
art. .&60. Oec. 7~8, 25 Novembro 1.850,
ad. 18, S 11. Subre sello d~ letras ue [Irre·
maLação do dizimo. A,'. 19 Fevereiro 1853.
(Dia1'. 54.)

PESCADOR. - Vid. Pescado.

PESCARIA .-Vid. Pescado.

PESOS hespanhoes.-Vid. Dinhei1·o. Alv. 12 Ou
lubl'o 1808 ele.

e medidas.-Vid. Aferição.-.tIedidas. Fideli
dade delles nos talh..s de carnes ,'erdes.
Vid. Lei 1 OLltubro 1828, O1't. 66. § 9.
(Viii. Carnes. ProVo 16 A~o~to 1833, § tO.
Res. 15 ·Outubro 18'l7. Av. 4 Fevereiro
i833.) Peso não se de'i~nando no frele in
tende-se bruto. Cod. Com. art. 615. 01'0
guistas não podem vender dro~as ou medi
camenlos por peso medicinal. Dec. Reg.
828, 29 Setembro 185l, art. 67. Nas mer
cadorias que nas alrande~as p~gão direitos
conforme o peso como se verificaráó. Dec.
i38;}, 26 Abri! 1854, art. 20. (Dim·. 121.)

PESQUEIROS.-Vid. Pescado.

PESSO \. quand ) s~ dilo violenlar1a para roubo.
Vid. COIL. Crim. al't. 269, 270, 274. Quaes

.podem 00 não ser commerciantes. Cod.
Com. art. i a h. Livre: SU,I vida não póde ser
objeclo de se~llro mariLimo, arl. u8t), S2;
qnal a jurisdicçãO commercial em razão das
pessoas etc. Oec. Reg. 737" ~5 1 oveLD~ro
1850, art 10 fi 19; pessoa do JUIZ: excepçoes
que a respeitão. -Vid. Dec. 737, cito art.
76. 8I a 91, 1H. 95. Confissão para valer em
m,lteria commercin! deve ser feita pela parte
em pessoa, e qllal. Dec. 737 cito art. 155 p
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PETIÇIo

luO. Relalivamente á adllliul lrDcão das
pc soas do orphãos, e oull'os mi'seraveis
que obrigações lem a d 'sem enhal' o juize
de direilo em cOlTeição. - Vid. Ol'phãos. Dec.
Reg. 8311, 2 Outll lira 185 J J arl. 32, 33.

PESTE: no Rio d Jan'iroqle jll'ü,id'ncifls se
mandúr'ão d:ll' a ruspeilo. Ak 22 Janeiro
1810 I § 21. Pell'a obsta-la derà(l-sc rarias
proridencias. POl'l. 1. a :23 Outubl'o 18 t9
(Ind. Alb. Pesle); ou oulras doenças conln
g;iosas devem os cOl1sules do imperio nolicial'
para providenciar-sr, Re~. 14 Ahril 183ft ,
art. 32. Dec. ne~. 520,11 Junho 18117, art.
93. Peste sobl'crinr1o :\lllol'isa caFitão de

av.io n negar-se a fazer a viagem estando a
~LUb'lrcaçào reelada. Cod. Com. arl. 533; é
cr.usa de força maior para romper-se n
viagem com a tripolação do nnt'ia, e como,
ar\. 5118, § 2; 556, § 2. Juslifica-se para leI'
Jogar a citação edilal commercial para lognr
inaccessivel por sua causa. Dec. 737. '2.5
Novembro 1.850, arL [15, § 1; 53, § 1. Obsla
o lapso de tempo pal'a seguImenlo da appel
laçào lU cansa commercial, ar!. 658. 
Vici. C/lOtera. - Ellrel'lllOS. - Epidemia. 
Febre. -l,azm' lo. - Molrslia.-M ol'phen.

PETARDOS fe rão dcc!nrados cOlltrabando de
guerra no lralado com In.glalerra, 19 Fc
\' '1'riro 1810, ar!. 28 (' 17 A~osl 1827,
ad. i/).

PETIÇÃO: os lli\ilar s exercilão o direilo de pc·
li~ãopor inlerrncdio closs 'IlS chefes, !l3 quars
sfio obrigados a pCl'millir e a infurmar as
mesmas petições. ain da lJuando conlra ellf's.
A", 3 Ma rco 1812. PeLicões e alleO'acões li
cencio, as ~ descomec1ida~.- Vicio AU;gaçíio.
Podo 20 OU1UU1'0 1821. Direilo d pcliçüo
lem o cidadão Brasileiro, Consto llrt. j 79,
§ 30; não se deve esle direito conl'uodú' com
a desourdi(>nci a ás ordens. - Vid. Ordrl1S.
Porl. 3 Fe\'ereit'o i825. Petição de graça.
Vld. Mo1'lc. 1\es. 11 Setembro 1826, art. 3.
Ues. 8.15 NO\'emhro 1827. Av. 2;~ Junbo
183ft etc. Circo 2 Junho 1835 clc. A\'. 19
•Janeiro 1837. Av. 3 Fevereiro 1837 etc.
J)f>c. 9 Março 1.837, arl. 3. M. 23 Junho
J8'37, elc. -llli: dr dÚ·cilo. Dec. 804, 12
Junlt,) 1 ;'>1. Pdic:ào e l11emoriaes á regen·

PETIÇÃO

cia.-Vid. ilIcmoriacs. Lei U Junho 1831 ..
ai t. 21. De pelições etc. como conheceráõ
~s rclações, qunudo ~e suscilar questão Jlre
liminar. Dec. 28 Ago lo 183.&. Nas que co
meçal'cm acções civeis se declara o valor da
causa para dt!rlncção dos 2 por Cf'oto.
Vid. Cftallceltal·ia. Dec. 3l A~oslo i Sã.
nrl. 7. Pclicã de declaracão de sentenca de
relação CO';10 serú feila.:'- VlcI. Embn;'gos_
nt>~. 9.° 17 Fevereiro 1838 etc.; no pro
cc 50 de presas peranle o consE:lbo de es
Lado.-Vicl. COIISIUW dilo. Dt"c. 1.2ll. 5 Fe
'el'eiro 18l12. 3rt. 33, 311; por qncm assig
nadas, al'l. 37. Petiçõe e requerimento
de parles ao gO\'êroo: facilitou-se slla re
messa Jas PI'O' in ias, e como, e seu deferi
menlo. Dee. 632, 27 Ago~lo 1840. ar!. ~,

2, § 1, 2, 3; 3 n 11; de malricula de ne~o

cianle. Coc!. Com. ado 5. -(Vit!o D,c. 738"
25 No/.'embl·o 18:50, art. 15. Av. 1 Agosto
185" (Dia)'. 21 :1); de correlor, ar!. 39.
Nas ob-rígações IlH'l'cnnlis com pI'azo certo
llão é ndmi~si\'el pelição judicial para exe
'Cuçào :lOles do \"'cncimenlo.-Vici. Ohl'iga
ÇÕ(s. Cod. cito art. 136; para registro de
crnbal'caçã:>, :lrl. Jj61, 462; de credore~

para declaração de quebra; art. 807,810.
(Dcer. 738, cil. art. 108, 109. 111 <I

113, 118) ; para destiLuic:ão (It~ <ldmini~

trndore. de casa faUiela I :.1'1. 85~. (Dec.
738, cito ·arl. 1(3); cio rehilhilitflÇiio d~
-commr'r ·jante CJuando I ~ como jlóde ser
feila. (Irt 893, 8%; jlnrn conc.iliaçflo com·
morcia!. J e(~. 737, 25 No,"eml.l'o 1850, [Ir!.
'27, 35; para cila<:,iio (:ornmcrci,d lô-se f~

-colno Ú parle cilndfl, !II'I. tiO; é ineilliua na
.prec',loria para cilaçno, ;:rt. MI, § g j enlre
~a·se por copia na cilnçiio com hora cel'la,
:lrL I./(i, <.; .!,; para ncção ol'dioaria, ar!. (i6
a 68; para ncçõe- summarius ar!. 2,,7,238,
::!Jj 1, 2[12; para acção d tl 'po:iil q nll. :260
270, 275: para a de r missào de ppnhul.
art. 281; e de eXCU55~IO dcllú. ólll. :2S!l;
ao solJaelas, 01'1. 202, 293; e de sc~tlros

<lrl. 301, ;j02; para prisi"lo de sarado que
fica com a ldnl p"rJ [ceilll ou p~gamclltv

e (l nfl(l ('nlrega, al·l. 377; para prole,.los em

geral, f1rt 390; parn lOlJl'ação nos casos e:n
ql1e o juil. arbilral é necessario, 3rL [121 •
42:2, 67/.1, § 1; para junlar comprnrnisso;
esll'll1rio li CõlnS(l cm 2,' inslAncia, :II·!. "'17
e ~::!Ij; r~r;l rf'CJl1i:õição da proa cnn encio-
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PHAROES

J)al e em que casos, 3rt. 432, 4711, § 2, 3;
sobre conluio de aruitros para demol'ar de·
eisão da causa, art. liU; para dj.jigencia e
esclarecimentos no juizo arbitral, arL. 455;
DO juiz da execução commercial se póde
faleI' para emenda do erro ue conta, ou
das quantias exequenrlas ou liquidas, ou
das custas, al't. 589; pal'a embar'gos de de
claração de senLença, art. 6Jj2, 643; ini
ciaes das caus<'s commerciaes devem ser
a6~gnadas por advogados, salvo quando,
art. 703; quando em [órma articulada, art.
719; quando deverá ser acompanhada dos
documeutos, art. 720; de pal'tes como serão
altendidas nos tribunaes de commercio.
Dec. .738, dito art. 5, 10, 1lI, 1õ. 31, § 4;
dirigidas aos ditos triuunaes que tratamento
lhes devem dar, art. 17; de parles não po
dem os empregados da contadoria geral da
guerra encarregar-se de despachar na sua
reparlição. Dec. Reg. 778, 15 Abril 1851 ,
art. í 8; de partes para irn posição de penas,
e «Juaes a cOl'retores. Dec. Heg. 806, 26
Julho 1851, art. 17, 20. Dec. 807, 808, 27,
28 dilo; a agentes de leilão.-Vid. Leilão.
Dcc. Reg. 858, 10 Novembro 185i, art. 16,
i7; para nomeação de intp.rprele de com.
mercio. Dec. Reg. 863, 1.7 Novembro 1.85~,

are. 6; para interposição do recurso de que
trata o art. 512. Cad. Com. Dec. 916, 2lJ
Fevereiro 1852, art. 5; com phrases virulen-

. tas e oifensivas não se devem encaminhar ao
governo.-Vid. Áv.150utltbro 1853. (Dia]'.
~85.)

PEtl\EClIOS de guerra.-Vid, Illsl1'llrnentos de
guerra. Trat. 19 Fevereiro 1S10, art. 28,
elc.-Â'"senal do exercito. Res. 2.' 23 Outu
bro 18tt. Res. 5 Junho 1815. Res. 2.' 3
Março 1825. Res. 5 Agosto 1825.-Â7·ma
mento. Av. 29 Maio 1.813. Alv. Reg. 30 De
zembro 1822, cap. 1, etc. Ol'd. 18 Setembro
18A5.-Di,·eitos. Alv. Reg. cito cap. 2, S 7.
-Governo. Alv. Reg. e cap. art. cit. § 8. 
Âlfandegas. Porto 2.- 6 Maio.1823; pagamen
to de arligos bellicos apresados pedido pelo
V' almirante. Port. 14 Maio 1825. (CoU.
Nab.) Sobre pagamento de consulagem de
certos encommendados. Res. 29 Novembro
i82ó. (CoU. cit.) Despeza com a remessa de
petrechos' e munições de guerra e bocca a
alguma provincia vizinha, é urgente. Dec.

158,7 Maio 181.2, art. 1, § 5.-( jd. Despe
Zas. Lei 4. Outubro 1831, art. !IS, etc.)
Como serão fornecidús os pedidos de pe
trechos consultados os conselbos de admi
nistração para fornecimento dos arsenaes.
-Vid. Dec. Reg, 1090, 1h Dezemb,'o 1852,
O1·t. 8. O ministro da fazenda na côrte e os
presidentes nas províncias podem pror'Jgar,
e como os prazos para consumo das muni
ções e petrechos de guerra. Dec. 1114, 16
Fevereiro 1853. Dec. 1.127, seguinte art.
13. Sua escripluração etc. pela repartição
do quartel,me 'lre general. -Vid. Dec. Reg.
1127, 26 Feve7'ei7'o 1853, a7·t. 5 a 7, 12,
16, S 3. - Vid. Àrmamento. - A,'mazells,
Â7·tigos. -Munições.

PHARMACEUTICO, -Vid. Boticas.

PHARMA.CH.-Vid. Boticas. -Hospital. Res. 3
Outubro 1832. - Escolas de medicina.

PHARMACOPEA. - Vid. Jttnta de hygiene. Dec.
Reg. 828, 29 Setembro 1851, art. 4/', 45,
6lJ.

PHA.ROES: estabeleceu-se pagassem os navios
estrangeiros os mesmos direitos que os P01'

luguezes.-Vid. Embm'caçõesmercantes. Alv.
25 Abril 1818, S11, etc. Direitos de phal'oes
DO governo de Trieste: sua nova regulação
foi participada á j unta do commercio. Av.
6 publicado em Edil. 25 Junho 1818. (Ind.
Alb. Direitos); quaes os das embarcações di
Damarquezas e brasileiras accordou-se. Trat.
26 Outubro 1828, art. 2. Portuguezas 1.9
Maio 1836, art. 9. Passárão a arrecadar-se
pela administração de rendas, e como. Instr.
8 Março 1831, § 6, e Tab.-Vid. Mesas etc.
Reg. 26 Março 1833, art. 2, § 12, á8, § 3.,
PharoJ do Rio Grande do Sul. - Vid. Àv. Reg.
36, 30 .Ab,·il18/'ô, art. li, 2/': como serião
pagas suas despezas. Av. Instr. 30 Março
1849, art.1.4. Sua inspecção e administra
ção. Dec. Reg. 4h7, 19 Maio 1.846, art. 35.
Seu estabelecimento ou suppressão nos
portos estrangeiros devem os consules com
monicar. Dec. Reg. 520, 11 Junho 1.84.7,
art. 97; no porto de J aragná em Alagõas,
ponta da Atalaia ,no Para, morro de S.
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PHISICO I
Paulo na Bahia. Lei 514,28 Outuhro 18ã8,
art. 5, § t5; em frente dos baixios denomi
nados de S. Thomé, mono de S. Paulo na
Bahia, MalDan~llape na Parahyba. Lei 628,
17 8eLembl'0 1851, art. 5, § 22; no porto
de Jaraguá' em Maceyó, art. 1l, S H;
administração e c'osteio do na Lagôa dos
Patos e con trucção na ponta de 1tapoã, no
Rio Grande do Sul. Lei 719, 28 Setembro
1853, art. 11, § 7 0.° 7. (Di(l1" 279.)

PHILOSOPHI.\. (curso de)-Vid. Aulas. Dec. 9
Dezembro 181.4 elc. -Coltegio Pedro 1I.
CtLI'SOS j uridicos .-Faculdades de dil·cito.

PHISICA.-Via.. Academia e escola militar. -Aca
demias. Escolas c Faculdades de medicina.
-Gabinete. -Cal'SO de infantaria. Res. 6M,
20 SeLembro 1.851, art. 3, § 2.

PHISICO m6r do reino creou-se no Brasil logo
que a côrte chegou ao Rio de .Janeiro. Dec.
7 Fevereiro 1808. {Uepel·t. Cunho Mat. e
Suppl. Fysico n.O 1 e F. Th. Fysico n.O
h61.1 Seu regimen to e jurisdicção. Alv. 23
Novembro 1808; extiocta a juntá do Proto
medicato, ordenou-se que elle e o cirurgião·
mór executassem jurisdicção nos reinos de
Portugal e Alganes, e como. Alv. 7 Janeiro
1.809. Deu-se regimento a seus delegados e
providenciou-se a respeiLo da saude publica,
e como. Alv. 1. 0 22 Janeiro 18l0. Devassa
sobre malversações do da capitania de S.
Paulo. Dec. 19 Fevereiro 1.810. (CoU. Nab.)
Decl. o Alv. cit. 22 Janeiro. Alv. 30 Janeiro
1811. Sua correspondencia.- Vid. Correio.
Provo 1.3 Abril 181&. O da provincia de S.
Pedro teve 1.00rti> r5. de augmento de orde
nado. C. Reg. 4 Novembro 181ú. (Repel·t.
Cun/z. Mat. Fysico n.O 4); ordenado ao
jui7. assessor e relator do physico- mór e cirur
gião-mór. Dec. 11 SeLembro 1816., (CoU.
Nah.)-Vid. Juiz assessor. Res. 1. a 18 Fe
vereiro 1824.. Seu commissario delegado
occorreu a alguns abusos em objectos de
sua inspecção. Circo 8 Novembro 1817 e
Edil. 26 Janeiro 1818. (Ind. Alb. Físico.)
Novos direitos de escrivão della.~Vid. No
vos etc. Res. 26 Novembro 1.822; foi ex
tincLo, passando ás camaras muniCipaes as
visitas, e ás justiças ordinarias as causas, e
como.-Vid. Camaras etc. Lei 30 Agosto
1828. Av. 14 No\'embro 1828. (CoU. Nab.)

PILOTAGEM

PHISICO mór das armad3s.-Vid. /11'1T1ada. Dec.
1 Setembro 1810 etc. Dec. lJ DezAmbll'o
18th ele. Res. 1. ° 26 Ouluhrtl 1826. ~ll

25 Novembro 1830, art. 3.

mór do' exercito. - Vid. 26 Setembro i8ftll
(apenas cito no Repe,·t. CLL1I/z. Mat. Suppl.
Fysico n. o 2) Annada. Dec. 4 Dezembro
1814. Seu soldo, gratificação, eta pe, cnal
gaduras. Dec. Tab. 28 Mal'ço 1825, obsen
8; das tropas de Goyaz: declarou-s6 com
petir-lhe a direcção do curativo dos enfer
mos. Av. 20 Fevereiro 1826. {Repert. Cunho
Mat. Fysico n.O 2.)-Vid. Cirurgião-mór.

PHOSPHOROS é pl'ohibido usar a bordo dos na
vios da armada desarmados. - ViII. Du:.
ReCT. 18/'1,11 Abril 1853, art. 32.

PHRASES virulentas c offensivas em petiçôe".
Vid. Petição. A'I. 15 Outubro 1863.

PHYTHOGRAPHIA: publicação de obras delta .e
de materia medica. - Vid. Ob,·as. Lei 628..
1.i Setembro 1.851, art. 11, § lJ.

PIANOS. - Vid. Alfandegas. Concedeu-se prIVI
legio exclusivo para sua fabricação na côrte.
Dec. 660. Õ Dezembro 1849. Seu despacho
de importação. - Vicl. Av. 27 Setembro 1852.
(Dia,., 9116.)

PIASSABA. - Vid. Fabricas. Lei 66, 1.2 Outubr~

1833 etc.

PICADORES.-Vid. Alveitar. Port. 23 Abril t825~
-Cavallm'ia. Porto 17 Julho 1815.

PICARIA (exame de) a lenentes e capitães do
exercito. - Vid. Ofliciaes milita1'Cs. Dec. Reg.
772, 31 Março 1 51. art. ~9.

PI CHE nas alfandegas. - Vicl. ALfandegas. Reg.
22 Jllnho 1836, 3rt. 182.

PILOTAGEM, pilotos. Piloto-mór do Rio de Ja
neiro.-Vid. Palrão. Dec. 26 Março 180S;
seu ajudante creou-se. Av. 12 A.bril1801
{Repert. C(lnh. Mat. Ajudante D.O 10); tendCll
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PILOTAGE

amhos que emolumentos e allribuições. AT,
~ .• 14 Maio 1808. (Colt. Nub.) Incumbe-lhes
exa minar os patrões de embarcações. Ord.
1 .Junho 1808 (Bl'pe1·t. Cunho Mal. Patrões
n.· 1); foi exlinclo em todas as provincias..
Lei 24 Oulubro 1832, art. 15.

PILOTAGEM: pilotus pralicos da barra do Rio
de Janeiro creáriio-se e regulál'ão-se. Dec.
e Reg. 12 Junho 1808. E~colade praticos das
cosla de Pernambuco filé o Pará se mando1ll
crear. Res. ii Julbo t.',32. O l,rivile~o ('X

c1usil'O dos pilnlos praticas do Rio Grande
do Sul, foi, e como ulJOlido. Res. 24 Oolu
bro 1832.

- pilotos da :.\rmadn. Sobre seu soldo. OfI. f3
Selembro 1808. (Coll. IVub.) Seu numero
a bordo clas diversas elObal'cacóes.-Vid.
Ânnada. Av. 25 Novembro 1808; não po
dem ser sem mais habililações os de embar
cações mercanles. Av. 13 Outubro 1842.
(10m. 296.) Mandou-se e como pagar a
despeza com o enlerro de UID.-Vid. Arma
da; Av. 19 Setemhro 18.&li. Podem, e como
frequentnr o llbserl'atorio astronomico. Reg
457, 22 Julho J846, arL iõ.

- pilotos por quem serão examinados, e como.
- Vicl. Academia de guardas etc. Ord.
L" 3 Janeiro 1809. Ord. 6 Março 1809.
OIr. 30 Dezembro 1809, Av. 25 Julbo
181ft; malriculavão-se no almirantado e
apresenlavã suas derrulas. Edit. 26 Julho
1814 (Repel't. CI/nh. Mllt. Piloto n.- 9);
nas c:.\I'las de exame se declarará a natu
ralidade dosexaminac1o~.Av. 7 Marco 1831.
(Repel't. cre1·Ú. cit. 11.· 11.) Como .e·faráõ os
exames praticas. - Vicl. Academia cito Dec.
Est. 9 M rço 1832. arl. 69 a 73 j quaes são
obrigado' a levar a bordo as embarcações
delongocursn. - Vir!. Emúal·caçõesmercanlrs.
Av. Inslr. 278, 23 Dezembro 1840. Podem
frequenlar. e como o observalorio aslrooo
mico. Dec. Reg. 457. 22 Julho 18&6, art.
15. Salarios de pilotagPOl de ewbarcação
vendida voluntariamenle siío privilegiados
eom hypollleca Lacila. Cod. Com. art. 470_
§ 1; obscnaçõcs dos pilotos .flo lançadas c
como dinriamente no diario da 1l1ll'I'O'lIfão

nl't. 50~, 505, 509, 770. (Dr.r. i37, 25 0-

lV

Tembro 1850. mi. 36 ~ 365} ; a sislem
inveot:lrio éas pel'teo~5,e quaf's d~ f'mb 
cação, art 506; ~erão, e como tomadas p>e ~
capltães, art. ~07; seus direitos e resp'9n 
bilidade em que ca' "art. 538 a 5t.s
(joando são puoí,eis como :lUtores do cri
~m tentativa de importação de AfricaD
Lei 581, & Setembm i 850, art. 3. Os a §o

paquetes de vapor que obrigações podem
desempenbar a respeito de praças de gUCI'

passa~ei{'esqu~ desembllrcarem~Circo 1.nslll"a
190,29 Outubro "I O. arl 9

PILOTAGEM: para mediçã e demarcação d
terras que se dcnão por sesmaria no Brasil
Alv. 25 Janeiro 1809 ~ S!; pua medi1;é~

nssigniio termo de junmento sob pe " doe
Ilullidade. - Vicl. ;}Jl'diflio. Prov. 26 Setem
bro 1.821 ; para tombos particulares.. V.:rb_
cito A.v. 12 Junho i 3&,

- Direitos de pilotagem do navios naciooaes
das cidades Anseaucas accordárão-se cxpr --
amente. Tral -t7 Novembro 1.827, art. .

e da A.usiria 29 lovembro 1827, art. ã; t!
Dinamarca, 26 Outubro 1828, art.2; e.4a
Bollaoda, 20 Dezembro 1828, art. 5; arn~

matante de direitos de pilotagem póde r
vereador_ A.v. 9 Fevereiro 1849. De
pagamento devem 3S embarcações merca 
tes brasileiras em ,'iagem apresentar recibo~

Cod. Com. art. 466, § 6. Direilos de pi\o
tagem ele. são avaria grossa. Cod. cito lU'.

54, S to. quae não. Cod. ri t. art. 76 .

- Sobre despacho de embarcação com I i/oto
eslrangeiro, cuja identidade de pessoa fôra
cerlificada pel~ respectivo vice·consul.

ido E71lbm'cações WCl'cantes. Ord. 30 Jaoeir
i 45.

- Eslahelecimentos <lella e Je prlllicagem foi
e como o gm'erno aulorisado para crear
nos porlos em que julgasse necessurios,
marcando o que devesse-se pagar. Res.
363. !l Selembro 84~.

Para regular as habilitações dos pilotos dos
navios de guerra e mercantes, foi o gorerno
311torisado. Lei 753. ;) Julho ·1 :iã. ad.
11, § 3. (Oiar. 21i3
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PIBENTElRAS.-Vid. ArrJorl!6. Alv. 7 Julho Isro.
- Vid. Jardim. Porto 8..- 7 Jancil'G . 825,
elc.

\jHNH~: de 011110 ou plrata.-Vid. 'Ouro.-Prota

RINHElRO pinbo. Mandou-se promover sua eDI
lura em S. Paulo. Av. 13 lal'~O 18119. (CoU.
l\'lIh.)-Vid. Arcores. Av. 11 A-briI1809.
IrJ adl'ims. Av. 27 Malo 1809; plantação em
S. Pedro do Sul recommendolJ-se.. Porl. 6.·
'1 Janeiro 1825 (Coll. Nab.); e Án:ores.
Port. 12 Abril J825. Furiio eXpn>.55amenle
eXct'pluadas de contrabando de ~uerra as
taboas de pinho no TraI. com a Gráa-Bre
laolla, 17 Al:Ws(o 1827, 3rt. 15; oa fius ia.
-Vicio IrI4deira.s. Áv. oe CÍ1:e~ 9 Fevereiro
1836, etc.

mNTURAS de navios da armada.-Vid• .Armada.
Rf',g. 12 Agosto 1808 elc. Dec. Reg. 1.141,
11 Abril 1853. art. 7. 8.

- como se despachão. e(c.-Vid. .Alfanát'gas.
- Ord. 25 Abril 1835. Reg. 22 Junho 1:;:16,

3rt. 21.6. Dec. Reg. 633, 28 Agosto '1849,
3rt. 1., § 14; 2, 3, 7, § 1; 8. Av. 13 Outu
bro 1849, elc.

PIQUES forão declarados conlrabando de guerra
no lrulado com a In!!lalerra, 19 Fevereiro
i810. art. '28, :1.7 Agoslo 1827. art.15;
Ehtõ,dtls·Unidos da America, 12 Detembro
1828, art. 16, S1.

- lIeller a pique se devem as embarcações incen
diadas, quando houver perigo de commn
nicar-se. Dec. Rf'g. 446, 19 Maio 1846.
:lrl. 4G. Como, e por q~lem devem ser feilas
as despezas de exlracção de navios mer
Cl1nles irlos a I,ique. Av. 3 Janeiro 1854.
(Diar. 212.)

HQUETES: nos qlJarteis e Kuarnições sempre ha
o piquete, relem ou pJnnlão pura um acci
denle, 1111 como fOF:O e outros t'm qPt' l\ lropa
de\ c acudir jmmedialaxnf'Dte; m;.~ lião IO
nem suLlir CIo qoarlE'1 H'rn Clrd.>D\ <l" '1'1;,'l"'.
general, excel,lo no ~asu de fogu. l)ol'l. :29

Janeiro 1825. (Rppert. Cunho lIlal. Piquete
n.O ó.) Logares, povoações e praças em que
se d 'vão estabelecer ou alojar incumbe aO'
qual'lel-meslre genc.·al reconuecel' no lUo
Grande do Sul, esl:lOdo o exerci Lo em ope
rações.- Vid. Dec. lnsh.. 762, 22 Fevc1·ei,'o
1851, 01·/' 11, § 1 ; e 13.

PIRATARIA, pil'atas: negação de asylo a elles ac
cordou-se, e corno cllm a Grãa-Brelanha.-

ido ASJlo. Trat. 19 Feverei.,o 1810, art. 30,
O Agoslo 1827, art. 17; França, 6 Junho
1826, art. 22. Dinamarca, 26 Oulubro
1828, art. 9. Eslados·Unidos da America,
i2 Dezembro 1828. ad. 8, 9; com o UrQ
j1;uny,120ulubr01851, ar1.13. (Diar. 8857.)
Perú. Conv. 23 Oulubro 1851., 3rt. 3, 8.
(Diar. 9132.) Parlicipou-se achar-se na Ilha
Sueca de S. Banholomeu um agente por
parte de Portugal afim de reclamar a pro
priedade portugueza que ali fosse ler. ap
prehcndida por pira las. Av. 13 Fevereiro
1819. (Ind • .Alb. Piratas.) Parle, e qual se
mandou dar aos soldados e marinh~iros de
cruzeiro, das pre~as feitas a pira las. - Vid.
Armada. Dec. 4 Ouluor01819; por que lri
bunal se mandou julga-los. - Vid. Cor$o.
Dec. 21 Agosto 1820. Pira las se mandou
considerar os corsarios com dous passapor
tes, e os que lançassem ao mar seus papeis.
-Vid. C01"SO. Alv. Regirn. 30 Del.embro
1822, cap. 3, art. 11; e como punidos os
nctos ou projecLos de piralaria. Cap. 5, art.
6. Pirataria accordou-se com a Grãa-Bre
tunha considerar e lratar o lrafico de es
cravos da cosla d'Africa, e desde quando, e
como.-Vid. Africanos. Com. 23 Novem
bro 1826, arl. 1, elc. Commissão. Av. 5
Selembro 1834; e com os ESlados-Unidos.
e quando aceilação de carta de marcu.
Vid. Corso. Trat. 12 Dezembr'o 1828, art.
24; idem com o Uru~uay. Trat. 12 Outu
bro 1851, art. 12. (Diar. 8857.) Piralaria
quando se commeUe, e como será punida.
Cod. Crim. art. 82 a 84. Seus enconlros etc.
devem os mestres de embarcações declarar
com apresenlação dos manifestos. - Vid.
Alfandegas. Dec. 20 DCl.embrll1.831. model.
el . Toda a Ilt'ssoa pertenc('nle li (·'qll:l.II·a
mI nav,(\ lIitciomd que d"sel Lar p(.ra IJ ioi-·
UJigo, pÍJ ala ou rcLdde, que flloir com 01
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oavio ou embarcação de ~uerra, munições,
sobl'ecellentes ou manlimenLos que perl~o

ção á nação ou que enlregal' o seu navio por
couardia ou lraição, Lem pena de morte
confurme o arl. 37 de F;uerra da armada.
-Vid. 2 Outubro 1832. (Rrp".,'t. ClInh. iJJat.
Pirala n. O 2.) Como pl'ocederáõ a re~pcilo

dellcs os consules Brasileiros.-Vid. Cor'so.
Dec. TIegim. 14 Abril 183!J. art. 33. 57.
Dec. Reg. 510,1.1 Junho 1M7, arl. 95elc.
Pirala com carla de marca dos I'ebeldes de
Piralinim se maodou, e como reprimir. Cil·C.
21 Julho 1837. Slla eXlradição ,lccordlll1-se
com a FI'anç:l. - Vit!o C1'imes . .-\ V. 25 Janeiro
i8á7, ele.; o com o Porú. Conv. 230ulu
Lro 1851 Sl/pr'a ar!. ~. Perigo de piralas
obrigando navio a eolr~r no podo da sabida
ou arribar como aulorisa de~cal·,.;a lolal.
Cod. Com. art. 612; eu roubo dispensa e
quundo o pagamenlo do frete das merca
dorias rouhadas. Cod. cit. arl. 622. Temor
fundado de pira las é causa justa para ar
ribada forçada. Cod, cito art. 741. S 3;
7.&2, § 3. O que a piralas se der por compo
sição ou a Litulo de resgale é avaria grossa.
Cod. cito ar!. íüli, S1. Pimtm'ia ficoluendo
cO?lSirlerada, e como p!mida a importação de
eSC1"GVOS no te?'ritor'io do bnpel·io. - Vid. Afri.
callos. Lei 581, 4 Setembro 1850, art.4;
vigiál' pela segurança dos hauitantes das
cosLas do imporio, defendendo·os das hosti
lidades dos piratas, incumbe ás e.tações oa
vacs. Doe. 1061, 3 l ovembro 1852 art.
5, n.~ 3.

PISTOLAS ror{1O d clnradils conLrabando de ~uel'

ra nos Trat. C0m a Franca, () .Junho 1826.
art. 21. Grãa-Brelanba,17 Agosto 18~7, arl
15. Prllssia, 9 Abril 1828, art. 11. Dina
marca, 26 Oulubl'O 1828, ar!'. .10. Estados
Unidos da America, 12 Dezembro 1828.
art. 1G, § 1. Portn~al, 19 Maio 1836, art.
16. Uruguay, 12 Ou:luhl'o 18ed, ilrt. H.
(D im'. 8857.)

- Seu llSO Ó prohibiJo.- ViJ. A/"111as. Lei 26
Outubro 183L, art. 3. Seu despacho quando
'prohibjl,!,o ve1:b. 1c6l. H~g. 22 JunhQ 1836,
art. ~23. Av. 11 Janeiro 1837. 2 Av. 21
Junho 18á2 , e te. Ord. 18 Setembro 1845.
Der. 633... 28 Agostu t8&~, art. 7, S2, etc.

PLAa,.. - Vid. B'Jlltu. "1'8. 2.- 26 Dplembro
1809. OIT. 12 A~(l5to 1816. Âv. 25 Sl'tem
bro 1827. LE'i 3 (lvembro 1827. Porto 3
Novnnbrn 1827. ele. Av. ó dilo. Av. 27
Agoslo 28 1.~lJ6 Av. dito. - Vid. Colonos
Suissos. Breve 19 Julho 1819, etc_-Bt'nc
placila. - Aut01·idadt'~. Cod. Cri m. art. 8 L
A consuletõ. - Vid. ExeqllottlT. Em cartas
rogalorias ás 301uridaàt's de Portlll!:al, ~

vice-t:ersa. - Vid. Art. iS J!(U'fO 18H, arts.
4. fi (JoTn. 7(j~ c ÁlItoridtldes. Av. 95 .. 20

bril 1849.

PLANOS••- Vid. As resprdivos vwterias.

PLAr\TAÇÃO, plantas. - Vid. A1'1Jorrs; exames
em q\.lina de i\iioas Gerae~. Av. 1. 0 25 Ou
tubro 1810 -Vid. Cynabrio. Plantação ne
cessaria para fabrica da polvora da La:;ôa.
- Vid. Arsenal do lXC1·cilo. Res. 1.a 2 Oulu
bro 1813. Planlas em jardim puLlico.
Vício Jardins. Plantação de pinheiros. - Vid.
Pinllei7·o. - Planlas européas cm colonia
uissa. - Vid. Colonos. Porl. 2á Janl'iro

1.825. Planta. Ã1l\(Ipolis silt'esh'e do Mexico.
-Vid. Av. 17 Fevereiro 1835. Fumo de
Maryland remelteu-se em semenle para dis
lribuir-se pelos lavradores, da Babia. S.

, Paulo; Minas e Rio de Jancil'O. Circo 5 Fe
vereiro 18á7. (Gaz. 00'. 132. val. 1.) Se
meoles, bages e favas de ricas madeiras do
Pará exill;irão-se para plantação nas maltas
das Paioeiras oa côrte. Av. 15 Março 1847.
(Gaz. cito 166.) Seu despacho nas alfandegas.
- Vid. "j,·I·ores. Dec. 633, 28 Agosto 18á9,
art.t, S13 elc.; e art. 2. PJan.laçiio de man
timentos em fazeadas mandadas crear enlre
os rios Brilhante e Anhauac em Malto Grosso.
4 Av, 21 Maio 1850. (Diàr. 8tH7.

PJanlas e orçamentos de obras. 15 ovrmbrD
tS09. (apenas cit. Repert. Clmil. M aI, Plaola.~
-Vid. Obras. Lei 106. 11 Outubro 1.837 ~

art. 17. Av. 27 Maio 1850. Circo 9 Novem
bro 1853. -lmper·aJIJ'". Res. li90, 27 Se
tembro j 8[11.

PLATkA (obras de)-Vid. Obra. Dec. 635,2S
Agosto' 849, art. t, S8, etc.
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RES {soldados -VitL 19 JllI'eiro 18U (opelWS
ât. no RpiJerl. '!Ulfa. JIalo Pubr~ n.· I). São
admiLlidos Das compaO'bias de aprendizes
marinheiros.- ido IJltnOl' e cit. Reg. 30.4,
2 Jnuho 18~3. art. 28, etc.; robustos traba
lhadores e diligentes, e quaes devem os coo
"Sules brasü"iros promover' que emigrem
para o imperio.-Vid. Consules. Dec. Reg
5.20, 11 Junho 8&7, art. 227. Donalim de
S. M. o Impera 01.. a favor dos p(~bre en
fermos de febre.-Vid. Febre. Av. 2 Abril
1850. Tres boticas para tratamento dos po
bres enfermos cm tempos ordioarios ou não,
Da côrte autoris()o-se o governo para esta
belecer e mantel' em enfermarias eommet
tidas .a irmandade. corporação civil OP re
ligiosa, ou a emprezas, e como. - Vid. Bes.
683, 5 SetemfJ,·o 1850, m·/. 1, S3; 2; exe
cutada pejo Dec. 8!J3, 18 Outubro 1851.
Cond. 2.- 11._ 5,- Av. 23 Outubro 1851.
(Di01'. 8828.) Os pobres fallecidos nos bos
pitaes, e os iDdigenles na côrte como serão
:;epullados.-Vid. Dec. Reg. 796~ U Junho
1M51, art. 21. 26. As disposições deixadas
em testamento para viuvas pobres quando
não cumpridas consitlerão-se legados pios.
-Vid. Legados. Dec. Reg, 83.4,2 OuLubro
1851, arL 36.-Vid. Indigentes. --J.l!endigos.
Presos pob,"es.- Vid. Presos.

, ÇOS: sua conservação e reparo incumue as ca·
maras IDunícipaes. - Vid. Agitas. Lei 1 Ou
tubro 1828, arr. 66, § 1.

. D'ER p3lrio.- Id. Fil/Ia. Prov.. 2." 24 Maio
1823. Filbos. Co.nst. art. 92, ele. Av. f Fe
vereiro 18A8.

- execuLivo: quem injuriar ou infamar seu chefe
como sera pnnido.-Vid. Calumnias. Proj.
2 Oulllbro 18230, Si8. Res. 11 Selembro
1.826. Res.U Selembro 1827.-Imperador.
Lei 20 Selembro 1830. art. 2, eLe.

politicos: sua divisão e barmonia. Cooil. art.
9, 98. São qualro: legislativo, n;loderador,
executivo e judicial, art. 10; quaes repre
senlão a naç..'io... afi.U. São delegaltõesdeUa.
art. 12; quaes s ramos e atlrihnições do
legislativo, ari. 13 a 3.4. 102, § 8; tem a
cama ra dos deputados iniciativa na discussão

das propo -Las do executi \'0, art. 37, § 2. O
execlllivo exerce, e como por seus ministros
a proposição qne lhe cOUJpete na formação
d3S leis. art. 53, 55. Poder executivo como
intervinba nas resoluçãe' dos conselhos ge
raes, art. 83,8.4. -(Vid. úi 16.° 12 Agosto
183li.) Poder moderador é delegado ao lm-,
perador. c com qne atlriboiçães, art. 98 a
101. (Sobre a materia do art. 101, § 8.
Vid.Minol"acão.-Pel"dãoe Pellas. Dec. 1310,
2 Jancil'o Ü~)h.) E' elle o chefe do execulivo
c o eXl'rcita, e como pOl' seus mini tros,
art. 102 a 104. Os actos do podeI' executivo
são referendados, art. 1~2,!~os acLoS do
moderador é ouvido o comelho de estauo ,
art. 142. - (Vid. Conselho de estado.) Lei
234, 23 Nove mbro 18,H, art. li, 7, § J; 6.
Ao executivo incumbe empre~ar a fOl'ça de
terra e mal', art. 1.48, Pouer judicial como
foi organi ado, art. 151 a 16.4. E' constitu
cional o que diz respeito aos poderes po
liticos, art. 178. lndependencia do podeL~

judicial sel"á mantida. e como, art. 179, §
1.2. Poderes con -titucionaes não podem sus
pender a consLituição. § 3á; salvo em caso
de rebelliüo ou invasão de inimigos o que
incumbe ao legislalivo e em falLa ao governo,
S 35.

PODER politicos: minisLros de estado que aLlen
tarem, e como contra seu livre exel"cicio que
penas so{frer~õ. Lei 15 Outubro 1827, art. '1,
§ 2, 3; Cllmo os que usurparem qualquer das
attribuiçães do poder legislativo ou judi
ciario, art. 3, § 2; não se considera pena a
:;uspeosão do magisLrado decretada pelo po
der moderador. Cad. Crim. art. 37. O poder
moderadur perdoando etc. as penas aos
réus não os póde eximir de satisfazer, e
como o daulllo causado. Cod. Crim. art. 66.
Crimes contl'a o livre exercicio dos poderes
politicos quaes sejão, e como serão punidos,
art. 91 a 99; especiaes para conciliação.
- Vid. Conciliação. Disp. Prov., art. 3.

- allribuiçães dos poJeres moderador e execu-
tivo como exerce a regencia em minorídade.
- Vid. !mpel"odol". Lei 1.4 Junho 1831, art.
1.0, 15. Anoullou se lei provincial decre
tando não estnrem as calDaras municipaes
subjeilas a suspensão pelo poder executivo.
Res. 230. 9 Novembl'o 1841, art. uno § á.
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pODEn: PoJeres em causa prllpri<l, e (lunes
podem os bancos exercer. - Vid. Bancos.
Dec. Estat. 187, 23 Junuo 18 't2, art. 76.
Dec. Esla!. 438, 13 Novembro 18"5, art.
77. Dec. Estat. 597, 24 M rço 184.9, art.
Ti. Dec. Eslat. 1223, t Agoslo 1853, art.
68. (Dial·. Suppl. n9.)

- Representllçõc' contra determinações eLc. do
purler execulivo como -erão enviadas á pl-e
:>l'nça imperial. Dec. 6;32, 27 Agoslo 184.9,
art. 2, § 1. ; ,ó o poder legdativo póde per
doar juros de móra a del'edor d,1 falenda.
Av. 1:3 Novembro 184.9. (Dia)'. 8255.)

Na l;enenJidade dos poderes de mandalo com
Dlcrcial que actos se comprehendem ou não.
-Vid.lI1andatm·io. Cod. Com. art. 145,86,
-Vid.a1't. 8.&2,856.

~ Offi.cial da guarda nacional condemnado, e
como por crime conlra o livre exercicio dos
}loderes politicos lem baixa do posto.-Vid.
GILal'da nacional. Lei 602, 19 Setembro
1850, art. 66, § 1. Poder executivo como
resolvera julgamentos do con.elho de estado
sobre presas em lrafico de escravos. Dec.
731, 14 Novembro 18;)0, art. 7, 8, 9.

e-peciaes deve ter o l)l'ocurador para confissão
eru Inaleria commercia1. Dec. 737. 25 0

vembro 1850, art. 155.

POLICIA: visita de policia era a da inlenuencia do
ouro.-Vid. Intende/leia dita. Av. 15 Abril
1809 ele. Sua guarda real. - Vid. Gual'da
clapolicia, Sua inlendencia. - Vid. lntenden
éÍa da policia. Policia dos navios de guerra
nacionaes. - Vicio Al'mada. Reg. 12 Agosto
:1808 ele. Av. PL 28 Janeiro 1811 etc. Dee.
11.41, 11 Abril 1853. Ingerencia da inlen
deneia de policia a respeito de passageiros
e passaportes.-Vid. Passageiros. Dec. 2 De
lembro 1820. Oflicial para ficar encarre
gado da policia da Bahia mandou ·se propôr
de aceol'do enlre o pl'esidente e f!;overnarlol"
da armas. POI'l. 25 Selembro 1824. (Rl'pe1"t.
ClInfL. AIato Policia o.· 7.) Suas diligencias
auxilill o commandante de disll'iclo.-Vid.
Commandanle dito. Porto 29 Janeiro 1825.

pouca

Pal'a melhora-la na cÓl'te ut"ràll"e pruvi ~

Jencias, e quaes. Pl'o\id. 31 Ontubro Insir.
!J [JVCmbl-o 1825, anncx. aP01·t. 2. a desta
dala. (CoU. Nab.) Policia e ecouomia de
povoações e termos incumbe, e como ás ClI

maras. - ido Camaras tnunicipaes. Lei :1
OutulJro 1828, arl. 66. Dec. 29 Março 1833,
arl. 1, § 6 ele. Cod. C.-im. 3rl. 308, § 4.
Lei 10.· 12 Ap;vslo 183lt. al'I. 10. § "etc.
Reg. 12.), 31 Janeiro 18á2, art. 1. ele.
Policia de corpos; campos e qnarteis.-Vid.
COInmalLdantt)s de dist'l'ictos. Res. 28 Junho
1830; incumbe ao quarlel-meslre Keneral.
Dec. 7G2, 22. Fevereil'o 1851, al'L 11, S 5.
Seus corpos.-Vid. GlIarda cit.-Corpos de
policia.-Commandantes de corpos. Av. 118,
15 Outubro 1842. Av. 18 Marco 18M. Com
missão para confecção de íei de policia adap
tada as circumslancias. - Vid. Leis. Dec.
Iostr, 3 Oulubro 1833, 3rt. 3, § 2. Policia
de portos. - Vid. A1'5ellal de marinha. Dec.
Reg. 13 Janeiro183!t, art. 31,33,34, 36, !c6,
§ 2; 50. M, § 1, 2.-Pol'tos. Res. 358, 14
A~osto 1845, al't. 2. Dec. Reg. 447, 19Maio
1846, art. 9 a 6!,. Cod. Com. ar1. 530, ele.
LWarinliei1·os. Dee. Reg. hH A. 5 Junho
1845, art. 38. O imposto licença de po
licia é diverso do do banco, e regulado pelo
Dec. 1.3 Maio 1.809, encorpol'ado á receita
f!;eral pela Lei 2ll Outubro 1832, e cobravel
só no município da côrte. Porto 13 Junho.
Ord. 17 De:r.embro 1834. Impostos de po
licia se mandou arrecadar, e porque em a
vi\la de Campos. POI't. .4 Outubro 183.4.
(Man. Collect.) Emolument.ls da secrelaria
da policia na côrte mandou· se arrecadar
pela recebedoria do munieipio. Rpg. G De
zembro 183ll, ar\. 1, § 12. Â fixacão da
força policial nas provincias. Vid. Força.
Lei 16.· 12 Agosto 183/c, art. 11, § 2. Corpo
policial de Urbanos. Vid. Guardas Jful1i
cipaes. Dec. .4 Fevereiro 1836. Secl-elarias
dos respeclivos chefes. Vid. Clurfes. Lei 261,
3 Dezembro :18.u, art. 8. Reg. 120, 3i
Janeiro 18á2, art. 10 a 16. !J5 (e ar!. 96);
-e Secl'etat'io. Policia adminislrativa e
judiciaria no imperio a quem está con
fiada e em que consisle Reg. 120, cit. art. 1
a 3. Aos corpos de policia devem fazer, e
como requisições as autoridades policiaes.
Reg. 120, cito art. 20; sobre arrecadação
de impostos de legitimações na polieia.-
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Vid. Legitimação. Ord. 90, h Ágosto 18!J.2,
etc. Prul([\s de corpos de policia não sào in
cluidas lia lisla geral de volanles. - Vid.
Jileições. Lei 387, U) Agosto 18 ~6, [ld. 18,
S Ô. -Força. Av. 1 Fevereiro 1.8118. Policia
das asseml..>léas parochiaei a quem. e como
compele, t'el·b. Lei cito art. 47, § 1. Luzes
para destacamento policial por praças de
linua pertencem ao ministerio da. jusliça.
Av. 17 Dezembro 184,ü. (G(/.%. On: 94, vol.
1.) Despeza com o escaler do serviço da po
licia.-Vid. Parlas. Av. 3 Fevereiro 18117.
Sua visita manJou-se na côrle eslacionar
na barca de vigia, e não na fortaleza de Vil
legaignun. - Vicl. Fortificaçõt's. Av. 3 No·
vembro 18117, elc.; e 2 Av. 8 Novemhro
1847. (Guz. O[f. 1õ8 e 159, l)ol. 2.) Orde
nou-se que nas pl'ovincias só destacassem
praças de linha na fallanbsoluta de puliciaes.
Circo 1.6 Març') 1848. (Gaz. On: 63, vol. 3.)
Credito para clespe7.as della. Dec. 614, 2
JunlJO 1.~49. 1)ec. Hill, 2'1 Janeiro 185h.
(Dim'. 25,) Não deve tomar ql1alquer parte
nos trabnlllOs eleitoraes. Av. 177,1.2 Julho
184,9. Policia e iuspecção das autoridades
competentes compreheude as praças de com
mercio, e como. -Vld. Cad. Com. m·t. 32.
Policia do:! cemilerios. Res. 583, 5 Setembro
1800, art. 7. Dee. 796, 14 Junho 1851,
art. 1 327. Imposto de policia sobre carro
ças e carros oa côrto. Lei 586, 6 Setembro
J850, art. 7. Lei 628. 17 Setembro 1851
art. ll6. Policia medica nas embal"cacões:
boÜcas, lojas de drogas, mercados e a~'ma
zens. - Vid. JU1lta de hygienc. Res. 598, 1ll
Setembro 1850. art. 4, ~ 3, li; 8. Doc. fleg.
828, 29 Selembro 1.851, art. 47 a 66. Visitas
dn. policia na côrle maotlou-se fossem feitas
em escaler não da da sauue. Av. 29. 0 2'l Ja
neiro 1.851. Praças de policia: na seducção
no caso de guerra exlerna como será punida.
Lei 631, 18 Selembro :l851, art. 1,0.0 2;
§ 1; em tempo de paz, § 2; fi compra de
armas aoS me.mos, § 4; sendo commeltido
por paisanos, § 5, 6. Policia sanilaria dos
portos.-Vicl. Jrtnta de hygiene. Dec. Reg.
828, 29 Setembro 1851, art. 15, 58. Sobre
fórma de pagarem-se na côrte as folhas, fe
rias e contas da policia, AY. 31 Outubro
1851. (Diar_ 8840.) Policia do caminho de
ferro da côrtE a S. Paulo.-Vid. fles. 6.41,
2ti Junho 18p2, drt. 1~ § lll; do do R cife a

Agua Prp.ta. Dec. 1030, 7 A~osto ~852.

Cond. 27.~ As conlas das despezas com a
policia devem ser tllmadas pelas lbesollrarias
e revistas pelo llll'souro, sendo por este lo
madas as do chefe d~ (lolicia da côrle e pro
vincia do Rio de Juneiro. Ord. 222, 23
Selelllbl'(} 1852. A'~ auloridades de policia
declarou-se nu côrle coml'elir a visila das
embarcações, e não ao commandanles das
forlificações do Iilloral. Av. 18 Oulubro
1852. (Dia/·. 9157.) Actos de policia admi
nistra li va e judiciaria não 'e com prehenuem
nas ferias declaradas pp\o Dec. 1285, 3()
No\'eml.Jro 1853, (]rl. 8 (Dim'. 332); nUlOerG
{le recrutaR e qual necessario para preen
chimento dos corpos de policia, foi O go
verno antorisaclo a conceder, e como :is
provincias. Lei 752, 15 Julho 185á, art. 5.
(Dia)·.20ll.)

POLIEIRO. - Vid. Arsenal de tnal·infla. Av. tI
Abl'i11-S08.

POLlLHA: privilegio concedeu-se a invencãl} de
liquido qlle presflrva deHa os couros: Res.
6115, 31 J nlho 1852.

POLITICA cOllllllercial e marítima estran~eira.

devem perfeitamente aprender 05 consules
do impel"io. - Vid. Consnles. Dec, Reg. 520.
ii Junho 184.7, arl.. S6.

POLVORA: suas fabricas.-Vid. Fabrica. Dec. 13
Maio 1808 etc. Av. lG Janeiro 18tO. Dee.
t6 Fevereiro 1816 etc. Carl. Imr. 10 Feve
feiro 182õ ele. Pruhibio-se no Rio de Janeiro
vender t'óra dos depositas, Edil. 22 Junho
1808. (CoU. Delg.) t:omrra e deposito em ar·
m:lZeID da que viesse de fóra do Rio deJ aneiro
ordenou-se. Av. 1 e II Julho 180 '. (CoU.
Nab.) Mandoll-seestancarpor conta da fnon
da publica, e como, e promover fabrico do sa
litre pal'a na fabrica. A\'. 26 Julho 1808.
Declamu-se que em Minas só nevasse haveI'
um fabricaTlle della, e com que condições.
Av. 16 Agosto 1S08. Sobre exalDo da que se
comprasse. - Vicl. Av.10 Oulubro 1808 (ape
nas cito no Repel't. Cunh. 1'11 alo Polvora n. 0:l O~.
Informações regulares arrie nou-so fOSSCIU
dadas a respeito do fabrico, consumo, veou:l
e necessidade naS capitanias. ilv. 13.~bril
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1800. P olvora foi declarada monopolio da
curôa; a estrangeira era prohiLiJa nu Rio de
Janeiro e uulros lugares do imperio; mas
depois a fazellda nacional comprava a que
3ppal'ecia. par:' revender. llec. :20 Fevereiro

- 1810. -(Vid. 2ft Abril 1811, apenas cito no
Rf'pert. ClIllh. Mat. Pohora n.O 3.)- Vid.
Provo 6 J1Ja1"ço 1827, intra. O lDonop(}!io na
cional da poh'ora foi respeitado no lral:ldo
com a Griia-Brelanha H) Fevereiro 1.810,
art.8. Foi declarada conlrabando de guerra
TI'at. cil. art. 28. 17 Agoslu 1827, art. 15,
com li França, 6 Junho 1826, art. 21. Ci
dadcs Ansealicas, 17 NOvclllbro 18:27, art.
10, Prussia, 9 Abril 1828, arl. 11. Dina
marca, 26 Oulubro '1828, art. 10. Esladus
Unidos da Amel'ica, 12 D,·zcmbl'o 18:28, art.
16, S 1. Portugal, 19 Maio 1836, art. 16.
l1ru"uay, :12 Outubro 1851, arl. 11. (Diar.
8857.) Subre seu fabdco para Minas, GoJUz,
elc. Av. 12 Mar'ço 1dl0. A. fabricada em Por
tugal não 6e despachava para a Bahia. Rio
de Janeiro, S. p( dro do Sul, Pernambuco
c co!>ta d'AI'I·ica, devendo ser a da fab"ica
do Rio deJanciro. C. Reg. 22 Janeiro 181!.
(RepI1·t. F. 1'11. Polvora n.O 342.) Adminis
tração da fabl'ica e fazenda da Lagoa de
Freilas na côrte fui encarre~ada ao illspeclor
geral de arlill1arin, e depois á jl1nta da fa
zenda dos arsennes do eXI·rcilo. sendo im
mediatamente dirigida pelo vicc-inspecl(lr,
e com que ctnpre~ados, e COIOO. - Vid . ./17-
scnal tio cxe7·cito. Alv. 1 Março 1 li ele.
IncleulDlsasào de liros sohre embarcar,;ões
que de~ouedeccl'em. - Vid. Fortificações.
Port. 27 Agosto 1811, ele. Av. 15 Mat'ço
1833. Av. 13\1, 19 Dezemuro 18115. Av. 1lJ
Julho 1848. Taxou-se seu preço para obviar
descaminhos. Av. 23 Março 1811; como
seria fornecida a necessaria á repartição da
mal iuha. Av. 2 Dezembro 1811. (CoU. lYab )
Compra de polvora esh'uogeira naufra~:Jda

por junla ele fuzenua Ol'denou-se, e porque.
Res. 2 a • 19 Dezembro 1812. (CoU. Nab.)
Mandou-se remetler para o Rio de Janeiro
quatro mil b3l'ri· della. Av. 23 em Edit. 27
Junho 18J 8. (Ind. Alb. Polvora.) R.emoçào
do logar de sua venda na côrte.-Vid. Ar
senal do e3Jc1'cito, Av. 3 Novembro 1819.
Sobre foroeclnlento de salitre e po\vora pela
provincia de Minas á de Malto Grosso. Porto
20 Outubro 1821. Sobre transacçào de pa-

POLVORA

gamentos feilos com polvol';J.-Vid. ..f,'senal
cito Purl. 5 Novembro 1821. SlIa venda fóra
de povoadu no Rio Grandtl do NlJrle.-Vid.
Fogos. Provo 1.' 18 Oezemol"o J822. Corno
se fOl'Ol'ceria a corsa rios brasilf'iros.-ViJ.
Cono. Alv. Reg. 30 DeZCllJbl'O 1822. Cap. 1,
art. 8, 9. Compra de ing-Jeza recusou-se,
ordenando-se I'el'xportação, e purque. Res.
2.· 26 NO\'embro J 823. (CoU. Na b.) Hemoção
de um para oulro deposilo.-Vid. Ancnal
dilo. ~es. 2. ·26 Ferereiro 1825; excitou -se
o Dec. 26 Fevereiro 1810. obrigando-se os
importadores da esll':.1fJ~('ir:J a reexpo!'ta-la.
Pruv. 6 Março 18.27. (Coil. Nab.) Admit
tio·se a despacho a esll'angeil'a, e com que
direitos e providenciou-se a respeito da
compra e venda. Provo 1." 13 Felel'eiro
1828. (CoU. lVab.) Po\vora e oulros ~eneros

smecplil'eis de explo'ão só se podem "euder
nos Jogares marcadus pelas camaras muni
cipaes.- Vir!. Camams. Lei 1 Outubro 1828,
art. 66. S 11. Depois do estabtllecimento
da fabrica da ESlrella, o depositf} sobre o
rio Inhomerim é o mais considp!'avel.-Vid.
7 iJlaio 1831, 8 Nuvembro 183.3. (Repert.
Cunho .I/at. Polvo!'a n.· 8.) Vendedor dtllla á
fazenda decla!'on-se dever pagar os direitos,
e porque. Âv. fá Agoslo 1831. (CoU. Nab.)
Pulvora em carluxame ii guarJa nacionaJ.
Vid. Guarda nacional. Lei 18 A~() L'} 1&31,
al'i, 8. Av. 9 Agost.} 1836. Av. 18 Novem
bl'O 1SMt etc. L.. i 602, 19 Selembro 1850,
art. 8. Av. 48.9 Fe"ereiro 1.852. O contrario
em Av. 3.· 26 Selembro 1831. (Coll. cit.)
Ficou line a impul'laçiio da e~INlnõeira

guardando-se as leis policiaes da vendagem
e guarda nas povoações. p gando 50 por
cento. Lei 15 Novembro '1831, art. 51. S
9; sna arr·ef'aoaçào. - Vi·l. Alfandegas. Reg.
22 Junbo 1836. art. 88, S1; 89. Sf)bl'e seu
despaclw nas alrande~éls.-Vid. Al(.lIldegas.
Ord. b. l)elPmbro 1 S33, ele. R,,~. 22 .1 unho
cit. art. j 82. expl. por Ord. 102.1 L AgO:lO
i8r.2.-Vid. Ord. 112,21 Abril 1852. Preço
de sua venda pelo arsenal dI:: guem:l fixou-se
até nova ordem. Av. 8Julbo, e Av. 20 t\/Çoslo
1836. Direitos de exportação.-Vid. Con$u
lado. Lei 70, 22 Outubro 1.836, art. 22; de
baldeação ou reexportação. - Vid. Baldea
ção. Lei 60, 20 Outubro 1838, 3rt. 9, § 3.
elc. Na côrte cessou a probibiçflo ne ve~da

e providenciou-se sobre compra na fuul'lca•.
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Av. lJ Agosto 18!l2 (Jo1'1l. 208); em S. P,lUlo
o contrario. Ord. 8 Fevf'reiro 18/i3. (Jom.
6!J.) Sobre cobrança de direit0s de impor
lação de eslran~eira 'olveu-se duvida con
forme o art. 1.48 do Re~. 22 Junho cito
Ord. 15 Dezembro 18lJ-2. (Jom. 5 de 18lJ-3.)
Na côl'le ordenou-se permissão para despa
char-se. Úrd. 27 Junho 18!J3. (101'11. Sltppl.
176.) Da remcltida para flS provincias, por
que modo e cm que lempo devem os pre.
sidentes dar contas. Circo 23. 0 1.5 Março
18M. Sobre arrecadação do producto da
sua venda. - Vid. mais Pagadol'ias. Ord. 18
Julho 18!d etc. Circo 71, 26 Fevfreiro
1851. Ordenou-ee cessar .a pr3tica de des"
contar-se 5 por cento a titulo de qnebra. Av.
i5 Oulu bro 18MI. (Jom. 302.) Dircctor de

ua fabrica na côrte corresoonde-se com os
encarregados da venda da polvora nas pro
vincias. Av. 20 Dezembro 18!l-/i. (Jorn. Suppl.
13.) Polvora devem tirar de bordr) os navios
de guerra quando sahirem do respectivo an
coradouro para fabricaI" - Vid. POl"tOS. Dec.
Reg. lJ-lJ-7, 1.9 Maio 18lJ-G, art. 23; igual
mente os mercantes para passarem do an
coradouro de franquia, al't, 2/i; e como a
faráó lodos conduzir, art. 25. Mandou-se
Das províncias não compraI' estrangeira, em·
quanto nos depositas houvesse nacional.
Circo 23 Setemhro 18lc6. (Gaz. Df. 27, vol.
1.) Declarou·se que ás thesourarias só in
cnmbia a uscalisaçáo. arrecadação e remessa
do producto, e aos encarregados das armas
ou artigos bellic05 a ~uardJ e venda. Av. 18
A~r~118./i7. (G(lZ, Off. 188, vol. 1.) fio é o
illllllStt'rtO da guerra obrjO'ac1o a fornecer á
glJal'da policial. Av. 29 Agosto; 18lJ-8. (COl·.
Llf1!l'c. Stlppl, 258.) Mandou-se continuar a
pratica de não passar embarcação alguma,
com polçora, para ancoradouro atrás da
Ilha das Cobra, salvo quando, e como. Av.
17 Setembro 1849 (Dim·. 8230); não é li
cilo fabricar nos presidios militares Leo"
poldina e Santa Isabel, e á margem do AI'a
goaya. Dec. Reg. 750,2 Janeiro 1851, al·t.
\:i9. Ordenou-se qne os presidentes re met
lessem regularmenle as contas da polvora
furnecida a qnaesql1er repartiçõe que não
a da guerra. Circ. 106, 15 Março 1851; não
de..-cOl os arsenaes de guerra fornecel' para
fim algum, sem ordem dos presidentes c
commaoclan\es de armas, ou da guarda na-

cional. Av. lJ-8, 9 Fevereiro 1852. Sua con
ducção pelo caminho de ferro do Rccire ~

A~ua Prela como será laxada.-Vid. Drc.
1030, 7 Ago.;to 1852, COlld.26. Aulorisol1
se a prorogação dos prazos de eu consumo
fixados nos regula mentos fi caes. Dce. 1114.
16 Fevereiro 1853. Não deve haveI' a bor<l!}
dos navios da armada cm drsarmamenlo.
Dec. Reg. l1td. 11 -" bl'il 1853. art. :i2.
Credito pflra drspczas da fabrica coocedeu
SI:'. Dor. 1317, ,O Janeiro 185lJ. (Dim'. 3;}.)

POLYGAMIA: quandll se comm .ltt'-', e com) é Pll
nido sou autor. Co I. Crim. arl. 2,.9.

PONTES nos rios Parahyba e Pilr,th)bnoa cnl
Minas Geraes ordenou-se rosse. como con 
tl'llida. Dec. 20 Fercreiro 1818. (CoU. Nab.)
FinLa autorisou-se para as de iVIaynard. ..
Goarariranga, Pirapetinga e mai do lerm<il
de Marianna. Provo 5 Novembro J818, (CDU,.
cit.) Arrematação e finla para a de Pochim
em Sergipe d'EI-Rei. Prol'. 3. a 9 Novembro
1818. (Coil. cit.) Arrecadação de conlribui
ção voluntaria ordenou-se para a coos.

trucção da de Ururahy em Campo . Pro\'.'
'2.' 29 Março 1821. (CoU. cit.) Sua f-lclura
incumbe ás camflras.-Vid. Camaras. Provo
2.'18 Oezembl'o 1822. Porto 2/i Marco 1823.
f.onslruccão 011 roncerlr) das do' rio das
Almas e do llrubú rm GOya7. Prol'. 3." 11
Setembro 182~. (CoU. Nàb.) Para a do rifl
de S. Francisco no porlo d. S. ~Ji~uel em
Minas. Provo 2.· 16 Junho 18211. (CoU. ciL)
Reparos nu de Jacarahipa, e enlre Bene
'enLe e Itapemcrirn. Porl. 1.' S AhriI18:!5.
(CoU. Gil.) Construcção de pontes nos rio'
Ururahye Maeabu em Campos. Podo '2." 3."
27 Outubro 18:25. (CoU. cit.) Suas construc
çóeF.-Vid. Obras. Lei 20 Agosto 1828 etc.;
no rio elo Brejo.-Vid. Obras. Av. h.o fi Ja
neiro 1829; no Merily. f7f1·b. cito AL 7
JaBeiro 1829. ConsLmcciio de uma 50b.'c ()
rio 1If01'10 em Mina~.Port: 30 Dezem uro 1830.
(Coll. Nab.) Construcçno sobre o uraço do
Pal'ahyba denominado Sanhanã naParabvba
do Noi'le approrou-se, e romo. fics. 25 Úu
tubro 1831, arl. 1, 3. Sob rc conslrucçi\o de
certas de pedra e cal por parlicular, cor
tando estrada e senidôo publicfl.-Vid. Bs~

lnll(os. Av. 1~.· l~ Noremhro 1R31. Ponte
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cham ada-da Alfandega-no Maranhão man
dou-se acabar. Res. 11 Agosto 1832. Ter
renos para ellas ti compnnbia do rio Doce.
- Vid. Companhia. Res. 23.0. 17 Selembro
1835, art. 8. Quola concedeu-se para re
conslruccão das de Sanla Cnlharina deslrui·
das, elc: por lemporal. Res. 52, 25 Selem
bro 1838, arl. 3; de all'andel?;as. - Vid. AL
fandegas. Dec. 158, 7 Maio 18li2. elc. Sua
conslrucçào juslifica desapropriação por
utilidade publica geral, ou municipal da
côrle. - Virl. Desap,'op,·ioção. Res. 353, 12
Julho 1845, <lrt. 1. § .4; 2. Ponle de
desembarque na capilal do Ceará. Lei 51li,
28 Oulubl'o 18.48, art. 5, § 20. Lei 628,17
Setembro 1851. art. 11, § 14. Ponle no rio
das Bolas por empreza de omnibus.-Vid.
Omlliblls. Dec. 720, A. 24 Onlubro 1850.
Cond. 7.' Pontes de ferro na côrle e provin
cia do Rio de Janeiro ouliverão privilegio,
e qual. Dec. 1027, 2 Agoslo 1852. Ponle
de embarque e desembarque da companhia
de estrada de ferro de Pelropolis na côrle e
Eslrella. Av. Cond. 28 Selembro 1852.
(Dial'. 9120.) Compras pelas provincias, ca
maras, e quaesquer auloridades, de lerrenos
para sua abertura rodio isenlos de siza. Lei
719, 28 Selem1>ro~853,art. 21. (Dial'. 279.)
Imposlos de seu uso e passagem..- Vid.
Ba7Teil·as. -Passagem.

POr-1TIFICE Pio VIII: pela sua eleição se ordená
rão as demonslrações do eSlylo. Av. 1.0 15
Junho 1829. (Cott. Nab.)

PONTO nas officinas elc. do arsenal de mari
nha. - Vid. Arsenal dilo. Á 9 Novembro
180S.-lnte1/dencia de marinha. Av. 17 No
vembro 1808. Av. {) Janeiro 1.809. Dec. 17
Março 1832, art. i; em junla de fazenda.
-Vid. Junta dita. Provo 5 Dezembro 1816.
Ponto de lelras.-Vid. Letl·as. Provo 5 Ja
neiro 1822. B.es. 1.' 9 Ou tu1> 1'0 1823. Lei
15 ovembro 1827. Ord. 30 Janeiro 1Sli5.
Dec. Reg. 520, 11 Junho 18li7 ele. Ord.
105, 26 Julho 18h7. Av. 31 Março 18li8.
Cad. Com. 1I1'l. 405 etc., 423, 424 elc.
Dec. 834. 2 Oulubro 1351 ele.; dos em
pregados de tribullues de commercio.-Vid.
T,·ibllllaes. Dec. 738, 25 Novembro 1850,
Jlrt. 50; nas lllcsourarias de raf:cnda.-Vid.

JV

ThesouTal'i'as. Dec. 870. 22 Novembro 1851,
art. 31, § 11, li li ; quanto aos ll1ai' empI'e-..
gados.,-Vid. As ,'epal'lições competentes.

PONTO IEIROS, sapadores e mineiros: seu corpo.,
- Vid. AI ineração Dec., 30. o 22 fevereiro
1839 ele. foi o governo aulorisado p:.lra
incluir na organisação de balalhão de en·
genheiros os individuas do corpo eslran
geiro de ponloneiros que ju!garconveoiente.
Lei 752,15 Julho 18511, arl. 4. (Dim'. 20li.

PONTUALIDADE: a com missão cid cI'edel'e cons
lilu~ o eommissario l?;~ranle'solidario ao
cOffimillenle. da solvabilidade e pontuali
dade daqueJles com quem lralar por conta
desle.-Vid. Cad. Com. art. 1í9.

POPULAÇÃO. - Vid. A1'1'olamento. - Presidios l

Dec. Reg. 750,2 Janeiro 1851, art. 1.

PORCENTAGEM: de colleclores, empregados de
aHandegas, e juizo dos feilos, e de orphãos,
e de provedoria, e correios, - Vid. A lfande
gas.-Collcct01'es.-Co1'1'eío.-Juiz dos feitos.
-Juiz M llllicipal.- Prol!edon'a (e Dec. Reg.
83li.2 Oulubro 1 51, art. 38). -Juiz de 01'
phãos (e Ord. 15ô, 15 Maio 1851).

. PORCOS. - Vid. Cm·lIes. Lei 98, 31 Outubro
1835, art. 9, § 10 elc.; não se admiltiráõ
nem seus cbiqueiros a bordo dos navios de
guerra nacionaes desal'mados. Dcc. Reg.
1141, tl Abril 1853, al't. 32.

PORTA bandeira.-Vid. BondeÍ7·a. -Estandal'tes.
Os dos corpos de caçadores ordenou-se ven
cessem os mesmos soldos que compelião aos
sargenlos ajudanles. Ord. 5 Janeiro 1826.
(Repel't. Cemh. fI1 ai. Po rla Bandeira n. 02.)

PORTADOR de lelra.-Vid .. Lell'as. Lei 9 Junho
1821, § 3, ele. Cad. Com. al'L 357, 360,
363, 367, 369, 371 a 391, 398, 400, li03,
40li, 412, li15, 426, {127; de eonhecimento,
- Vid. art. 52 , 576; não póde em caso
algum ser concebida com direcção a elle a
apolice de seguro. Carl. cit. art. 607, § ir

PORTAGEM. -", jd; !3a1'1·ei,'as. -Passagem.

n·
"
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PORTA machado.-Vid. A". 18.° 25 Jalleiro 1835.

PO RTARU. Mandou-se exigi-Ias nos regislros
entre o Rio de Janeiro e Minas, e porque.
Av. 16 Setembro 1819. Como seriio assig
nadas. -:- Vid. Assigllalll1"as. Lei 30 Maio
1821, etc.; não farão repu ladas diplomas
legislali vos na Res. 20 Outubro 1/j23. - Vid.
Consto a1·t. 102, § 12; 1.&7. Cad. Crim. art.
141, U3; não servem para aulorisar des
peza.-Vid. Despeza. Porto Circo 24 Janeiro
182lJ.. -Junta de Fr,zIJnda Port. 2lt Marco
i82LJ. Parlarias ou nomeações de minislr~;
quando os respectivos esLiverem impedidos
ou os lagares vagos.-Vid. Provo 3.' 4.' 15
J anei"o 1825; expedidas pela secretaria da
jusliça ordenou-se fossem em papel de marca
pequena.-Vid. Avisos. Av. 12 Agosto 1828.
Se expedem para execuçno das resuluções e
sentenças do supremo Lribunal de justiça.
Lei 18 Selembro 1828, art. 4, § 9. Ues. 31
Agosto 1829, art. 1, etc. Porlarias ou passe
de embarcações eSlrangeiras.-Vid. Emba1'
cações mercantes. Res. 8 Junho 1831. Sua
impres~ão.-Vid. Aclos. Ord. 27. 0 i2 Março I

1846, art. 2. As do minislro do imperio con
tendo nomes dos multauos por motivo elei
toral tem força dtl seo tença para cobrança
das multas. - Vid. Eleiçõés. Lei 387, 19
Agosto 1846, art. 127; e em maleria de
multas na guarda nacional.-Vid. Gum'da
,'acional. Dec. 722, 25 OUlubro 1850, ar!.
95, 96. Por ellas se dão litulos a <Jgenles
elc. de correio. - Vid. C01"1'eio. Dec. 51lJ.,
7 Junho 1847. De quaesquer eslações du
thesouro quaes não são subjeilas a el1lolll
men tos. - Vid. Ord. 1.18, 22 Um'co 1.851.
Diri~e a contaduria geral de guerr; á vice
direcloria do arsenal. Dcc. Reg. 778, 15
Abril 1851, art. &9; que empregados da
quella serão nomeados por portarias, art. 74.
Por "ia dellas ordena o ministro da fazcnda
pagamentQ elc. ás thesourarias, e como.
Cu·c. 10. 0 13 Janeiro 1852. Parlaria ou lelra
:lposlolica de nuncio. - Vid. Av. 23 Dt:z~m

b,'o 1853. (Diar. 360.) De nomeações por
parlaria, etc., como perceberáõ vencimenlo;
os empregados. Ord. i6 Janeiro 185~,

ut. 2.

PORTAS aberlas devem eslar em lodas as aúdien
cias.-Vid. Ândiencias. Cad. Proc. arl. 59.

n<'g.120, 31 Janeiro 1842, art. 193; de ror
talezas.-Vid. Fortificações. Av. 15 Março
1845. Abertas devem Ler as mesas paro
chiaes etc. de eleicões. - Vid. Eleicões. Lei
387, 19 Agosto 18;,0, art. LJ2, 101->. Como
serão punidos os mililares ou paisanos que
entrarem em fortalezas sem ser pelas porlas
e lagares ordinarios em tempo de guerra ou
paz.-Vid. Lei 631,18 Setembro 1851, arf.
i, n.O h.·, § 5, 6.

PORTEmo da real cumara leve conct!ssão do ti
tulo do conselho. Alv. 17 Dezembro 1803.
-Vicl. Conselho. Alv. 17 .Janeiro 1809, ele.
POrleiro do juizo de 0"l>Lãos: sob1'tl emolll
mentas de arremalação. - Vicl. Juizo dito.
Provo 29 Maio 1815. De Lilões e casas falli
das. - Vid. Leilão. Alv. 7 Oulubro 1819, ele.;
mandou-se que servissem no impedimento
do dos audilorios. Dec. 18 Novembro 1833.
(Coll. Typ. Nac.) Parlei 1'0 t!e audilorio sene
de cal'cereiro. - Vit!. Cm·cCl'ciro. Pro•. 21
Março 1827. De camara municipal. - Vid.
Camams. Lei 1 Outubro 1828, art. 82. Av. 1.0
20 Março 1830 ; precede o acompanhamenlO
para execução da pena ue morte, lendo a
sentença, Cod. Crim. art. &0. De leilões nas
alfandegas sno os corr~os. - Vid. Alfunde
gas. nego 22 Junho 1836, art. /,7. Das
camaras legislativas. - Vid. Deputados.
SClladorcs. Res. 12.0 13 Junho 1.837. Do
jllry chamará, e como os aulores, réos e
teslemunhas.-Vit!. Jc".aclos. Rcg. 1.20, 31
Janeiro 18~2, art. 351. Av. 82, 20 Onluuro
1843; sua nomeação, t'c1'b. e nego cito 3rt.
352. Dos audilorios qllando senil'em cm
arremalações da fazenda como perceueráõ
emolumenlos. Ord. 2. 0 7 Janeiro 18lJ.5.
Vid. Leilão. Av. 12 Outuuro 1847. (GtI::.
o.fT. 1lJ O,. vol: 2.) Purleiros e quaesquel' ulli
Claes de }USllça conforme aO. liv. 1, lit. 21,.
§ 28, devem com prel'erencia e gratuitamen.
le IlI'eslar-se ás diligencias e serviçu da fa
zenda publica. Ord. 135,7 Novembro 18lt8.
Das arremalações commerciaes.-Vid. Dec.
737, 25 Novembro 1850, art. 548. Do trio
bunal de commercio executa sentenças con
Ll'a corretol'es. Dec. Rep;im. 800, 26 Julho
1858, art. 22; 807, 808, 27, 28 dilo. Por
leiro do supremo tribunal como serão sub
slituidos em seus impedimentos. Dec. 817,
30 AgosLo 1851, art. 1; dos auditorios
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~rt. h; como provido no caso da vaga, art.
10. PorleiTo abre, e como a audiencia geral
de correiçào. Dec. Reg. 834, 2 Outubro
1851, 3rt. 6. São a elJa suLjeitas. art. 25,
etc. Porteiro intima as multas impostas aos
administradores dos trapiches alfandegados,
conforme os arl. 89, 90. Cad. Com. D~c. 862,
15 Novembro 1851, art. 7. De thesournri3s
que obrigações lemo Dec. 870,22 Novembro
1851, art. 38. Porteiro intima os proprie
tarias, nrmadores de emLarcações registra
das nos casos de mullas do 3rt. .&63 do Cod.
Com. Dec. 879, 29 Novembro 11)51, art. 2,
/'; de oull'as repartições dil·ersas.-Vid. 110$

lagares competentes.

PORTES de cal'las, perioJico , proce-sos etc.
Vid. COrl'cio ge··al. S:io clespczas legaes a
cargo dos obl'igados cm lelr3s. - Vid. Letras.
Cod. Com. ar'. á22.

PORTOS

21, art. addic. 5 Março 1829. Coov. 21
Af;osto 1828, ele. 26 Outubro 1828. art.
10. etc. 12 Dezembro 1828, art. 17, 19.
(Vid. at't. 22.) Uruguay.-Vid. Tmt. á.o 12
Olllab1'o 1851, art. 10, § 5. Denegação de
asylo nelles a piratas e ladrões do mar.
(Vid. Pira/m·ia.) Trut. 2.° 19 Fevereiro cit.
art. 30 etc., as)'lo DOS de Argel etc. n embal'·
cações perseguidas por ioimigo accordou-se.
- Vid.As)'lo. Trat. 13Julho 1813, art. 7, etc.
Trat.12 Dezembro 1828, art. 8. Visita a em
harcações denlro dos portos. - Viu. Canhão.
Inslr. 28 Jlllho 1817. art. 2. Salvas a eHes
c ás bandeiras accordárão·se com a Grãa
Brelanba.-Vid. Bandeiras. Trat. 17 Agoslo
1827, art. 9. Conservacão e venda neHes de
oIDbarcnções apresadas'a algum dos coolrac
tantes prohibio-se. TraI. .&.0 eom o Uruguay
120utubro 1851, art, 10, § 6. (Diar. 8857.)

PORTOS do Brasil forão aberlos ao commercio
estran~eirol excepto os generos de mvoopo
lio oacional. Ali,. 1 Abril 180S. Plantas etc.
de portos. - Vid. Commissão. OIT. 20 Feve·
reiro 1809.-Exame nelles.-Vid. Cosias.
Ord. 15 Setembro 1809 etc. Sua enlrada,
e com que direitos accordou-se com Ingla
lerra. - Vid. EmbaTcacões mercantes. Trat'. 2.°
19 Fevereiro 1810, a;t, 3,17 Agosto 1827,
art. 10, 11; com a França.- Vid. Ajust.
prOl'. Prol'..... Julbo 14, em Porto 16
Setembro 1815. (Coil, Dclg.) Trat. 6 Junho
1826, ar!. 10, i 1, c verbo cil. art. 12. Ao
sealicas. Verbo cito COOI'. 17 Novembro
1827, art. 1. 3. Au lriaca~. Verbo cito TraI.
29 10vem bro 1827, art. 2, 4. Prussia, verbo
cit. TraI. 9 Abril 1828, art. 6, 7. Dinamnr
ca, t·erb. cito 20 Outuhro 1828, art. 2. Es
tados- nidos, 12 Dezembro 1828. art. 1ft.
Paizes Baixos, t'crb. cito 20 DezemlJro 1828.
art. 2, 5. Portugal, verbo cito 19 Maio 1836,
art. 8. 9; com o Oruguay, em estado de
Guerra.-Vid. Trat. /,.0 12 Oalab,'o 1851,
(17't. 10, § á; commercio nos da Ásia.
Trat. 2.°,19 Fel'ereiro ciL arl. 6; e que
serião porias fl'nocos o dos coolract:Jnles,
e quacs a respeito de que arLigos, ar!. 21 a
23. Interdicciio ne commercitl com os plIrtos
bloqueados.:'-Vid. Bloqlll'io. Tra~. 19 Fe
,ereiro cito ar!. 28 elc.. Ô Jllobo 1826, lIr!.

ponTOS: seus patrões móres. - Vid. Patrão;
exames, e quaes nos do imperio ordenárão
se. - Vit!. Cosias. Ord. H Agosto 1810;
neutralidade :nelles ordenou-se relativa
mente aos belligeraotes, Graã-Bretanba e
EsLad.os-Unidos. - Vid. Neutralidade. Porto
18 Agoslo 1812, etc., observando-se a'
policia dos portos ordeoada nos decretos
de 17 Setembro 1796 e 13 Juoho 1803.
Av. 11 Abril 1813. (Diar. 8605.) (Capitão
(lo) da Ilha de Sao ta Calharina de que
gralificação se mandou fosse pago. Prol'.
29 Março 1813. (CoU. Nab.) Declarou-so
qunes os certificados que deverião apre
sentaT as embarcações britanoicas para
serem admiLtidas no.s porlos do Reino

oido.-Vid. Emba1'Cacõ s mer·cal1les. Prol'.
10 Junho 1813, Entrad~, sahida facililou-se
pela cessação das hostilidade- conlra a Fran
ça. f/el'b. cito Dec. 18 Julho 1814 etc.; pu
hlicado por Edit. do Des. Paço do TIio de
Janeiro, 18 Julho 18111. (Per. Sz. Dicc. lUTo

Portos.) Direitos de porto dos corsarios bra·
sileiros e das presas que fizessem. - Vid. COI"
soo Der. negim. 30 Dezembro 1822. Cap.
1, art. 17; hostilidades que a porlos inimi
~os fizessem como serião premiadas. Cap.
3, ;)l't. Ô, 7. Immunidade dos portos neu
Ir3es reconueceu-se. Cap. cito art. 12. Portos
declarados em hloqneio. - Vid. Bloqueio.
Grati(icação e CJu,al a officiaes empregados
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no regislro do podo ~a Rahia. Provo 17 No
vembro 182á. (CoU. Nab.) Aocapitão doPorlo
de Monte\'ideo deu-se augmento de venci
mento. Dec.1.022Setembro1825. (ColLcit.)
Ordenou-se que o official encarregado do com
mando do porlo do Rio de Janeiru cumprisse
as órdens do inspector do arsenal de marinha.
-Vid. Á1"sel~al dilo. Porto 1." 11 No~embro

1825. Ao commandanle do porto da côrle
derão-se instrucções. e quaes. Av. Iostr.
iO Fevereiro 1827. (Colt. Nab.) Av. 12 dilo.
(Coll. cil.) Seguros para portos vedados por
lei expressa não podia a companhia Sl'gll
l'allça celebrar. Cond. 1 Março 1827, § 21.
(CoU." cil.) Sua inspecção de saude. - Vid.
CCt111a1'as. Dec. Re~. 17 Janeiro 1829 ele.
-Inspecção. Dec. 23 Abril 1836 etc. Parlas
seccos: não é necessario o lermo, nem são
devidos emolumentos qne a lilulo do mesmo
se cabrão nelles. Res. 14 Outubro 1831.
Sobre conslrocção de barca para monlar ma.
china de excavação de portos e ancoradOl1
ros.-Vid. Ánc01'Odoll1'os, Av. 4.° 5.° 20 Ou
tubro 1831. Poria da villa de S. Francisco
das Chagas na Bahia: sua pas!'agem.-Vid.
Barcas. Bes. 25 Outubro 1831, elc. Portos
suspeitos de infecção conforme o § 13. Reg.
17 Fevereiro 1829, subjeitavão a quaren
tena as emLarcações deHes procedenles. Av.
28 Outubro 1831. (CoU. Nab.) Regisl1'o do
do Rio de J anei1"o mandou· se fosse feilo por IlIIl

dos o/ficiaes do navio commandanle lJue nelle se
achasse, acabando desde já a commissão em qlle
se achava um capitão de mm' e gUf1'1'(l, Lei 15
Novembro 1831, a1't. 6. Boias nos perigosos.
- Vid. Boias. Ao commandante do da côrle
declarou-se corno deveriüo as barcas, canho
neiras e escaleres de ronda proceder a res
peilo de presosquefl1gissem. Av. 2,° 10 De
zembro 1831. (CoU. Nab.) Porto do Rio de
Janeiro leve regulameBlo; e mandou-se que
os presidenles de provincia propoz'essem
nos para os respeclivos portos.- Vid. Al
fandcgas. Dec. 13 Dezembro 1831 addit.
pelo Dee. 20 dilo. Reg. 2'2 Junho 1836, art.
122 a 1411. Ord. 239, 17 Julho 1840. Ord.
38.12 Abril 1842. Oro. 13 Janeil'O 1843.
ÁIlC01'l!c!OI/1'os. AV. 25 Fevereiro 1845. Podo
de embarque para o Pará mandou-se esco
l~el' nu Lago dos Tigres, e ban':! desLe no
RIO Vermelho. Res. 6 Julho 1832. Na côrte
manuou-se a respeito das embarcações des-

obedienles pôr em vIgor as anliquissimas
ordens que servirião de regulamento do
por lo. Av. =3 Dezembro 1833. Sua policia
foi enlre~ue ao inspeclor do arsenal de ma
rinba.- ido A1'5ellal dilo. Reg. 13 Janeiro
1834, art. 31. 33, 34, 36, á6, § 2; 50,54.
S 1, 2. Dec. Reg. 448, 19 Maio 1846, arl.
53; allerações uos encargos dos portos
devem os consnles eommunical'. Dec. Reg,
14 AbriI1S;;h. art. 30. Reg. 520,11 Junho
1847, art. 83, Pura melhoramento dos de
Rio Real e Colinguiba em Sergipe. Capital
de Pernambuco", das AJagôas, Ceará e Ma
ranbào consignilrão-se fundos. Lei 98, 31
Outubro 1835, art. 5, § 18, 23 a 26. Cbefes
dos 1"01'105 são os inspectores das alfandegas,
quanto á .fiscalisação dos direiLos nacionaes.
!leg. 22 Junho 1836, art. 32.-(Vid. 01'1.

122 c/c. supra; e Av. 122, 16 Selembro
1850.) Para exame das obras necessarias
ao melhoramento, levanlamento de plan·
las, planos e orçamentos dos do imperio.

( consignárão-se fundos, podendo o governo
conlraclar engenheiros hydraulicos. Lei 60.
20 Oulubro 1838, art. 5, § 20. Os 'encarre
gados da policia dos portos não deixaráõ
sahir escravos sem passaporle.-Vid. Es
C1'at·os. Dec. Reg. 151, 11 Abril 1842, art.
28. Officiaes empregados no sen regislro nas
proviucias vencein ~ratifjcação addicional e
de 2." classe. Av. 50, 6 Maio 18h2, § l,.
Sua cOllst1'l!cçãojusti fica desap,'opriação por l! li
lidade publica gC1"al, Oll mail icipal da côrte. Res.
353, 12 Julho 181,5, art. 1, § Ú. Embar
cações que demandassem o porto de Cabo
Frio. mandon-se que pelo forte de S.
Malhclus fossem avisadas para darem fundo
ao entrar, e e~perarem a visila da saude.
Av. 28 Mflrço 1850. (V·im·. 8' 89.)

PORTOS: (Capitanias dI') mandOl1-~e crear, e com
qucattribuições, e como. Iles. 358, U Agusto
1845, executada parcial. ente no Rio Gran
de do Sul por Av. 133, 10 Dezembro 1845.
Av. Reg. 36, 30 Abril 18ftü. arL. 1,2, 6 a 9,
11, 13, 16 a 18, 22; o elll w'rfll pelo Dee.
Reg. á47, 19 Maio 18.&0. Mandou·se cessar
pelas mesas de rendas e orneçar nas capi
lanias a malricula da gent I e mnr. Av. 17
Julho 1846-. (J01"lI. 204.) Av. 27 dilo. (JOI'·I.
226.) Estabeleceu-se UOla na provincia dr}
Maranhão. Dee. 460,28 Jull.to 18áô. Ao da
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côrle iIJandou-se que o consulado entregasse
I) archivo dns matriculas ue equipagem. Av.
25 Agosto 18116. (Goz. OIT. 3, vol. 1.) Man
dou se não dar passaporte a individuos de
marinha~em não se mostrando desimpe
didos pela capitania. Av. 5 Outubro 1846.
(Goz. 0IT. 32, vol. 1.) Na capitania da côrte
se mandou manifestar o 0111'0 em pó não
eslando a alfandega ab~rta. Dec. Reg. 478,
12 Oulubro 1846, ar!. 3,5,6, 7. Mandou-se
dispensar do serviço da guarda nacional
Cil pa taz da gen te elo tra riCO do porto. Av.
30 Oulubro 18.&6. (Caz. 0IT. 55, vol. 1.) A'
de S. Peul'o UO Sul declarou-se que o res
pectivo secretario devia, e como procurar e
pagar quem o coadjuvasse na escripturação
da contabilidade. Av. 4 Novembro lti.&6.
(Goz. 01T.59,t'ol.1.)Mandon-senã.odes.sem
licença aos barcos de navegação Interior,
sem apresentai' talão do pagàmento do im
po to de h:t/J800. Av. 9 Novembro 18116.
(Goz. cito 60.) Av. 10 dito. (Goz. cito 63.) De
clarou- e que o art. 3, Reg. la78, sopra é ap
plicavel ao ouro que vier por lerra guiado
á cnsa da moeda. e Lando esta fechada. Ord.
152,9 Dezembro 1846. Despezas necessarias
com a ele Santa Catharina autorisárão-se,
bem como nomeações de patrões e mari
nheiros, concessão de telheiro elc. elc.
Av. 23 Dezembro 184(-). (Gaz. O/!. 99, vol.
1.) A' do Maranhão declarou-se que os pa
quetes da companhia de vapores devião pagar
os soccorros e serviços recebidos. Av. 28 De·
zembro 18L\6. (Gaz. Off.105, vol. 1.) Decla
rou-se que a malricula dos individuos empre
gados na vida do !Uar devia comprehender os
acluaes empregados, e em qno numero, e
como os carpinleiros e calafate". Av. 8 Ja
neiro 18L\7. (Guz. Off. 110. vot. 1.) A' do
Maranhão mandou-se satisfa7.er despeza feita
com o escalei' da policia. Av. 3 Fevereiro
18L\7. (Gaz. cil. 129.) Nellas se deveráõ ma
tricular as lripolaçõos dos paquetes de vapor,
cujos commandanlos dcveráõ na entrada e
sahida cumprir o que dispõe o nego r~s·

peclivo. Av. t5 Fevereiro 1847. (Gaz. Clt.
1áli.) Av. 1.6 dilo. (Goz. cito 141.) 2 Av. 1
Março 1847. (Ga::. cito 152.) Deu-se modelo
para os esclarecimenlos que se devem re.
roeHer á secretaria da marlOha sobre maln
culns das embarcações mercantes de longo
curso. Circo 16 Março 1847. (Gaz. cito 167.)

PORTOS

Sello da3 licenças annuaes de que trala o
art. 76 do Reg. Ord. 86, 14 Maio 18lt7. Não
são isentos da matricnla os escravos das lri
polações dos navios empregados na capi
tania, e na pesca. Av. 1 LAgosto 1847. (Gaz.
0IT. 88. vot. 2.) Estabeleceu-se capitania
no porto de Santos em S. Paulo. Dec. 531,
11 Setembro 18.'17; e nas Alagôas. Parahyba
e Rio Grande do Norte. Dec. 539. 3 Outu
bro 18k7. Declarou-se á da côrte que as
equipagens dos navios nacionaes que se des
tinarem a portos estrangeiros del'erião ser
contractadas com obrigação de regressarem
ao imperio. Av. 8 em An. U Oulubro 18~7.

(Gaz. cito 139); qnando e.ngajados em navios
estrangeiros que termo as ignaráõ os mestres
nas capitanias. Circo 83, 15 Março 1853.
A' da I3ahia declarou·se que a despeza com
a oumeraçàe de embarcações, impressão
de licenças e malriculas deverá ser feita
pelo cofre das muHas. Av. (j Novembro
18h7. (GllZ. cito 161..) A' do Maranhão de
clarou-se que o encarregado das diligencias
podia, e como ser porleiro. Av. 13 Novem
bro 181.7. (Gaz. cit. 167.) Não devem sei'
excluidas do arrolamento as embarcacões
de serviço particular conforme o art. 7'0 e
74 do Reg. Av. 23 Novembro 1847. (Ga::.
cil. 17h.) O capitão do porto no conselho de
que trala o art. 4. Dec.14 Agosto só deve ser
considerado informante. Av. 16 Dezembro
181.7. (Gaz. cit. HH.) No acto da matricula
das embarcacões devem recommendar aos
meslres a e~tre~a das cartas que condu
zirem. Av. 24 Dezembro 18!17. (Gaz. cito
198.) Eslabeleceu-se ca pitania no porto de
Sergipe. Dec. 5h9, 12 Janeiro 1848. A' da
côrte delerminou-se que o secretario im
pedido fosse su bs Li luido pelo amanllense.
A•. 2R Janeiro 181.8. (Goz. Orr 24, vol. 3.)
Derão-se providencias sobre fórma de ma- .
lricu!a dos navios mercantes. Âv. 27.· 19
Fevereiro 18.48. Declaron·s~ COIDO se deverá.
proceder a respeito dos proprieLarios de em
barcações do lrafico do porlo e de pesca
que as não qllizerem subjcitar á nllmeração.
Av. 22 Fevereil'o 1848. (Goz. O/r li5, vol.
3.) Titulos de setls capitães e delegados nflO
são subjeilos a sello. Av. 29 f<'evereiro 18[18.
(Gaz. cito h9.l A' de Santa Call1arina orde
nou -se não permiltisse sahida rle embarca
ções, sem apresentarem bilhete do correio.



( f82 )

PORTOS

datado de vespera, e porque. Av. 3 Abril
f848. (Gaz. cito 79.) Mandou-se additar, e
como o art. 61, Reg. sobre matriculas. Av.
136, 7 Novembro 1.848. Declarou-se á do
Rio de Janciro serem subjeilas a matricula
as equiplIgens das embarcações que navegão
para portos de outras provioc:as. Av. 28 No
vembro 18li8. (Dim'. 7962.) Declaro\1·se
que seu capitão não pôde ir a bordo das cm
barcaçúes em descarga, sem permissão da
alfandega, salvo em que caso. Av. 29 Novem
bro 1848. (Diar. 7900.) Áugmento de re
meiros e do yencimenlo de palrão. Av. 11
Dezembro 1848. (Dia1·. '1969.) A' da côrle
approvárão-se providencias sobre facilitar
lastros ás embarcacões e recolhimento de
mastros. Av. 9 Janeiro 18[,9. (Dia". 7992.)
A's capitanias e nào ás camaras municipaes
incumbe dar licença para conslrucção de
curraes de peixe. Av. 12 Janeiro 18M).
(Dim·. 7995);·alLer. pp.lo Av. 2Jj Dezembro
1850. (Dia". 8618.) Não podem os capitães
atracar a navios em descarga sem licença do
inspector da alfandega, salvo em que casos,
uem servir-se igualmente de seus escaleres.
Av. 26 Ferereiro 1849. (Dia,.. 8038.) Av.
52, 27 Ferereiro 1849. Documentos pejas
capitanias passados devem, para ser isentos
do recrutamento, apresentar os praticanles
dos navios mercantes. Av. 12 Marco 18h9.
(Dim'. 8071.) Av. 20 Março 18[~9. (Dim·.
8067.) Que sigoaes deverán fazer em caso
de incenuio ou naufragio de embarcações.
Av. 80, 24 Março 18Jj9, e observo annex. O
Dezembro 18LL8. A do Rio Grande do Sul
f)i encarregada dc escripturar e fiscalisar as
despezas de marinha, Av. Instr. 83, 30
Marco 18h9. A' di! Mar'anhão declàrou-sc
pstar:em subjeitas a mutl'icu!a as equipagens
de embarcações de coberta canôas e gaúa/'
1"Os. Av. 30 Junho 181,9. (Dial'. 8153.) A' de
Santa Catharina declarou-se que as pequenas
caoôas do traGco das Jagôas e rios estavãl>
comprehendidas nos art. 73, 7á. 76,78. Reg.
Av. 3 Agostu 18.&9. (Dim'. 8196.) Manduu
se additar o ar!. 120 do Reg. com certas
di posições acerca do abalroamento de na
"ias. Av. 23.!" 12 Outuoro 181/9. A' da côrte
declarou ·se qne seu delegado em Campos
em impedimento deverá~ersubstituido pelos
capatazes, Av. 23 Outubro 18.&9. (Dia, ..
826~.) Para a de Santa Calharina providen-
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ciou-se sobre compra, e corno de escaler, e
escripturação dos alugueis pelo secretario,
e sua arrecadacão, e como. Av. 21 Janeiro
1850. (Diar. 8'328.) Os dinheiros entrados
nos seus cofres devem ser recolhidos ás the
sourarias como renda geral. Av. 56, 21
Junho 1850. Ord. 178, 22 Outubro 1850.
Ord. 93, 8 Mal'qo 1851. Foi o gOVC1'I1O alllo
"isado para s{'pal'a" do inspcc/01' do arsenal as
fUllcções de capitão do podo. Lei 555, 15
Jllnho 1850. m·t. 11, S 10. Extinguil'üo-se
as de Sergipe. Parahyba e Rio Grande do
Norte. Dec. 680, 8 Julho 1850. Ordenou·se
que nas concessões para deposito de madei
ra etc. nos portos obrassem de in tellir;encia
com as camal'as. Av. 14 Agosto 1850.
(Dial'. 85;36.) Av. 103. 2!J. Agosto 1850. Os
estrangeiros matriculados nel/as não fll'àn
por isso snbjeito' ao recl'Ul:\menlo e pr'i
vados d'ls immnnidades que lhes competem.
Av. 2~ Agosto 1850. (DitO" 8516.) Á do Ma
ranhão declarou-se que devem, e porque,
ser matr·iculadas as pequenas embarcações
empregadas denlro dos podas, conforme
os arts. 70, 76 Reg. Av. 5 Setembl'o 1850.
(Dia/'. 8559.) Os individuas ma lriculados
nas capitanias são, e como exceptuados do
alistame nto da ~narda nacional. Lei 002,
19 Setembro '1850, art. 10, § 8. Dec. 722,
25 Outubro 1850, arl. 17, § 8. Nos conse
lhos navaes não tem assistencia o pl'OCllra
dor dos feitos da Cazenda. Av. 26 Setembro
1850. (Dia/'. 8566.) GratiGcação annual
de 400:[b 1'5. se m'lndOH abonar a ajudanle
da inspecção do arsenal e capitania do Pará.
Av. 11 Novembru 1850. (Diar. 8601.) O,;
pescadores neHas matriculados 5[10 subjeitos
lia recrutament'l, si não exercerem a pesca
eITecLivamente. Av. 21j Novem oro 18óO.
(Dia/'. 8610.) Declarou-se o vencimento
que compele ao serventuul'io interino de
escr'ivão de capitania. Ol'd. 239, 16 De
zembro 1850. Moel.ficou-se, c como, o
art. á3 Rel!;. sobre calafates. Av. 6320 Fe
vereiro 1851. Mandou-se que diariamente
um cirurgiãu da armada na côrLe visite as
embarcações dos ancoradouros ele cal'ga
e descarga sob a inspecção do respectivo
capitãO do porto. Av. 22 Março 1851.
(Dia/'. 86iO.) Derão-se providencias a
respeito dos individuas que nellas se ma
lríclllão, para isentar-se do serviço da guar-
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da nacional, como empregndos nn vida do
mnr. Av. 9 Maio 1851. (Dim'. 8708,) Foi
revogada n Circo 30 Dezembro 1850, rela
tiva as guias das capitanias p<lra se reco
lherem Dlndeiras a tr<lpiches alfandeg<l
dos. Circo h. Junho 1851. (Di01'. 8720.)
Foi sppal'ado o logaT dc capitão do da côrle do
de inspecto?' do Ol'sC1lal, e d1'?'ão-se outras P7'O
vidcncias a tal 1"CSpúto, Dcc. 800, 30 Junho
1851. SoLre exec ução das disposições con,
lidas no art. 465 do COEI. Com. nas matri
cul<ls de equipagens e despachos de navios.
Av. 5 Julho 1851. (Dim'. 8747.) ALugueis de
casas pam dias tiverão (onsignação. Lei 628,
17 Scte1llbTO 1851, m't. 5, § 12. Declarou-se
que a ellas se nüo dC\ ia gralificação alguma
pelo serviço qu~ se lhes ~ccumulou em exe
cucão do Cod. CommerClal. Av. 269, 13 '0
ve~bro 1851. Aia7'cou-se o modo pelo qual
det'e se7' iII tC7'POStO , p7'ocessado e decidido o re
CU7'SO de que tl'ata o m't. 512 do Cad. Gom.
sob7'e mat7'iculas de gentcs de 17107'. Dec. 916,
24. Fet'C7'ci7'O 1852. Sobre sua compelencia
para designar lagar no mar onde sejão lan
eados os generos corrou.pidos, A". 74,15
~iarco 1852. Quanto á do Maranhão, aile
rou-~e o art. 20 do Reg. 19 Maio. Av. 26
Março 1852. (Dim'. 9097,) Av. 20h, 20 Agosto
1852. Compelencia de seus capitães para
rubrica de livros de embarcações, e ma
tricula das mesmaS. Av. 109, 19 Abril
1852.-Vid. Gi7'c. 123, 7 1IJaio 1852. Av.
13 Maio 1852. (Di07'. 8989.) Declarou-se
que os lilulos de capilão e delegado no Rio
Granue do Sul e Porlo Alegle não eslão suL·
jeitos aos 5 por cento, mas ao seIJo propor
cionaI. Ord. 1.97, 21 Agoslo 1852. Foi á do
Maranhão subordinada, e camo, a prati
cagem da harra e Ballia de S. Marcos.
Vid. Av. e Reg. 221, 22 Setemb7'o 1!:l52. De
c1:Jrou-se que o cclpilão da de Sanlos não
liuha sob tilulo. Av. 24 Selemuro 1852.
(Dic.T. 9115,) Aut07'isOl(-Se c7'edito pam eles
pezas com elLas. Dec.1052,13 Oulubro 1852.
SoLre haver o me~lre de cerla embarcação
recusado auxilio da de San los, achando-se
encalhada. Av. 26 Novembro 1852. (Dia7·.
9189.) O capitão dada côrte razpa7"ie da com
missão de administração do liospital17laritimo
de Santa Isabel. Dcc, 1.103,3 Janciro 1853,
O1't. 2. Etllb07'cações das capitanias podem
atmcm' a bordo de 7Ia(,jo$ depois de sol posto.

Dec. Hh.1, 1.1 Ab1il1853, aJ't. 36. Mediante
que diligcllcias c071cedl7'á a da cô7'te dcspacho
ás úarcas de rapor, pQ7'a róm do P07'tO, - Vid.
Dec. Reg. 132h.. 5 F et'C1'ei7·o 185ú, art. 20,
(Di07·. 57.) DC'lclarou-se a de Sanla Calha
rina d'enlre que individuos deveraõ ser li
rados os capalazes e subcapatazes. Av. 18
Fevereiro 1854. (Diar. 92,) A de Pernam
buco que ingerencia lem na pralical!;em da
costa e porlo.-Vid . .Av. Reg. 28 Fet:e7'eir'o
1854, a1't, 2, 4,8, 1i1, § 3 a 6, 15, 16, etc.
(Dim'. 87.) Seus capitães lem, e como pas
sagem nos paqueles de v<lpor.- Vid. At'.
6 A b7'il185h. (Dim·. 124.) Á das Alagôas
declarou-se estarem subjeilas aos arts. 59
e 60 Reg; as barcaças que navegão no
inlerior e liLLoral, e porque. Av. 30 Maio
185lJ. (Di07'. 194) Á sua custa, e como, se
fara extraccão de navios mercantes idos a
pique e abandonados pelos donos. Av. 3
Junho 185/,. (Dill7'. 212.) Os depulados dos
trihunaes de commercio, cornquanto offi
ciem nos processos de multas e recursos das
capilanias, não são isenlos do jury. Av. 13
Jul1lO 1854. (Vim'. 166.) Delegado da de S.
João da Barra capiLão tenenle da armada,
declarou-se não ter direilo a gl'alificação,
mas a vencimenlos como embarcado em
lransporte. Av. 11 Julho 1854. (D1'Q1'. 221,)

PORTOS: Aulorisou-se o governo a crear estahe
ltcimentos de pralicagem e pilotagem nos
porlos onde julgasse nccessario, Res. 363,4.
:5etembro 184.5. Para desobslruccão do da
capilal do Maranhão 'e melhorame~to do de
Pernambuco consignúrào-Ee fundos. Lei 369,
18 Selembro 1845, arl. 5, § 16. Obras hy
dr:lUlicas no liltoral do do Rio de Janeiro
serão coadjuvadas, e como pelo engenheiro
mililar da l'f'parlição da marinha. Dec. lnstr,
1I61, 3 Julho 1846, art,1, § 3. Sobre di
reilos de pOl'to paga"eis pelos navios russia
nos.-Vid. J\'ott. 22 Setcmb1'o 18i16. (Gaz.
Of(. 1, t'ol. 2.) Regulamenlo para o porto
de Sergipe não ee approvou, e porque. Av.
16 Março 1847. (Gaz. Of(. 168, voi. 1.)
Porlos do seu deslino em que não residirem
de\'em os consules visilar, e como. Dec. Reg.
520, 11 Junho 1.847, art. 64. Declarou-se
que um tenenle de 3.· classe encarregado
de registro do porto em Pernambuco não
tinha direito fi gralificação mensal de 2õ:t!>
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1'5. Av. 25 NOyelllbro 18ú7. (Gaz. OU'. 182,
t'ol. 2.) Sobre melhoramenlo do de Pernam
buco providenciou,se, e como. Av. 26 Julho
18úS. (Gaz. cito l<3ú.) Pbaróes DOS porteIs
de Jaraguá em Alagõas, obra da ponte da
Alalaya no parlo do Pará, ele., liverào con
signaçào. Lei 51ú, 28 Oulubro 1848. art. 5,
S 15. No porto de embarque do Tibagi se
mandou IH'omover povoação, e como, § 3;
e explorar em qnal dos tribularios do rio
lvanheima conviria estabelecer porto de
desembarque, § 5, <3. Av, 31 Janeiro 18ú9.
(Di~7" 8008,) Em que casos se.mandou negar
sahida a embarcacões enlradas com bandeira
e papeis do gove~no de faclo na Ilha da Si
cilia. Ord. <3lJ. 9 Marco 18lJ9. Declarárão-se
á legação inF;leza q~aes as in lenções do
gO,verno relalivamenle á imposiçãO de di
reitos de parlas. Àv. 14 Maio 1849. (Dia1·.
81.13.) Mandou-se observar o rel!;ulamenlo
pa:a o regislro mililar do porto do 'Rio de J a- .
ntnro. /J.v. l.\ep. 223, p Se lembro 18ú9.

PORTOS: do armamenlo da embarcacão é ° da
malricula. Cad. Com. art. 467. Direilos de
parLas são crediLos privilegiados com hypo
Lheca tacita. Cad, cito art. 470, § 2; .&79.
Porlo estranho ao destino é prohibido ao
capiLão de navio enlrar, sob que penas, salvo
em que caso. Cad. cit. art. 51.Ü,-(Vid. a1't, '
7.&0,7.&8.) Serão pagas pelos capilães Lodas
as mui Las imposlas ás embarcações pela
falla da exacla,o!JServancia das leis e regula
menlos de poliCia dos parLas. Cad. cil. arL.
530',-(Vi~1. a1't. 718.) Dec1aração de guerra
ou lpLerdlclo de commcrcio, bloqueio ou
pesLe e prohilJição de admissão dos generos
canegado,s em parLas, e quaes sào :causa de
força ~alor para rompimenLo de viagem.
~od. CII. art. 5ú8, § 1,2, 3. Parlo do re
gistro da embarcação deve conslar na carla
parlida ::Irt. 567, § 1: e os das escalas, § 5.
Porto do destino estando em guerra, inlcI'
dicl,O, on bloqueio como deverá proceder o
~aplti'1o de navio, art. 610, Porlos etc. onde
u navio de\'e carregar ou descarrer>ar e fazer
escala devem mencionar,se na a~olice do
seguro, ?rt. 667, § 5.-(Vid. al't. 711, § 3);
b~m, aS,slm os de onde elle de\'a partir, § 6.
Dlr,eIlos de enlrada e sahida em porto de
arribada forçada são avaria grossa, art. 76/"
§ 10; e os gaslos de descarga e salarios para

al1iviar' na\'io e entrar em abra ou porlo,
por borrasca ou perseguição do inimiuo
ele., § 13. PorLos da co la d'Africa, d~s
I~acho~ de embarcações para elles a que di
l'f.!;enc,as sào subjeilos. Lei 58l, Ú Setembro
1850, art. 8. Dec. 708, 1lt OuLubro 1850,
iirt. 35 etc.

PORTOS: De d/7'eitos dellc roi o UOVCl'lIO alltorisaclo li

d
' I' o

, lSpenS(J7' os paqllcles de t'opor entre o Brasil e
Gl'âa-B7'etanlw. Iles. 591, 13Setc11lb7'O 1850.
As tC7Tas deL'Ollltas qÍle se vende7'cm ficão,
além de Olti7'OS onllS, sllbjeitas a cedc,' o teT
7'('~0 p7'eciso para portos de emba7·qu.e, e como.
Lel 601, 18 Setemb7'0 1850, m't. 16, §§
L 2. Manuou-se o escaleI' de sua visita de
inspec~ã? de saude não servisse para a
da policla. Av. 29. o 21 Janeiro 1851. A'
forLaleza de registro na code ordenou-se não
deixasse sahir sem -passe - aos paquetes
a \'np-or da real companhia britanuica. Av.
21 Fever'eiro 1851. (Vim'. 8632.) Melho
"a11lenlo dos P01'tos do rio 1l1a111all u uape na
P~1'ah')'ba, e no de Pe1'l1ambuco th'~'ão con
signaÇ'ão. Lei 628, 17 Scl em!J"o 1851, aTt.
5, § 22. Sua il,lspecç~o e policia sanitm'ia (oi,
e como commctllda áJunta de h.rgiene publica.
Dec. Reg. 828, 29 Selemb7'o 1850, m't. 11 a
18. Abrio,se "'edito sllpplement(J7' para des
pczas cO~l,empn~gados dcvisita de sallde nos p07'
tos marltwlOS. Dec. 878, 27 iVovcm!J1-o 1851,
Levanta?' planos dos P01'tOS incurn.be ás estações
l1m'acs. Dec. 1061, 3 Nocemb7'o 1852, art. 5,
§ 5. Observações em POl'tOS de escala da com
panhia de vapO/'enlo Rio de Jancl7'o a Ca7'a
vetlas.-f/id, Dec. 1065,13 Novemb7'o 1852.
c.onces. 6. Item as da companhia eull'e o Re
CIfe de Pcrnambuco alé Ai aeeJá do Slll c ci
ciade da F01'/aleza do NOI'le. Dec. 1113, 31
Jauei,-o 1853. Conces, 6, São isenlos de siza
os ,tc7'1'CnOS c011lpnldos pa1'a sua cOnsl1'ucçüo.
Lel í19, 28 Setcmb1"o 1853, a,-t. 21 (Dúl1'.
279); nos do lmperio por oeea ião da guerra
entre a Hussia e Ingl, Lerra e França, obsLou~

se o armamento c aprisionamenlo (j ndmis
são de corsa'rios dos bellioeranLes. Av. 18
Maio 18M. (Dim'. 11:')2,)

PORTUGUEZES. - Vid. ESI7'augehw. Trat. 19
Fevereiro 1810, ad, 2, 10. Dec. 2 Dezem
bro 1820, elc. Dec: lJ, 18 Agosto 1831. Av,
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22 Outubro 1833. AY. 3 Janeiro 183/',
ele. Trnl. 19 Maio 1836, arl. 7, rlc.-Ci
dadãos. Dec. U Janeiro 1823, ele. Port.
11 Ab.il18n, ele. Consl. arl. 6, § 5. Res.
1Il Af.!o lo 1827, elc.-Distillcliro. Dec. 18
Selembro 1822. -lndepl'1ldclIcia. Dcc. 11
Dezembro 1822, elc.

POSSE: mandou·se, e como, e onde processar nos
autos das proprias carIas execulorias e nno
cm lras]ados.-Yio. Pl'ot'.10 !tlaio181lJ.
(Colt. Nab.) O domínio se prova por con
jecturas e presumpções, mórmenle qUflodo
fundadas ("m aclos possessorios seguidos e
nflO interrompidos, á vistn de t0005.- Vid.
Actos. Provo 20 Julho 1816. Re1nções d;1s
lerras conservadas por posses em ludo o
Brasil exigirão-se, e como organisnc1aõ. Av.
21 Oulubro 1817; de capeJla.-\'id. Ca
pellas. Provo 1.' 21 Junho 1819, eLe.; das
lerras e capellas da serra do Caraça. -Vid.
AmoTlisação. Carl. Reg. 31 J'aneiro 1820 ;
em lerras da fazenda de Sanla Cruz. - Vid.
Fazendo. Res. 18 Dezembro 1820; na meia
legua de terra concedida para assenlo, 10"ra
douro e patrimonio da camara da Ilha de
Snola Calharina.-Vid. Camm'as. Provo 2.·
26 Março 1822. Dens ele. e omcios de suh
dilos Porluguezes e Dra ileiros, e em que
estesLives em posse, como semandou indem
nisar por occasiiio do reconhecimento da
independcncia. - Vid. 171demnisação. Ioslr.
31 l\]arço 1827, § 9, 10 e 12 e annex. 3 Se
lembro 1827, ílrt. 11. Sobre indevidíls
posses de terrenos de conselhos. - Vid.
Ve1'b. cil. Av. 2 Julho 1828, elc. Posses de
Lerreno dinmanlinos do Tijuco, d(,'. - "id.
lJiaman teso Res. 25 Oulubro 1832, nrt. 23,
25, 26, ele. Dec. Reg. /'65, 17 Ag;oslo 1866,
arl. 18. AulCls de posse que ello pílgão.
-Vicl. Scllo. Ioslr. 14 Novembro 1833, ar!.
5. Posses em lerras das estradas de Cori li ba
ao Tibagy.-Vid. Esl1 oadas. Av. 1. 21 i\1nio
1850, § 8, ele. Po:'se da consa commer'cinl
menle comprada como é o vendedor ohri
~ado a defender. C9d. Com. art. 2'15 (Dec.
737, 25 Novembro 1850, art. 12); CJuando
tem o comprador direito de reler, e como,
art. 216. Do dia da posse em boa fé corre·
a pl'escripç~o commercial a favor do que
pur algum lilulo lega) succede na cousa
deposiLada ou dada em penhor, findos 30

IV
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annos, ar!. 650. Posse de embarcação em
o qne servir ou de consa a ena pertencente

niio póde o caJ,itflO nuquirir por prescripção,
ílrL l,51.; quem pO'sue por si, possuindo
Plll' oulros, e quaes, e como, art. /,55.
PIlSSCS de lerra devoJula,.-Vid. Lei 601,
18 Selemb,'o 1850, ado 2,3, § 4; 5 a 9,11,
13, 15. Dec. nego 1318, 30 Janeiro 185I,.
arL. 17 a 20, 22 ~ 26,26,28, 32 a 3.&, 36:
37,41. a 1...7, 51, 5ll, 59 a 62, 88, 89, 91, ele.
Po.<se cil,il com os e~>ilos de nalural, con·
fllrme o Alv. 9 NOI'€lllbro 175lJ passa nos
herdeiros, e CO]))(). Ord. 163, 12 OuLubro
18bO, S 2. Posses eslahelecidns em terreoos
de 1ndios disprrsos e confundidos com éI

popnlal,"1O civiJi!'adn; como a respeilo deJla
se m:lndllu procl'él r se~uoelo n Lei 601 cil.
Av. 172, 21 Ouluhro 185.0. Ord. 273, 18
J)rz mhro 1852, O possuídol' de tilulos e
papeis de creuilo commerciacs conforme o
Cad. Com. art. 277, 387 de bens por penhor
ou lJ}polbeca ohrigados a diversas com
mis õe conforme o cito Cod. art. 265, 269,
e o de bens a1iennclos em fraude de dividas
commel'ciaes'scgnndo o art. 828 do mesmo
Cod. ainda não sendu commercianle, é su'b
jeito á jurisdicção commereiaJ. Dec, 737,
cit. arl. 12, 13.-(Vid. (11'1. 373, § 2.) Posse
nalural ou civi] com e1feilos dnquella auLO
risa, e como opposiçno de embnrgos de 3.°
á e. ecnçno ommercial. Dec. 737, cito art.
597 ele. a 60li. Possuidor de bens bypo
lbecados de de,edores elc. fiscaes si'lo por
elJas rxeculndos. Inslr. 31 Janeiro 1851.,
art. 16. (Dia1'. 8639.) Posse ela cou a nas
nrrem<1lncões fiscaes é lambem necessaria
para se di'zerem consllUlmadas e não admit
tirem novo lanço. 10sLr·. cit. art. 28. (Dim',
cit.) Terrenos comrrehendidos em posse,
salvas as indemni 'ações,'foi o governo auto
risado a cODceder ::i compmhin de caminho
de ferro da côrle a S. Paulo e Minas. - Vid.
Res. 6H, 26 Junho 1852, m·t. 1. S 1. O
Dlesmo a do da cidade do Recife em Pernam
buco á Agua P,·eta. Dec. 1030, 7 Agosto
1852, Cond. 7." Posse ninda immemorial não
prevalece eonlra (\s direitos da fnenda na·
cionnl. - Vid. 01'cl. 244. 2õ Oulabro 1852.
Mandou·se manLer a posse em que está a
provedoria de proceder a invenlarios e par
tilhas quando as partes requererem. Av.
5 Novembro 1853. (Dia1·. 308.) Aclos de
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posses, sendo de jurisdicção volunlaria po
dem sei' lralados duranle ferias e não se
suspendem pela sua supeneniencia. Dec.
1285, 30 Novembro 1853, ad. 3, S1; bem
assim os iolerdictos possesso rios , § 5. De
clarou-se qce na veoua de uens e terl'as da
capeJla de Ilambé em Peroarnul1co, o go
verno poderá alTrontar os individuos que se
acharem de posse deHas. Res. 778, 6 Se
lembro 18511. (Dim·. 252.)

POSSE de empregos e officios em geral.-Vid.
Empl'e-gados. Res. 12 Novemul'o 1811. Provo
27 Agosto 1824. Res. 8." 2 Dezembro 1824.
Res. 2."19 Abril 1825. Prov. 8Junho 1825.
Res. 28 Novembro 1826. Res. 1.' 6 Abril
18~7. Res. 2." 9 ALri11827. Lei 1 Outubro
1828, art. 54 elc. Lei 2h Setembro 1829.
Res. 3." 15 Janeiro 1830. Lei 4 Dezembro
1830, art. 2. Cad. Crim. art. 11. t, ele. Av.
3. o 2 Agosto 1831. Cod. Proc. art. 50, ele.
Ord. 19 Novembro 1833 elc. Orel. 2{~ Fe
yereiro 18Mt. Ord. 87, 9 Agoslo 1845. Ord.
116, 20 Outubro 1Sã5 ele. Av. 11 Abril
18h9 elc. Av. 19 Abril 1849 ele. Av. 9
Junho 1849 elc. Circo 17~, 12 Julho 1849.
Ord. 16 Janeiro 185L\. (Dim.. 21.)-O/[icios.
ProL 9 Outubro 1817. Res. 2." 31 Julho
1823. Res. 3.' 19 Agosto 1826. - Vid. mais
Ord. 2li~, 26 Norel'llbl-o 1Sá9.

de bachnrel. - Vid. f/el'b. cito
de camara municipal e de seus membros.

Camaras. e Av. 24.· 27 Fevereiro 1850,
280, 28 Dezembro 1852.

de com1DlIndante cle armal'. -Vid. Comman
dantcs ele proL·illcias. e 20 Agoslo 1831 (ape
!las cito no Bepe1'l. Cllnh. Mat. Po se n.· 2).

de conlador de audilorios.-Viu. NatOS, ctc.
Res. 5." 17 Agoslo 1821,.

de contador de junla do arsenal ào exercito.
Vid. Arsenal do exercito. e Res, 12 NOl'emhro
1811.

de delegados.-Vid. f/erb. cito e Av. 1.62, 20
Dl'lPmbro 1848.

de di~Lribuidor.-Vid. Noros, ele. Res. 5.' 17
Agoslo 1824.

de empregados de adminislração diamanlina.
- Vid. Diamantes. Dec. 465, 17 Ap;uslo
1846, :l1't. 6,7, 10. Av. lastr, 112,21 Oulu
bro 18/'6, art. 1, 4.

POSSE de empregados de eonllldo('ia geral da
guerra. - Vid. Contadoria. Dec. Reg. n8,
15 Abril 1851, ado 8, § 2.

de empregados de contadoria de marinha.
Vid. Contadol'icL. Dee, Reg. 1I3G, 2 Outubro
1845, art. 7, § 4.

de empreandos do miolslerio da fazenda. 
Vid. Emp,·cgados. Dec. 1073, 30 Novembro
1852.

de empregados de lbesouro e lbesourarias.
Vid. f/ Cl·U. cito e Dec. 736, 20 Novembro
1850, art. 65.

de escrivães diversos.- Vid. EscrÚ·ão. e Av.
162, 20 Dezembro 18~8.

de inguiridor.-Vid. NOL'03, etc. Res. 5.' 17
Agosto 182ã.

de inspector de quarleirão. - Vid. f/f1·U. cito
de juizes diversos.-Virl. as l'especlivas denom·i·

naçõcs. (Sobre os de róra. - Vid. mais Provo l)

FevereÍ1'o 1821. Mnoicipal. Av. 67. 20 Se
lembro 1843; de direilo. Ord. 25 Junho
1846. (Jom. 220.) Av. 129, 17 Maio 1852.

de magisll-ados. - Vid. AIagistrados.
de ministros.-Vid. Os ,·esjJfclivos. (Sobre os

da casa de supplicação.-Vicl. mais Anti
tiguidadl1, etc. Ass. 356, H Fevereiro 1817.
Ass. 16 Oulubro 1828. SolJre os ele rela
cõe. -- Vid. Bdacão. e Prol'. 17 Julho
1821 e Antiguida(ic, ctc. Ac. 13 Oulubro
1848. Av. 129, 17 Maio 1852.

de monsenhor. - Vid. CapcLLa. e Dec. 20
Selembro 1850. (DiaJ'. 8508.)

de ouvidor. - Vid. Ouvidol'.
de presidente de pro\'íncia.-Vid. Presidente.

Lei 1 Outubro 1828, art. 53. Av. 1.3
Novembro 1830. Lei 38, 3 Outubro 1834,
arl. 10. Dec. 632, 27 Agoslo 18h9, art.
2, § 5.

de sellador de :tlfandeg-a.-Vid. Alfundegas.
e Res. 8 Agosto 1827 , ele.

de subdelegado.-Vid. Verb. cit., e Av. 162,
20 Dezembro 1848.

de di\'ersos outros empregados. - Vid. as rcs
pectivas 1'epartições c denominações.

-. e cabeça de casal. - Vid. Bens de defuntos,
etc. Dec. Re~. 160, 9 ~Jaio 18h2, arl. 11.
Dee. Reg. 422, 27 Junho 1845, art. 1,
S 1. A\'. 12 .1aneiro 1846. (Jom. i8.) Av.
31 Agoslo 1847. (Gaz. Olf. 103, vot. 2.)
Av. 25 Outubro 1850. Dec. Reg. 855, l:S
Novembro 1851, arl. 2.
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POSS IR: não podem quando, e como :IS cor
porações de mão morla.-Vid. Amortisa
ção.

POV01ÇítO

!!uerra como será julgado e punido.-Vid.
Lei 631, 18 Setemb,'o 1851, 07't. 1 n. o 2, S1 ;
em lempo de paz, § 2; S5, 6. - Vid. Re
missões em L'el,b. Accesso.

POSTAS.-' ido Corros. Dec. e Obrigo 1 Oulu
bro 1818. Forão prohibidos os excessos
cm fornecimenlo de cavilHos para para
das. Porto 13 J (lneiro 1823 e 17 Maio
182,.. (Repert. Cunft. 111ato Posta.)

POSTILLA em palentes miliLares.- Vid. Patentes.
De lições probibil'ão-se na acarlcmía mililar.
-Vid. Academia dita. Dec. Eslat. 22 Ou
lubro 1833, al't. 26.

rOSTOS de commissão s6 póde dar :S. M
Vid. 1 Outllliro 1810. e 25 Maio 1818.
(Rrpel't. CCl1Ift. Mat. Po lo n.O 7.) Não o
são mas praças os cabos de esquadra e
anspeç:ldas. - Vicio Allspcçadas. Provo 26
OuLubro 1820, § 2; o contrario,-Vid.
rerb. cito Re'. 11 Novembro 1829. Pre
"enio-se não fossem occupados por pes
soas desaffeclas á causa do Brasil. 2 Porto
21 Junho 1822. Postos mililares que se
rendessem foi prouibido 30S corsarios sa
quear. Ah. Reg. 30 Dezembro 1822. Cap.
3, :lrt. O; quaes compelirião ao secretario
e meslre de armas de arlilharia da ma
rinua.-Vitl. Artilhal'ia dita. Lei e AI. 15
Novembro 1827, ~rl. 3; da gn(\rda na
cional. - Vid. GUal'das llaciollaes. Poslos
ell'ecli\'os que \'agnssem no xercilo e ar
mada como .e pro\'eriõo. - Vid. A,'mada.
-Exe7'cito e as dellomillOçõcs dos l'espc'ctivos
COI'POS; LI que olliciaes se mandou confirmar.
-Vid. Olficiacs militares. Res. 13 Setemb7'O
1831, etc. Exercicius delles.- rido O(ficiaes
ditos. Circo 10 Outubro 1846, etc. Regu
lou,se a fôrma de seus accessos.-Vid. OfTi
ciaes dilos. Lei 585, 6 S 'lembro 1850, ele.
Av. 10 Oulubro 1851; de ctlpellões milila
res.-Vid. Dec. Reg. 747, 24 lJe::C1Ilb"O 1850.
(O't. 3 a 5. 8, 10; dos cirur~iões do exel'cilo.
-Vid. Dec. Reg. 762, 22 FeL'e7,ei"o 1851.,
O1't. 10, 11. De que época se deve conlal' o
lempo de eslação em cada um para accesso.
- Vid. O[ficiaes dito. Prol'. 22 Agoslo
1851, ett:. Poslos militares: quem neHes
seduzir praças para deserlarem, em caso de

POSTULAÇAO. - Vid. Ap7'esentação. Res. 1.·2.'
19 Janeiro 1826.-Pll7·oclco. Res. 1.' 27 Fe
vereiro 18~P, ele.

POSTURAS dus camaras mllnicipaes.-Vid. Ca
mams ditas. Provo 28 Novembro 1810, 15
Fevel'eiro 1815.2," 10 JllotlO 1816. 22 Ou
lubro 182'1. 2'& Dezembro 1823. Consto art.
160. -Lei 15 OLliub7'O 1827, m't. 5, § 10,
c/c. Lri 1 Outubro 1828, aTI. 39,50, 62, e~,

66 a 73, 81, 85, 88. Res. 2~ Setembro 1830,
etc. Av. 16 Novembro 1830. Av. 1.0 23
NUH:mbrll 1830. Av. 15 Dezembro 1830.
- Cod. C7-i,,!. O1't. 299, 308, § k A\'. l!.
Junho 1831. Av. 20 Julho 1831. Av. 22
Julho 1831. Av. 2:3 Julho 1831. Res. 5.'
13 Outubro 1831. Aferição. - Res. 16
Junho 1832, al't. 4. -Camams ditas. Cod.
Proc. art. 205, etc. Dec7·. 29 !J1arço 1833,
Q1·t. 1, § 6, etc. Av. 19 Junho 1833.
-Defuntos. Av. 10 Julho 1833.- Camaras
ditas. Porl. 15 Fevereiro 183J,. Lei 16. 0 12
Agosto 183ú, arf. 10, Sh, etc. -(Vid. art.
13.) Res. 256,30 NOl'e1llb,'o 1841. Av. 7 De
zembro 18.&1. Reg. 120, 31 Janeiro 18li~

O1't. 2, S2 e 3. Av. 13 Selembro 18á2. Dec.
Reg. 3ú6, 30 Marro 18J,á, a7't. 15, S 13, etc.
Res. 339, 26 Fererdro 18!15.-Vid, mai5
Av. 65, Ú Julho 18f>0. Dec. Reg. 1318, 30
JallCÚ'O 1854., art. 88. (Dia7". 55.)

POTENCIA: prisões de pOlencia são notoriamenle
odiosas e prohibidas por diversas leis. - Vid,
PrOL'. La 27 Feve"ei7'o 1813. (Coil. Nab.) Ap
plicação della a jornaleiros c escravos.
Vid. hoL'. 3 A bril1813 (Cou, cit.) ; (arresto
de)- ido Cod. Com. art. 611,753, Si.

POVOAÇÃO de lenas: seu conhecimento a quem
pertencia. Ak 28 Junho 1808, til. 6, S 3.
Os Li pos devião re01eUer á secretaria de
eslado dos nl'gocios da guerra relações exac
tas da povoação e seus movimentos nas fre
guezi:ls. A\'. 27 Julho 1811. (Repe7't. Cunho
Alato Povoação.) Creação da de Sepiliba no

24"
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Rio de Janeiro. Dec. 2ô Julho 1813. Puvoa
ção de Indios. - Canella (ina no Maranhão
- Vit!o 1I1d·ios. Pruv. 9 Setembro 1815, etc.
Creacão de diversns nos Ilueos comarcn da
Bahi~ entre os rius Gequitinllollhn e Pardo
para auxilio da nnvei!;açüo cio :rio da Salsu.
D<:c. 13 Novembro 1818. (CoU. Nab.) Subre
necessidade de sncerdutc para a novamente
creada na Enseada das Garopas em Santa
Catharina. Provo 28 Maio 1821. (CoU. cit.)
SoLre deslroços feitos na de Itabapuanna a
requerimento de certo proprielario de fa
zenda de Moribecn. Provo '21 Fever -iro 1826.
(CoU. cil.) Aos haLi tan ks da de Linha res no
Espirito Sanlo se mando I! di,:tribllir lerre
nos. PI'OV. 1 a17 Março 1827. (CoU. cit.)
Para obviar incursões de Indio5 selvagens
nas dos campos do Rio Claro districlo de
Itapetinioga em S. Paulo. providencias.
Porto 22 Fevereiro 1828. (Coll. cit.) Os cri
mes contra sua policia e economia, como
serão ponidos. Cad. Crim. , art. 308, § Ú.
Povoacões duns se mandou eslabelecer, e
como ~a estrada pre,jeclada entre o termo da
cidade do Desterro e villa de Lages. Lei 23. 0

12 A:l:o:;to 1833. Oulra na fazenda nacional
do C~batão de Sanlos em S. Paulo. Lei 2~.0
12 Agosto 1833. S la fllntlação justifica de 'a
propriaç50 por utilidade publica geral, 0\1

municipal da côrte. Res. 353, 12 Julho 18'15,
art. 1, §.2. Para fundação de povoações á
margem do Prngnay;:, e Tocantins pro\iden.
ciou-se por meio de presidios, e como.-

ido 3 Av. 29 Janeiro 18á9. (Ditír. 8007.)
Povoações se mandou estabelecer por meio
de colonias militares, e como, no Pará. Dec.
nego 662, 22 Dezemhlo 1849, arts. 3, Ú,
20. Povoação de fazendas oe g:luo mandadas
creéir em terrellos escolhidos enlre o porto
de Santo Antonio [10 rio Brilbante alé o de
-rumhe\a nl) Anhau:lc rm Malto Gl'OSSO

ordenou-se, e como, Av. 1. 0 21 ~laio 1850,
§ 4.; e de hOUlens nos dilas porlos, § 6, '/, 8,
~).e3Av.maistlamesmadala.(Dim'. 8417.)
Povoaçàes em malas ao sul de Pernall1hucu
nos limil s com AJagôas se ordenarão fossem
fundadas duas por meio ele colonias militares.
Dec. Reg. 729,9 Novembro 1850, arls, 4.13.
Item por eio de presidias militare~, ii mar
gel1J do Aragunya em'Goyaz applicavel nos
jJl'esidius Le,opoldina e :::lanta Isnbcl. Dec.
Reg. 7õO,2 Janeiro 1851. Derão-se inslruc-

ções pelas ql1aes se deveráõ regular os offi
ciaes de engenheiros encarregados de medir
e demarcar os lotes de lerras destinadas aos
individuos que se engajarem para o seniço
do exercito.- Vid. Instr.11 O, 18 Marco 18;:'1.
Propostas de terras devolntas que ;e devão
reservar para fllGda ção de povoações in
cumbe, e como á repartição geral uas terras
publicas.-Vid. Dec. Reg. 1318, 30 Janeiro
185ú, m't. 3, § 3; 76 a 78, 82 LI 85. (Dim·.
55,) Povoação elevada a freguezia. - Vid.
Freguezias. - Parochias; erecla em villa.
Vid. Vilias.

PRAÇA assentada a recl'ulas.- Vit!o Rccrlltamellto.

PRAÇA.S de guerrn.-Vid. Fortificações.

PRAÇAS de commercio dn côrle. - Vid. Mesas dc
administração, Res. 1." 18 Dezembro 1824;
pagamento de grades para seu eclificio. Res.
2. a 3 Fel'erell'o 1825. (Coli. Nab.) Da da
Bahia concessão de terl'eno para estabele
cimento. Dee. 1 Oulubro 1829. (Colt. cit.)
Ao do Rio de Janeiro tele regulameulo de
2t Agosto 1834. (Jnspl'. Avuls.) Approv.
por Porto 9 Setembro 183.&. Concedêrão·sc
JOlerias.-Vid. Loterias. Rcs. 87,29 Outu
oro 1835. PermÍltio-se que o seu alviçareiro
falIe aos navios enlradus, e para qne fim,
sem atracar a e11es..\v. 11 Dezembro 1848.
(D'im·. 7969.) Av. 29 Janeiro 1849. (Diar.
8005.) Sua commissiéo na côrte que fimcções
tem a 1'espelto da abe7·tum dc Ga7'tas no c07'7'eio.
- Vid. Drc. RCf{. 637, 27 Scle11lb7'o 1849,
ll7't. 1á7. D."c. 787, 15 l1aio 1851, a7't. 9.
Que di VC7'es nellas desempcnhà"áõ os corre
tOl'(;S; c gewes etlas a respeito dos mesmos; c
com que valltagens; COI/lO se 7'egeráõ as da côrtc
e provillcias. - Viel. Dec. Reg. 6.&8, 10 No
t'e7llb1'O 18á9, m·t. 9, 27, 53, 59,60, 61.
68 a 71. - f/id. Dec. Reg. 806, 26 Jlllho
1851, a7'l. á2. Dec. 807, 80S, 27,28 dito;
dedo o 807, por Dec. 865,17 Novcmbro
1851. O que são. Cad. Com. 07'l, 32. Como
determinm'áõ o Cll7'SO dos cambias, m't. 33.
Como se 7'l'p7'esentm'áã, al't. 3ú. A em quc
preten diio sel'vi,' devem os corretores declarar
na petiçii.o de matl'icala, m't. a9. Nellas fazem.
e como os CO/Tatores deposito de (itlllça, al't.
lt2. aI/de e sobre que fiwcm sacadas letl-as S~
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declarará nos assenlos de suas negociações, ari.
/,9. Que numero de COlTetores lerá cada uma
fixa, e com o govenlO, art. 67. (- Vid. Dec.
738, 25 NOl:embJ-o 1850, m't. 18, § 3.)
Commissario presume-se aulorisado. e quando
pm'a concedeI' os prazos que rôrl'tl~ do uso da
pl'aça, art. 17G, 183. Seu est)'lo l·egula. e
quando a c011tmissão de! credere, aJ't. 179.
E. elclprmilla a commissão do deposito mel'can
til, m't. 282. Em quaes possa ser a leil'a nego
ciada designando-se, que cOl1selfuencias imporia
nos resaques, art. 385. lt21. Entre as quaes
não hOllL'el' curso de cambio como Sél'Ú este l'e- .
f,u!ado, al't. /, L8. Pelas leis ou usos C011l11lel'
<:iaes das p,'{/çaS onde {m'em /J/'ilticúdas apl'e
,~entação. aceite elc, de letras serão ds contes
/ações sobre elles decididas, art. lt -:./J. (- Vid.
Dec. 7'/,7, 25 NOl:embro 1850. art. 3, § 2.
Dec. 738, ido m'i. 22, 23,-2/', 25 etc,) iVeltas
se publiwl'áõ as vendas judiciaes de embarca
ções, e' como, al't. /,78. Costume geml deltas
sen'e pam detel'minar as duvidas sobl'e intelli
gl'ncia de condições e clausulus de apolice de
SPglO'O, m·t. 673, § 3. Nellas se publicão as
sentenças de a/ierllt1'a de quebm, (I1't. 812.
Nellas se pabliwráõ as lis/as gL1'aes de com~

1Ilfl'ciantes panl eleição dos deputados e sup
plentes (Los tl'iblLlllles de comrflPl'cio, Dec. 690,
5 Setembro 1850, m't. 5, 8, 9. Illfu1'7nâo
sobre allestaelo.~ dos tl'iblllJaf'S ele commercio a
l'l'speilo de questõfs de profisscio habitual de
commcl'ciante matl'icalatLo. Dlc. 737. 25 No- ,
I'embro 1850, m·/. 17. Núo se consid.1'Q liSO
commel'cial o costume que houver em pl'ovil1cia
em que não haja p1'aça de cO!,lmercio, e pOl'
isso C0l/10 se procede1'lí. Dec. 737, cit. OI't.
~20. Ncllas se affixão os edilaes de convo
cação de cl'edol'es de fullitlos. Dec. 738, du
7IlPsma data. 01't. 135. iVelta se affixlIráõ na
côrte editaes de com:ocação da assemúléa geral
do Banco do Brasil. -Pid. Dec. Estat. 801,
2 Julho 1851, al·t. 17. Item do c0Il111w-cial tio
Pará. Dec. Eslát.11.05, 5 Jall(!i1'o 1853,
art. 35. Pl'aças em que pretenda eXC1'cel' o
logm' derem impetl'antes do officio de inter
prptrs declm'ol' na petição de nomeação. Dec.
8G3, 17 NOl embro 1851, m't. G. Saa com
missão lia cÔl'te elegel'á anlluulmente doas ne
gociantes carregadores O/I ahnadol'es, mn na
cional e outl'O estrangeil'o, pal'O membros da
administl'açáo do hospitallllal'ilimo de Sanla
Isabel. Dec. 1103. 3 Janeiro 1853, arl. 2.

,lfandoa-se pagll1' á associação cOll1mel'cial da
Bahio. os alagueis da pll1'te do edificio da praça
do cOll1?nercio em que tem estado POI' lI1Tenda
mento o cOllsldado e correio. Res. 697, 20
Agosto 1853. (Diar.235.)

PUAÇ:\S de prel da ~rmada orJenou-se não se
apresentássem fora de seus qunrleis sem
farda; furão isentos nos di~s de tt'abaJho os
licenciados para ~anhareUl jornal como of
ftcines de officio ou tt'abalhaclol'e~,-Vid. Ar
mada. Ord. 2i Maio 1809. Das navios ar
mados como serião remeLliJas para o hos
pital. - ViJ. Artillwl'ia. OU: 12 Janeiro
1810. Do exercito que eslal'a á~ ordens de
urna secret'lria de eslado leve tGO ré is dia
rius. - Vid. Ordeni1llcas. Av. 7 Abril 18tO.
CoudemnaJas a lraL~lhos publicas silo soc
corridas Je tudos os seus vencimenlos, Prol'.
15 Fe.ereiro 1811, e - Yid. Alimentos.
Provo 2L Marco 1829 etc. Av. 11 Novcmbro
18/J7. Av. 30'Julho 18.!>9 etc. Dec. 421. 26
Junho 1S.ft5. c Av. 28 OUtUb,'O 1853,
infra. As de Pernambuco oLtivpriio 03

mesmos soldos que as da càrte. Provo 7
Agosto 1St J. (CoU. Nab.) A um mandou-sc
abonar gralificação correspondente ao po lo
de alferes que pedira e lhe não podia ser
dado, A~'. 23 Março 1812. De cavallaria de
linha de Minas existenles na côrte Ecrn li·
cença da secretal'ia de eslado mandou se
parti~sem sem dilaçflo. Av. 13 Outubro
181ã. Do exerci lo e arrnnda: meio soldo a
suas vilHas c de inferiores. - rido }leio etc.
AI'. 18 Janeiro i815. Der.. 4 Janeiro 1823
ele. Dec. 26 Julho 1 21 clc. Dec. 18 No
"emIJro 181/,. Dec. 19 ~1aio 1825 etc. Creou
se, e COluO corpo de veleranos para onde
I'os elU enl'iadus os soldados ele.• julgado
só capélZes de seniço m nos aclivo, e ntia
ainda em cir'cumstancias de serem refor
mados. Dlc. Pl. 11 Dlzcmb,'u 1815. (-Vid.
Pl·OV. 23 JaneÍ7'o 1337. in{ra.) Destino da,
praças ele. da dil'isflo CJue havia marchadt
para PCl-nam! ueo. - riJo Dirisllo. Dec. 2'
Abr;l 18i8. Silbre foro em que de~'ia ser
julga10 suldado de regirn.entu Je linha que
resistira ao corpo da guarda tia policia,
Vid. Conselho de guerm. Prov,.1. n 2. ~Iarç/l

1819. Si são, ati não po.los os cabos e ans
peçadas.- ViJ. dllspeçadlls, PI'OI'. 2(3 Ou
tubro 1820, § 2. Res. 11 i\ovemllro 1820,
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Aup.menlo de soldo ós do exercilo do Brasil.
-Vid. EXITcito. Dec. 7 1I1m'ço 1821 dc.
(-Vicl. P01't. 23 Jcl1lei1o 1823,) Corpos.
Dec. 1.° 2,° 26Julho 182A. Como ~iio casli
gadas. - Yid. Chiúatadas. De C;1(1" um s(,I
dado que apri iona ~em os cor!'arios I;ra<i
leiros LI Portugal no lempo cIa guerra da in
dependencia quanlo receberiãu.- Vid, C01'
so. Alv, Regim. 30 DfZClIIb,'O 1822. Cup. 3,
m't. A. FlÍl'ma de pn;aUlPlllo de ,:eus foldos.
-Vid. C01pOS. PUI'I. 4 FClueiro 1823 elc.
Como deverúõ ser lralac/"s e educ"das lIUS

deposito~.-Vicl.lh'pcsilo.Dlc./nst. 22 Fc·
l.'e,'ci,'o 1823 clc. Sol.ne s)'slema de furneci
menlo de soldos, fOI ragl m, f'tapes; b"ixas e
pa sagem. -, ido Corpos, ParI. 2'1 l\'larço
1823, § 2, 7, Sobre prejuizo dos soldados
elc, com a fórma de pagamento de seu mu
Ilicio no Rio CralJde do Sul providenciou·s',
Re,:. 2." 2G F€Yereiro 182lt. (Coll. Nab,)
Sobre sahirem a c3vallo a passeio, e 5OLI'e
os ql1P. como ordenanças os cSlragavão.
Viu. Cell:allaTia. Pol'I. 1.' 2," 22 Abril j 5211.
Soldados de policia que allribuições linbão
a bem da segurança publica na côrle.-
\,id. Edit. 3 Janci,'o 1825, § 1, elc. (Coll.
Nab.) Soldados aposenlados ou reformados,
admillidos na aJf<lnde~fl.- \'id. AlfLl1Idc
gas. Por!. 2. a 6 Maio 1825. A' famiJia de
um cabo que tinba de marcual' se lli<lndou
preslal' quantia diaria, e porque. - \ ido
P01'I.18 NOt'elllbTo 1825. (Colt, l)'ab.) De mar
t: lerra deserlores eslrangeirús são, e como
resliluidos.- Vid. De~Cl'lol'es. Tem proprie
dade nas suas macas.-Vid. Macas. 1'0 '[,
2." G Pelereiro 1828. P1'e1s de seus paga
Illcnl05 em poder de quem dcveráõ .ficar.
\"iLl. (,'011'0S. Pl'C>v. 27 Agosto 1828 elc.
Qüaes us soldos das rraça~ de 2." liuha
<J uanJo marcharem para fóra de suas pro
l iocias.-Vid. Milicios. Provo cil. SoIdac/(,s
e em serviço aclual dos inimigos não são
prolegidus por navio IiHe lleulro. - Vid.
1','at. com os Eslados- Unidos ti a AmeI ica 12
Deze11lb7'0 1828, m't. U. SolJado de conl
panhia de arlifices que se mauduu "p1'OIJ!Jl
lar madeiras de conslrucçflo p<lJ'a o <ll'se1l;\l
do exercito. - Vid. Madeil'as, Purt. 28 LJ~

zembro H28. Soldos elapes e forragens das
do exercilo do Sul que esliH'ssc ru na côrle
como se mandárão liquidar. POlt. 2.' 1'1
Ago lo 1829. (Coll. Nab,) Av, 18 felembro
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1829. (Colt. cit.) Seu munic.iamenlo como
passou a fazer-se exlinclo o cummissariado.
- Víd. Commissariado. Dec, 1I1sI1·. 29 De
zewb7-o 1829.Lei2!,lVm'cmbl'O 1830 elc. Sol
dados que livessem do recoluer-se aos seus
corpos ordenuu·se que os pilqueles rece
Lessem, e quantlo.-rid. Emúa)'cações mer
ClLJltIS. Circ.7 Janeiro 1830. Qaaes suppl'i.
lIIidas 1/0 ea:O"cilo 11lUnddlL-se eXCl/Sal'. - rido
Corpos. Lei 24 NOt'el1lbTo 1830, (/1't. 8. Lei
30 AgOblo 1831, ~lll. 5, Para o exercito e
armaua, como serão hlllidas em subs\ilui
ção das v,lgas por cxcusa, fallecirnento,
uesl::rçl\o ou accf'SSO. - Vid. Recmtamenlo.
Da anilada que lúesselll conclL/ido o seu lempo
11lolldoa-se live'sselll ",rCL/sa. Lr'i 25 NovcmúTo
1830, (I1't. 8, Lei.31 Agosto 183 J, aI'/, 7.
~raçns do exlinclo que findassem seu ell~a

Jamenlo: COIllU LI seu respeilo se mandou
proceu I" dando-se pas'a?;em.-\'id. Baixa.
-C01pOS. AI'. Circo 23 ~hio 1831. -EXC1-

cito. Loi "O Agosto 1831, m't. 4. Pl'ohibição
de usarem de arruas. - Vid. Armas. Circo 6
JunlJO 1831. Pas agens dellas a seu pedido
se ordellárào pl1ra províncias de seu nnsci
menlo.-Yid. C01pO~. AI'. 3,011 Julho 1831
elc. - Gutl1'da real da policia. AI'. 2.° 19
Julho 1831. elc.-Al,tilhmia a pé. Av. 6." 1
Agoslo 1831 elc. Soldados elc. presos a
burdo de náo que faILáràu ao re,pe:ilo 11 seus
sl1pel'ivres mandou-se casligar, e como.
Av. 1.0 11 Novembro 1831. (Coll. Nab.)
fi sswto das pl'aças agg1'egadas; l'(;aistros das
licenças, sahidas elc. de hospital e clo~ conselhos
de gllerm cofllo se escl'iptw'al'Óõ nos lit:l'OS 11les
·tns.-rid. C01pOS. lJcc. 111sl1'. 6 Dezt1nbro
1831, ad. 10 a 12. Que t"mcimenlos ptnlel'iãJJ
IIOS hospilat:'s milila1"es."-rid. Ilospitaes. Dec.
Reg. 17 Fet'enú"o 1832, al'l. 6, 10. Hospital
da aTllluda. Dec. Reg. 9 Dezembl'o 1833, {/j't.
35,48. Aos iocorri"iveis, ebrios ou desmo
réJlisados ulâudou-se dar uaixa.- Vid. Dis
ciplina. Av. 27 Feçereiro 1833, § 1. Venci
lllenlos dos da armada.-Vid. Almada. AI'.
2.& Uulubro 1833. Que recusarem jorar oa 11

deiras Fão casligadas.-Vid. JUl'tl1nelllo. ,\ V.

10 OUlublO 1SiJG. Av. 25 Selemuro 18;')2.
(Dial'. 9133.) Provo 5 de Oulubro 1852.
(Dial'. 911.1.) Sendo re[urmadns, tem 10g[\1'
o § 3. PI. 11 Dezembro 1815. Provo 23 Ja
neiro 1837.-Víd. Av. h. OutL/bl"O 1850, in
{m. Que como senlinella ucixal em fugir
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preso commettem cl'ime militar.-Vid. CI,i
mes. Av. 15 Fevereiro 1.837, § II. Dos
corpos arregimentados mandol1 1IC que tar
Dassem a usar ele Ligodes.-Vid. Bigodes.
Av. 4 Julho 1837 etc. Delerminou-se que
só fossem contempladas com rardamenlo
pelos corpos as dos exi lenles em serviço
na provincia; e as destacadas pelos a qne
e5tircrem adJidas. Av. 23 Selembro 1837.
Do exercito qlle tendo cond'lido o sell tempo
'Juizes sem continuar {ai o gOI'CI'/lO autorisado
a gmti(tcm' com quantia igual ao soldo da 1...
praça ctl1quanto fossem de pl'el. Lei I. 2, 20 Se
tembro 1838, a1"l. 5. Lei 85, 26 Setemb1'O
1839. {LI't. 5. Lei 1lJ9, 27 Agosto 18!J.0, art.
5, Lr'i 190, 2~ Agosto 18H, art. !J. Lei 282,
2~ IIaio 18~3, m't. 3. Circo 4 Julho 181,4.
(Jol·n. 193.) LLi 3lJ1, 6 Ma7'ço 1865, art. 3,
xpl. a Lei 282, por Circo [t/" 18 Maio 186i).

Av. 16 Maio 1868 (Grtz. Olf. 114, :t'ol. 3);
1"fpct. flcla Res, 498, 27 Julho 18!J8, art. 3.
Res. 562,21 Maio 50, aI't. 4. Lei 615, 23
ARoslo 1851, art. 4. Lei 668, 18 Agoslo
1852, art. 4. - Vid. Av. 1711, 1 Agosto
1853, ill{m; Eslrangeiras com que condi
çóes se mandon engajar. Av. 5 Oulubro
1.839. (Jorn. 2!a6.) ~ão devem andar nos
quarleis sem os lrajos proprios. Av. 11 Ja
neiro 1840. (./orno 13.) - Invalidas tirerão
aSJ'lo.-Vid. As)'lo. Dec. á3, 1111Iarço 1840.
Res. 2!a4. 30 Novemb7'o 18H. A 's 7'e{(lnnadas
se mandou paglLl' os soldos sem dependencia da
fJl'ot'isão do COllseLlIO supremo. Dcc. 102, 10
Ouüdi7'o 1841. Dec. Il1st7'. 263, 10 Janeiro
1843, art. 16. As que por crimes civús
fôrem cllndemnadas li peoas lemporaes pelo
j llry, regressão aos corpos para com plelar
tempo de serviço. Av. 333, 5 Novcmbro
18ld. - Vid. Av. 106, 30 Dezembro '1843.
infra. Declarou-se que a nem uma que
houver {iodado lempo se abone a re pecliva
pralificação sem ler feilo nnvo contraclo por
igual tempo. Av. 336, 1 Dezembro 18á1.
- Vid. Av. 15 Ferercú'o 18lt7, in{ra. Suas
sentenças de morle quando se executão,
- Vid. Morte. e Av. 17 Fevereiro 1862.
.... indas á côrte como serão pagas de eus
vencimenlos. - Vid. PagadOl'Ías. Av. 26
Março 18!l2; e em geral ve7·b. cito Dec, R,·g.
:378, 14 Agosto 1844, art. 8,22,23, 24, 27,
28, 32, 33, 36. Tendo fallecido deixando
soldo ou parte deHe em oulra pro\·incia.
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como se procederá no paO'amcnto a herdei
ros, e como a esles se passaráó cet,tidões dos
as. enlamenlos.- Vid. JIerdeiros. Circo 89,
3 Ago.to 1862elc. Não podem deixar na pro
vincia donde marcharem soldo ou parle
deHe. - Vid. Desconto. Circo 106, 9 Selem
bro 1842. Dec. Instr. 2G3,10Janeir018~3,

m'l. 15. Da armada que acabem seu tempo
no semeslre seguinle dcve em relação o en
carregado d quartel·general da marinha
communicar ti secrelaria respectiva no se
mcslre aotel'ior. e como.~Vid. Armada.
Av. 18 Novembro 18~2. Do exercilo excusas
do serviço (IUC titulo receberáõ.:-Vid. COl·
pos, Circo I. 26, 19 N.<JVêmbro 1862 etc.
Vid. Av. 13 JoneÍ1'o 1848, il1{ra. Da guarda
nacional como serão abonadas de venci
mentos. - Vid. Guarda nacional. Dcc. Instr,
263, 10 Janeiro 18!'3, m·t. 29. A 's mulheres,
(tlhos, filhas ecriadas dellas se não abona et ape.
-f7id. Etape. Dec. 263, cito art. 45. Es
tando embarcadas não podem á etape accu
71111lO1' ·comedorias. Dcc. 263, cito al't. 47.
Como se przssa1-áõ titulos de divida, e guias, e
cert'idões ás e,vcusas ou com baixa e passagem.
-Vid. Dividas. Dec. II1St7·. 263, cito art.
60 elc. J Glt elc. 67 etc. - Pagad01·ias. Dec.
Ueg. 378 1h Agosto 1846, art'. 36. Esta
beleccu-se melhodo de pag~r as reformadas
resídentes na côrle e provincia do Rio de
Janeiro. Av. 24. 0 17 Maio 1843. A's mu
lheres Jas praças de pret não paga o eSlado
passagem em barca de vapor. Av. 15 Julho
181.3. (JOI'n. 195.).De;ertores como se con'
templão com a consignação de fardamenlo
e elape. Av. 5 Ago'lo 1863. (Jom. 2!J4.)
De pl'et do e:cercito e armada: seus vencimentos
não {o/·ão sClbjeitos ao imposto extra07'dinan·0.
Lei 317, 21. Outubro 1843, a,.t. 23, S2.
Da armada quando condemnadas no fôro
civil li penas lemporarias. como com ellas
se proceda. Av. 106, 30 Dezembro 18!J3.
Do exercito malriculadas na escola mililar
como devem junlar o tempo de serviço.
Cons. 22. 09 "Iarço 1 H. Av. 3 Ab,i118h5.
(Jom. SlIppl. 128.) Remetlidas para qual
quer ponto do imperio devem ser acom
panhadas das respeclivas guias. Circo 21
Março 18'.ú (JOnt. 81); excito pelo Av.
23 Outubro i8H. (Jorn. 302.) Mandou.se
que a todas as embarcadas em navios de
guerra se fornecessem lodos os veocimen-
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to que lhes pcrleDceSSrD1, dehilando·se á
reparti,:~o da guerra. Av. 8 ,lulbo 18LJli.
(Jm· n. 201.) Declaroll-se que sem ordem da
reparlição da marinha sô se pagaria pas
~a<Tem nos paquetes de vapor das praçns ele.
qL~e elas provincins viessem remeLlidas para
a côrte. AI'. 5 Oulubro 18LJá. (J01·n.278.)
Volunlarins e engajadas do exerci Lo que
"encerem gratificnções, quando recolbidas
ao asylo eonLinuão a percebê-Ias. - Vid.
.4..1)'10. Presidentes de província qnnodll en·
"iarem relações das inspeccionarias e inca
pazps de serviço devem acompnnha-li'ls ela
d clarnç-ão do tempo de praça que tiverl\!ll.
Circo 21, Jaoeiro 1845 (Jom. Slippl. 51).
Que servirem de enfermeiros qne vencimen
loS tcr1in.-Vid. llospitaes. Av. 3 Fevel'l:'!iro
1845. Dos corpos de nrlilharia do exercito·
licenciadas para frequentarem a escola mi
!'lar nflO Dcão dispensadas dos exercicios
pratico_o Av. li Março 18!!5. (Jorn. Suppl.
97.) Quarenta ou mais devem tcr os desta
camentCls para que os seus cammandanles
percebão a gralificaçflo do art. 35. Dec.
263. Circo 39, 7 Maio 1846. Prol'. 50, 30
Maio 18116. Sua ret·accinação.-Vid. lnsl'i
tuto vaccinico. Dec. R"g. 664, 17 A "oslo
1846, m·l. 25. Do exel'cito, armada e {01'ça
/lOficial paga e mm'in!lei7'os de g[UT1'a níio são
Lllcluidos na lista geral de to/rmtrs.- rido
Eleições. Lei 387,19 Agosto 18~16, al·t. 1. "
§ 6; expJ. por Av. 1. Fever iro '1868. \1'.

4ô, 20 Março 18118. De mari.nhagem são
cons1derados os moços do rogo das barcas
ele vapor. Ord. 98, :28 Selemuro 1.8li6. Rp
'Inerimenlo das dos diversos corpos da ar
mada deyeriJ o l}uartpl.~enpra.l fazer snllir
com certidão dos seus assentamenlo~. Ord.
11,°32,22 Oulubro 18/16. (G'IZ. O/r LJô, vol.
1.) Soldados que tem perdido lempo de sei',
\ iço por senlenças a n Leriores á. Res. 31 Ou
lubro 1846 estiio cOUljwehendldos nesta, e
porque. Av. 11 Fevereiro 1867. (Gaz. cito
:U9.) Declaron-se não p~der-se conceder
baixa a um soldado enf1iapelo. nall1l'al de
França, e perdorrdo de crime, por não uavt'r
coneluido lempo.-Vicl. Baixa. Av, lã Fe
vereiro 1847. Ch,unadas Soldados pm·tictt
lm'es.-Y1d. Cadetes 3.°'; e Circo 1ãl, I,
Outubro 1850. De corpo fixo de cerla pro
vincia que ncabassem o tempo como se
mandou despedir. Av. 1. Março i8!!7. (Gaz.
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cito 152.) Titulas de dividas ás excusas como
se mandou pa~sar. - Vid. C01·POS. eirc. 5
Março 18'.7. Condemnadas a lraualhos pn·
blieos tendo exclu. ão não são arldidas.
Vir!. Corpos. Av. 1.0 Novembro 18á7. A'
cnsla do E lado são transportada!', e como
ns mulheres e filhos das praça~ de prel qne
em serviço segnirem de nmas para oul.ras
provincias. Circo i76, 14 Dezembro 1847.
Nos ajustamenlos de conlas as dividas d(~

farJamenlos como deveráõ ser c1nssificad1!!
pelas thesou rarias confurme o AIv. 29 Març"
1810. - Vid, Diridas. Av. 1.3 ,L1npiro 18LJ8.
-Vid. Av. 31 Agoslo 18á8. (Diar. 281
de 1853); Av. 23 Selembro 18,.8 elc.
Av. 30 Agosto 1850. (Dia?". 850á.) Av. 27
Ago to 1851. (Dim" 8793.) Circo 109, 25
Abl-il 1853, infra. De linha só devem des·
tacar p'lra [óra das capitncs na falta absoluta
de policiaes. Circo 16 Março i8"8. (Guz.Orr. 63, vol. 3.) Contas dos fardamentos
devidos á;;, que obtiveriio l>aixa como ~erão

feitas, Circo 1 Setembro 18~8. (COI', 11el·c.
259.) Inspecç1io das praças enfermas no
hospital mililar da côrte como pa;;sou a ser
feila revogo o Av. 15 Fe"ereiro 18LJ5.-Vid.
Hospitaes. Av. 19 Dezembro 1848. Excilou
se a observancia do Av. 13 [\1arço 1812 para
qne seus reqnerimenlos sejão enviad,)s
promplamenle com a respectiva illformação
dos chefes. Ord. do dia n.· 106, 16 Auril
18.&9. (Dior. 8073.) Com passagem nos pa
queles de vapor, sendo á requisição do quar
tel-geoeraltem comedol'ia~. Av. 22 Novem
bro 18.&9. (Dim'. 8279.) Av. 27 Novembro
1849. (Dia?" 8281.)-Vid. Av. 1UO, 29
Outubro 1850, infra. Ordenllu-se que pelas
lbesourarias e pap;adorias se não abonasse
consignação para túdamento ás praças au
sentes em destacamenlo fóra da parada do
corpo, mas pelo a que e1>tivel'em addidas.
Av. 252, 1 Dezembro 18M>' Av. 3 Maio
185li. (Diar. 123 ) Colonos mililm·es. -!/id.
Dec. Reg, 662, 22 Dezemb,'o 1869, m·t. 5 a
8, 1'l, 13, 15, 16, 19, 22, 21.. Av. 29 Ja
neiro 1.850. Dec. Reg. 729,9 'Yove7l1bro 1850,
ar/. 2. 3, 5 a 12, 14,22. Av. 10 Março 1851.
(Di01" 8650.) Declnrou-se de que fabrica
se.ria o algodão para as camisas dellas. Circo
10 Abril 1850. Do do exc1'cÚO e anilada li
vel'áo consignação para se lhes pogO?' o que se
,,[SS devesse de exel'ctcíos findos. Lei 555, 15
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Junho 1850. m·t. 11, § 6; re,·og. pela Lei
586,6 Setembro 1851, arl. 18.- Vid. 2 Av.
30 Abl'il 1851, illfl·a. Do exercito não ser
vem deslacadas nem por qualquer oulro
titulo em corpos poJicii:lcs, nem para elles
terno IHISS;'gPI1l sem ardeu} do governo. Av.
31 Julho 1850. (DiLl1'. 8484.) Cilc. 107,
31 Agosto 1850. Determinou-se fossem im
mediatamente liquidadas as tli\idas de exer
cicios findos das q ue tiverem baixa, para
pagamento. Circo 108. 31 Agusto 1850.
QU'l deserlarem perdem direito a todo o
voncimenlo de fardamento antes da desercão
conforme u Dec. 29 Marco 1810. Provo '1[J
Seti!mbro 1850. Do exer~ito e armada etc.
e gunes süo excepluad"" elo alistamento da
guarda naciunal. - 'i id, Gllan/os cle, Lei
602, 19 Setembro 1850, m·t. 10, § /,. Dec.
722, 25 OutabTo 1850, 01·i. 17, § 1.. ~ã(l é
admissivel aos corpos usar de bandeiras
obtidas com economias forçadas das praças.
Circ, 143, 30 Setembro 1850. Declarou-se
applicavel ás de pedeslres o Dec, PJ. 11 De
zembro 1815. Av. 4 Outubru 1850. (Dim'.
8535.) nlandou-se ubservar insLrncções 11,1I-a
execnçfio uo conlraclo com li cOlJ1panLia
de paquetes de \apor sobre comedoria' e
passagem das rio exrrcilo. Av. Inslr. 190,
29 Oulubr0185Q.--'i'id. Dec. í67,10 Mal'ço
1851. Cond. 13." De presidilJs militares.
Vid. Prrsidios. Dec. Reg. 750, 2 Janeiro
1851,07'1. lt, § 5, Y; 6 a 1h, 16,17,19 a
22, 30, 36, 37, 38, § 2 ; 39. 52, 53, 57 a 61,
63. 67, 68. Para Laixa ndmiUiu-se subs·
tilllição por soldado Jo metmo corpo, Av.
9 Janeiro 1851 (Dia,.. 8607); outro por
Av. 28 Janeiro 1 '51. (Dia/'. 8621.) - Vid.
At,. 237, infl'o. A respeilo das CJue tendo
preencbido o seu tempo pedirem baixa

. mnndul1-se proceder conforme os Av. 1 Abril
e 5 .Julbo 1S~8. Av. 9 Janpiro 1851. (Dim'.
cit..) A". 22 Malço 18~1, (Dia/'. 8660.) De
rão·se lllstrucçõ('s pelas qUBes se regulasscm
os <Jiliciaes cngelllll'iros na l.Dedição das
terras que, e di,trihuirem ás praças engn
jadas p<lr<l II excl cito .•\ v. luslr. 110', 18
Mnrço 18õ1. DeclilrlllHe como se proce
deria nn liquidaçf,o e pagamento das dividas
-<'-~rcicios findos das prncas de pret da'para' .

me t ;J conforme o art. 15 Lei 6 Setembro
. "~'J( pelo Av. 26 Fevereiro. Av. 30 Abril
1851. (Dial'. 8689.) Av. 3 Maio 18~1. (D·iar.
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8707.) Como as do exercito. Av. da mesma
data. (DifI,1·. cit.) Prohibi1'ão suas contri-

\ bllições "oluntarias para as musicas. Circo
31 Maiu 1851. (Dim·. 8723.) Regul<..u.se a
fórma dos pedidos de fardamenlo, arma
mento, equipamento etc. para ellns. Circo
177, 4 Junho 1851. Se garanlio pôr á dis
posição de companhia ele mineraçt1o, e para
que .fim.- Vid. Dee. 794, 7 Junho 1851.
Cond. 3." Ordenou-se que nas relações de
mostra se mencione o dia da entrada e
sabida dellas seja por que motivo fôr. Av.
19 Agosto 1851 (Dia1'. 8786); quem tentar
.5eduzir que1' de iinha ou ou/ms em caso de
gllcn'a extc1'na e aOllde como será plmido. Lei
631,18 Setemb?-o 1851, arl. 1, n.O 2,3; quem
as a/uca1'II.O 4: § 1, em tempo depI.Lz: S2; como
quem a dias comp1"Ur a1'1llamento, equipamento
Ott munição de glte1Ta, § 4; e como j /Ligado,
S 5, 6, 7. Probibirão-se graduações a
!Jraça8, e fJxárão-se as competentes ás d()
estado menor dos corpos. Cir·c. 30 Setembro
1851. (Diur. 8819.) As que acabarem seu
tempo podem ser admilLidas a subslituir
qUiwsquer individuas quepretendão isentar
se da pr~lça, uma vez que tenbão boa con
ducta. Circo ~37. 3 Outubro 1851. Circo
10 dito. (Dim". 8827.) Casadas e com filL()s
não se devcm l'emelter das pruvincias para
a côrle. Circo 279, 29 Novembro 1851.
Mandou-se continuar a pagar ás reformadas
os 'l"encimentos independenLe d~ apresen
tação de provisão, e porque, e como. Av. 2&
Março 1852. (lJiar. 895.&.) De pret e outras.
e quaes só podem usar das peças de farda
menlo que lhes fôrem dislrihuidas pelos
seus corpos ou arsenaes. Av. 200.2.& Agosto
1852. Provo .& Setembro 1852. (Diar. 9160.)
Quando sahirem das provincias com licença
devem vir munidas de documento indicando
por quem concedida, prazo, qualidade e
quando começou. Circo 2h Setembro 1852.
(,,Diar. 91=30.) As que do corpo municipal da
côrle passarem para os do exerci Lo accres-

• centão o tempo de serviço ao que tiverem.
Av. 23 Outubro 1852. (Diar. 0129.) Lice/l
ças ou passagem ás dos lIat'ios das estações
nm'aes não podem os p,'esidentes de p1'ot'illCÚI
conceder. DfC. 1061, 3 Novembro 1852, art.
11. Ordenou·se que nos mappas mensaes se
declare a que corpos pertencem as addidas.
Circo 21 Janeiro 1.853. (Diar. 27.) A' de

25
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pret os presidentes s6 podem conceder
licença registrada, e por tres mezes, salvo
por molestia. Circo 29. 0 28 Janeiro 1853.
Estabelecêl'ão-se 1'egras sobre sellS vencimentos;
e condição em que ficão em diversas cirCllms
tancias, como allsencia, deserção; sentença, mo
lestia, licença. Dec. 1112, 31 Janeú'o 1853.
Relações nominaes das 'p1'aças de companhias
em que prazo enviaráõ os commandantes dos
corpos aos das m'mas, e como organisadas.
Dec. 1127,26 Fevereiro 1853, arf. 8; e pe
didos de fardamento, art. 10.-rid. art. 12.
Chefe do Qlw1·tel-mesl1·e genm'al como fiscalisa
a execução do Dec. 29 Março 1810 e disposi
ções que o modificá1'ão a respeito da maneira
de conlal,·lhes o vencimento de fa1'damento,
m·t. 16, 11 4. Em que rubrica do orçamento
devem ser incluidas as reformadas. Ord. 73,
10 Marco 1853. Reformadas do exercito ou
armad; não pagão direitos de 5 por cento.
Ord. 97, 13 Abril 1853. Em declaração ao
Av. Circo 19 Novembro 18á2, mandou-se
que ás que tiverem baixa e ás que passarem
de uns para outros corpos se passem em se
parado titulas de divida para requererem o
que se lhes dever. Circo 109, 25 Abri! 1853.
- Vid. Ci1'c. 29 Outubro 1853, infra. Circo
30 dito. (Dim·. 130.) Que substiluirem \'olun
tario não lem direito á gratificação deste.
Av. 125, 23 Maio 1853. 11mpliou-se o S
13, arl. 20. Reg. 8 Maio 1843, de,clarando
se que os ~oroneis podem mandar proceder
criminalmente a respeilo de qualquer falta
commellida por praça do seu corpo e por
isso a conselhos de guerra e investigação.
Av. 155, 5 Julho 1853. Provo 23 Julho 1853.
(Dia,.. 290.) Da armada c -corpos de ma
rinha que estiverem no hospital e tiverem
de soIfrcr inspecção são, e como l'emellidas
ao quartel-general. Av. 19 Julho 1853.
(Diar. ~1 O.) Veteranos que se contractarem
para continuar a senil' que vanlagem terão.
Âv. 174, 1 Agosto 1853. Em Pernambuco
manelou se, e porque abonar cerLa quantia
para despezas de enterro de cada uma. Av.
19 AgosLo 1853 (Dim'. ;231); idem para Ala
gôas, AI'. 3 Setembro 1853. (Dim'. Sllppl.
253.) Ampliárão-se ás do exercito as dispo
sicões das Provo 10 Abril 1843 e 23 Ou
lubro 1849 relativas a providencias para
facilitar os conselhos de disciplina etc. Provo
10 Setembro 1853, (D'iar. 290.) Declm'oll-se
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que o m·t. 16. Lei 586, 6 Setemb,'o 1850,
compl'ehende os titlLlo3, /wm'as e dislinr:ções
concedidas ás p1'aças de pret etc. do exercito,
armada e glla1'da nacional em destacamento,
em 1'ellluneração de sen;iços mil-ita1'es. Lei 719,
28 Selembro 1853, art. 22. (Diar. 279.)
Regulou-se o combustivel a bordo dos na
vios da armada conforme o numero das
praças destacadas, ou do exercito, recrutas
de paHagem, presos ou quaesquer outras,
e como. AV. e Tab. 213, 29 Selembro 1853.
Quaes deverião ter nos seus assentamento,
averbação da medalha da campanha do Uru
guay e Paraná declarou-se. Av. 22 Outubro
1853. (Diar. 293.) Sentenciadas que dia ria
perceberáõ conforme o Dec. 421, 26 Junho
18.45. Av. 28 Outubro 1853. (Diar. 300.)
Av. 14 Dezembro 1853. (Dia1'. 353.) Ex
citou-se observancia das Circo 24 Maio e
H Março 1847, para não conlinuar o abuso
de se passarem certidões de baixa incluindo
declaracões de dividas de soldos e farda
mentos: Circo 29 Outubro 1853. (Dim'. 300.)
Mandou-se nas inspecções de corpos exami
nar se tiverão vencimentos para praças que
não exislão ou estejão [ó1'a do serviço dos
mesmos. Circo da mesma dala. (Dia1'. 300,)
A uma de companhia fixa, reformatla se
mandou pagar soldo por inteiro pela tabella.
actual. Av. 1. Março 1854 (Dia?'. 9l1). Re
gulou-se como se faria desembarque dellas
dos navios da armada, obviando-se despeza
motivada pela demora, e como. Circo 12
Julho 1854. (Dim·. 269.) Engajamento de
praças para escaleI' da delegacia de policia
de Angra dos Reis. Av. 12 Agosto 185.1.
(Dim·. 260,) Soldados particulares si podem
ser os filhos dos fficiaes subalternos do
exercito servindo por nomeação do governo
como chefes de estado maior ou maiores
na guarda nacional. Av, 18 Outubro
18M. (Diar. 292.) Mandou-se observar
disposições relalivas a recrutamento, soldo,
gralificações, reforma, tempo de serviço,
licenças, deserções, e alislamen to das pra
ças de impel'iaes marinheiros. Dec. 1.465,
25 Oulubro IBM (Dim'. 300), para cuj a
execução Av. 28 dilo. (Dia1'. 306.) Augmen
tárão- sc os soldos e derão-se, ~u...oulras
providencias ás praças de m < 1;lo e armacla
1466,25 dito (Di01'. 301); }J~.D.IIPQ1· o que se
cução. Av. 28 dito. (Dicl1'. 306) De CerLOS-
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e determinados corpos especialmente.
Vid. As denominações.

PRAÇAS de mercado.·- Vid. Camaras municipaes.
Provo 2.· 6 Dezembro 1817. Lei 1 Oatllbr'o
1828, art. 66, § 10. Res. 2 Agosto 1831.
Reso 6/', 9 Outubro 1835. Ord. 25 Outubro
1842. Na côrte por occasião da febre ama
re11a como se mandou fossem examinadas
por com missões medicas. Av. Provo i/, Fe
vereiro 1850, § 28. Av. Reg. [, Março 1850,
art. 15. Foi acamara autorisada para alugar
em hasta publica as hancas e casas da praça
de mercado. Av. 2 Setembro 1850. Pro
hibio-se que os loca ta rios ou arrendatarios
as traspassem a outrem em tempo algum.
Porto 18ft, 25 Outubro 1850. Approvou-se
deliberação de mandar a camara segurar o
edificio da praça em qualquer das campa·
nhias de fogo. Av. 133, 11 Abril 1851. 
Vid, Ban'acas.

PRAÇAS publicas. - Vid. Gamaras 11!untClpaes.
Provo 16 Novembro 1818. Dec. 10 Setembro
1817 eLe. Lei 1 Outubro 1828, art. 66, § 1.
Av. 16 Novembro 1830. L i 2.&." 12 Agosto
1833. ar!. 3. Res, 99, 28 Abril 18/,0. Av.
23 Agosto 1,849. Desapl'opriação. Res. 353,
12 Julho 1845, aI'/' 1, § 2; 11, § 1 etc.
Bal'l'acas. Av. 1.0 30 Junho 1828. Res. 9.°
25 Junho 183.&. Nas da côrte por occasião
da febre amarella ol'denárão-se grandes fo
gueiras e limpeza. Av. Provo J, Fevereiro
1850, 1.9. Av. Reg. 4 Março 1850, art.
17. Espaço reservado para ellas nas colonias
militares de Pernambuco e Abgôas. - Vid.
Dec. Reg. 729, 9 Novembro 1850, ar't. .&.
Na côrte durante a estação calmosa man
dou-se pela inspecção das obras publicas
que se regassem. Av. 6.° 10 Janeiro 1851.
Av. 10 dito. (Dia,'. 8595.) Recommendou-se
a observancia das posturas e providencias
relativas ao seu asseio; e a adpção de quaes
quer outras tendentes a melhorar tal ser
viço. Port. 7.· 10 Janeiro 1851. Farão
isentas de siza esello as compras que fizerem
as provincias, camaras municipaes ou quaes
quer _'lutoridades de terrenos ou predios
para ?\. dura, alargamento ou prolonga
mentl "'d~nas. Lei 719, 28 Selembro 1853,
art. 21.. (D im·. 279.) Frentes para ellas

devem ter os lotes de terras devolutas que
se dividão, destinadas á fundação de povoa
ções. Dec. Reg. 1318, 30 Janeiro 1854.
art. 78. (Diar. 56.)

PRAÇAS para arrematações, em execnções fiscaes
ou outras.- Vid. Execuções e lnstr. 3i Ja
neiro 1851. art. 18, 28. (Diar·. 8639.) Ord.
15.· 16 Janeiro 1862. Ord. 107, 17 Abra
1852. Em leilões mercantis. - Vid. Dec.
Reg. 858, 10 Novembr'o 1851, art. 26.

PRAlAS.-Vid. Prayas.

PRANCHA (fretamento á)-Vid. Cad. Com. ar't.
566, 602.

PRATA. Suas companhias de mineração.-Vid.
Companhia. Av. 1. Outubro 1811. Dec. 1.5
Setembro 1836. - Mineração. Av. 5 Julho
1811 ele. Dec. 16 Setembro 1.824. Dec.
Cond. 3 Marco 1826. Dec. Estat. 6 Maio
1825. Av. 21' Setembro 18.&8. Dec. Cond.
893, 27 Dezembro 1851. - Vid. mais Lei
719, 28 Setcmbr'o 1853, O1't. 1.6. (Diar.279.)
Em obras ordenou-se pagasse direitos de
importação. - Vid. ALfandegas. Provo 1." 13
Abril 1812. Res. lJ.· 30 Setembro 1831
Ord. 30 Junho 1836. Impo1'tação. Res. 10
Setembro 1830 etc. Reg. 22 Junho 1836.
art. 91, ~ 2. Av. 15.° 16 Janeiro 18/,9.
Expediente. Reg. cito art. 98, § 1; 252, 3i8.
-1Jr/oeda. Dec. Reg. 633, 28 Agosto 18lt9
etc. Caixa para sua compra.-Vid. Banco.
Dec. .& Julho 1818. Seu contraste. - Vida
Contraste. Dec. 17 Outubro 1820; em moe
da.-Vid. Moeda. Em barra ou pinha apri
sionada por corsarios brasileiros foi isenta
de direitos.-Vid. Dir'eitos. Alv. Reg. 30
Dezembro 1822. Cap. 2, art. 7. Em sua
compra teve o governo a preferencia.-Vid.
Compr'a. Alv. cito art. 8. Seu deposito.-Vid.
Banco. Res. 8." 4 Dezembro 1827.-Cont1'a
handos. Res. 2." 28 Janeiro 1828.-Deposito.
Reg. 22 Junho 1836, art. 2116 etc. Av. 60, {)
Março 1849 etc. - Vid. mais Av. 16 Novem
b1-o 1850. Av. 263, 30 Outubro 1851. Em
barras foi permitlido que entrasse na receita
e despeza das estações publicas. Lei· 59, S
Outubro 1833, art. 1. Em bana ou pinha

25'



( 196 )

PRATICAGEM

qne direitos paga de exportação.-Vid. Ex
portação. Reg. 30 Maio 1836, art. 94, 188.
PraIa pertencente a espolio de defunlos e
ausentes. - Vid. Bens de defuntos elc. Ol'd.
98,12 Setembro 18!t5. Av. 18 Junho 1847.
Dec. 561, 18 Novembro 18lt8. art. 1. Mar·
cou-se a taxa do loque e ensaio da prata.
Dec. Tax. 629, 5 Agosto 18lt9. D~c. Tab.
ííO. 27 Março 1851. Dec. Tab. 1.222. 26
Agusto 1853. (Dial'. Sllppl. 2.&9.) Prata, em
maleria de seguros nào se comprehende na
expressão fazendas. Cod. Com. arl. 672. Que
se achar a bordo de navio conlribue para a
composição das avarias grossas, e como.
Cod. cito art. 787 , 788. Prata serve para
segurar o juizo nas execuções commerciaes.
Dec. í37, 25 Novembro 1850, art. 576. An
lorisou·se, e como o governo para reduzir a .
moeda a que estivesse nos cofres dos de
positas publicas por mais de cinco :lOnos.
Lei 628, 17 Setembro 1851, art. 11, § 16.
Concedeu-se privile~io para lavrar minas
de prata e cobre em S. Pedro e Sanla Catha·
rina, Dec. e Cond. 890, 27 Dezembro 1851.
Como se escriptllra a que do thesouro se
remelte á casa da moeda para ser amoe
dada. Av. 167, 1. Julho 1852; para coja
execução, Reg. 14 Janeil'o 1854 (Dim'. 17).
Que passou da extlncla Ihesoural'ia do Rio
de Janeiro, e qual para o lhesouro como se
mandoll e-cripturar. Av. 4. Janeiro 1854.
(DiaT. 18.)

PRATICA geralmente observada no commercio
nos casos da mesma natureza quando, e
como servirá para regular a interpretação
das clansulas de conh'aclos. Cad. Com. art.
131, § 4. Quando se entende que os con
tract,lDles a ella se referiráõ, qnanto á exe
cução dos contract05, al'l. 133. Pratica
mercanlil regula os sala rios ou commissões
DO manrlato mercantil, art. 154. Os tribu
naes de commercio devem, e como conhe
cer as pralicas e usos commerciaes admit
tidos nas pl'aças, portos e mais lagares de
commel'cio do seu districlo. Dec. 738, 25
Novembro 1850, art. 2lJ. Pralicas commer
ciaes que caracteres elevem ler para serem
ac!millidas. Dec. cito art. 25.

PRATICAGEM praticas: piloto,'> praticos.-Vid.
Pilotagem. Dec. 12 Junh,) 1808 elc. (a Res.

PR~TICAGEM

2J, 011 tubro 1832, foi revogada pela Lei
317, 2l Onlnbro 1863, art. .&1.) Praticas
em Prrnambuco a que exame se mondou
fossem subjeitos. Ord. 1 t Março 1809. (Cott.
Nab.) Creaç80 de estahelecimenlos de pra
ticagem e pilotagem.-·Vid. PílotagPrlt. Res.
363, J, Setembro 18lt5. Pralicagem das
costas c barras foi enlregue ás capitanias
dos portos. - Vid. Portos. Res. 358, 1á
Agoslo 18~5. executado pelo Dec. Reg. 447,
19 Maio 1846, art. 6, § 3; 7,91 a93.
Sobre vexame que cansava ao commercio a
pralicagem no Rio Grande do Sul provi
denciou-se. Av. 133, in fino 10 Dezembro
18115 e Inslr. da mesma data annex. § 7.
~la ndou ·se pôr em execuç80 provisoriamen le
o Reg. para prfllicagem da l1:1r1'a ua dila
provincia. Av. Reg. 36, 30 Abril 18M.
Declarou-se ser subjeito a novos direitos o
vencimento de um da costa do Maranhão.
Av. 30 Outubro 1846. (Gaz. O(f. 60, vol. 1.)
Pratico de barra que fôr escrivão do juiz de
paz em eleições sendo chamado para "lguma
embarcacão elererá ir.-Vid. A!', 4. 0 9 Ja
neÍl'o 18h9, § 2. Despezas com as do Rio
Grande por ({uem, e como serião pagas.
Vid. Av. lustro 83. 30 li/arço 18M), m't. 1.8.
Navios nacionaes ou estrangeiros que deHes
necessitarem de que signaes lIsaráõ; e quaes
os mesmos pralicos quando fôrem procnrar
aquellas. Av. 18.Janeiro 1850; qnaodo as de
vão tomar os capitães de navio. - ido Pilota·
gem, Cad. Com. al't. 507. Mandou-se provi
soriamente executar regulamento para pra li
cagem da pl'ol'incia do Pará. Av. Heg. 51, 10
Fevereiro 1852. Praticas se obrigono gover
no a nomear para as barras dos portos privi
legiados á companhia de na\'egaçno a vapor
entre a cidade da Bahia e Maceyó e Cara
vellas. Dec. i038, 30 Agosto 1852. Conel.
14. a Idem á de navegação entre o parlo do
Rio de Janeiro e Caravellas tocanelo em S.
Malheus etc. Dec. 1065, 13 Novembro
18:;2. Conces. 8. n; ido li de navegação entre
a cidade do Recife a Macey6 e Fortaleza.
Dec. 1113,31 Janeiro 1853. Conces. 6."
Praticagem da barra e bahia de S. Marcos
no Maranhào leve regu1nmento provisorio.
AV. Reg. 221, 22 Setembro 1852. Pralico
declarou-se poder accuDlular o emprego de
guarda cOlllmandante da vigia á véla da al
fandpga no Pará. Av. i8 Dezembro 1852.
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(Diar. 9195.) Na praLicagem do Pará ele
vou-se o nnmel:o de prali~os e praticantes.
Av. 122. 21. MaiO 1853. A da costa c pl)rLo
de Pernambuco deu-se regulamento. Av.
Reg. 28 Fevereiro 185.&. (Dim·. 87.) Appro
vou-se na Bahia o engnjnmenLo de dous para
acompanharem os navios de guerra em ser
viço. Av. 28 Abril 185ú. (Diar. Suppl. 157.)

PRATICANTES. - Vid. as respectivas l-epal·tições;
praticantes pilotos. - Vil!. Pilotagem. Olf.
13 Selembro 1808.

PRATICOS. - Vid. Praticagem.

PRAYAS: probibio-se aos carpinLeiros e calafates
fabricar 00 concerta r embarcacães nas cal
deira publicils e nas prayas, c'om o que as
sujão e impedem a nave~ação. Edit. 23
Junho 1812. (B. Cam. Extl·. 1.) .~s de
qualquer porto são dependencia da repar
tição da marinha; derão-se varias provi
dencias sobre seus terrenos concedidos por
diversas auLoridades no Rio de Janeiro.
Dec. 13 Julho 1820. Mandou-se regular
pelo Dec. 1.3 Julho 1820 ii concessão de
coo tracção 4iIe armazen e trnpicl1es ons
praia da Gambôa e Sacco do Alferes no Rio
de .Taneiro.-Vid. Mm·inltas. Res. La 3. a 13
Setembro 1820. Praia do peixe ua côrte:
sobre auxilio de sua ~uarda de policia para
arrecadação do dizimo; e desembaraçar a
praia de quaesquer ma teriaes. - Vid. Pes
cado. Res. La 3 Junho 182~. As da côrte
mandou-~c desembnraçe,r das madeiras que
as entulhassem. Res. á Fevereiro 18:!5.
(CoU. Nab.) Porto 2."12 Março dito. (CoU.
cit.) Navios e embarcações e seus carre~a

menios que se perderem e derem acosla nas
praias do Imperio, como se arrecadaráõ.
-Vid. Bens de defuntos etc. Dec. Reg. 160,
'9 Maio 18&2, art. 3, S5. Policia dos portos,
caes, praias e recifes no liltoral incumbe,
e como ás capiLanias dos portos. - Vid.
P07·toS. Dec. Reg. á47, iÇ) Maio 18&6. art.
9 a 16. Por occasião da febre amarella nas
da côrte se mandou fazergrao<les fogueiras.
Av. Provido 14. Fevereiro 1850, § 19 j e
nellas não fazer despejos, § 21; e limpa-las
de deslroços animaes e vegeLaes e de im
muodicias, § 23; roboradas pelo Av. Reg. ú

Março 1850, art. 17. Fazendas que nellas SI)

salvarem quando não de,em frele.-I'id.
Cod. Com. m·t. 623. Fazendas neHas nroll
fragadas ninguern póde 'arrecadar est2n lu
presente o capitão ou quem suas vezes far:a,
sem seu consentimento, art. 731. Declarou
se il cn mara municipal da côrte que não devia
conceder licença par,a se depositarem ou
conservarem madeiras e outros {)bjeclo~ nas
praias e cáes sem acquiescencia do capi li,~

do parlo. - Vid. Portos. Av. 1lt Agosto t850
etc. Recowmeodou-se na côrle observan~i I

de posturas e providencias relativas a _ ti

asseio, e adopção de outras tendenLes ;\
melhorar Lal servico. P\lrL 7. 0 10 Janeil'rJ
1851. Ponle na 'Pnrinha na côrte par ..
companhia de navegação a vapor entre a
IDP-ma côrte e o liLtOl'al do município 01
EsLrella, e da esLrada de ferro do mf su Ij

liltoral á serrn de Petropolis, permiLtio,-e
construir, e como. Av. e Cond. 28 Setem
bro 1852. (Dia7'- 9120.)

PRAZOS: o justo valol' do rlominio directo de um
prazo é o preço do foro mulliplicndo por
vinLe, ajnnlando-se,lhe tres laudl~mio' cal
cnlado pelo valor do dominio uliJ. Pro\.
Con . Faz. 10 Março 1813. (8. Ca'·n. Extl".
2.) Sua naLureza. condiçóe e rÓI'ma do con
tracto. - Vid. AfOl"al71eJlto. Res. 30 J ui h
1813 etc. Aforamento em prazos perpetuo
concedeu·se de terras vinculadas. - Vid.
f/inclllo. Dec. 1.0 20 Junho 1820. (CoU.
N ab.) Dec. 2. o 19 Maio 1821 (Coil. cit.); aro
ramentos permittirão-se. e corno. de terras
pertencentes a casas nubre~ adminislrada ..
-Vid. Casas ditas. Res. 2.~ 2 JulIJo 1825;
de bens dos cooselhos.-Vid. Camal'as etc.
Lei 1 Outubro 1828, art. 42.- Vid. Lei
10.0 12 Agosto 1834, ad. 1.. 10, § LJ. Lei
38. 30ulubro 183lí, nr!. 1.2. Av. 29 Março
1830. As licenças que os propriet<lrios de
rem a seus foreiros eLe. para venderem as
heLOfeilorias que sello pa!!araã.-Vid. SrUo.
Ord . .&1, 30 Janeiro 18;;1. ão compele ás
Lbesourarias resolver questões pntre foreiros
de lerras pertencentes a faz ndn nacional.
Av. 42, 30 Janeiro '1851. Prazos ue terras
devoluta não se concedem gl'il tui lamen te
pelos presidentes de provincia dep is da
Lei 601, 18 Selembro '1850. Av. 119, 2!l
Março 1851. Foi o governo alltorisado para
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por meio de yenda ou aforamento perpetuo,
e como, dislribuir oito lotes de mil braças
ele lerras devolutas proximas áscolonias mi
litares de Pernamb?co e Alagãas, dispensada
a Lei 601. Lei 628, 1'J Setembro 1.851, art.
11 , § 5; sobre cuja execução. Av. 10 Feve·
reiro 1852. (Di01'. 891lt.) A' eamara da côrte
ordenou-se vendesse com preferencia aos
emphyLeulas o dominio directo dos prazos
gne lhe IJerlencessem conforme o Alv. 10
Abril 182'1, observando nas avaliacões os
Alv. 23 Fevereiro 1771 e Dec. 7 De;embro

:1.)72, autorisado o governo para fazer efIec
tiva esta disposição applicado o producto
em apolices que ~e unirião ao patrimonio
da camara. Lci 628, 17 Setembro 1851,
art. lt9, sobre cuja execução. Av. 9 Fcve
reiro 185'2. (Di01', 8914.) FÔI'os claudemios
dos terrenos foreiros do extincto convento
de San la Theresa da Bahia, mandou-se
fossem arrecadados pelo seminaria archi
episcopal como rendas de seu patrimonio,
Lei 779, 6 Setembro 1854, art. 20. (DiaT.
259.)- Vid. Af01'G1IlClIto e 1'efe1·idas.-La!t
dcmio.

PRAZOS de oito dias tem as camaras para resolver
sobre eXCUS3 de vereador,-Vid. CamaTas etc.
Lei 1 Outubro 1828, art. 21; para os nego
ciantes matriculados na exlincla junLa do
commercio registarem seus titulas. Cod.
Com. art. 7; para registo dos documentos
exigidos pelo Cod. cit., e quaes, art. 31; dos
p agamen los declarão os corretoresnos assen
tos de operações mercantis, ar\.!l8; em que
elIes devão dar copia do assento da transac
ção ás partes, art. 58; em que os tribunaes
de commercio deverião organisar tabella de
emolumentos dos corretores e interpretes,
art. 6ü; em que o agente de leilão deve en
tregar ao cOÍIJmillenle conta das fazendas
arrematadas, ar!. 72; de inbabiliLação qual
não interrompe o vencimento de salarios de
feilores, guarda-livros e caixeiros, art. 79;
de ajuste entre preponente e preposto não
tendo sido fixado, como se findará o con
tracto, art. 81; de entrega de generos sendo
excedido pelo conductor ou commissario,
quaes serão as consequencias, art. 111; não
tendo sido eSLipulado como se proceda,
art. 112; nas obrigações sendo certo como
se contará, e para que effeitos, aft. 135,

PRAZOS

136; não lendo sido fixado como se proce
derá, art. 137; prazos do uso das praças
quando é o commissario autorisado a coo
ceder, art. 176; os estipulados deve elle
communicar, e como ao commiltente, 3rt.
177 (Dec. Reg. 858, 10 Novembro 1851~

art. 20); no prazo esLipulado deve o ven
dedor enlregar ao comprador a cousa úb
jecto da ve~da etc. mercantil, e sob que
penas, art. 197, 198; qual é permiltido
para reclamar contra liquidação ou par
tilha de sociedade, arl. 3ú8; prazo de ven
cimento da letra a dias ou mezes de vista~

não sendo o aceite datado como se conta.
- Vid. Lef?'as, art. 395; notas pl'omissorias,
escriptos ou crediLos com prazo fixo quando
se considerão letras da terra. Ve1'b. cito
art. !J26; prazos concedidos pelo Cad. Com.
para intentar acção ou protesto ou praticar
aJgum outro acto são fataes e improroga
veis, art. l~H; dentro de qual é obrigado o
capiLão de navio em paiz estrangeiro a apre
sentar-se ao respectivo consul, art. 511.; da
carga do navio e o das estadias e sobr'es
tadias sendo vencido sem aquella verificar
se, que dir'eitos importa ao capitão, art, 591,
592; quando só parte da carga seja embar
cada, art. 593; para fretamento de navio
pelo capitão para passar a carga da embar
cação que não admilla concerto, art. 614.
Dentro de qual se devão visitar e examinar
fazendas e damnos em fazendas a respeito
das quaes haja presumpção de lerem sido
damnificadas, roubadas ou diminuídas, arte
618. Em qual se presume perdido o navio
segurado, e para queelfeitos.-Vid. Perdas.
Cad. Com. art. 720 etc. Dentro de qual
deve o capitão de navio arribado apresen
se á autoridade para lhe tomar o protesto~

art. 743. Nas fazendas vendidas li prazos
como se estimará o preço para o calculo <Ia
avaria, art. 744. Em quaes são pruhibidos
certos aclos com fallidos, sob peDa de ser-se
complice de quebra fraudulenta, art. 803.
Em guaes se publicará a sentença de abertura
de fallencia, art. 812 (-Vid. Dcc. 738, 2-5
Novcmbro 1.850, Q1,t. 130); <] ual o em que se
chamaráõ os credores do fullido para deli
berarem sobre concordata. art. 842; qual
o para a commissão de verificação dos cre
ditas, livros e papeis do fallido, apresentar
parecer, art. 845. 846. Para prova dos em
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hargos de credores dissidenles na con
cessão de concordata, arl. 851. Dentro de
qual convocará o juiz com missaria os cre
dores para o contracto dIJ união, art. 855.
(-Vid. Dec. 738, cito al't. 139.) Em qual
serão entregues aos respectivos administra
dores, e para que fim os ti1ulos dos cre
dores de faBidos, art. 859 - (Vid. Dec.
738, cito m·t. 158, 1.(1); qual o em que
aquel1es apresenlaráõ ao juiz coromissario
conta exacla do eslado da fallencia e das
quantias em caixa, arl. 867. Dentro de qual,
e por que se podera invalidar a quitação
dada ao fallido, art. 871. Em qual serão os
credores e o impetrante ouvidos sobre mo
rataria, art. 900. Qual o maior de mora
tOl'ia, art. 901. Prazos dos editaes de cilação
commercial. Dec. 737,25 Novembro 1.850,
art. 45, § 3; 54; da prova do embargo on
arres10 commercial e acção compelenle elc.,
art. 323, 331, 332, 333, 334, 341. De ex
hibição de livros, escripturação etc. com·
merciaes. Dec. 737, cil. art. 352,353, 355;
no juizo arbilral voluntario ou necessario,
art. 412, H6, 419, 422, !J30, § 1, 3; !t31
a 436, 437, § 3; 438 a Aá1, h45 a 450,
453,455,462, 4Gll, h7lJ, § 1,2,3; nos
embargos de terceiro, art. 597 a 599, 603;
nas preferencias, art. 614 a 616; para oppo
sição de embargos, art. 639, 611h, 645; para
inlerposição etc. das :.Ippellaçães commer
ciaes, art. 648, 649, 65ft a 660, ôô2; nas
revistas, art. 666; nos aggravos, art. 670.
Para entrega de auLos por ad\'ogado, art.
715, 717, 718. Em qual deveráõ os admi
nistradores de bells de fallidos prostar con
tas. Dec. 738, ciL art. 171; na imposição
das multas coU1merciaes dos art. 89, 90.
Cad. Com. Dec. 862, 15 Novembro 1851,
art. k Em que devão os inlerpreles com
merciaes registraI' lilulo e preslar jura
mento. Dec. Reg. 863,17 Novembro 1851,
art. 2. Nas mulLas do art. 463, Jo Cad.
Com. e sua applicnção. Dec. 879, 29 No
vembro 1851, art. 2 a lJ; nos recursos da
applicação de multas aos cllpilães de navios
))elos dos portos, nos casos do art. 512 do
Cad. Com. Dec. 916, 211 Fevereiro 1852,
art. 4, 6 a 11, 13, ilJ. Em oulras materias.
- Vid. As 1'l1speclivas dl1llomina!:õ(Js.

PREBEr'DAS.-Vid. Benl1(ccios.-Se.

PRECATORIAS (cartas). Deprecar devem os chefes
dos corpos as culpas do foro militar no caso
de não lh'as remelterem as jusliças, a quem
compele, 31. Julho 1823. (Repel't. Ceml!.
Mat. e Suppl. Deprecar.) Logo que desertar
algum marinheiro no porto de qualquer
provincia o commandanle do navio depre
ca-Io·ha ao presidente, o qual o fará prenJer
e remetter a bordo do mesmo navio si ali se
achar ou a outro qualquer. Porto 27 Selem
bro 182!1. (Repel't. cito II. h.) Devem os chefes
deprecar os desertores que se acharem com
praça em oulros corpos, no caso de não lh'as
remellerem quando sflo reconhecidos como
laes. 16 Setembro 1829. (Repert. cito n.02.)
Precatol'ias ou quaesquer actos judiciaes do
juizo de orphãos em França.-Vid. Citação.
Av. 2.° 12 Maio 1827. Para pagamento de
indemnisação de valor de presa deve ter
assignatura do juiz. - Vid. IlIdelJtnisação.
Res. 7.· 29 Novembro 1827. Do provedor
da cidade aos juizes commissarios niío ne
cessitavão cumpra-se do ouvido I'. Res. 1.'
10 Dezembro 1.827. (CoU. Nab.) Deprecar
devem as autoridades aos chefes da forca
armada a tropa que lhes fôr necessur'ia. 16
Setembro 1829, e Av. h Outubro 1831,
(Replrrt. Cemh. Mato cito e SuppL. fl.O 2.) - Vid.
A Hxilio. -AulO1·idadcs. Lei 18 Agosto 1831,
art. 11, 109. -Forças. Dec. nego 447, 19
l\laio 1816, art. 0, § 6. Vindas de Portugal
alacando, e como compelencia de consules
brasileiros etc., mandou-se não fossem cum
pridas. - Vid. Consules. Av. 23 Oulubro
1.829. (-Vid. Com). 18 il'Iarço 18111, infi·a.)
Sem dependencia dellas ordenou-se que
todos os officiaes de justiça na côrle sa
tisfizessem as diligencias ordenadas pelos
juizes de paz. - Vid. Juiz de paz. H.v. 12 fe
vereiro 1830. Para prisão de locadol' de
serviços. - Via. Locação. Lei 13 Setembro
1830, art. G. Para pagamento de interessa
dos, herdeiros ou credores pelos dinheiros
provenientes de bens de dtlfuntos e ausentes.
-Vid. Bens dedefimtos ele. Lei 24 Outubro
1832, art. 91. Circo 1ft Dezembro 1835 etc.
Ord. 25 Outubro 1841. Reg. 1GO, 9 Maio
18h2, alto 35. Av. 16 Agosto 18h4. Ord.
117, 31 Agosto 18.&7. Av. 28 Selembro
1847 ele. Ord. 33, 28 Fevereiro 1848. Av.
27 Dezembro 1849. (Diar. 8294.) Av. 8
Abril 1850. (Dim'. 8389.) Av. 1 Março 1852.
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(Dia7" 8932.) Para citação no crime.-Vid.
Citação. Cod. Pruc. art. 81,83. Precalorias
em f;eral que sello pagão.-Vid. Sello.lnstr.
1á Novembro 1833, art. 6. Para levanta
menlo de dinheiros existentes nos cofres de
deposilo no Lhesouro nacionaL-Vid. De
posito. Dec. 9 Dezembro 183l!, arl. 5.-Vid.
Av. 13 Set(771b7"O 1851. (Dia?". 8801.) Das
relações re,isoras para remessa de autos.
- Vid. Reg. 9. o 7 Fevereiro 1838, art. 7.
Portllguezas e brasileiras, exceptuadas as
que versarem sobre malerias criminaes,
como serão cumpridas nos respeclivos
paizes. - Vid. C071s11les. Conv. 18 Mflrço
1841 etc.-Vid. Av. 95, 20 AI)lil 1849.
Dos juizes dos feilos da fazenda avocando
aulos de sua compelencia.-Vid. Juiz dos
(eitos. Ord. 6. 0 12 Janeiro 1842, ar!. 3. Do
juiz de orphãos chamando os herdeiros, suc
cessores de defunlos e ausenles para habi
litação. - Vil!. Bens de de(untos elc. Reg. 160,
9 Maio 18lt2, 31'1.15. Para lcvanlomenlo de
pl'oduclo de bens do evenlo. - f/c7·b. eReg.
cito art. 49. Paré! f'xecllcão de devedores da
fazendo. - Yid. Execl/ç6cs. Ord. 16 Maio
1843. Da f"zenda publica nos correios.
-Vid. Conúo. Ord. '10.° 31 Janeiro 18M.
Sobre precalorio falso apreselllado em Ihe
~ouraria de fazenda-Vid. Falsidade. Ord.
5 Junho 18áf>. Para sahiJas de dinhei
ro , pa peis de credito, peças de ou 1'0,

praLa e diamanles deposilados em cofres
de Ihcs(jlll'ari~s. - Vil!. Deposito. Ord.
131, 1 Dezembro 18115, ar!. 8 a 10 etc.
rre<.:alOl'ias para levalllamenlo de qmlO
lias dos cofres dos orphãos e ausenles
expedem-se ~em exlracção de sentença.
Vid. Ord. 102, 17 Setembro 18.&5. Preca
toria' rogatoria de França para execular-se
no Brasil sentença proferida por tribunal
francez mandou-se cumprir em razão de
rec·iprocidade assegurada. - Vid. Not. U
Abril 12, 18,23 e Av. 23 JunllO 1846. (Gaz.
011: 15, vol. 1.) Precalorias expedidas a
favor da fazenda provincial pagão seBo. Av.
1h8, 6 Oulubro 1847. Precatoria executoria
de juiz dos feitos a juiz de direita approvou
se não haver este cumprido por ser juiz cri
mi nal e não compelir-lhe jurisàicção ciçe1.
Av. 14 Janeiro 18li8. (Gaz. Df!. 12, vol. ~.)

Precalorias da fazenda pr<~vincial não se
remetlem ao governo' que não é canal para
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semelhantes diligencias puramenle judi
ciaes. - Vid. At,. 19 Setemb7'o 18l!8. (Cor.
Mcrc. 262, 2.°) Na liquidação de mulLas
criminaes. - Vid. Multas. Rf'g. 595. 1S
Março 18lt9, art. 7. POI' elIas se podem fazer
diligenciLls dos juizes dos feitos.-Vid. Juiz
dos (eitos. Av. 64,4 Julho 1850. Despez3s
de precaloria do juizo dos feilos para se
quelllro de bens de devedor como se man
dou parrar. - Vid. Av. 5 Setembro 1850.
(Diar. Sh95.) Para citação commercial.
Vid. Dec. 737, 25 l\'Ot'cmb7'o 1850, m·t. 39,
lJú, 50 a 52; para provas em dibção.
Vid. m·t. 131 a 136; para apposição dos
sellos elc. em bens de falI ido. - Vid. Dcc.
738, da mesma data aTI. 1M;. Para penhoras
etc. de devedores e fiadores fiscaes se ex
pedem e quando aos juizes mllnicipaes.
Vid. Juiz dos feitos. lnstr. 31 Janeiro 1851.
art. 19,13, ex»!. por Off. 111 e 16,23 Se
tembro 1852. (niar·. 3.) Ord. 1.43, 28 Abril
1851, art. G, 8,15, ex»!. o arl. 8; por Ord.
21l!, 18 Novembro 1851. Para prisão de
devedores liscaes a quem serão dirigidas.
Av. 6 Agoslo 1851. tDim·. 8768.)- Vid.
Ord. 301, 29 De::e1llbro 1851; e oulro da
mesma dala. (Diar. 8891.) Precalorias 1'0

galorias para embargos ou penhoras em
mercadoria exislenles nas eslações Jiscaes
e a bordo dos navios. Dec. 841., 13 Ou
lubro 1851. art. 1. ele. Deprecarem po
dem os lribunaes de commercio ás al
fandegas esclarecimenlos para o processo
de IúuILa aos adminT.~lradores de lrapiches
alfandegados conforme os art. 89, 90.
Cod. Com. - Vid. .Dec. 862, Novembro
1851, al't. 3. Precalorias de embargo, pe·
nhora e levanlamenlo de dinheiros de au
senles e quaesquer outros como examinaráõ
as conladorias de fazenda e suas secções nas
lhesourarias de fazenda. - Vid. Dec. 870..
22 Novemb7'o 1851, m·t. 15, § 13. Preca
torias da fazenda pelo juiz dlls feitos para
cumprirem-se pelo juiz muuicipal não 'e
necessario lJue esles mandem passar man
dados, baslando o c1l7llpra-se.-Vid. 0ff: 30
Setembro 1852" § 5. (Diar. 6.) Nos processos
de responsnbilidade peranle os juizes de di
reilo as teslemunhas do plenaria podem ser
inquiridas por carLa de inquirição, não assim
as aa formação da culpa. - Vid. Ar. 21 Ja
neiro 1853. (Dt·m·. 22'7.) Providenciou-·se, c
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como para obviar a demora no cumpri
mento das precatOl'ias do juiz dos feitos da
fazenda expedidas da côrte ele. Av. 25 'il

m"iro 1854. (Diw·. 32.)

PRECA .çÃO etc. devem os eonductores de ge
n eros e commissarios de transportes empre
gaI', e sob qlle penas, para obviar perdas ou
avarias nos generoso Cad. Com. art. Oh.

PRECE1)E~ elA qual linha a hrigada real oa ma
rinLa. - Vid. A"tilhm'ia clc. Alv. 13 Maio
180.8, § 15. Os conselheiros de guelTa são
pr cedidos pelos de eslado. Av. 22 Maio
1808. (Repcrt. Cunho !rI ato Precedencian.06.)
De guarda roupa e joias. - id. Assento~

Po L. 17 Fevereiro 1809 lc. Pela dos coro
m <lnuaules dos navios de guerra se mandilU
apre eIllar na inlendencia os livros de soc
COlTOS clc.-Yid. Anilada. Ord. 1. a 2 ~io

1.809 elc. Dos vogaes de junta de justiça cri
mim!. - Vid. Assento. Alv. 15 Novemhro
18j O, § 5. Os officiaes de 1:" linha eJIeclivos
"'raduados ou aggregados precedem aos de
igual gradullção da 2." poslo que este scjão
ue palenltl mais antiga. 11 Março i8i1; e
Provo 4 Julho 1813. (RepC1·l. Cunho ,Mal. Pl'e
cedencia n. O 14.) De vereador.-Vid. Ca
lIIal'as ele. Provo 20 Selembro i813etc. P.rov.
26 Fevereiro 1821. Porto 23 Abril 1823.
Circo H Março 1.829. Do governador de
c<lpilania em procissào de C07-pUS ChrüC
- ViJ. Camaras. Provo 2." 23 Julho lSU.
De cadeles.- Vid. Antiguidade de cadetes.
Provo 24 Setembro 1.81.4. Provo 26 Outubro
1820 elc. Res. 30 Janeiro 1.835.-Ca"lelt.
Circo 1.8 Fevereiro 1.847; de ministros da
casa da supplieação. - Vid. Anliguidade de
lllemb1'O$ ele. Ass. 356, 1lJ Fevereiro 1817.
-Casa da supplicação. Av. 3 Fevereiro lM8~
da imperial gualda de honra.-Vid. Gaordo.
dita. Dec. 1 Dezembro 1.822, § i8,19. No
plano de organisação do Batalhão' do 111l11e
Tad01" veio o parla-bandeira abaixo do sar
gento ajudante e sargento quartel-mestre.
Dec. PI. 18 Janeil'o 1823; mas em oulro
plano nos batalhões de caçadores vjóbio
acima dos sargentos. Dec~ PI. lJ Novemln
1824; acontecendo outro t'anto aos porta
estandartes na tabella do Dec. 28 Mal'~

1825; na qual faILou o porta-bandein. cujo

IV
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soldo foi dec arado pela Porto 5 J3Dei o
1826. (Repert. Cnn/l. 111a t. Prccedenc13 D.

iO); do bispo eapellão-mór.-Vid.·Bis]n'.
Porto 1..' 5 Janeiro 1.825. De ouvidor tlID

junta.-Vid. Junta de fazenda. Pro\'. 27 Ft!
\'el'eiro 1826. Da guarda naciona I em a
rada. - Vid. Guarda dita. Lei 18 Àg
1831., art. 70. Lei 602,19 Setembro 1850.
art. 75 ~ 76. Dos desembargadores das 8

lações.-Vid. Rt:g. 3 Jllnei1'o 1833. arl. ~i
dos lentes da academia mililar. - Vid. ÀEII
dellLia militar Dee. Estatutos 22 Outubro
1833, art. 25. Dos bispos aos presidenles ~
outras quaesquer :mloridades nas suas dio
ceses cessou.-Vid. Lei 38. 3 Outub1'O 1 J 7

ari. t. Entre os guardas ", arinbas e os c~ae

tes e sargenlos prefel'em aquelles. Res.3
Janeiro 1835. (RepeJ't. CU11h. Mat. Pr
dencia, D. o 11.) Dos diversos membros d
corpo diplomatico na coroação do Sen ,Dr

D. Pedro li-Vit!. 11Nllist1'os. Circo .& JWh
1841; nos titulos de conselho, - ido (;011
seUIO. (Cm·ta.)Dec.13h. 26 Fevereiro ".
De supplentes de eleitores, Cl'mo se e 
lará, visto os arts. 4, 5 Dec. 480. ~
lubro 1846. e!1 Lei 387.- 'ido ELeibirs.
Av. 83, 26 Abril 18!7, S26. Quaesp~àer.·õ
exigir os consules do imperio no estrangeir
-Vid. C01l.5U~. Dec. Reg. 520, 11 JUD o
1847, arL 39. Precedencia privilegiada em,
e quando o ccmmissario nos bens do com
miltenle fallido. Cod. Com. art. 189. D' ;
das pertencentes a credores de embarc~ç

voluntariamente vendida como precede iõ
entre si. art. !i-3. Os officiaes graduados"
altenta a disposição do Dec. 20 Junho 17'
e Alv. 2 Janeiro 1807 precedem- e pcl
(latas dos res lectivos decretos. - Vid. PWJ!fJ.
22 A gosto 18M. (D;01·. 8804.) Declarotl
que os condecorados com o titulo do ctm

selho, só gozão da precedencia confor
Alv. 20 Novembro 1786, quando lei p s
terior Dão determinu o conlrario. Av. 270..
14 Novembro 1851. Dos lenles calhedrali
cos e subslitutos oppositores das faculdade.s
demedicina.- ido D(c. Est.1387, 28.4
1854, art. ~9, 60 (Dia1'. 125); dos ca e
dralicos e substitutos das faculdades
Direito. - Vid. D«. Est. 1386 da~
data, 01'1. 2S. 2h. (Dia7·. 131.)- id..h
sentos. Precedencia de outros empregad
- Vid. nos l.og8ns respectivos.
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PRECEDENTES: anteriores ao Cod. Com. relativo
a incoporação de cClmpanhias, declarou-se
não poderem se!' aUendidos. Av. 8 Nove 
tn'o 1851. (Diar. 8811a..)

PRECEPTOR dos juizes municipaes e de par; não.
é o juiz de direito quando os inslroe.-Vid.
Av. 30 Abril i8M..

PMCES p1'O felici partu.- Vid. Pm'to.

PlliÇO de generos.- Víd. Álmotaça1'; dos ge
nel'OS de exportação sobjeilos a dizimo.
Vicio Consulado. Dec. 31 Maio 1825 eLc.; de
cousa ordinario e de afi'eição para satisfação
do damno.-Vid.lndemnísação. Cod. Crim.
art. 25; corrente das mercadorias, seguros
fretes, transportes. fundos publicos e papeis
de credilo como se determina. Cod. Com.
êU't. 53. Pela sua baixa cama é responsavc
o conductor ou commtssano que não en
!:rego.r os gener/}, no prazo estipulado cerro
Cod. cito art. i H; do frete e despezas como
poderáõ fazer-se pagai' os conduclores [1

commissarios de transportes. Cod. cito art.
116; na compra e venda mercanlil, como
.figura.-Vid. Cod. cito (/J·t. 191,193,194.
197, 198; no escambo ou lroca mercantil
uma das cousas se e de preço. - Vid. Coá.
cito lLrt. 221. Seu abatimento na locacão
lnercantíl. - Vid. Locação. Cod. cito ;;rt.
23ft. -Do recambio é mencionado na conta
que acompanhar a letra de recambio.-

ido Letras. Cod. cito arf. ld 6; da compra
do navio não pngo é" e como privilegiado.
-- Vicl. Cod. cito dt·t. [,,7h. Sobre elle recahe

_ a responsabilidade da embarcação judicia 
mente vendida pai'a com todos e quaes
quer credores. Cod. cil. art. á77; qua
será pago aos cal'regadores pelas merca
dorias da carga qu. em casos de neces
sidade. e quaes f} capitão vender duraole a
viagem. Cod. cit;o ui. 515, 516. Do frete
deve a carla parlida '[mnciar, e como. Cod.
Ctt. <lrt. 567, § ô. Da passagem deve o passa
geil'/) quando paguL" por inteiro ou em parte
ainda ljUe não embarque; para embolso
tem o caritão hypolheca, e qual nos etrei
tos da quelle. - Vid. Passageil·os. Cod. cil
3Ft. 629, 630, 32. Pl'eço do risco n~

coulraclo de dinheiro a risco mal'Ílimo
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,
menciona-se no instrumento. Cod. cito art.
634, § 2. Dos objectes segurado~.-Vid.

oá. cito art. 693, 696 a 698. Preco como
se estima para o calculo da avari~ grossa.
C:od. cit. art. 77lJ. 775, 778, .788; da venda
das mercadorias quando, e como fica su
brogado para pagamenlo da avaria grossa.
Cod. cito arl:. 785. Perde com a cousa o juiz
commissario, escrivão, administrador e
4:nrador fiscal que a comprarem á massa
raUiela. Cad. cito art. 863. De divida com
mercial deposita-se para remissão do pe
nhor.-Vid. Penlwl". Dec. 737, 25 Novem
bro 1850, art. 281. Do da venda.do penhor
se tirão as custas. Verb. cito art. 288. Penhora
se fará no preço das mercadorias depusi
tadas ali embar'gadas quando se tenhão
vendido.-Vid. PenhOl·(l. Dec. 737, cito ari.
319. Das vendas minimo devem declarar as
cartas missinlS que acompanharem os ge
neros enviados aos agentes de leilão. - Vid.
Leilão. Dec. Reg, 858, 10 Novembro 1851,
art. 19.

PREDICAMENTO de primeiro banco: se.u alvará
que direitos pagava.-Vid. Novos etc. peco
25 Janeiro 1832. Tab. Do auditor geral de
marinha.-Vid. Altdit01' dito. Av. 16 Abril
1841.

PREDICAS.-Vicl. Pa1'oc!ws. Provo 5 Abril 1821.
Av. 29 Fevereiro i8á2. - Ol'ação. Al'. 22
Agosto 18lJ8 etc. -P1'egadOl·.

PREDIOS. - Vid. Edificios. Do noviciado de je
suitas na Rabia.-Vid. Jesuítas. Provo 25
Agosto 1810 elc. Compra do da cadêa nova
no Rio de Janeüo para os proprios nacio
naes.-Vid. Banco. Carl. lmp. '27 Outubro
182lJ. Destruição de cousas que] hes sir'vão
de limites. - Vid. Damno. Cod. Crim. art.
267. Predios urbanos on rllslicos qllaes se
Íntendem ser para pagarem siza, - Vid. Siza.
nstr. 1 Setembro 1836, :1ft. 5 a 7. Para

dotação de Sua Alteza Imperial quando se
realisasse sen cOllsorcio. - Vid. Dotação.
Lei 166, 29 Selcmbro 1840, art. 3, 6, 7.
':ODlO na côrle pagaráõ decima os urbanos e

rnsticos; e qllaes o sajão; sua Dumeração,
lançamento elc,; applicavel ii que se eslende
além dtl legu[I actual da demarcação na
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cOIte e Rio de Janeiro; e á addiciooal das
corporações de mão morla em todo o im
perio, e como - Vid. Decima. Dee. Reg.
152, 16 Abril 18lt2, art. 1 a 4, § 4; 6, 9. S
2,11; 10,11 a16, 19,21, §2; _4.25,
expJ. nrl. 16 por Ord. 13á, 12 Ablil 1851.
Dec. Re~. 83á, 2 Outubro 1851 , art .&9
§ 1. Ulb:mos ou rusticos, e quaes comi)
pagaráõ a taxa de legados e hel'anças.-Vid.
Taxa. Dec. Reg. 1.56, 28 Abril 18á2, art.
1.2. § 1 a 3. Predios nacionaes estrag-.tdos
por inceodio, inundação ou oulro desastre.:
as despczas para repara-los são urgentelS
conforme a Lei 4 Oulubro 18h1 , 3rt. .68.
Dec. 158, 7 Maio 18á2, nrt. 1, S 9; bem
nssim a com l'eparo ou conce;rlo de arma
zam etc. ou parle do edificio de alfandegas..
mesas de conslllado ou rendas. § 11. La 
demio dos rusticos ou urbauos, vendido
li tcneno aforado .-Vid. Laude11lio.Dec.

407, 23 Agosto 18.&6. Siza de predio J'ifado
-Yi . Siza. Ord. 138,1 Outubro 18á7;
de predios adjudicados verbo cito Ord.47.
21 Março 1848. Se mandou hypolheear fi
fazenda publica para garantia de dinheifQ5
mandado dar de emprestimo. Vid. Em
jJl'estimo. Res. 510, 2 Outubr 18.&8, arL
1, § 3. Seus contractos de arrendamento e
loca .ão pagão sello.-Vid. Selto. Ord. mil
[). ovembro 18h9. Tem o credor commer
cial hypo Iheca J e qual nos moveis que
acharem dentro das casas, e nos fcuct.os
pendentes nos rusticos para seu pagameDt~.

e qual. - Vid. Cad. Com. m·t. 877 S
(Dec. 737 25 Novembro 1850. art. 621,
625); queslões relaliv<ls á locação de 1'1i5

ticos ou urbanos, por que disposiçõ~ se~o

julgadas. - Vid. Locação. Cod. cito til. on.
art. 19 etc. AutOl'isoll-se alugar qualq er '
nas lmmediações da ilha do Cajú na côrle
para se accommodarem doente: de febre
arnareHa. Av. 35,24 Janeiro 1851. Predio
nacionaes: pelos inventarios, demarcações
e descripção deHes não venceráõ os empre
gados do juizo dos feilos sala rios etc. -Vid.
Jui:z dos feitos. Ord. U3, 28 Abril 1851, ~rt.
1. Edificados proximo a muralhas de forta
lezas e praças, são subjeilos, e quando. a
demolição.-Vid. At'. 11 JuU101851. (Diar.
8741.) Pel·tencentes ao palrimooio do col
legio Pedro II, e os que perlencêrão ao antigo
convento de Santa Theresa na Babia foi
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governo autoris~do para, e como com'er er
em apolices ila dj"ida publica. Lei 628, !7
Setembro 1851, arl, 11. S2, 7. Para aherl"U •
alargamento 00 PfQ}oDgamento de eslradas,
ruas, praças e canaes. e para conclusão de
edificios publico. comprados pelas prorin
cias, camaras, e quaesquer autoridades 
isentos de siza.- ido Siza. Lei 719,28
lembro 1853. a1'1. 21. (Diar. 279.) Qoa
ficaráõ em divers:Js pl'ovincias llertenec do
aos proplios provinclaes. Lei 779, 5 Sewm
h/'o 1b5A, art. 18. (Dim·. 259.)

PREFEITOS e subprefeilos. Lembrou-se aos pn
sidentes sua instituição nas provincia á -mi
taçào dos ereados em S. Paulo por lei p 
vincial.-Vid. DfC. 1mb'. 9 Dezembro 1835.
S 10. Foi revogada lei provincial da P ra
hyba que fizerào privativa delles :.I

mação de corpos de deliclo. e os consider.&
empregados de policia. Res, 230, 9 No
bro 1841, art. uno S 3. Prefeito de mi" 
Jlarios na Bahia conservou-se \'ista e3:posiçã.
do internuncio. Av. 9 Dezembro 1847. (CG~
Off. 18h~ voL 2.)

REFERE CIAS mandou-se não houvesse
credor algum em qualquer di,'ida actual
futura de negociante a quem se ôeviã
conceder inducias creditarias, e por que.
Vid. Concordala. - Res, 4 Ab"il 181H.
Tinha o extincto banco do B/'3sil.-Vid.
BUllco. Dec. 29 Outubro 181.8. Sobre pre
fereocia em arremalacão de contracto de
capatazias das alfandeg~s.-Vid. Alfandegas.
Res. 10 Setembro 1821. Julgamento sob:'!}
preferencia do:: fr<lte .-Pm'b. cito Res. :1.
30 Janeiro 1826. Quando a sentença ai'" 
feril··se fôr sobre artigos de preferencia
como se pagão o 2 por cento de chancel
laria. - Vide Chancellat'ia (dizima). Dec
Reg. 150, 9 Abril 18!J2, art. 2,§3.expl.
por Dec. 13 Mar-ço 184!l, em Ord. lU, 27
Abril 18!l9. PreIerencia tem o exequCD
para pagar-se pelos bens do executado. fi
cando reservado á fazenda publica o direiw
contra o devedor p('lo imposto dos 2
cento. Dec. 413. 10 Junho 1845, arl A. 1f'
efFeilo legal do registro da hypotheca.
como.-Vid. Hypotluxas. Dec. 682, U N.
vembro 1846, art U, S 3; U, 15, t7, ~.
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Que á fa~enda assistia em bens de fiadores
de inspector da caua de amortisação provi-

elilciou·se não fosse prejudicada a respeito
dos hens sequestrnd 5.-Vid. Caixa de amor
tésaçáo. 2 Av. 29 Jnlhl} 1848. Tem os trapi
cheiros e administradores de armazens de
deposito, e como, e em que, para pagamento
dos alugueis e despezas de conservação.
God. Com. arls. 96. 97. Preferencia na
expedição dE? generos não deve o commis
sario de transportesclali a objectos mais mo- .
dernos, a respeito daquelles em cujo recibo
não uouver prazo para entrega. Cod. Com.
art. 112, P6de o eIredo... executar o fiador
com preferencía ao devedor originario ete.
3rt. 261. Pl'efereneia tem o credor hypo
thecario commerciai nos bens hypolhe
cados, e como.- íd'. Cod. cito art. 269,

3; 270, 473 a á7/j. 829, 880 a 892.-
beco 25 Novembro' 850, art. 605 a 638.
í.n{m, Dec. 738, ido arte 67, 187. Prefe
Eencia para pagar letra no vencimento tem
o saccado a quem elIa se tiver protestado
par não aceite.- ido Letras. Cod. cito arte
!tOt. Pl'eferencia na compl'a de quinhões do
n.avío tem os seus compartes, e como. Cad.
CIt. art. lt 89 j hem assim no fretamen to delle3

e corno. Cad. cito art. A90. Preferencia no
pagamento de soldadas tem a tripolação,
pela ultima viagem. c em que casos, e
como. Cad. cito ad. 559. 66ú. 565, 759.
Preferencia na recepção da carga contrac
tada. não tendo o navio capacidade para
elIa, como se regula. Cod. cit. aft. 605.
Salvos os casos do art. 470, n.° , as dividas
defreLe, primagem. estadias esohre'estadias.
avarias e despezas de carga iem prel'ereocia
sobre o valor dõs effeitos carregados. Cod.
cito 3rt. 627. De qual goza o dador de di·
llheil'O a risco quando o objecto sobre que
fór Lomado não chegar a pôr-se effecliva
mente em risco.- id. Lelms. Cad. cito art.
642. En! que ca o tem o consignatario sobre
o portador de letra de risco. fi'el'b. Gil. art.
653.; Tem nos objeclos salvos ou seu pro
duclo as despezas com os salvados, e a ne-
es arias para habilitar o na io para na·
egar, e as com o h: nsporle da carga. Cad.

CiL arl. 738, 759. Prefereocia para serem
emeados para trihunal de commercio ti
er50 mI organisação cerlos empregados da

eJólincla junla de commercio. Cad. cito til.

)

PREGÃO

uO. art. 7. As preferencias não necessilão
conciliação. Dec. 7'37,25 Novembro 1850,
art. 23, § 4. A suspeição de juiz na exe
cução não p6de ser opposta, salvo a respeilo

e embargos de terceiro e prefcrencia. Dec.
737, cito art. 95. Protesto de preferencia e
rateio, por parte de outro credor obsta ao
levantamento do preço da arrematação de
bens. Dec. 737, cit. art. 557. Como se
t'Dstanra o concurso e disputa das prcfe
L'eneias. Dec. 737, cito art. 605 a 638; no
seu concurso podem, e como, e por quem,
e para que fim ser oppostas nullidades de
pendentes de rescisão. - Vid. Nullidade.
Dec.737, cil.art. 686,§5, D.o3:igu3l
mente as nullidades absolulas t'erb. cito art.
687. Artigos de preferencias em execuções
da fazend~ se promoveu conforme os § 11 a
15. til. 3. Lei 22 Dezembro 1761., nunca
sendo articulante a fazenda mas s6 dis-

• pntando. ln Ir. 31 Janeiro 1851, art. 29,
30. (Dia,'. 8639.) Nas promoções no corpo
diplomatico do imperio dá o serviço nas
missões da America, salvo quando.-Vid.
lJec. 9úO, 20 iJim'ço 1852, al·t. 4, 6. Sobre
pl'eferencias nas descargas de navios.-

ido Ord. 179, 12 Julho 1852. A respeito
de que dividas de impostos tem a fazenda
nacional hypolheca legal e consequente pre
ierencia. - Vid. Off. 30 Setemb1'O 1852.
(Déa,.. 6 de 1853.) Tem, e como a fazenda
concorrendo com credores particulares de

evedor falJido que o seja tambem de im
postos. Ord. 92, 1 Abril 1853. Declarou-se
que a falta do registro do commercio, ua
\ondo aliás u regi&tro geral, não importa
nulIidade das llypolhecas, nem prejudica ao
credor comm rciante em questões do pro
retencia no juizo commel'cial ou civel.
Doc..... 7 Dezembro 1853, (Dim'. 339,)

PREG DOR foi mandado advertir por ter em
pregada em sel'mão por occasíão de eleições,
doutrinas repugnantes nos principias cons
itucionaes. Port. 1 Dezembro 1823. - Vid.

Instl'. 26 Mm'ço 182.&, cap. 4, ~ 8. - 01'ação.

PREG- O em arremalações de bens moveis e de
'aiz.-Vid. Bens de dered01·es. Provo 10 Maio
8ill; para lançamento de nomear advo

lJado.-Vid. Dec, 737, 25 Novembro 1850,
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art. 710; em audiencia para citação (excep·
toada a do principio da causa) e intimaçãO
de sentença. appellação e quaesquel' actos
prejodjciae~.Dec. cito art. 722.723; em exe
cucóes da fazenda. - Vid. lnsh·. 31 Janeiro
1851, art. 1.8. 20. 25 (DiQ7·. 8639); em
abertura de audiencia de correição de juiz
de direito.-Vid. Juiz de direito, Dec. Reg.

34, 2 Outubro 18M. art.6.

PREITO e ruenagem.- Vid. lItenagem.

PREJUDICADA. (lelra)-Vid. Let1'as. Cod. Com.
art. 364. 371. Dec. 737. 25Novembro 1850.
3Xt. 2óO, S 6 : 252.

PREJUIZOS pnblicos ou particulares não se se
guindo da omissão as prevaricações do eQl
pregado dão logar a advertencia pela auto·
widade superior. e como. Cod. Proc. art.
339.-Vid. Dec. Reg. 834. 2 Outubro 1851.
art. M. § 2. Resultantes de irregularidade
de escripturação satisfará o corretor. Cod.
C m. art. 51. e o que proceder de não
guardar segredo nas negociações. art. 56; e
o que de não dar ás partes copia fiel, e como
da transacção ultimada, 3rt. 58. Os trapi
cheiros e administradores de armazens de
deposilo respondem pelos que resultarem
da sua falta de diligencia, e como, Cod. cit.
art. 96. 95. Como devem compõr os con
ductoresdegenerose commissarios de trans
portes. Cod. cito art. 106. 107, 114. Resul
tantes do não cumprimento das ordens e
em oull'os casos, e quaes quando são a cargo
do commissario mercantil. Cod. cil. art.
i80, 183. 18.4. Provindos de se põr carga
no convés quando são a cargo do capitão de
navio. Cod. cito art. 521. bem assim os que
de discordia entre os individuos da li'ipo
lação. art. 530. Por quaes responde o
piloto que p rdcr ou damnificar o navio.
Cod. cito art. 540. Praticar acto algum em
prejuizo do direito adquirido dos segurado
res não póde o segurado a quem aquelles
tiverem pago o darono acontecido a cousa
segura. Cedo cito art. 72~. Prej?izo.s resul
tantes á carga, sendo a arnbada Justificada.
não estão sob a responsabilidade do capitão
do navio. Cod. cito art. 745. Prejnizos dos
credores praticados por negociante que

PREJ IZOS

obteve moratoria, quando, e cor,no dão logar
li que esta seja revogada. Cod. cil. art. 902.
A confissão em causa commercial sana e
revalida o erro da acção e do processo, salvo
o prejuizo de terceiro. Dec. 737, 25 No
vembro 1850. art. 158. Só prejudica ao
confitenle e herdeiros e não a terceiro. Dec.
cito art. 161. Prejuízos do credor, e qaaes,
e como quando dão Iogar á detenção pessoal
do devedor. Dec. cito art. 343, § 5; 3.4á, §
2. Embargos iofringentes do julgado com
prova in continenti do prejuizo a quem se
admittem naexecnção commercial. Dec. cito
art. 577, § 8; 579. § .4; 582. 592. Serão
suppridas as nullidades quando os actos e
termos posteriores fôrem independentes e
não ficão prejudicados por ellas ; pelo contra
rio devem ser pronunciadas quando influem
sobre os actos posteriores. Dec. cito art.
676, 677, § i. os contractos commerciaes
a nuIlidade dependente de rescisão pôde ser
oppo~taemdefesa sem dependencia de acção
directa ou rescisoria, pelo 3. 0 na parte em
que o prejudicar e só l'elativam. nte a ene.
-Vid. Dec. lit. ai"t. 686, S ' n. o 2. As
nullidades absolutas nos mesmos podem ser
propostas ou aUegadas por todos aquelles
a quem interessão ou prejuclicão. Dec. cil.
art. 687. A ratificacão das nuIlidades de
pendentes de rescisão'tem effeito relroactivo,
salva a conl'"enção das partes e prejui7.0 de
3.0 Dec. cit. art. 688. Pelos que proviere m
de sua falta culposa, e qmmdo responde o
procurador para com o seu constiluinle.
Dec. cit. 3rt. 705. Por elles responde o
advogado que tiver aceitado patrocinio de
causa, eexcusaudo-se sem certas condições,
e quaes, para com a parte ou seu procu
rador. Dec. cito art. 709; e tambem pelos
que resultarem de retenção dos autos findo
o termo, art. 7i3. As causas commel'ciaes
que pela demora ficar ião prejudicadas não
se suspendem durante as feria~. Dec. cito
art. 729, § 7. Si a parle vencedora encom
mendar a sentença para dar-lhe execução,
o escrivão a extrahirá, 'oh responsabili
dade, sem prejuizG da apresentação no su
premo tribunal dentro do prazo legal do
recurso ele revista que a oub'a parte tiver
interposto. Dec. cito art. 732. A impontua
lidade do acciouis a da companhia de se
guros maritimos Recuperadora n~ entrada
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das quotas imp()rta~ além de oulras conse
quencias, a responsabilidade pelos prejuizos
que se verificarem dos riscos lomados.
Viél. Dee. Est. 791~ 30 Jlaio 1851" 09·t. 13,
iS. Quaes a cargo dos inlerpreles commer
ciacs pela faltá de exacção em traducções.
Dec. Reg. 863, 7 Nm'embro 1851, art.
19,20.

PRELAÇ10. - . ido P,-eferencia. Dec. 737, 25
Novembro 1860, art. 613.

PRELADOS. - Vid. Áre bispos• ...:-. Bispos. -Jmis
dicção. Lei 22 Setembro 1828, art. 2, § 6
elc.-Ap·l'csentação. Lei cito art. 2, § H.
Elcições. Av. 156, 21 Dezembro i8á6, § 3.

PRELAZIA. - Vid. Bi.~pos.-P67·ochos. Res. 2. a 2'
Setembro 1826.

PREMEOITACÃO no commetlimento do crime
aggl'av;.o. Cod. Crim. art. 16, § 8.

PREMIO pecuniario se prometteu por exames
n3uticos, e quaes.-Vid. Costa.s. Ord. 7 No
vembro 1809 etc. Aos alnmnos da acade
mia dos guardas marinhas. 15 Novembro
1809. (Rep,"rt. Cunho Mat. Premio D.O 4.)
De companhias de segUl'os.-Vid. Compa
n/Lias. Conds. de 5 Fevel'eiro 1810, Sii,
12. Cond. 18 Abril 1820, § 9, H, 12.
(Vid. Seget!'os. Re~. appr. pela Res. 30 Agoslo
1.820, art. 13, U, 19.) Cond. 26 Fevereiro
1827, § 3, 8,9,11, 1.2. Cond. 1 Marco
1827 I § 10, 17, 19. Cond. 15 Novemb~o
1827, S 3. 8, 10, H. Cond. 23 Fevereiro
1828. S 3. 1), 10. U, 15. Dec. Est. 1060.
3 Novembro 1852, art. 6, 19, § 3. De di
nheiro.-Vid. Jm'os; qoal se pagaria subre
importe de capital empregado na compra
elc. de carga de Africanos pela demora oc
casionada por detenção da respectiva em
barcação e pelo premio de seguro sobre
augrnenlo do risco.-Vid. Af1-ieanos. Reg.
3. o 28 Julho 1.817, art. 8, § 6, 7, annex. á
Conv. da mesma data. A lripoJação àe em
barcações da armada em cruzeiro contra
piratas. - Vid. Armada. Dec. 4 Outubro
1819. Pagão-se ás pessoas qué prendem de
sertores do exercito 00 da armada pelo modo

PREMIO

seguinte: pelos que tem nola de desertado
8:t!J réis; pelos que a tem sómenle de falta
ao quartel !.J:t/) rs.; os primeiros pela Part.
5 Março 1824; os segundos pela de 29 De
zembro 1824 (R1'P1lf't. Cunho 1lfalo Premio
n. o 1). De recambio de saque do extincl-o
banco do Brasil.-Vid. Banco. PorL 1.· 7
Julho 1825. De cobrança de dizima de
chancel1aria.-Vida Chafl'edlmia. Pcov. 2.·
19 Dezembro i825. Que pagão os assig
Dantes das alfande\!;as.-Vid. Al{aildegas.
Lei 23 Outubro 1827 ele. De 2 porcento "
titulo de deposito.-Vid. Deposito; e Res
13 Novembro 1327. Reg. 6 Dezembro 183lJ~

art. 1, § 3lt. De li, 6e 8 por cento o empr~

gado de fazenda por cohrança de dividas da
nDcão.-Vid. Junta de fazenda. Lei 13 No
ve~bro 1827, art. 5 etc. A escrivão e lhe
sameiro de conlractos commeUidos á admi
nistração das camaras. - Vid. Jemta de fa
zenda. Res. 111 Abril 1828 elc. Dos procura
dores dos conselhos.-Vid. Camaras elc. Lei
1 Ol1lubro 1828, art. 81. De 5 por cenLo para
os funcclonarios da arrecadação de im
postos em Santa Calharina. - Vid. Junta de
fazenda. Provo 1.' 2. a 3 Outubro 1829.
Quem exigir, e como quando será punido
como·cuDcussionario.-Vid. Concussão. Cod.
Crim. al-t. 135, S3, 5. De apprehensão de
escravos. Vid. Esa'avos; e Av. 23 Julh
1831. A estudantes. - Vid. os respectivos es
tabelecimentos litle,.arios e selLS estatutos. D
denuncianles dos 2 por cento de chanccl
laria. - Via. Chancellm·ia. Dec. 41.3, 10
Junho 18!.J5, art. 7. O comrnissario qu
segundo ordem recebida não lizer seguro ~

lendo em sua mão fundos para pagamen o
do premio é, e como responsavel. Cod. Com
art. 18/,. O principal e premio de letras de
risco etc. como são privilegiados, vendendo·
se o navio volunlariamenle.-Vid. Lctnu.
Cod. cito art. 470, § 6 a 8 ele. Do segui'o
pagará, e quando o capitão de navio que
tiver de partir sem carga completa. C'IlL
cit. art. 60/,. No conlracto de empreslim
a risco. Cod. cito art. 633 a 635, 6lt2, 6ll7,
651, 65/,,659, 76,., S18. Nos segoros ma
ritimos. Cod. eit. art. 666, 667, S9, tO;
678, 679, 683, 68ll. 687, 69lJ, 700. 729
76ft, § 19. Premio por salvagem de em
barcação etc. - Vid. Naufragio. Cod. cit.
art. 735. Premio de retomadia ou salvagem.
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Cod. cil. ado 758. A praç3s de presidio que
se di~tiDgujrem. Dec. 750, 2 Janeiro 1851,
art. 12. Premio dos teslamenteiros. Dec.
Reg. 83li, 2 Outubro 1851, arL. 35, D. o 4;
37, 38. Dec. 1.405, 3 Julho 1854 (Diar.
:l87). De administrador de capellas ele. Dec.
cito art. 4&, S4. Concedeu-se pela vulgari
sação do processo de fabricar chá preto de
pODfa branca. Dec. 691,28 Fevereiro 1852
-De. lolerias-Vid. Lotel·ias. Adenuncianles
de contrabando de Africanos. -Vid. A(ti
canos.

P ,E.WSSAS jostificão-se, e como para pedir
licença Fara impetração de breve de secula
risação. Av. 22 Dezembro 1853. (Diar. 358.)

RE DER.-Vid. Prisão.

PRENSAS de algodão.~Vid. Reg. 26 Março 1833,
art. 30.-A.lgodão. Reg. ciL art. 50 elc.

PREROGATIVAS

7.4.(-Vid. Der:. 73í, 251Vovemb7'0 1850.. 01,t.
29. Dec. 738, ido art. 58, S1, 3, 8: 59); tes
ponsabilidade dos 1.os pelos adas dos 2. os

Cod. cito :art. 75 ( - Vid. Dec. 737, cito m-to
29); 76, 77; responsahiliclade dos prepostos..
arto 78,85; seus salario&como se contão, art.
79, 81; e iudemnisação por damnos a elles
occorridos, art. 80, 82, 83; causas para sua
despedida. art. 84; drsposições do Cod. cito
applicaveis aosfeitol"~s, art. 86. Os conduc
tores e commiss~ll'ios de transportes como
são responsaveis pelos ados de seus pre
postos. Cod. cito art. 1.14, 115. Que respon
sabilidade tem para com os preponentes os
mestres, administradores ou directores de
fabricas ou estahelecimentos mercantis.
Cod. cit. art. 2U. Aquelle que possue por
seus prepostos intende-se que possue por
si. Cod. cito art. 455. Como serão substi
tuidos os agente de leilão por prepostos
seus.-Vid. Leilão. Dec. Reg. 858,1.0 No
vembro 18M, art. 14.

PREPARAÇ!@ de autos de ratificação de pro·
lestas feitos a bOl·do. - Vid. Dec. 737, 25
Novembro 1850. <lrt. 368; das :lppellações
eommel·ciaes. Dec. cito art. 655. - Vid.
..t.Ítltos e os diversos reeursos; do iuizo em
exames por interpretes do commercio. Dec.
Reg. 863, 17 Novembro 1851, art. 26, S2.

PREPARADOR. de feitos nas relacões.-Vid. Re-
lações.-Jumdos . •

PREPARATORIAS (acçõeô) ou inci{lenles com·,
roerciaes não exigem conciliação. Dec. 737,
25 Novembro 1850, art. 23,'§ 4.

PREPARATORIOS exames.-Vid. os ,-especlivos es
fabelecimentos de instru.cção.

PREPARO deaotos e recursos.- Vid. Pl·epm·ação.

, PREPONENTE prepostos.-Vid. Emb01'cações 111111"

cantes. Dec. 3 Janeiro 1817. (-Vid. Cad.
Com. arfo 49.4, 529.) Alfandegas. Res. 5
Abril 1821. etc. De seus preponente.s devem
todos os feitores, guarda-livros e caixeiros.
e outros quaesquer prepostos receber ~o
meação por escriplo que fal'áõ, e como 105·

crever, ce sob que penas. Coei, Com. art.

PREPOSTOS.-Vid. Preponentes.

PREROGATIVAS dos subditos portuguezes em
Argel accordárão·se. Trat. 13 Julho 1813,
art. 9. (CoU. Delg.) Dos consules e vice
consules francezes e porluguezes. - Vid.
Consttles. Ajuste de Jnlho 181á em Pori. 16
Setembro 1815. § 3; dos Eslados-Unidos e
outros. - Vid. rerb. cit.; concedidas aos
membros dos extinctos tribun3es do de
sembargo do Paço e mesa da cODsciencia e
ordem. - Vid. Mesa dita. Lei 22 Setembro
1828 art. 3; quaes são aUribuidas aos con
sules do imperio.-Vid. C0l1s11les. Dec. Reg.
U Abril 183.4, art. 80 etc.; aos membros
do extinclo conselho de estado. - Vid. Con
selho dito. Res. 8. o 13 Julho 1836. Prero
~ativasdos commerciantes quaes sejão. Cod.
Com. art. 21 a 25. Quaes das embarcacões
brasileiras. Cod. cito art. 457. PrerogaÍivas
de capilão de navio brasileiro passão quan
do para o piloto ou contra-mestre. Cod.
cit. 3rt. 5.41. Quaesdos membros da extiocla
junta do commercio.-Vid. Jtmta do com
mercio. Cod. cito tit. uo. art, 30. Preroga.
tiva dos advogados constitui os pela partes
em audiencia do juizo commercial.-Vid.
Dec. 737,25 NOl1emb".o 1850, art. 711.
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PRESAS no Brasil mandou-se fossem julgadas no
conselho supremo militar de justiça con
forme a legislação existente. - Vide Con~elho

dito. Alv. i Abril 1.808, S 10. Alv. 6 No
v mbro 1810. (-Vide 13 Janei7'0 1830
apenas cito 110 R.epert. Cunho Mato Presas n.o

11 e 21.) Dec. 1.2 Novembro 1.810. Feitas
})elos corsarios armados con h'a os Francezes
mandou-se fossem completamente dos apre
sadores sem deducção alguma para a real
fazenda.-Vid. C01·SO. Dec. 1.0 Junho 1808.
(-Vid. Dec. 2.° da mesma data.) Feitas pelas
tropas de S. Paulo e outros corpos não pagá
rão quinto.- Vid. Despojos. Alv. 29 Agosto
1808. (-Vide Rcs. 30 Jt!lho 1827, cito ape
nas 110 Repel·t. Clmh. Mat. Presa n.O .3.) Em
barcações aprisionadas por navios ou cor
sarios portuguezes fica vão por isso nacio
nalisadas porluguezas.- Vid. COI·SO. Trat.
19 Fevereiro 18tO, art. 5 etc. Presas feitas
por piratas e ladrões do mar como serião
restituídas accordou-se.~Vicl. As)'lo. Trat.
19 Fevereiro 1810, art. 30.-PírataTía. Tr.
17 Agosto 1827, arte 17 etc. Providencias.
para brevidade no seu julgamento. - Vide
Conselho sUpTcmO elc. Av. 16 Agosto 1.8iO.
Sobre aprisionamento de embarcação que
navegára sem titulos etc. - Vid. Embal'caçães
mel'cantes. Res. 1. Outubro 1810. Feitas por
corsarios de nação belligerante mandou-se
não consentir nos porLos nem ahi serem
vendidas ou descarregadas, salvo quando. 
Vide COl'so. Port. 18 Agosto 1812. (-Vid.
T1'at. 12 Oulub,'O 1851., arte 10, S6. (Diar.
8857.) Sentença (sobre presas) na superior
inslancia sendo ouvido o procurador da co
rôa e soberania nacional. - Vide Res. 16
Jallho 1813 e13 Janeil'O 1830. (Repel"t. Cunll.
Mato Presas feitas pela armada n.° 6.) Sobre
man eira de pagar-se parte de presa de
Ca yena pertencente a -ofliciaes inglezes. Av.
1.1 Dezembro 1813 (CoU. N ab.) Fretes de
embarcação apresada etc.-Vid. F"etamen
to. Edit. 15 Julho 1815. A respeito de
mestre de embarcação hespanhola que deHa
se apossára com o pretexto de apresa
menlo, providencias. Dec. 3 Janeiro 1817
(Coli. Nab.) Em corsaríos hespanhões
ordenárão-se. - Vide C01·SO. Av. 9 Julho
1.817 etc.! de embarcações empregaàas em
commerclO de escravos como se accordou
indemnisar ou não.-Vid. Escrat'os. COD-

PRES S

vencão 28 Julho 1.817 art. 9. Instr. n.. 2,
ann·ex. art. 8. Reg. n.O 3 annex. art. 1., 2,
7. Av. 1.& Julho 1821. ele. Embm·caçõe.nllCi.....
cantes. Res. 22 Setembro 1817 elc.- lU.
CÚ·c. 15 l'tfm'ço 18.45. infra. Regulou-se a
cobrança e pagamento das quantias _per
tencentes aos prejudicados nas presas feitas
pelas embarcações britannicas. Edil. 27 Se
tembro 1817. (Ind. Álb. Pi'esa .) Res. i
em Edit. 15 Fevereiro 1817 (CoU. Nab)
Feitas a piratas como se mandou dar a 80

dados e marinheiros de cruzeiro.-Vid.
A1'1nada. Dec. .4 Outubro 1819. (o Res. 3
_ ovemb.l'o 182li., apenas cito no RepC1·t. Cmtlr.
Mal. Presas n.O 1.7.) Julgamento de indivi
duas' pertencentes a corsarios piratas que
havião aprisionado navios. - Vid. Consellttl
supremo, eLC. Dec. 21 Agosto 1820. O segu
rado é procurador nalo do segurador. e nl)
caso de presa põde e deveintentar e segoiras
competentes reclamações, dando dç lud
parle aos seguradores, logo que possa. Reg.
de Sego art. 25 appr. pela Res. 30 Agosto
1820. (Fel'. BOl'g. Diccion. 'Jar. Presil.)
Vid. Coil. Co n. illfra. Pres3s feitas por co 
sarios brasileiros a Portugal na guerra
independencia de que foro gozarião.- ia.
COI'SO. Alv. Reg. 30 Dezembro 1822, Cap
1, art. 7; sua legitimidade e venda r~m

portos brasileiros ou estrangeiros. Cap. 2
art. 1 a 20; corno serião gratificados pelas
diversas presas que fizessem. Cap. 3, art~ i
a 9; roubos ele. a bordo das presas como

• punidos. Cap. 5. art. 3, 5, 7. Logo que
entrassem no porto do Rio de Janeiro,
como procederia o auditol' da marinha or
denou-se.-Vid. Áadital' dito. Port. 20.Julh
1823 etc. P01't. 2 Agosto 1823_ Embarca
ções apresadas logo que entrarem no porto
da côrte ficão debaixo da guarda e vistas
immedialas do governo. Porto 1.- 2! De
zembro 1833. (Coll. Nab.) Pagamenlo de
presas feitas pela esquadra ao mando do 1.
almirante ordenou-se, e como. Porto 23 Ja
neiro 1824. (CoU. Nab.) Dec. 23 Fevereiro
1.824. (Coll. cit.) Porto 1.3 Março i8~.

(CoU. cit.) Dec. 22 Junho 1826. (CoL!_ cit.)
Declarou-se como se procederia no julga
mento das presas feitas pelas embarcações
de guerra etc. - Vide Armada. PI'OV. t7
Fevereiro 1824.-Collselho sapremo etc. Dec.
21 Fevereiro 182li. etc. Sobre entrega sob
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fiança, de vinhos etc. carregados em embar
cação npresacla. Port. 28 Fevereiro 182h.
(Coll. Nab.) Sobre presa que [ôr3 feila com
bandeira estrangeira. - Vid. Embarcações
mef'cantes. Sentenca 4 Marco 182/, etc. Feitas
por navios de gu~rra sob' o commando do
1.0 almirante se mandou avaliar. - Vid.
Porto 13 Ma7'ça 182la. (Coli. Nab.), Declar.
per Porto L" 28 Maio t82h. (CoU. cit.) Sobre
restituição pedida de uma inj uslamente feita,
eomo se mandou proceder. Res. 1. a Ç; Se
tembro j 824. (Goll. cit.) Declarou-se qual
a fórma por que se deverião vender e
liquidar e avaliar as presas feitas em em
barcações ·etc. pela esquadra ao mando
do Lo almirante. - Vid. Embarcações mer
cantes. Res. 2." 11 Setembro 182ft etc.
Presa só é o que real e legitimamente foi
apprehendido em ado de guerra. - Vid.
Ru. 1.' 26 Olllltbro 1824. (CoU. Nab.) Provo
1." 24 Janeiro 1825. (CoU. cit.) Uma orde
nou-se fosse arrematada, não ficando o pro
duelo liquido em poder do consignatario,
mas recolhendo-se ao cofre de junta de
fazenda. Res. 7 Dezembro 1824. (CoU. cit.)
Medalha de distincção a apresadores de
navio a rebeldes. - Vid. AJedalha. Dec.7
Fevereiro 1825. Restituições ou indemni-
ações das emharcações apresadas portu

j?:uezas.-Vid. Embarcações mercantes. Trat.
19 Agosto 1825, art. 7 etc. Feitas pelo exer
cito e armada na gnerra contra Buenos
Ayres forão isentas de quinto.-Vid. Gue7'1·a.
Dec. 10 Dezembro 1825. De navios neutros
em portos bloqueados quando tem logar.
-Vid. Bloqtl'eio. Av. 17 Dezembro 1825 etc.
Con". :lddicional 21 Agosto 1828. Conv. 30
A~oslo 1828. art. 1õ. Trat. 26 Outubro
1828, arl. 10 etc. 12 Dezembro 1828, art.
19.-Vid. Trat. 12 Outubro 1851, art.10
S 5 (Diar. 8857). Canôa e escravos apre
sad05 a particular, e como no Maranhão
mandou-se iodemnisar. - Vid. lndemnisa
fão. Res. 3. a 26 J aneir01826. Deu-se formu
laria para 05 commandanles dos navios de
~uerra circumslanciarem as suas presas a
fim de facilitar os julgamentos. Av. 22 Feve
reiro 1826 (Repert. Cunho Mat. Presas n. U

14). Mandou-se julgarsummarissimamente.
- Vid. Conselho sI/premo. Dec. 1 Fevereiro
1827 etc. Escravos apresados no Maranhão
mandou-se indemni~ar.-Vd.lndemis IÇ õo.

l'
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Res. 5." 6 Abril 1827. De suas senleJ;lças
revisla-s de graça especialissima. - Vid. Con
selho supl·emo. Res. 1.8 Setembro 1827 etc.
(-Vid. Av. e lnstr. 13 Outubro 1827, an
nexo Dec. 4 Outubro dilo (CoU. Nab.); e Lei
18 Selembro 1828. Nomeou-se e regulou se
jun'cla consultiva sobre sentenças de presas
maritimas. Dec. 4 Outubro 1827. Sobre
direitos de sahida que deveria pagar uma
embarcação cuja presa fôra julgada má.
Vicl. Embm'cações mercantes. Res. 6." 19 No
vembro 1827. Negativa de indemnisação por
faltas no precatorio. - Vid. lndemnisação.
Re~. 7." da mesma data. Tradudor para seus
processos declarou-se desnecessario. - Vid.
Ccnselho dito. Dec. 21 Março 1828. Sobre
i,ndemnisação de embarcação seque trada
que fôra apresada a rebeldes. - Vid. Embm'
cacões mel'can teso Res. 2. a 6 Maio 1828. Seo
le~ça mandando indemnisar parte de carga
de embarcação apresada pelo 1. o almiranle
declarou-se não se poder executar contra a
fazenda que não fôra ouvida. Res. 2." 11 Julho
18:!8. (CoU. Nab.) As julgadas más pagão an
coragem. - Vid. Ancoragem. Res. 23 Julho
1828. Como 'julgaria a commissão mixta
brasileira e portogueza á vista de docu
mentos defeituosos. - Vid. Commissão dita.
Av. 15 Setembro 1.828. Para não serem
;;presados em caso de guerra os navios
brasileiros e americanos accordou-se de
que papeis serião munidos.- Vid. Embal'
cações mercantes. Tra t. 12 Dezembro 1828,
art. 21; e como julgados quando presas, art.
23. Para pagamenlo das reclamadas por
diversas l1acões autorisou-se o governo a
dispôr de tre~ mil contos em apolices. Res. 7
Novembro 1831.; elevados a 4,500, e como.
Res. 23 Oululrro 1.832. Mandou-se crear
commissão para liqui~ar ,as presas br~ i
leiras feitas pelo crU7.elro 1D~lez na Afl'lca,
e como. Lei 2.4 Outubro 1832, art. 13,
executo por Dec. 3 Novembro 1832. (CoU.
Typ. Nac.) Generos de presa devem os ca
pitães de navios brasileiros que exportarem
para o imperio aos consules mostrar, e
cnmo despachados pela alfandega.- Vid.
Gansules. Dec. Reg. 14 Abril i83ll, art. ?2;
como rrocederàõ estes a exame e para o jul
gamento, quando apparecer no porto algum
corsario com presas; art. 55, 56. N~s casos
de apresamento t'tc. devem os capItães de

27
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navio aprescntar na alfandega copias au
thenlicas dos protestos a bordo, e como
para despacho de reexportação ou baldea
ção.-Vid. Alfandegas. Reg. 22 Junho 1836,
art. 240, S 4; 2M, 242. Indemnisação de
apresamenlo a particular ordenou-se. Res.
25.· 8 AF:osto 1837. Embargos as sentenças
sobre ellas.-Vid. Conselho sup,·emo. Dec.
29 Novembro 1837.-Vid. Commissão. Av.
78, 16 Junho 1838. Av. 136, 14 Fevereiro
1839 etc. Para paf;amento de reclamações
de Portuguezes e Brasileiros credito de mil
contos. Res. 162, 25 Selembro 18hO. Res.
283 , 7 Junho 1843. Tab. A. Convencão a
elIas, relativas com Portugal. Coov. 96', 14,
19 Agosto 1841, publico por Edit. ii Feve
reiro 18á2. (Jom .&2.) Sobre queslões de
presas e indemnisações incumbe ao con
selho de estado consultar. Lei 234, 23 No':
vembro 1841, art. 7, S 3. (-Vid. Av. 22
Setemb"o 1853. (Diar. 269.) Reg. 124, 5
Fevereiro 1842, art. 32 a 36. Conheci
mento dos apresamentos por occasião do
commerciú ilIicito de escravos declarou-se
competir ás justiças ordinarias por ter ces
sado de vigorar a Com. 2'S Julho 1817 e
seus regulamentos artigos ads. etc. etc._
Vid. Afi·icanos. Circo 15 Março 1845.
Vid. Lei 581, 4. 8etemb,'o 1850,.a,·t. 5, infra.
Protestou o governo brasileiro contra a lei
ingleza que subjeitára os navios brasileiros,
que fizessem trafico, ao seu tribunal do almi·
rantado ou vica. Verbo cito Protesto 22 Ou
tubro 1845. O Regim. 7 Dezembro 1796
relativo a presas feitas em tempo de guerra
a f3\'Or de commandante de estação naval,
não é applicavel a apprehensúes que se
regem pelo art. 295, Reg. 22 Junho 1836.
-Vid. Alfandegas. Av. 23.· 9 Março 18á6.
Mandou-se nomear commissão para liquidar
a conta do pagamento das presas na guerra
da independencia, e na do Rio da Prata.
Dec. Inslr. 449, 23 Maio 1.846. Apresamento
de embarcações que influencia tem no pa
~amento de soldadas da lripolação.-·Vid.
Cod. Com. art. 558, 559; e no do frele, art.
622; e nos seguros maritimos, art. 721,
7'23, 724. 726. Quando dá lagar a aban
dono dos objectos seguros, e como, art.
753, 754. 758. Despezas por occasião della
quando são avaria grossa, art. 764, S f,8,
i2, 14; quando simples., art; 766, Si, 3.

Ordenou-se aos presidentes de pravincia pro
videnciassem para que as fortalezas e forles
empref;uem lodos os meios da força de que
dispozerem, afim de obstar á captura de
navios brasileiros ou de outra qualquer
nação por embarcaçúes estrangeiras. Circo
92, 31 Julho 1850. Como se procederá a
respeilo das presas de embarcações que se
occuparem no commercio de Africanos.
Vid, Lei 581, 4. 8etembTo 1850, art. 6;
executo pelo Dec. 708, lá Outubro 1851;
qual o processo que deva seguir o auditor
~eral de marinha na execução das sentenças
de presns de embarcações referidas. Av. 9
Janeiro 1851. Mandou-se que se proceda
na avaliação e arremalação de embarcações
apprehendidas por empregarem-se no tra
fico, logo que sejão julgadas bon presa, sendo
oseu produclo recolhido aos cofres publicos.
Av. 28 Janeiro 1851. A quem compete fazer
a contagem do producto das presas por con
trabando de Africanos. Av. 26 ~ulho 1851.

PRESCRIPÇÃO de tres annos fixou-se para as
. dividas do estado contrahidas até o fim de

i797. Alv. 9 Maio 1810.-Vid. Res. 1.' 11
Dezemb"o 1822. (CoU. Nab.) Res. 3.' 9 Se
lcrn]Jro 182.&. (CoU. cit.) Res. 18 Novembro
1830 (CoU. cit.); de sesmaria concedida
não é necessaria longissirni temporis, mas de
mui curlo espaço.-Vid. Res. 19 Julho 1813,
annex. á Po,.t. 6 Jullw 1830 (CoU. Nab.);
de direito a indemnisnção de prejuizos ori
ginados de apresamento de embarcações
de commercio de escravos.-Vid. Res. 22
Setemb,'o 1817. (CoU. Nab.) e Res. 21 Abril
1830 (CoU. cito t; de acção para pedir remu
neração de serviços é de 30 annos, e como
contados conforme o Dec. 13 Agosto 1706.
- Vid. Ros. 2.' 27 Setemb,'o 1821. (Coil.
Nab.) Res. 3." 16 Agosto 1823 (CoU. cit.);
de acção popular por suborno, peita, peCll
lato e concussão é de anno e dia sendo in
tenlada pelo queixoso ou qualquer do povo,
e como. Consto art. 157.-Vi,d. Cod. Proc.
att.1M, infra. A posse ainda de tempo im
memorial não prescreve jámais contra o
direito primilivo da est01la de quaesquer
freguezias quanto aos seus limites e demarca
ção.-Vid. Res. 17 Maio1825 (CoU. Nab.);das
reclamações perante a commissão mixta bra
sileira e portugueza nxou'se fosse de um anno,
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da sua ins tallação. Instr. 31 Março 1827,
• 20 annex. á 1nstr. 3 Setembro 1827 (CoU.
Nab.); do direito de denunciar ministro e
secretario ou conselheiro de estado é de tres
annos. Lei 15 Outubro 1827, art. 8; da
responsabilidade do corretor da caixa da
3IDurtisação pela validade de transferencia
de apolices é de dez annos. Lei 15 Novem
bro 1827, art. 56; do direito de cobrar as
taxas de uso e passagem, a favor dos que as
deverem pagar quando tem lugar.-Vid. Lei
29 Agosto 1828. art. 11; não aproveitava
aos réos crimes contumazes. Lei 22 Se
tembro 1829. art. 6; da acção publica
em crimes de abuso de expressão de pen
'amento pela imprensa era de um anno.
Lei 20 Setembro 1830, art. 66; de parti
cular era de !res, art. 67. (-Vid. Cod.
Proc. art. 54 ele. infra); do direito ou obri
gação de indemnisar o damno proveniente
de delicto é de trinta annos. Cod. Crim.
art. 29. (-Vid. Cod. P7-. art. 57.) Lei 261,
3 Dezembro 1841. art. 36. Reg. 1:!O, 31
Janeiro 1842, art. 274; não admiLtelD as
penas impostas aos réos. Cad. Crim. al't.
65; interrompe o processo ex-officio dos cri
mes publicos.-Vid. Lei 26 Outubro 1831,
arl. 1, 2; criminal de um anno tem os
crimes da alçada das autoridades policiaes.
Cod. Pr. art. 54. Reg. 1.20, 31 Janeiro
1842, art. 271; dos deliclos em que tem
lagar a fiança é de seis annos estando o réo
presente no termo e dez, ausente em lagar
sabido dentro do imperio; e vinte estando
ausente fóra do imperio ou dentro em lo~ar

não sabido. Cad. Proc. art. 55. Lei 201, 3
Dezembro 1841, art. 32. Reg. 120, 31 Ja
leiro 1842, art. 272; dos declarados ioa

fiançaveis é de dez annos estando o réo pre
~ente sem interrupção no lermo; vinte em
lagar sabido den tro do im perio; e nunca
estando em IOl?;ar não sabido ou f6ra do
imperio. Cod~ Proc. art. 56. Lei 261, cit.
ar!. 33. Reg. 120, cit. art. 73. Formação
da culpa tem lagar emquaoto o delicto não
prescrever. Cad. Proc. art.1á7, 149,239;
(declarada a intelligencia do art. 149, pOt
Av. 27. 0 9 Fevereiro 1838.) Dec. e Reg.
83ft, :2 Outubro 1851, :lrt. 31, § lJ. Lei
:261., cito art. 48. Reg. 120, cito art. 269,
270; de denuncia ou queixa de cidadão coo
tra empregado publico por crime de res-

PRESCRIPÇÃO

ponsabilidade é de tres annos, para que
ex-officio se proceda ou mande proceder.
Cod. Proc. art. 150; é de oito annos para
intentar-se a acção de responsabilidade ex
officio; e de um anno e dia sendo pelo
proprio queixoso ou por qualquer do povo
por infracção da constituição, usurpação
de exerci cio de poderes politicos, contra
s~gurança interna ou externa do Estado, e
por suborno, peita, peculato ou concussão.
Cad. cito art. 15.&. Declarou-se que dada
questão de prescripção perante o jury de
verá ser decidida pelo juiz de direito. Av. :2
Abril 1.836, § 8. (-Vid. Reg. 120, cito at'l.

277 etc. il1fm.) Delerminou-se que a dos
deliclos e contravenções, de que os juizes de
paz conhecião definitivamente, devia ser
allegada perante estes por qualquer modo
e em qualquer estado do processo antes da
senlença. e a dos de que o jury conhece,
perante elle em amuos os cooselho$, send J

e-ta queslão incidente decidida conforme
o art. 28:1. - Cad. Pr. Av. 15 Fevereiru
1837, S 8. -(Vid. Lei 261. cito art. 35 e
Reg. 120. cit. art. 277 etc. int'·a.) Decla
rou-se que nos casos do art. 54, 55, 56,
Cod. Proc. corr~ desde o dia do commel
timento do deliclo, tenha ou ~ão havido li

formação da culpa, e como. Av. 1.8 Ago to
1837. - (Vid. Lei 261, cito al·t. 3.&, infra);
das dividas passivas do Estado é de cinco
annos conforme o Cap. 209 da ordenança 17
Outubro 151 6.Dec. 41, 20 Fevereiro 18ltO,
arts. 13, 17, 20; confirmado, mandando-se
cumpril' os Cap. 209 e 210 da cit. ordenança
pela qual tambem prescrevesse em quarenta
annos as dividas activas da fazenda. Lei
2á3, 30 Novembro 1841, art. 20; sobre
cuja execução. Ord. 30 Setembro 18M.
(Jorn. 268.) Ord. 33, 1'1 Abril 1846. Ord.
18 Abril 1846. (Jorn. Sllppl. 151.) Ord.
13 Fevereiro 18ft7. (Gaz. Olf. 144. voto 1.• )
Ord.12 Setembro 18!J9. (Dw!". 8202.) Ord.
77,1.1 Julho 1850. Dec. 736, 20 Novembro
1850, art. 80. Ord. 228, 9 Dezembro 1.850.
0I'd.i07, 17 Março 1851; declaro por Ord.
1 5, 20 Junho 1851. (-Vid. Lei 628, 17
Setembro 1851, art. 1.1, § 1ô.) Ord. 23 Ou
tubro 1851. (Diur. 8835.) Ofi'. 24 Dezem
bro 1852. (Dim'. 6 de 1853.) Ord. 8 Feve
reiro 185ú (Diar. 56). Como se conta o
tempo na crimincJ. Lei 261, cito 3rt. 3Ú.
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Reg: 120, cito art.. 275. Em que tempo se
póde allegar. Lei 261, ci t. art. 35. Reg.
120, cito art. 276, 278, 2';<9, 280, 283. Da
decisão conlra a prescripção aHegada, ha
recurso. Lei 261., cito art. 69, § 6. Reg.
120, cito art. 438, § 7. Da sentença em gráo
de appellação sobre prescripção no caso da
Lei 261., art. 35 é permittida revista. Lei
261, cito art. 89, § 1. Reg. 120, cito art.
464. Por que autoridades será processada,
e julgada. e como. Reg. 120, cito art. 277 a
284.-Vid. Dec. 83á, 2 Outubro 1851. art.
31, § 5. Longissimi temp01'is a favor da fa
zenda publica ácerca de bens de capella.
Ord. 5 Junho 1845. (Jorn. SlIppl. 175.) Dos
documentos de dividas militares é, e como
de um anno. Lei 369, 18 Setembro 1845,
art. 51; decl. por Av. 17.°25 Janeiro 1853;·
de longo tempo declarou-se a um lhesou
reiro não correr contr-a menores aos quaes
além disto é concedida restituição por es
paço de quatro annos. Ord, 74,19 Junho
f848; solveu-se dllvida a respeito da intel
ligencia do art. 150,154,157 Cad. Proc.,
sendo apresentada demm<;ia de crime de
responsabilidade depois de tres, e antes
de oito annQs. Av. 129, 10 Maio 1849; do
direito de porlador de letra de cambio pro
testada por falta de pagamento contra os
endossantes é de um e dous annos em que
casos. Cod. Com. art. 382, áá3. A fianca
prestada em casos, e quaes de extravio de
letra só póde levantar·se depois da prescrip
ção desta. Cad. cito art. 388; em malerias
commerciaes a diversos respeitos de que
prazos é. Cad. cil. art. 10, § 3; á41 a 456,
876, § ll.; dos creditas privilegiados em em
barcação vendida é necessario que se veri
fique pa a levantar-se,. e como o preço da
arrematação. Cad. cil. art. 477 ; de acção de
procedimento contra capitão de navio por
falbs commellidas na matricula· durante a
viagem é de oito dias, e como. Cod. cit.
art. 512; de embargo pelo capilão de na
vios em mercadorias de carga para segu
rança de freie é de trinta dias, e como con
tados. Cad. cito art. 527; actos, e quaes'
do fallido emquanto não prescreverem
podem ser anDullados. Cad. cito art. 828.
(- Vid. lJec. 737, 25 Novembro 1850,
(ll't. 68ã, ~ t; 685, 686, § 1., 5; 59á;

do direito de requerer multa cobrada im
posta por conselhos de qualificação ou Ue

re~ista da guarda nacional é de sessenta
dias. Dec. 722, 25 Outubro 1850, art.
96. Commercial coo-forme o art. ll.53 do
Cad. é interrompida pela citação para conci
liação ou pelo compar'3cimento voluntario
das partes para ella. Dec. 737,25 Novembro
1850, art. 38; igualmente pela citação ini
cial da ca.usa, ar\. 59. Embargos de prcs
cripção se podem oppôl"ás letras de cambio,
da terra ou nulas promissorias. Der.. 737,
cito art. 250, § ó; e ás de risco. Dec. 737,
cito art. 252; da acçào de soldadas conforme
o art. 563 do Cod. é de tres dias depois da
descarga. Dec. 737, cit. art. 291. Embargos
de prescripçáo quando são permittidos ao
executado em causas commerciaes. Dec.
737, cit. art. 577, § 7: 578 § 2, 582. Deu-se
esclarecimento ao art. 20 Lei 30 Novembro
18U, relativamente á prescripção da divi da
activa e passiva da nação. Dec. 857, 12
Novembro 1851. Do direito das filhas de
militares ao meio soldo de seus pais, quando

. tendo sido gozado por suas mãis o deixão
por opção de outros mais vantajosos, como
regula-se. Ord. 267, 12 Novembro 1851.
Declal'ou-se que a divida passiva nacional
anterior a 1827 e inscripta no grande livro
e auxiliares. e como não está prescripta.
Lei 628, 17 Setembro 185f, art. 24. Pres
cripção dos dinheiros de ausentes reco
lhidos aos cofres publicas é de trio ta anDOS.
Lei 628, cito art. 32; de contas de testa
mentos pelos testamenteiros é de vinte
cinco annos,. Dec. Reg. 834, 2 Outubro
1851, art. 42. De contas testamentarias
conforme a Ord. Iiv. 1, til. 62, S8, é de
25 annos. Av. 15422 Junho 1852. Decla
rou-.se que as prescripções em materills
commerciaes não podem ser reguladas peja
legislação civil por ser o direito commercial
excepcional, salvo dos casos omissos. Av.
282, 30 Dezembro 1852. Do direito de
requerer meio soldo. - Vid. Ord. 57, 19'
FevereÍ1'o 18n3. Dos decretos de mercês ae
officios de justiça é de seis meZ;~8. Av. 9
Outubro 1854. (lJia. 285.1

PRESENÇA do fallido ou seu procurador e do
curador fiscal· em diligencias na declaração-
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da quebra. Cod. Com. art. 818, 823 a 825;
do curador fiscal, administradores, e cre
dores e fallido na reunião destes e c'oncor
data, art. 843, 845.

PRESIDENTES de assembléa geral, camaras dos
depulados e senadores e municipaes, junta
de justiça, jurados, regencia, relações, the
souro, lhesourarias, tribunaes judiciarios e
administrativos e outras repartições. - Vid.
as respectivas ,·epm·tições.

de provincia.~Vid. Corpos. Provo 2~ Março
1820, etc. Commandantes de provincias.
Porto 21 Março 1b23 etc. - Gove1'nador etc.
-Govel'no.-Junta de govel'no. Abolidas as
juntas provisorias de governo, forão esta
belecidos presidente;; nas provincias e Live
rão regimento com a Lei 20 Outubro 1823.
(-Vid. Lei 38, 3 Outubro 1834, infra.)

Declarou-se que conforme o art. 6 da Lei 20
Oulubro os nomeados deverião receber a
quinta parte de seus ordenados para as des
pezas de viagem. Porto 13 Dezembro 1823.
(CoU. Nab.) Não tem ajudantes de ordens.
Porto 19 Fevereiro 182l1. (Repert. Cunho
Mal. PresidenteÍl.o U.)-Vid. Ajudante de
o7·dells. Porto lI. a 25 Setembro 182á.

- não podião Dem os seus secretarios ser eleitos
membros do conselho geral. Consto art. 79;
assistião a installação desle, e como diri
gião-Ihe falIa, art. 80. Remetlião as re:>o
luções dos conselhos geraes ao poder exe
cutivo, e como, art. 84. (- Vid. Lei 16.·
12 Agosto 1834, infra.) Seus deliclos e
erros de officio são julgados pelo supremo
tribunal de justiça, art. 164, S 2.-Vid.
Lei 18 Setembl'o 1828, art. 5, S 2 etc. intra.
Deve haver um em cada provincia, e como
nomeado e removido e por quem, com as
attribuições, compelencia e au loridade que
a lei ilesignar, art. 165, 166.

Ordenou-se que as informações que se lhes
exigissem declarassem imprelerivelmenle se'
as p.essoas a que elIas se referião jurárào a
constituição do imperio.,Port. 15 Maio 182h.
- Vid. POJ"t. 30 Dezelllbro 1824, il1f1·a. De
clarou-se competir-lhes o provimento dos
PO$tos "de milicias e orJenaoças. Porto 19

Agosto i82.4; confirmada, ordenando·se
como serião passadas as patentes. PorL 9
Setembro 182!l.

PRESIDENTES~ mandou-se nomeassem guardas
móres para medição e partilhas de terrenos
miniferos descobertos 011 que se descobris
sem.-Vid. Mineração. Dec. 17 Setembro
182.4.

A elles requisllavão em caso de necessidade
os governadores de armas os officiaes de or
denanças. Porto 7 Dezembr0182á, excito por
Port. L" 20 Setembro 1825. (CaU. Nab.).
Em additamento á Porto 15 Mai.o 24, orde
uou-se que declarassem' si as pessoas a quem
se referirem as i.nformacões tem meios de
tratar-se com decencia s~ndo as mercê3 pe
didas da ordem de Christo ou Cruzeiro.
Port. Circo 30 Dezembro 1824. Â. elIes se
mandou remetter planlas e sementes para
jardins botanicos e serem repartidas por
particulares. Porto 7 Janeiro 1825. Orde
nou-se que com as observaçõe:> que julga 
sem convenientes, a bem da instrucção pu
blica, enviassem relações-de todas as cadei
ras existentes de L" letras; latim, rhetorica,
philosophla, geometria e linguas estrangei
ras. Res. 3." 26 Fevereiro 1825. (CoU. Nab.)
Mandou-se que auxiliassem os> religio'os
procuradores ele esmolas para os Santos
Lagares.. Circo 15 Março 1825. ão podem
expedir ordens sobre objectos militares aos
co~mandantesdos corpos ou dos districtos.
sem conhecimento do commandanle das
armas e por via deste, Dem ordenar que e
fação grandes paradas em dias em que as
nãoha na côrte. Port.18AbriI1825. (Repe,'t.
CU1lh. Mat. Presidente n.· 16.) Por seu io
termedio facilitou-se fossem com informa
ções enviadas ás côrles as representações
individuaes para hool'as e mercês ou sobre
assumptos que interessem a causa publica,
e como. Circo 27 Abril 1825. Um nomeado
que era conselheiro de esLado mandou-se
vencesse os dous ol·denados. Dec. 27 Abril
1825. (CoU. Nab.) Não tem as allribuiçõe
que tooavão ao governador da relação na
falta do regedor, pois pertencem ao chan
oeUer. !J. Provo 15 Juoho 1815. Ao ad. 32 da

~ Lei 20 Outubro, declarou-se qllal a autori·
dade que Linhão nas embarcações de guerra
que entrassem nos porlos, devendo-lhe
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eslas todos os obseq uios e considerações.
Porto 25 Junho 1825. (Col/. Nab.) - Vid.
Av. 12 Fe~'ereil'o 1827, infra. Declarou-se
que não se achando derogado o Dec. 4. De·
zembro j 822, nem se oppondo a Lei 20 Ou
tubro á Porto 24 Abril j 823, o di lo Dec. e
lnslr. aonex. á cito Porlo devião ser cum
pridas. Porto 2." 29 J u1l1O 1825. (Col/. Nab.)
O do Maranhão foi estranhado severamenle
por ler feito embarcar violentamenle para
Lisboa um redactor de periodico que ceo
sUI'ára o 1.° almirante. Porto 3 Setembro
j825, (CoU, Nab.)

PRESiDEl TES: ão superiores aos commandanles
de armas; devem approvar as suas observa
çóes sobre propostas dos officiaes superiores
de 2. a e de todos da 1.a linha; inspeccionar
forlificacões, assistir a exercicios, conhecer
a instru~ção e disciplina; approvar ou não,
e como nomeações para comrnanuantes de
forlale7.as etc.; lratar como os commandan·
tes de armas; e delles receber e remetter, 'e
como as represenlações, re-querirnentos,
propostas e officios. Provo 17 Novembro
1825. - Vicio Commandantcs de provincias.
Provo 11 e 27 Maio 1829.

Que recebêrão propinas depois da Provo 3
Julho de 1822 mandou-se que as restituis
sem, por serem da fazenda publica, con
forme as CarL. Reg. 18 Janeiro 1.790. Provo
11 Fevereiro dilo, 13 Outubro 1794. Provo
:!.' 1.7 Dezembro 1825. ~CoU. iYab.) Tem
jurisdicção na pagadoria, lrem e hos,pital
militar, e não o commandante de armas.
Av. 13 Abril 1826. Declarou-se, á vista dos
art. 5, 9, 20 da ~Lei 20 Oulubro que os
vice- p r.esidentes .nào vencião.o ordenado dos
presidentes. Res. 28 Sete.mbro 1826. (Coil.
Nab.) Provo 2."1.4 Outubro 1826. (CoU. cit.)
Res. 3.' 31 Janeiro 1827. (CoU ..cit.) Appro.
vou-se concessão que no imperial nome
:fizera ã ,camara o do Rio Grande do Sul. de
terrenos vasios e devolutos para edificação
de cadêa. Provo 1.' 14. Ou lubro 1.826. (Col/.
Nab.) Ao ad. 24., S12 Lei 20 Outubro.
Vid. Provo L' !J Dezembl'o 1826. (CoU. Nab.)
Mandou-se reformar procedimento do ex
presidente do Rio Grande do Norte pelo
qual incompetentemente e conlra a consti·
tuição, excedêra jurisdicção, legislando,
proferindo sentença e ,mandando-a executar

por calDara a respeito de terrenos de Indio·5.
Provo 1.' 20 Dezembro 1826. (CoU. Nab.)
Recommendou-se ao da dita provincia a
exacta observancia das leis, regimentos e
ordens, e abstencão sob a mais severa res
ponsabilidade de 'procedimentos contrarios
ás mesmas e a seu dever e autoridade, e que
promovesse que os magistrados competentes
procedessem aos competentes processos de
cretados pelas leis nos casos nellas expressos
para obvial' extravio e punirem·se os delin
quentes. Res. 1.' 31 Janeiro 1827. (CoU.
Nab.) Não tem jurisdicção nos navios de
guerra que não se achão empregados ás suas
ordens nas provincias; nem os commandan
les poderáõ desculpar-se com as que os
presidentes lhes derem. Av. 12 Fe.vereiro
e 12 Maio 1827 e 21 Outubro 1833. (Repert.
Cunh. Mat. Presidente 0. 0 6.)-Vid. Cire.
31 Janei?'o 1833, infra. Mandou-se ser ir
almoxarife de armazem nomeado por pre
sidente .do Maranhão em logar do por eUe
demittido sem preceder formação de culpa,
Res. 2." 9 Abril 1827. (Coil. Nab.) Man
dou-se advertir o vice-presidente de Per
nambuco por haver mandado carregar de
ferros um preso da jurisdicção do ouvidor
contra o Dec. 23 Maio 1821 e Consto art.
179, § 19; e por corresponder-se com o
ouvidor por intermedio e só com assiO'
natura do secretario contra as provo 26 No
vembro 1730 e 6 Janeiro 1723 e Lei 20 Ou
tubro, art. 4,27,33,34.. Provo 1lJ Maio 1827.
(CoU. N ab.) Devem fornecer tri polações
aos navios de guerra que estiverem faltus
dellas; e o mesmo faráõ as outras autori
dades locaes. Av. 2 Junho 1827. (Repert.
Cunho Mat. Presidenle D.O 7.) Processo or
denou-se a respeito dos crimes attribuidos
a ex-presidente do Pará. Provo 30 Junho
1827. (CoU. Nab.) Deu-se intelligencia
ao art. 3á. Lei 20 Outubro a respeito da
fórma de suspender magistrados. Circo 17
Setembro 1827.-Vid.. Av. 20 OutUhl'O 1827,
infra.

PRESIDENTES; que attribuições tinhão sobre
mestres e m.estras de 1." letras. - Vid.
Aulas. Lei 15'Outub1'ol1827. art. 2, 3. 7,
9 a 1.2, 1.!J, 1.6. Res. 11 Novembro 18M,
art. 2. Dec. 22 Agosto 1833. - Vid. Lei
1.6. o 12 Agosto ·183!J, infra.
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PRESIDENTES: Desapprovou-se com a maior
estranheza o arbitrio que tomára o vice
presidente de Alagôas de suspender e man
dar prender um ouvidor de comarca por
falta de prompta execução de ordens. Av.
20 Outubro 1.827.

rubricão e encerrão o livro auxiliar do guarda
livro da divida do Brasil.-Vid. Caixa de
amol·tisação. Lei 1.5 Novembro 1.827, art. 5;
fazem parle da junla de administração das
caixas Gliaes·da caixa de amortisação, art. 53.
Declarou-se como procederião a respeilo
das queixas apresentadas contra magistra
dos por arbitrariedades, vexames ou falta de
prompta justiça. Circo 2. n 6 Dezembro 1.827.
(Coll. Nab.) Sobre desavença entre o vice
presidente de Alagôas e commandanle de
armas que soltar a individuo preso á ordem
daquelle, mandou-se proceder. Porto 14
Maio 1.828. (Coll. Nab.)

que objectos não poderaõ denegar para o
devido estado e promptificação dos vasos
de guerra em actual serviço regulou·se.
Vid. Armada. Dac. Instr. 10 Junho 1828.
Os seus palacios em sua ausencia pertencem
para residencia aos vice-presidentes e para
que fiquem nelles as famílias daquelles deve
haver harmonia e boa intelligencia entre
aquelles e esles. PorL á Julho 1.828. (Coll.
Nab.) Declarou·se merecerem o imperial
agrado os actos de amizade que as autori
dades das provincias do imperio limitrophes
de Bolivia e Paraguay praticassem por con
sideração a estas. Porto 12 Julho 1828.
(Coll. Nab.) Recommendou·se-lhes o cum
primento dos art. 2, 3, 7. Lei 15 Outubro
1827, a respeito de professores de 1.os letras.
Circo 7 J ulho' 1828.

que ingerencia lhes foi commettida nos assen
tamentos de praça voluntaria no exercito.
-Vid. Dec. :1.. 0 14 l/lUtO 1828. Cond. L"
Dec. 2.<rid. § 2. Provo 27 Maio 1829.

Sobre creação de julgado desapprovado pelo
presidente de Goyaz ordenada por ouvidol'
contra a Lei 20 Outubro art. 24, § lJ. Av.
22 Julho 1.828. Declarou-se compelir.lhes
o expedir as resoluções do conselho ~eral,

porque este não tem força e3ecutiya. Olf. 23
Julho 18~8.

PRESIDEr TES: declarou-se como deverião pro
ceder para ~leições, á proxima leo-islatura.
- Vid. Eleições. Res. 29 Julho 18°28, decl.
1, 2, lJ, 5.-- Vid. Lei 387, 19 Agosto 1.866,
infi·a.

quando servirem de commandanles militares.
e os seus secrelarios de secretarios militares
não percebem vencimentos corno 1aes.
Vid. Commandanlcs de provindas. Provo 27
Agosto 1828, § 11.

deferião juramento ao conselho geral.-Vid.
Conselho geral. Lei 27 Agosto 1828, art. 11;
nomeavão, e corno os empregados, e quaes
do mesmo conselho, art. 91, 02.-Via. Lei
16. o 12 Agosto 183lJ, infra.

promovem obras sobre navegação de rios,
abertura de canaes, conslrueções de estra
das, pontes, calçadas ou aqued uctos per
tencentes ás provincias, e como. - Vid.
Obras. Lei 29 Agosto 1828, art. 2, 3.

- Ao de S. Paulo commetteu-se, e como a admi
nistração e applicação da taxa do Cubatão
de Santos.-Vid. Estradas. Lei 6 Setembro
1828, art. !.-Fa::enda. Lei 24.012 Ao-osto
1833, art. 2 a lJ.

não podem ser jurados. Res. 12 Setembro
1.828, art. 7, confirmada excluindo tambem
os seus secretarios. Lei 20 Setembro 1830,
art. 16. Cod. Proc. art. 23. Instr. 13 De·
zembro 1832, art. 21. Lei 261, 3 Dezembro
1841. art. 27. Reg. 1.20 I 31 Janeiro 1842,
art. 224.

Cerno serão processados seus delictos e erro
de offieio pelo supremo tribunal de justiça.
- Vid. C"imes. Lei 18 Selem bro 1.828, art.
5, § 2; 20, 21. 22, 23 etc. Cod. Proc. ;lrt.
15ú, § 1..

- Para elles se recorre de decisão de camara
municipal nào admillindo excusa de ve·
reador. - Vid. Camal·as. Lei 1 Outubro
1828, ;lrt. 20; autorisão, ecomo venda, afo
ramento ou troca de bens e moveis d s
conselhos, art. 42; e coonrmão os arrend'l-
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mentos de bens por e1Jes feitos, art..4.4;
recebem posse e juramento das mãos do
presidente dos mesmos conselhos, art. 53;
para elIes recorreráõ os cidadãos aggra
vados pelas deliberações e accordãos e pos
turas das camaras, art. 73; aos presidentes
das provincias como primeiros adminis
tradores delJas são as camaras subordinadas,
art. 78; em todos os casos em que esta Lei
manda ás camaras que se dirijão aos pre
sidentes, devem eJlas na provincia onde es
tiver a côrte dirigir-se ao ministro do im
perio, art. 89.

PRESIDENTES: São-lhes remettidas copias au
thenticas das acLas 'originaes da eleição dos
vereadores e juizes de paz e seus supplentes.
- Vicl. Ele1'ções. Dec. Instr. 1 Dezembro
i 828, art. 18. - Vid. Lei 387, 19 Agosto
1846, in(m. Como proverião os professores
de 1. 3

' letras em execucão da Lei 15 Outu
bro 1827, art. 6. Av. 29 Janeiro 1829.

Como estabelecerião ar;eoles de correio por
ensaios.-Vid. Con·eio. Dec. Reg. 5 Março
1829, art. 26; podem demorar a expedição

.das malas, e como art.. 3á; nos subscriptos
de seus officios ás secr ta,ria de estado in
formando requerimentos de partes conforme
a Por,t. '27 Abril 1827, que declaração se
pori!, aI't. '76. Quando abreviaraõ ou reta1'

daráõ a s::l'hjda dos correios maritimos, art.
tOG.-Vid. lJec. Reg. 39,9, ~1 D('~emb1:o

18MI, infi-a,.

Cumpre-lhes a·Lastec.er .as tropas e praças ele
~uerra segundo as requisições des comman
dantes de armas, ·e pOf'q'Ue~ á vista da Provo
27 Agosto 1828. - Vid. Commandantes de
p1·ot:illcias. Provo 11 Maio 1829, § 4.

Suas atll'ibuições relativamente aos paquetes de
vcla.-Vid. C01Teio. Dec. Instr. l."1ú Maio
1829, Si, 6. Instr. 2." S 9. Instr. 3. ao § 6.
Declarou-se ao vice-presidente de Malto
Grosso dever entregar o commando de ar
mas, que tambem exercia, a quem com
petisse por lei. Av. ti Junho 182V.

PRESIDENTES: Em falla de commandantes de
armas, onde os ha, não tomão os presi
dentes o commando deHas, pois que esse
exercicio compele ao official militar mais
graduado. Res. 15 Junho 1829. (Repert.
Cunho Mat. Presidente n.O 21.)

E'-lhes prohibido informar requerimentos para
accessos que lhes não tiverem sido remet
tidos pelo governo. Av. 27 Agosto 1829.
Declarou-se como se devia intender e exe
cutar o art. 78 da Lei 1 Outubro 1828. Av.
9 Setembro 1829, § 3.

odo Pará é presidente da junta de justiça mi
litar da provincia.-Vid. Junta dita. Lei 24
Setembro 1829, art. j.

Os vice-presidentes em exerci cio • e por que
motivos que vencimento perceberaõ. não
os recebendo, ou recebendo-os os presi
sidentes. Lei '26 Setembro 18'29, art. 1, 2.
-Vid. Lei 6ú7, 7 Agosto 1852, infro.

A ,eIles .devem os com mandantes de armas
-communi-car o santo que derem. Av. 1. Ou
tubro 1829. A eUes como primeiras auto
ridades das provincias devem os comman
dantes de armas subordinação e inteira
subjeição em todos os objecLos de admi.nis
tração, que narla tem com a disciplina e eco
nomia da tropa. Porto 10 No embro 1829.
(CoU. Nab.) Por seu mandado ordenou-se
r~ss~m recebidos nos paquetes. nas pro
VIDClas menos frequentadas por vasos de
guerra, réos, officiaes e soldados, e quaes. e
como. Circo 7 Janeiro 1830. (CoU. fVob.)
Ao do Rio Grande do Sul mandou-se orde
nar qlo1e examinasse livros de repartição
militar da provincia para verificação de
dilapidação denunciada. Res. 7." 16. J a
neiro 1.830. (CoU. Nab.) Declarou-se ao da
Bahia ser illegal e incompetente a sua inge
rencia, ordenando a juiz de paz que admit
tisse por procurador o comparecimento
para conciliação de um coosu! adminis
trador de casa de finado. Av. 1.9 Janeiro
1830. Mandou-se que por seu intermedio e
com sua informação viessem remettidos re
querimentos ue pretendentes de offi.cios
de justiça, e como documentados. Circo 19
Janeiro 1830. Mandou-se-lhes fixar pra.zo
para que todos os magistrados enviassem á
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secretaria da justiça certidões de posse.
Circo 27 FevereIro 1830. Com que formali·
dades lhes daráõ posse as camaras muni
paes conforme o seu regimento. Lei 1 Ou
tubro til. 2. Av. 13 Novemhro 1830. Devem
prestar ás ditas camaras os esclarecimentos
necessarios para darem posse aos comman
dantes de armas conforme o art. 6ft da dita
Lei. Av. 19 Novembro i830.

PRESIDENTES: approvão ou emendão as avalia·
ções de etapes e forragens para o exercito
feitas pelas junas de fazenda. - Vid. Etapa.
Lei 24 Novemhro 1830, art. 5. Dec. Reg.
263, 10 Janeiro i8.&3, ad. 44.

A elles remetteráõ os officiaes maiores das se
cretarias de estado as leis paradistribui-las,
e corno.-Vid. Leis. Lei 4 Dezembro 1830,
art. 3.

o do Pará que attrihuições recebeu ácerca
dos estrangeiros adventicios.-Vid. Est7-an
gei1·os. Res. 10 Dezembro 1830, art.6.

Não são competentes para tomarem conhe
cimento das faltas de comparecimento de
deputado á sessão da respectiva carnara. Av.
fi Dezembro 1830.

- não podem commerciar directamente, salvo
em que hens etc.-Vid. Commercio. Cod.
Crim. art. 148. Cod. Com. art. 2, § 1,
art. 3.

forão aulorisados para suspenderos juizes de paz
quando prevaricarem ou fôrem negligentes.
-Vid. Juíz dito. Lei 6 Junho 1831, art. 12.

o da Parahyba foi aulorisado para prover ca
deiras de instrucção secundaria, e quaes.
-Vid. Aulas. Res. 3.· 7 Junho 1831, art.
2.-Vid. Lei 16.0 12 Agosto 1834, infra.

durante a minoridade do .Senhor D. Pedro
II, forão autorisados para suspender ma-·
gistrados.-Vid. Magistrados. Lei 14 Junho
1831, art. 17; e erão nomeados pela re
gencia. Lei cito art. 18. Sua autoridade

IV

PRESIDENTES

quanto ás juntas policiaes.-Vid. Jlti:& de
paz. Dec. 9 Julho 1831, art. 3 a 5; a el1es
daráõ parte dia ria dos acontecimentos, e
como as autoridades policiaes. Dec. cito art.
10. - Vid. Lei 16.0 12 A gosto 183ft. infra.
A um que não tomára posse por ter-lh'a
negado o que nella estava, declarou-se não
competir vencimento de ordenado porque
a fazenda não devia dons ordenados por
um emprego. Av. 12.0 28 Julho 1831. (Coll.
Nab.) Declarou-se que certidões das presi
dencias podião exigir de suas secretarias os
conselhos de governo. Av. 16 Agosto 183f.
Declarou-se serem competentes como pri
meiras autoridades das provincias para fa
zerem responsabilisar todos os empregados
publicos. Av. 17 Agosto 1831.

PRESIDENTES: que atlribuições lhe pertencem a
respeito da guarda nacional.-Vid. Gua.rda
nacional. Lei 18 Agosto 1831, 3rt. 25, 32,
33,58,60,71,72,77,78,92,118,125,142.
- Vid. Lei 602, 19 Setembro 1850, infra.

Que relações deveráõ, e em que prazos en
viar a respeito dos corpos etc. á secretaria da.
guerra. com a correspondencia do comman
dante de almas. Circo 27 Setembro 1831.

ordenárão, e como despezas ás thesourarias.
- Vid. Despezas. Lei 4 Outubro 1831,
art. 48.

- farão declarados competentes e necessarios
para ultimar com sua approvação as arrema·
tações de contractos de receita ou despeu
publica da provincia.-Vid. Contracto. Lei
4 Outubro 1831, art. 56.

- informão nomeação para procurador fiscal
de thesouraria. Lei cit. art. 78. Servem de
intermedio á correspondencin das thes<iU
rarias com o thesouro, art. 85; daráõ conta
ao thesouro dos abusos e desvios na admi
nistração. arrecadação e distribuição das
rendas da provincia; e suspenderáõ inte
rinjlmente transacções prejudiciaes á fll
zenda, art. 87; poderáõ chamar, e como os
empregados das thesourarias para esclare
cimentos verbaes, art. 113.

JI
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PRESIDENTES: Incumbe-lhes vigiar sobre a con
dueta de todos os empregados para fazê-los
en trar em seus deveres pelos meios legaes, e
a respeito uos magistrad os, além de oulros
pelos da Lei 1.4 Junho 1831, art. 17. Av.
S Outubro 1831. Como se deveria progredir
no processo instaurado conlra um ex-presi
denle do Maranhão. Av. 5 Novembro 1831.
E' competente para mandar responsabilisal'
bispo. Av. 10.0 24 Novembro 1831 (CoU.
Nab.); exigio-se remeLLessem-sc ás secre
tarias de eslado quadros estatisticos dos
empregados nom,eados e que nomeassem
conforme a Lei 1lJ Junbo. Av. 11.0 24 No
vembro 1831. (CoU. íVab.) DecicMo-se deixar
vago o cargo de chancellet, individuo des
pachado presidente de provincia. - Vid..
Res. 2." 25 Novembro 1831. (CoU. Nab.)
Confliclo enlre presidente de provincia e
juiz declarou-se competir a decisão ao juiz
da corôa da relacão, conforme a O. liv. 1,
tit. 9, § 2, 11. Âv. 1. o 25 Novembro 1831.
(CoU. Nab.)

Ao da Babia que altl'ibuições forão dadas
sobre creação de cadeiras de lingua fran
ceza, philosophia etc.-Vid. Aulas. Res.H
Novembro 1831.-Vid. Lei 16. o 12 Agosto
1834, infra.

de Pernambuco: suas at!rihuicões sobre crea
ção ordenada de estabelecimentos de or-'
phãos.-Vid. O'"fJhãos. Res. 11 Novembro
1831, art. 2, 3.

Ordenou-se-Ihes propozessem l:egulamento
para os re~pectivos portos. peco Reg. 13
Dezembro 1831, art. 37.

Commetteu-se-Ihes decisão de duvidas con
cernentes á comprehensão de algumas hypo-'
theses sobre manifestos de embarcacões no
F resen te decrêto . - V'id. A lfan degai. Dec.
20 Dezembro 1831, art. 18.

- Para elles se recorria das deliberacões das ca
t mal'as fixando o preço das aguardentes, con.

forme o art. 73. Lei 1 Outubro. - Vide .
Aguardentes. Res. 28 Janeiro' 1832, art. 8.

PRESIDENTES: Mapdou-se assignassem pedidos
de fornecimento de livros para comman
dantes de classes de officiaes do exercito
pelos arsenaps ele. - Vid. Exel·cito. Dec.
Instr. 31 Janeiro 1832, art. 7.

que competencia tem para organisação de for
. mulario de receiluario e promptificação de

medicamentos nos hospitaes regimenlaes;
e como no fornecimento dos ditos medica
mentos.-Vide llospitaes. Dec. Reg. 17 Fe
vereiro 1832, arte 20 a 21,.

Aos do Pará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande
do Sul e Malto Grosso, declarou-se serem su
jeitos os directores de arsenaes do exercito,
e por elles nomendos; não dando generos
sem sua ordem por escripto; fixando; e
como os vencimentos dos ditos directores,
ajudante e mais empregados.-Vide A1'Senal
de guerra. Dec. Reg. 2. o 21 Fevereiro 1832,
arte b, ,5 6, 38.

- Foi-lhes commettido deliberarem sobre con
veniencia de observar-se o presente re
gulamento nas provincias (exceptuadas S.
Paulo e Minas), para fiscalisação e cobrança
dos dizimos.-Vid. Dizimas. Reg. 31 Março
1832, art. 1.

àesignavão o juiz que deveria fazer a visita de
. policia das embarcações para obviar a im
portação de Africanos . ...:- Vide Afi·icanos.
Dec. 12 Abril 1832, arte 2; e devem ser
pelo juiz criminal informados da conclusão
do processo, e para que fim, art. 5. As au
toridades encarregadas da execução deste
decreto darâõ parle de tudo que occorrer
aos presidentes de provincia que o partici
paráó ao governo, art. 11.

podem conceder a empregados p'ublicos, e
quaes, seis mezes para apresentarem cer
tidão de seu assentamento nas thesourarias.
Inslr. 26 Abril 1832, art. 61,.

O do Maranhão como foi autorisado a pro
ceder para construcção de cáes em bene
ficio do port,o.-Vid. Cáes. Res. 16 Junho
1832, art. ~.
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PRESIDENTES

PRESIDENTES: Que allribuições lhes farão con
feridas a respeito de aprendizes de arsenaes
de marinha. - Vid. .A1"Senal dito. Res. 1.:1..
Julho 1832, art. 3, 4.

- O de Sergipe foi autorisado para nomear lentes
de 1." leLras, e quaes.-Vid. Aulas. Res.
7 Agosto 1832, art. 2. Igualmente o de S.
Paulo, e como. Ve1·b. cito Res. 7 Agosto
1832, art. 2, á, 5, 8, 10; da Bahia sobre
cadeira de F:eometria e mecanica applicada
ás ades e ameias. f/el'b. cito Res. 25 Agosto
1832, art. 2 a 4, 6, 7.-Vid. Lei 16.· 12
.A.gosto 18311, infra.

o de Pernambuéo foi autorisado para marcar
ol'denados a carcereiros.-Vid. Cm·cerciro.
Res. 7 Agosto 1832.

- O do Rio Grande do Sul fei autorisado a em·
pregar quantia com ilIuminação.-Vid. /l
lmninação. Res. 7 Agoslo 1832, art. 2.

- ordenou-se que enviassem aos conselhos gerae s
annualmente, e como, copias das ordens
sobre recrutamento e listas dos recrutados.
Cart. Lei 25 Agosto 1832, art.11,-Vid.
Lei 16.· 1.2 Âgasto 1834, infra.

Farão autorisados para conceder conforme
a Lei 30 Agosto 1.831, art. 11, licença aos
omciaes e inferiores pertencentes á provin
cia. Circo 28 Agosto 1832. Av. 1.3 Julho
1833.

- O do Maranhão que ath'ibuições recebeu sobre
a bibliotheca publica. - Vid. Bibliotlleca.
Res. 5 Selembro 18321 art. 1, 4.

O de Minas foi autorisado a prover, e como
cadeiras, e quaes do curso de estudos mine·
ralogicos. - Vid. Aulas. Res. ,3 Outubro
1.832, art. 4, 6, 9.

:- O da Parahyba do Norte foi autorisado a
prover cadeira do L· anno de mathematica.
- Vid. Aulas. Res. 3 Outubro i832, art. 3.

r- Suas 'altribuições relativas :l nl1turalisação.
Vid. Cidadão. C. Lei 23 Outubro 1832,
art. 7.

PRESIDENTES: Aos de Minas, Bahia e Espirito
Santo derão-se attribuições, e quaes na
promoção de emprezas de navegação dos
rios Doce e Gequitinhonha etc. e abertura
de novas estradas.-Vid. Companhia. Res.
23 Outubro 1832, art. 3, 5 a 7.

- do Rio Grande do Norte: ol,denados por elie
creados a professores de 1." letras farão
approvados.-Vid. Aulas. Res. 230ulubro
1.832, art. 1. - Vid. Lei 16.· 12 Agosto 183&,

, infra.

- forão obrigados a apresentar relatorio acom
panhado de orçamento da receila e despeza
e contas do aDno~ e esclarecimentos aos
conselhos gel'aes e seus secretarios a assislir
ás discussões. Lei 24 Outubro 1832, art.
87. Lei 58, 8 Outubro 1833, art. 38.

- O de Minas que aUribuições teve a respeito da
exuncta adminislracão diamantina de Ti
juco.-Vid. Diama~tes. Res. 25 Outubro
1832, art. 4, 8, 20, 32, 33, 35.

Suas attribuições relativas á guarda nacional.
- Vid. Glla,.da nacional. Res. 25 Outubro
1.832, art. 14, 2ll, 25.-Vid. Lei 602, 19
Setembro 1850, infra.

- mandou-se fizessem, e como a nova demar
cação de lermos e comarcas.-Vid. Di! isão.
Cod. Proc. art. 3. Instr. 13 Dezembro 1832,
art. 1, 2. (

- nomeavão juizes municipaes.-Vid. Juiz dito.
Cod. Proc. art. 34. lnslr. 13 Dezembro
1832, art. 9 a 16.

_ nomêão os promotores publicos. Cod. Proc.
art. 36. Iostr. 13 Dezembro 1832, art. 9 a
12,14,1.6. Lei 261,3 Dezembro 1841, art.
22. Reg. 120, 31 Janeiro 1.842, art. 216,
217, 218.

A elles podem recorrer os inspectores de quar
teirão, escrivães e officiaes de justiça aggra·
vados em suas nomeações. co,a. Proc. art. ~8":

28·
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PRESIDENTES

PRESIDENTES: A elles podem recorrer os agen
les e offici:les dos juizes de paz, municipaes.
))romotor e juizes de direilo contra os juizes
que os tiverem lançado fóra por motivos
torpe ou illegal. Cod. Proc. art. 52. lostr.
13 Dezembro 1832, 3rt. 20; igualmente os
dos subdelegados. Reg. 120. 31 Janeiro
1842, 3rt. 52.

- Da l'.lOmeação que o juiz de paz fizer para
qualquer' cargo publico comp'ete ao nomea
do ou a qualquer do povo, recurso para os
p1'esidentes. Cad. Proc. art. 300.

Declarou-se que só se abona ajuda de custo
para viagem quando vão de uma para oulra
'Provincia. Av. 12 Dezembro 1832.

levão ás relacães tlS casos de confliclo de ju
risdicção ~ competencia que a ellas per
tenção.-Vid. Jm·isdicção. Reg. 3 Janeiro
1833, art. 61.

Os comman(lantes de navios estacionados
nas provincias devem receber ordem dos
presidentes unicamente no que disser res
peito á commissão em que se acharem, não
quanlo á policia e disciplina dos navios.
Circo 31 Janeiro 1833.

e seus secretarias não são obrigados a apre
sentar atlestados para receber seus venci
mentos. - Vid. Attestação. Dec. 2 Março
1833, art. uno § 8, 21.

Suas altribuicões relativas a administracões de
diversas re~das.-Vid. Mesas etc. De~.·Reg.
26 Março 1833. art. 7, 22. - Vid. Reg. 30
Maio 1836, intra. '

Para elles recorrem os chefes de policia con
forme o art. 73. Lei 1 Outubro, quando
sobre objectos de policia não forem alten
didos pelas camaras.-Vid. Chefe depolicia.
Dec. 29 Março 1833, art. 1, § 6; participações
policiaes lhes enviará o mesmo chefe, e como
organisadas. observando no que fôr passiveI
os §§6 a 19. Alv. 25 Junho 1760; art. 3.

Conforme o art. 22. Lei 20 Outubro 1823.
declarou-se terem volO deliberativo e de
qualidade. Av. 1.0 Abril 1833; não devião
negar aos conselhos as informações que
estes precisassem para bom desempenho·
(}esuas fUDcções. Av. 7 ~unho 1833.

PRESIDENTES: O de Matto Grosso que attribui
ções teve a respeito dos aldeamentos á
margem do rio Arinos.-Vid. Aldeamentos.
1\es. 4. 0 18 Junho 1.833, art. 3 a 5.

Que attribuições lhes forão commetlidas sobre
professores e professoras pelo methodo Leu
caslerano. - Vid. AlIlas. Res. 18. o 5 Agosto
18~3, art. 1. - Vid. Lei 16. 0 12 Agosto
1.834, infra.

Ao art. 26, 24 Outubro 1823 declarou·se que
podiiio tempOl'ariamenta resolver, quando
urgeIJlc fosse, os negocias commettidos aos
presidentes em conselho, quando este se
não reunisse e que o art. 24 falia eX:elIl
plificativamente. Av. 22 Agosto 1833.

o de Pernambuco foi autorisado a proceder.
e como a respeito dos moveis e alfaias da
extincla congregação de S. Philipe Nery.
- Vid. Cong1·egação. Res. 18 Setembro
1833, art. 2,.

Para apresentar melhoramentos á lei de 20
Outubro 1823, de seu regimento nomeou se
commissão. Dec. e Instr, 3 Outubro 1833.
arl. 3, § 4.

Suas attribuições relativamente a guardas po
liciaes. - Vid. Glwrdas ditos. Res. 55, 7
Outubro 1833.-Vid. Lei 16.o Agosto 183~,

infra.

que aUribuições tiverão para elfectuar rece
bimento e troco da moeda de cobre. - Vid.
Moeda. Dec. Reg. 8 Outubro 1833, art•.
3, 11.

- farão aulorisaâos para contractar illl1minação
das cidades, e como. - Vid. lllaminaçâo.
Lei 66, 12 Outubro 1833, art. 7.

nomêão os solicitadores·dos residous e capellas.
- Vid. Capellas. Dec. 19 Outubro 1833,
art. 2. .-

Faltão ao seu dever não suspendendo juiz de'
paz que não cumpra seus deveres. recu
sando enviar-lhes mappas da guarda nu
cional. Av. 24 Outubro 1833; assignão os
diplomas de nomeações de empregados de-·
fazenda conforme o art. 7 Reg. 26 Março
1833. Ord. 24 Outubro 1833.
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PRESIDENTE

PRESIDENTES: Que attribuiçées lhes forão da
das a respeito do projectado novo banco
do Brasil. - Vid. Banco. Dec. Instr. 25 No
vembro 1833, § 7.

de Santa Calharina: declarou-se pertencer-lhe
prover certo parocho conforme a Lei 14
Junho 1831, e por,isso cassou-se decreto e
carta de apresentação pelo governo.-Vid.
Par'ochos. Dec. 25 Novembro 1833.

Declarou-se competir-lhes prover, e como os
carcereiros das cidades, villas e julgados l con
forme o art. 18. Lei 1lJ Junho 1.831.- Vid.
Ca?'cereiro. Dec. 28Novembro 1.833, arts. 1, 3.

Deverião 3ssignar os' titulos de empregados
que nomeassem conforme a Lei 14 Junho
1831. Av./, Dezembro 1833.

Determinou-se que 3S ordens do thesouro
ás tbesourarias sejiio remettidas aos presi
dentes sem fecho, para transmitti-las; e que
nas secretarias de governo se conservem
exlt'actos das mesmas ordens. Circo 5 De
zembro 1833; e que as observações do pre·
sidente a oflicios de thesouraria sejão rela
tivas só a cada um. Circo da mesma data.

Nas provincias do Maranhão, Santa Calharina,
Rio Grande do Sul para fornecimento de
navios da armada e seus concertos pelos
almo.·arirados daráõ os presidentes as ne
cessarias providencias. As embarcações do
serviço do porto estão sob as ordens destes.
- Vid. Al'sellal de marinha. Dec. Reg. 13
Janeiro 1854, art. 60, 61..

do Para e Maranhão: que diligencias lhes forão
commeuidas a respeito da companhia de
navegação a vapor nos rios e b~hias das
ditas provincias.-Vid. Compan/lla. Dec. 1.
Fevereiro 1834. Cond. 1. ~ ,

Aposentadoria concedida a empregado de junta
de fazenda mandou-se ficar sem effeito, por
haver e11e sido a seu pedido demittido ante
riormente pelo presidente da provincia.
Vid. Junta dita. Dec. 9 Abril 1834.

Ordenou-se que de seis em seis mezes en
viassem á secretaria da justiça mappas d.e
crimes, e como organisados. Circo 23 Abril
1834.Circ. 11. Junho f834.-Vid. C,·rc. 16
Dezembro 1835, infi·o.

PRESIDENTl:S: Ao de Goyaz quanrto ao provi
mento de professores para as cadeiras de
philosophia, geometria e francez da eapital,
derogou·se, e como aRes. 11 Novembro
1831. - Vid. Aulas. Res, 2.0 20 Junho
1834, art. 2. - Vid. Lei 16. 0 12 Âgosl.
1834, infra.

O de S. Paulo relativamente á guarda polv:ial
que aLtribuições teve.-Vid. Guardas diw.s.
Res. 7. 0 25 Junho 183lJ, art. 5, 10, 12.
Vid. Lei 16.0 12 Agosto 1834, infr-a.

Para cumprir o art. 87 Lei 4 Outubro 1831,
56 poderáõ exigir dos respeclivos empregados
das thesourarias as informações e esclare
cimentos precisos conforme os art. 54, 1.13.
Ord, 2 Agosto 183&. Av. 13 Outubro 18M.

:5uas attribuições relativas a prorogação de
assembléa provincial. - Vid. Àssembléas pro
vinciaes. Lei 16. o 12 Agosto 183h, art. 7;
installação e falIa com que formalidades,
art. 8, orçamento de despezas provinciaes,
art. 10, ~ 6: seu emprego é geral, art. 10,
~ 7; sobre os casos em que possão nomear,
suspender ou demittir empregados provin
ciaes legislão as assembléas provinciaes.
art. 10. § 1.1, informão para fixação da
força policial respectiva. 3rt. 11: § 2; auto
risação para contrahirem emprestimo, art.
11, S 3; quando pronunciados, ás assem
bléas ditas compete decidir si o processo
deve ou não continuar, art. 11~ § 6, san@ção
das leis provinciaes como lhes é alLribuida,
art. 13 a 19; remessa devem fazer de copias
authenticas de leis provinciaes á assembléa
e governo geraes, art. 20; que altribllições
mais lhes pertencem quanto á convocação
e adiamento das assembléas provinciaes,
suspensão de publicação das leis, expe
dientes de ordens, instrucções e regula
mentos, art. 24.

de Minas foi autorisado para marcar limites á
villa creada de Âyuruoca. Res. 17. o iA
Ago~to 1834.

tiverão novo regimento e com que attribuiçães.
Lei 38, 3 Outubro 1834; corrigida no art.
5, § 10 pelo Dec. 15 Novembro 1'834.
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PRESIDENTES

PRESIDENTES: Não são competentes sim o the
souro, conforme a Lei !l Outubro 1831, para
expedir ordens ás thesourarias sobre obj ectos
de administracão da fazenda nacional. Av.
13 Outubro 1834. Concedem licença aos em
pregados publicas conforme aLei 3011tnbro
1834, art. 5, § 14. orr. 7 Novembro 183.4.
Declarou-se que o art. 5, § 20. Lei 3 Ou
tubro 1834, não comprebendia, e porque
cerlos officiaes da guarda nacional. Av. 27
Março 1835.

- Fixárão-se de conformidade com a Lei 3 Ou
tubro 1834, art. 4, as ajudas de custo aos
que do Rio de Janeiro partirem para as
provincias. Dec. e Tab. 15 AJ)I'iI1835; sem
elfeito p3lo Dec. 18 Outubro 1835.

Vice-presidente eleito membro de assembléa
provincial tem legiLimo exercicio até ve
rificação de poderes. Av. 24 Abril 1835. Si
podião ou nào demiLtir seus secretarios de
clarou-se competir a decisão ás assembléas
provinciaes. Av. 29 Abril 1835. Os com
mandantes dos navios de guerra são obri
gados a apresentarem-se-Ihes, quando chega
rem para lhes darem noticias dos lagares de
onde vierem. Av. lá Maio 1835. Os dez dias
para sancção das leis provinciaes contão-se
lhes da data da apresentação deHas. Av. 22
Junho 1835. Podem, conforme o art. 155.
Cad. Crim. suspender, e quando as licenças
concedidas por elles e pelas relações a juiz
de direito - não havendo assim contrarie
dade entre a Lei 22 Setembro 1828, art. 2,
S11, e Lei 3 OuLubro 183.&, art. 5, § U.
Av. 27 Junho 1835. Não podem demittir
empregados geraes como 05 dos correios e só
suspender e dar parte ao governo conforme
o art. 5, § 6. Lei 3 Outubro. Av. 2 Julho
1835. Circo 23 dito. RemeLleráõ á secre
taria do imperio> e como, e em que prazo
as contas das adminisLrações dos correios
no anno financeiro findo. Circo cito Decla
rações se derão a respeito da deliheração
que tomára um vice-presidente de distribuir
certa quantia por si e empregados de sua
secretaria, á visLa do art. 65. Lei 24 Outu
bro 1832 e!l8 Lei 8 Outubro 1833; e Lei
3 Outubro 183.4. Ord. 22 Setembro 1835.

que aftribuições tiverão para sübstituição das
nota~ do 'extincto banco, antiglls sedulas da

Bahia, e conhecimentos ou cautellas.-Vid.
Moeda. Lei 53, 6 Outubro 1835, art. 3,
6" 9.

PRESIDENTES: farão encarregados, e como do
recrutamento para o exercito determinado
pela Lei 6 Outubro 1835. Dec. 2 Novembro
1835. Dec. 4 Novembro 1835, art. 23.

Nos requerimentos de empregados publicas
pedindo licença ao governo deveráõ infor
mar si lhes concedêrão a autorisada pelo art.
6, § 14. Lei 3 Outubro 183.&. Av. Novembro
1835. Só podem perceber vencimentos desde
o dia da posse; seus secreLarios como empre
gados provinciaes segundo a Lei 1.2 Agosto
1834 arl. 10, § 7, estão subjeitos á legis
lação provincial. Av. 4 Novembro 1835.(
Vid. Av. 1.1 Dezemb,'o 1835, inf,·a.)

Que attribuições lhes forão commettidas sobre
arrematação de serviços de Afripanos.
Vid. Africallos. Dec. Instr. 19 Novembro
1835, S1, 2, 6, 7, 11.

Declarou-se que o art. 13 da Lei 3 Outubro
não revogára inteiramente Lei 20 Outubro
1823 quanto ao emprego de secreLario da
provincia que subsisle pelo art. 18 Lei 12
Agosto 1834. Av. 21 Novembro 1835.

Que altribuições se lhes derão sobre instruc
ções da guarda nacional. - Vid. Gua,'da
nacional. Dec. 23 Novembro 1835, art, 3,
A, 5, 9. (Ao art. 5.-Vid. Dec. 5 Julho 1836,
m't. 1, § 7.)-Vid. Lei 602, 19 Setembro
1850, ill{1'a.

Para seu governo a respeito de diversos objec.
tos derão-se insLrucções geraes. Dec. lnstr.
9 Dezembro 1835.

Conflicto de jurisdicção entre juiz de 01'

phãos e municipal declarou-se dever ser
decidido pelos presidenLes e relações con
forme Lei 3 Outubro 183.&, art. 5, § 11;
e art. 61. Reg. 3 Janeiro 1833. Av. 9
Dezembro 1835. Só podem receber ven
cimentos do dia da posse conforme art. 3,
lt. Lei 3 Outubro. Av. 11 Dezembro 1835.
Ord. 18 Dezembro 1835. Mappas criminaes
delles se exigirão de ires em tres mezes, e
como organisados. Circo 16 Dezembro 1835,
-deel. pelo Av. 5 Agosto 1837. A offieial
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PRESIDENTES

empregado as ordens do dé Santa Calha
rina para expediente militar ordenou-se
poderem-se abonar os vencimentos dos aju
dantes de ordens dos commandantes de
armas. Av. 30 Março 1836. Port. 8 Abril
1.836.

PRESIDENTES: Suas altribuições para isentarem
de ancoragem embarcações que importarem
colonos. - Vid. Ancoragem. Dec. 18 Abril
1836, art. 4.

PRESIDENTES

elles subiráõ por intermedio dos comman
dantes superiores. - Vici. GUal'da nacional.
Dec. 5 Julho 1836, art. 1, § 2, 3,7; detalhe
de serviço art. cit. § á; remessa de mappa
geral mensal, art. cito § 5; arrecadação e
distribuição do armamento e mais munições
de guerra. art. cit. § 8; sobre exercicios.
art. cito § 11 ; ordens suas relativas á guarda
nacional, a quem serão enviadas, art. 2;
fornecimento de forças, art. 3; substituição
de commandantes superiores, art. A.-Vid.
Lei 602, 19A9osto 1850, infra.

Suas aLtribuições relativamente aos portos em
que deva haver mesas e agencias de admi·
nistracão de rendas. - Vid. Mesas. Dec.
Reg. 30 Maio 18::16, art. 6; sobre numero
e ve.ncimenlo de empregados, art. 8, 9, 12,
26; suspensão e demissão, art. 32; subordi
nação dos administradores etc. aos presi
dentes art. 35; communicação do rendi
mento e despeza, art. 36, § 1.0; fiança de
thesoureiros e fieis, art. 39, § 7; conhecem
de queixa contra administradores, art. 52;
sua interferencia nos passaportes de em
barcações, art. 134, 141.

que attrihuições overão relativamente a no
meações de empregados de alfandega.
Vid. Alfandegas. Dec. Reg. 22 Junho 1836,
art. 11, § 1; 24; sobre lheso ureiros e fieis,
art. 25; suspensão de empregados, art. 29;
Subjeição dos inspectores aos presidentes,
art. 32; a estes se remetteráõ resumos do
seu rendimento e despeza art. 35, § U;

. fianças de seus thesoureiros e fieis, art. 36,
§ 7; conhecem das queixas contra os ins
pectoies, art. 50; nomeação de adminis
tradores de capatazias, e como art. 64; ap
provação da designação dos ancoradouros,
art. 124; nomeação de commissão para ar
bitramento ás mercadorias não compre
hendidas nas pantas, art. 261, relaliva
mente ao commercio de cabotagem de mel'·
cadorias estrangeiras, onde não houver
alfandega, designárão logares para estabe
lecimento de mesas de rendas, e como, art.
306; quando permiltirão commercio dito a
embarcações estrangeiras, art. 309. .

Correspond'enciàs, requerimentos ~ repre
sentações, e quaes da guarda naCIOnal, a

PRESIDENTES: das respectivas provincias que
attribuicões recebêrão relativamente ao es
tabeleci~entoda companhia de navegação
do Rio Doce. - Vid. Companhia. Dec. 9
Agosto 1836, art. 1.5.

Não podem por qualquer motivo prorogar
a empregados publicos a licença que con
cederem conforme o art. 1), S14, para
dentro ou fóra da respectiva provincia;
mas dentro do imperio. Av. 27 Outubro
:1836. Ordenou-se propuzessem para re
forma os officiaes julgados ignobeis para o
serviço quando mesmo o não requeressem,
e porque, visto o Alv. 16 Dezembro 1790 e
Av. 5 Oulubro do mesmo. Circo 9 Dezembro
:1836. Declarou-se não haver lei determi
nando que officiaes militares sejão empre
gaàos ás ordens de presidentes. Av. iá De
zembro 1836. Av. 14 Novembro 1837, § 2.

envião, e como as petições de graça dos COD

demnados á morte pela Lei 10 Junho 1835.
- Vid. Morte. Dec. 9 Março 1837. art. 3;
e como intervem nas eJlecuções em que não
tem logar aquella, art. ~.

podem, e como reter os paquetes de vapor.
-Vid. Companhia etc. Dec. 31 Março 1837.
art. 4. - Vid. Dec. 767, 10 Março 185C
infra.

_ que ingerencia tiverão ~a averigl~ação.da divida
activa actual provemenle de Impostos pro
vinciaes·desde o anno financeiro de 1 Julho
1853 conforme o art. 77 Lei 2A Outubro
1.832.-Vid. Di"idas. Reg; 4 Abril 1.837.
art. 2, 3, 5.
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P RESmEN'IES: Ordenou-se que os desembarga
dores e juizes de direito e mais empregados
da secretaria de justiça quando dirigissem
ao governo representações e requerimentos
para licença o fizessem por iotermedio
dos presidentes e com documentos, e
quaes. Circo 12 Junho 1837. Sem sua
ordem não deveráõ os commandantes de
embarcações de guerra receber a bordo
individuos remeuidos. Circo ~2 Julho 1837.
Não podião conhecer das eleições de ca·
maras municipaes nem annulIa-las. Av. 26
Agosto 1837. Ao art. 3 Dec. 9 Março 1837.
Av. 26 Agosto 1837; que ingerencia foi
dada ao do Rio Grande do Sul na fiscalisação
das despezas militares. Av. Instr. 27 Se.
tembro 1837, § 2, 7,8.

que interferencia tem nos contractos de lo·
cação de serviços.-Vid. Locação. Lei 108,
11 Outubro 1837, art.1, 3.

forão, e como autorisados a destacar, guardas
nacionaes. - Vid. Guarda nacional. Dec.16
Outubro 1837, art. 2, 3. Reg. da mesma
data, art. 1, 6 a 10, 13, 15, 16.

- forão autorisados para marcar ajuda de custo
aos deputados á assembléa geral. - Vid.
Deputados. Lei 143, 20 Outubro 1.837,
art. 2.

farão, e como incumbidos da publicação e
execução da Lei 109, 11 Outubro 1837, para

, resgate do papel moeda. - Vid. Moeda.
lnstr. 26 Outubro 1837, § 3. Dec. Reg. 28
Novembro 1837. art. 11, § 3.

Ao art. 2. Dec.:5 Julho j 836, determinou.se
que dirigissem as suas ordens aos chefes de
legião e commandantes de corpos, quando
se verificasse impossibilidade de o fazerem
p~los commandantes superiores. Av. á De
zembro 1837.

- São-lhes remettidos exeplplares impressos das
leis. decretos e regulamentos para distri.
bui-los pelas autoridades. Reg. L- 1 Janeiro
:1838, art. 16; e como accusaráó a recepção,
~rt. 20; e receberáó certidão de sua publi.
cação pelos juizes de direito, art. 24; eomo

remetteráõ as ditas leis etc. ás autoridades
exigindo accusação, art. 26. - Vid. Dec.
252 ~ 28 Novembro 1842, infra.

PRESIDENTES: ~ão podem ser promotores pu
blicos os secretarios do governo á vista do
Cod. Proc. art. 23, 36. Av. 7á, 26 Maio
1.838. Devem mandar passar certidão de
tudo que não envolver materia de segredo
ou com'promettimento alheio. Av. 83, 10
Julho 1838.

A' disposição do de SanLa Catharina se man
dou pôr a quanlia de vinte contos para
auxiliar lavradores que com temporal per
dêrão seus estabelecimentos agricolas, gados
e plantações. Res. 52, 25 Setembro 1838,
art. lJ.

- mandou·se nomeassem commissões, para e como
procederem ás qualificações dos officiaes que
deverião pertencer ao quadro do exercito.
- Vid. E:vm·cito. Reg. 22. o 9 Outubro 1838,
art. 3, 8. .

Sobre negativa de sancção, prazo para elIa,
casos em que sem elIa podem ser publi
cadas leis provinciaes conforme o art.
:15, i9. Lei 12 Agosto 1834; direito de

, suspender as ditas leis. Av. ii7, 5 Novem
bro 1838. Em que prazos deve dar-se ou
negar-se a dita sancção, visto a Lei 12
Agosto 1-83â, art. 10, 13. Av. 118, 6 No
vembro 1838. Suas obrigações relativas aos
empregados e repartições de fazenda. Circo
27 Junho 1839. (Jom. 142.)

do Pará, Rio Grande do Sul e Malto Grosso
como procederáõ a respeito dos asylos de
invalidos.- Vid. Asylo. Dec. 43, 11 Março
1840, art. i, 3.

Não conhecião da validade das eleições dos
membros das assembléas provinciaes. Av.
26 Março 1840. (Jorn. 86.) Declarou-58
que a aulorisação da Lei 3 Outubro 1834,
,art. {), S 6, sobre nomeações interinas
çessa logo que o logar fôr preenchido
pela autoridade competente, embora seja
interina ou definitiva. Av. 218, 2'3 Maio
1840.
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PRESIDENTES: forão autorisados a fazer, ~ como
reformas e reduccões com a instruccão etc.
da guarda nacion~I. - Vid. Guarda n~cional.
Dec. 59, 7 Janeiro 18111 , art. 7; e como a
despendel' as consignações deslinadas a ser
viços do ministerio da jus liça segundo a
di tribuição por esle ft::ila, art. 9. - Vid. Lei
602, 19 Setembro 1850, .infl·a.

forão aulorisados pnra m~ndar fazer o recru
tamento por pessoas que nomeassem. além
d05 officine~ dn guarda nacional, e militares.
sob a direcção dos juizes de direito chefes
de policia. Dec. e Instr. 73, 6 Abril 18lt1,
e nrl. lJ. 7, 9, 12, 13.

Ordenou-se que a correspondencia deHes
com as estações subalternas da fazenda seja
por intermedio das lhesourarin5. Av. 298,
12 Maio 1841. - Vid. Av. z2 iJIm'ço 18á9.
infl·a.

o de Minas foi encarregado de proceder, e
como a respeito do juro de apolices com
pradas com producto de loteria concedida a
hospital da misericordia. - Vid. Irman
dades. Res. 179, 19 Junho 1841, art. 2.

atleslào, e como serviços militares remunera
veis de pessoas não pertencentes á classe
mililar.- Vicl. lIlel·cês. Dec. 89, 31 Julho
1861 § 5.

Minislrão aos consules informacões sobre
os individuos que elIes pretenderem no
mear ,'ice-consules. Circo 4. Agosto t8U
(Jom. 199). Apresentnvão ou provião be
neficios ecc1esiasticos efTecluados legal
mente, antes da declaração da maiori.
dade do Senhor D. Pedro II. Av.9 Setem
bro 184.1. (Jom. 2M.)

Ordenou-se que os vice-presidentes seJao da
livre nomeução do Imperador. Res. 207, 18
Setembro 1841.

Pagão novos e velhos direitos correspon
dentes ao lempo que servirem e ordenado
que receberem. Urdo 4. Outubro 1841.
(Jom.258.)

:-. Foi revogada lei provincial da Parahyba au
torisnndo, presidenle a juramentar juizes

de paz on supplentes e dar-lhes exerCIClOS.
- Vid. Assembléas provinciaes. Res. 230, 9
Novembro 18á1, arl. uno S 6.

PRESIDENTES: Ordenou· se que de lres em lres
mezes remettesse ti secretaria dn marinha
rel.ação dos nuvios de guerra e transportes
eXIstentes na suas provincias. e como
organisada. Circ.15 Novembro 1841. (Jorn.
312.)

nomêão os delegados e subdelegados, e como.
Lei 261, 3 Dezembro 18/,1, art.1. Reg. 120,
31 Janeiro 1842, art. 25.

regular~ó, e com:> a ordem pela qual os juizes
mUDlclpaes deveráõ suhslituir os de direito.
Lei 261, cil. art. 17, S7. Reg. 120. cil. art.
211, ~ 10.

nomêão e como os supplentes dos juizes mu
n,icipaes. Lei 261, cito art, 19. Reg. 120,
CIt. art. 55. - Vid. Dec. 64.9, 21 Novemb7'o
1849, inft·a.

conhecem em recurso da inscripção ou omis
são na lista ~eral dos jurado.. Lei 261, cito
art. 101, 1.02. Reg. 120, cil. art. 234, há6.
Mandou-se, e porque cessar gratificação
add!. ele., etape e forragem a ajudante
de ordens de um, e a caúo empregado
em escripluração da 'saia: das ordens. Av.
338, 3 Dezembro 184.lf. S 2. Av. 339, 4
Dezembro 18li:1, § 2. Circo 34.0, 6 Dezembro
18.&1. Av. 17 Dezembro 1841. (.Tom. 328.)
Ord. 26 Abril 18&2. (Jom. 121.) Av. 65, 6
Junho 1J342.- Vid. Circo 27 OUlllbl'O 1845,
infi·a.

conhecem em recurso das decisões dos com
mandantes superiores 50bl'e mudança de
guardas na cionaes de uns para ou tros dis
tridos. - ido Gltal'das nacionaes. Dec. 105,
li Dezembro 1841, art. 3.-Vid. Lei 602,
19 Setembro 1850, infl·a.

O de Pernambuco foi aulorisado a destacar, e
corno 600 guardas nacionaes.-Vid. Guardas
ditos. Dec. 108, 9 Dezembro 1841. Item O'

1'9
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oa Parahyba 150. Dec. 109, da mesma data.
Informaráõ para {ixaç1io de commi~sões aos
juizes, procUl'adores, escrivães e officiues do
jui7.0 dos feitos da fazenda. Ord. 6.~ 12 Ja
neiro 18ll2, 3rt. 8.

PRESIDENTES: A elIes serflo, e como remetlidos
conforme o 3rt. 287, Reg. 22 Junho 1836,
os recursos das alfandegas e mesas de con
snlado. - Vid. Alfandegas. Dec. 117, 18
J aneiro 184~.

E'-lhes incumbida a Folicia administrativa e
judiciuria e como, e p&ra que fim. Reg. 120, I

31 Janeiro 1842, art. 1, S2.

PRESIDENTES: das provincias que confinarem
com paizes estl'an~eiros deveràõ organisar
e submelter á approvaç1io do governo regu
lamentos especiaes que convierem sobre
passaportes. Reg. 120, ciL art. 86.

são empregadas privil~giG.dos. Reg. 120, cito
ad. 200, § 1.

excosarao em que casos os cidadãos nomea
dos para servirem de delegados e subdele
gados. Reg. 120, cito art. [192; podendo
desatlendê-los. e como, art. .&93; e havendo
de sua decisão recurso, e qual, ad.lJ94.

in(ormaráõ para fixação da gratificação dos
chefes de policia. Reg. 120, cito art. 24.

demittem, e como os delegados e subdele
gado. Reg. 120, cit. art. 28, 29.

enviarâõ todos os semestres informações, e
quaes dos juizes municipaes, de orphãos e
promotores ti secretaria da justiça. Reg.
120, cit. art. 37, 38,40.

informaráõ sobre vencimentos dos amanuenses
das secretarias de policia para fixação.
Reg. 120, cito ,?ft. 45.

- informaráõ p~lÍa fixação dos vencimentos dos
carcereiros. Reg. i20, cil. ad. 50.

1'-

A elles deveràõ os c~fes de policia, juizes de
direito, municipaes, delegados e subele
gados communicar os obstaculos, lacunas
e duvidas que encontrarem na Lei 261 • e
seu Reg. 120, cito art. .&95; como proce
deraõ a respeito de taes communicações,
art. .&96, .&97.

tem faculdade para darem ás autoridades po
liciaes e criminaes os esclarecimentos para
regular andamento dos negocioso Reg. 120,
cito art. 499.

Por occasião de pôr-se em execução a Lei 261,
qqe providencias se lhes ordenarão. Reg.
122, 2 Fevereil'o 1842, art. i, 2 a 14, 18, .
34, 37.

designão os juizes de. direito que devão subs
tituir as faltas e impedimentos dos chefes
de policia. Reg. 120, cito art. 53.

nomêão, e como os seis supplentes dos dele
gaclos e subdelegados. Reg. 120, cito art. 54.

daráõ passaportes aos agentes diplomaticos e
consulares e trangeiros e aos individuos a
elles addidos Reg. 120, cito art. 71, S2; 77. I

A elles solicitarilõ expedição de parLicipações,
e <[uaes a respeito dos estrangeiros que
vierem de portos estrangeiros sem passa
porte. Reg. 120, cil. art. 82, 83, 84.

como procederaõ a respeito de autoridades
judiciarias que estejão effectivamente co
nhecendo de objeclos adminislrativos.-Vida
Conselho de estado. Reg. 124, 5 Fevereiro
1842, art. 24 a 29; como conheceráõ dos
abusos das autoridades ecclesiaslicas.
Vid. Abuso. Reg. 1.24, cito art. 3D, 31; das
suas decisões no contencioso que recurso é
oaào, ar I. M>.

Recommendou - se -lhes não sanccionassem
novas divisões judiciarias feitas pelas as
sembléas provinciaes, e porque. Circo 29
Março 1842 (Jorn. 92 l. Quando embar
cados em -navios e escaleres da armada
usaráõ das insignias indicadoras de com
mando. Res. 4 Abril 1842. (Jorn. 136.)
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PRESIDENTES: como inlervinhão para o alisla
menlu do cidadãos aCLivos e dos fugos etc.
-Vid. Eleiçõ(·s. Dec.157, Ú Maio 1842, ad.
9, 1 t , 33.-Vid. Lei 387, 19 Agosto 18h6,
infi·a.

como ordenaráõ despezas 3lém das delermi
n3das por lei e ordem do governo conforme
o art 118. Lei Ú Oulubro 1831.- Vid. Des
pezus, Dec. 158, 7 M3io 18lJ2.

Sobre a Lei 3 Outuuro 18M, arl. 5, § 6, re
lativamente á nomeação de empregados de
alf<lndcg:Js e t'eparLições fiscaes. Circo 25 Ju
nho 181.2. (Jom. 182.) Não devem enviar
deserlores e criminosos para embarcações de
guerra que não leohi'IO força militar sufficien
te para os guardar. Av. 26 Julho 1.81,2. (Jom.
2:'2.) Por se'lJ intel'medio ordenou-s<l fossem
remellidus, e CUIDO documf'nlados. á secre
tari, do jlJstiça requerimenLos pedindo oUi
cios de justiça. Cirr.17 Aguslo 1842, annex.
á Circo 138, 8 ovembro 1.848, excit. por
Circo Ú No~embru 18&8. (Dia/'. 7943.) Não
podem dispensar nu art. 1.03 Lei 4 Outu
bro, sohre aLteslações para pa~amenlo de
ordenado , 11Iandando paga-los a quem os
respectivos chel'es as liverem negado, mas
sim conbecer da jusLiça ou não da dene
gação dellas e dar provimt:'nto quando os
prejudicadus recorrâo. Av. 101,29 Agosto
18h2. Uno posse a juizes muncipaes cuja
jurisdicçãocoOlprE'heuda mais de um termo,
conforme a Lei 3 OnLnhr') 18:i4, art. 5, §
11). Av. 115, 29 etemuro 1842. Quando
remeltert::1I1 ao ~o\"erno leis proviociaes
devem acnmpttnha ·I"s da expo~ição de mo
tivos por que él~ tellhli() ou n50 saoccionado.
Circo 7 Nu\t:'mbru 18.42. (J01"lI. 318.) ! ão
poilem, ainda quo ordenadas sob sua res
pons1\hdidoc1e. fazE'r-se ouras para as qnaes
nt10 haja crfo'dito. salvo sendo ur~cnLPs con
forme o 3rt. áS. Lf'i h Onlubro. Ord. 11
Novembro 181,1. (Jom. 311.) Ord, 15 No
vembro 181,2. (J01'l1. 3:\6.)

regulou-se a maneira pela qual concederáõ
licença a emprt'!!ados publicas com orde
nado ou Sf'lIl elle por molivo de rnoleslia,
eonfqrme a Lei 3 Oulubro 183!l, art. 5, §
14.- Vid. Emp,·egados. Dec. 247 , 15 No
vembro 18.&2.

PRESIDENTES: A elles serão remettidos dil'ec
lamenle pelo official maior da secretaria do
imperio os actos im pressas do poder legis
lativo geral e do governo geral, modificado
assim o Reg. 1.0 1 .Janeiro 1.838. - Vid.
Actos. Dec. 252, 28 Novembro 1.842.

podem, e como mandar adiantar vencimentos
militares em occasião de marchas e embar
ques. Dec. Reg. 263, 10 Janeiro 18á3,
art. 14.

em seus governos que continencias e honras
e salvas recebf\ráõ.-Vid. Contincncias. Provo
Tab. 8. 0 15 Fevf'reiro 1843, S 19; expl.
pela Res. 16 Setembro 1846 (Gaz. Off. 19,
vol. 1); expJ. por Av. 17 Fevereiro 18á7.

O de Minas Geraes como foi autorisado a pro
cp.der na dissolução de certos corpos da
guarda nacional.-Vid. Gllnl-das nacionaes.
Dec. 274.9 Marco 1843, art. 2,3,5.

Desde a nomeação por elles feila vencem
ordenados os juizes municpaes, promo
tores e carcereiros. Ord. 26 Abril 18l13.
(Jorn.12L)

A elles são subordinados os commandantes de
armas.-Vid. Cotllmandanles de p1'ovincias.
Dec. Reg. 293,8 Maio 1843, art. i; os com
mandantes de armas com mandão os guar
das nacionaes ou forças provinciaes que os
presidentes puzerem á sua di posiÇãO, 3rt.
2, § 2; e daráõ aos pre identes conla do
pe soaI e malerial das forlificações, b3terias
e pontos militares; dos pia-nos de defesa
do paiz; do detalhe e emprego das tropas;
dos aClOmpamentos e obra de fortificação;
e do auO'menlo ou diminuição da força ef
fecliva em operações, requisitando as pro
videncias necess3l'ias, art. 2, § 3; igual
mente das nomeações de officiaes para com
mandos e empregos de fortalezas e pontos
mililares ou com missões especiaes de servi
ço fóra dos corpns, e satisftlráõ as exigencias
dos presidenLes quando se não conformem
com as nnmeilções, excepto quando o com
mand"nte fôr tambem genet'al em chefe de
operações, art. 2, § li. Dão os presidentes o
sanlo e senha que os ditos commandantes
distribuirâõ, e como recebendo-as, art. 2,
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~ 5. A elles remelteráõ os dilos comman
dantes a propostas para os postos vagos, e
como, 3rt. 2, § 1li: e diariamente um map
pa das forças, nb seu cummaodo, art. 3; e
infurm<lcões seme traes sobre a conducta,
serviço, presti mo e lc. dos officiaes. inferiores
e cadf'les, e relaçãonomínal OOS officiaes exis
tentes na província, das}, classes; e das
antiguidades dos officiacs em activo serviço,
art. lt; e mensalmenle mappas de força
efTf'cliva, mo\'imenlo interno por allns e
baixas dos corpos, estatisticas criminaes
das lrn pas da província, movimen los litte
Tarios, e quaes, e de armamento, munições
e petrechos das [ortnlezas. llrmazens e cor
pos, art. 5, e annuaes contas correnles do
eslado da caixn de administracão de fundos
de fardamento, e de ranchos, ~rt. 6. Licen
ças com ,e.Dcimentos ou não que aos presi
dentes competem como serão expedidus,
al'I. 7. Ordenaráõ e dirigidõ () recruta
mento, e como, art. 9. Inspeccionaráõ, e
como 3S pagndorias, arsenaes, trem e depo
silos de llrtigos beHicos, ar!. 10. A elles
requisilaráõ os commandantes de armas as
ordens e providencias necess3rias sobre
soldos, municiamentos, armamentos, re
monta, recrutamentos e mais objectos re
lalivos ao servico, e como; e informaráõ de
todos os acont~citnentos e negocios mili
tares sobre as quaes os presidentes deveráõ
prestar-se sendo justos e razoaveis, sendo
suas ordens e delibernções expedidas, por
intermediu dos ditos commandantes, ex
cepto quando, art. 11. Resolução dos pre
sidentes é n cessaria para que os com
mandantes de armas em preguem força
armada em objectos que não são de sua com
pelencia, nem conlra inimigos internos,
art. 12. Sobre esclarecimentos etc. exigidos
pelo governo ou conselho supremo infor
lnaráõ os ditos commandanles, 8rt. 1.3;
nas provincias em que não honver com
mandantes de armas são-llo os presidentes,
arl. 16.

Podem dispensar 05 colleclores de juizes mnni·
cipaes e subdelegados, quando virem que
póde haver desserviço publico, 2 Ord. 31
Maio 18.&3. (Jorn. 156.)

PRESIDENTES: approvão os carteiros de correios
propostos pejos administradores e agentes,

e com que vencimentos.-Vid. Con'eio geral.
Dec. 330, 2 Junho 18h3, art. 2,3.-Vid.
Dee. Reg. 39P, 21 Dezemho 18l~.&, infra.

Seu secretario não póde ser inspeclor de
aHandegll sem demiuir-s> daquelle empre
go. Ord. 10 Junho 1S},3. (Jom. 169.) Dão
posse e juramento a todos os empregados
da provincia cujo exercicio se estenda a
mais de um municipio, eO'undo a Lei 3 Ou
tubro 183.&, 'Irt. 5,.§ 10. Av. 29.· t4 Junho
18/,3. Av. 26 Outubro 18fJ3 (Jorn. 295);
não podem sancciooar leis provinciaes que
tenhão eífeiLo em oulras pro\'incias. Av. 12
JlJlho 1343. (Jorn. Sllppl. 192.) Declarou
se o art. 218. Reg. 120, sobre sua compe
tencia pal'a nomeação de promotores pu
blicos. Av. 50, 28 Julho 1843. Para elles
se recorre ainda em virtude do art. 101 da
Lei 261 da indevida inscripção na lista dos
jurados, não se havp.ndo feito perante a
jun ta revisora. Av. 14 Agosto 1843. (Jorne
~35.) Podem limitar a concessão de licença
aos casos em que não possão nega-las, não
atlender para pagamenlo de ordenados a
aUestações que lhes parecerem graciosas.
Ord. 1 Setembro 18/,3. (Jom. :!58.) Con
forme a Circo 25 Junho 18lt2. Reg. 30 Maio
1836, arl. 29, 38; e 22 Junho dilo art. 35;
declarou-se não poderem prover logares
que lenhão subslitulos marcados por lei.
Av. 65, 1ft Setembro 18!J3. Av. 65, 18
Junho 18&5. Depois da maioridade do Sr.
D. Pedro II, não podem suspender magis
lrados como lhes facultava a Lei 14 Junho
1831 art. 17, e 3 Outuhro 183á art. 5, S8.
Av. 28 Setembro 1843 (Jom. 280). Devem,
e em que pruzos enviar relações de recrullls
e despezas feilas com eHes. Circo 5 Oulu
bro 1~43. (Jorn. 315.)

PRESIDE TES: como procederáõ na audiencia de
empregados responsabilisados conforme a
Lei 261, cit.llrl.17,.§ h. - Vide Emp1·egados.
Dec. 328, 8 Outobt·o 18!J3, art. 2, 3> 4.

Ordenou-se a um que advertisse procurador
fiscal de tbesouraria, e por que motivo. A'J.
74,14 OUlubro 1843. Não podem demittir os
administradores de mesas de rendas, ainda
que interinamenle por elIes nomeados e de
pendentes de approvação do governo, sim
porém os collectores por intermedio dos
inspecLores das thesourarias. Av.75, 1.4 Ou-
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tubro 1843. - Vid. Ord. 9. 0 29 Janeiro
1.850, in{ra.

PRESIDENTE$: tiverão consignação de fundos
para despezas com alugueres de edificios de
suas residencias. Lei 3J 7, 21 Outubro 1843,
art. 2, S8.

Declarou-se, como deverião executar o art.
19, Lei 261, sobre nomeação de sup
pleotes de juizes mnnicipaes. Av. 8ft, 26
Outubro 18lí3. Como se deverâõ intimar as
decisões de recursos para elles interpostos
dos inspeclores de alfanclegas. Ord. 22 No
vembro 18á3. (Jom. 322.) Os lentes dos
corsos j uridicos 'ainda qne tenbão licença
da congregação, conforme a Lei 7 Novem
bro 1831, Cap. 17, art. 4, para sahirem da
provincia defem pedir aos pl'esidentes espe·
cial permissão. v. i. o 5 Janeiro 184.4.
Podem mandar pren'.ier e processar offi
ciaes que deixarem fugir presos que estejão
sob sua guarda; e si ordenarem prisão iI·
legal, a ordem de habeas C07fJUS só poderá
ser concedida pelo supremo tribunal de
justiça segundo a Lei 261, art. 69, S 7.
Av. 2. 0 1.2 Janeiro 1844, S 3. Podem sus
pender carcereiros, posto que lambem o
possão os chefes de policia. Av. 23 Janeiro
1844. (Jorn. 23.) Que magislrados poderáõ
suspender vislo o art. iOt, S 7 1 da Const., e
art. 5, S 8. Lei 3 Outubro i83ft. Circo 9. 0

29 Janeiro 18.H. Devem dar aos inspec
tores de thesourarias o tratamenlo da lei,
não obstante' o que, suas ordens devem cnm.
prir·se. Circo 21 Fevereiro i8!&4 (Jorn. 57);
excito por Av. 96, 26 Agosto 1845. Rece·
beráõ ordenado não desde o dia da partida
mas do da posse. Ord. 24 Fevereiro 18M.
(Jom.58). Nomêão lhesoureiro interino es
tando o proprietario ausente e pronunciado
por lentaliva de sedição. Ord. 26 Fevereiro
184!J. (Jom. ti3.) As ordens do tbesouro
para lhesourarias que fôrem por seu inter·
medio, não tem aviso de remessa. Circo 28
Fevereiro 1,844. (Jorn. 64.) Devem remeUer
ao archi"o publico, ados puhlicos, e quaes.
Circo 9 Março 184~. (Jorn. 71.) Fixou-se a
maneira e tempo de darem contas da pol
vara remellida para as ·provincias. Circ.·
23.0 15 Março 18114. Devem fazer acom
panhar das respectivas guins as praças que
de uma para outra provincia ou ponto

seguirem. Circo 21. Março 18M!. (Jorn. 8t.)
Declaracões se derão sobre seu direito de
não san~cionarpela primeira ou segunda vez
leis provinciaes, e communicação da se
gunda recusa ás assembléas. Av. 28 Março
f84á. (Jm·n. 90.)

PRESIDENTES: Expediente relativo á sua no
meação e dos vice-presidentes e secretarias
pertence, e como á secretaria dos negocios
do imperio. - Vid. SecretQl·ia. Dec. Reg.
346, 30 Março 1814 , art. 14, S1; conhe·
cimento deve ter a dita secretaria, e como
das obras ordenadas nas províncias pelos
seus presidentes, art. 15. A elles devem os
parochos palticipar as licenças oh tidas de
seus prelados. Av. 30. o 18 Abri11.8h4. Av.
17 Janeiro 1851.

Suas allribuições relativamente a pagadorias
militares.-Vid. Pagadorias ditas. Dec. PI.
352, 20 Abril 18M, art. 4, 7, H, 12. Dec.
Instr. 378, 14 Agosto 18!l.4, art. 2, S 5, 7,
i3, 1.6, 18,19; 29 a 32, 37.

- informaráõ trimensalmente ao governo o nu
mero de colonos importados.-Vid. Anco
ragem. Dec. Reg. 356, 26 Abril i8ft4, art.
17.

Suas attribuições relativas á extracção de 10
terias.-Vid. Loterias. Dec. 357, 27 Abril
1.844, art. 1, 2, 7, S5; 38.

Empregados de justiça que passarem a ser
presidentes como pagaráõ novos direitos.
Ord. 27 Abril 1844. (Jorn. 12~.) Inspectores
de lhesourarias podem informar requerimen
tos de err.pregados pedindo graças, uma vez:
que sejão de repartições subordinadas, e que
o fação por intermedio dos presidentes. Ord.
11 Maio 184ft. (Jom. 1.42.) Mais de dous aju
dantes de ordens não pódem ter os comman
dantes de armas nem os presidentes que
cúmo taes servirem. Ord. 29 Maio i84â.
(Jorn. 150.) Seus palacios não são estabele
cimentos militar~s, e por isso a illuminação
de sua guarda não é despeza do minislerio
da guerra. Av. 7 Junho i844 (Jorn. 169); o
contrario emAv. Circo 11 Novembro t8U.
~orn. 310.)
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PRESIDENTES: são, e como informados a respeito
do conlrabando de páo brasil. - Vid. Páo
brasil. Dec. Reg. 363, 20 Junbo 18ó4, art. 7.

De sua approvação dependem as nomeações e
demissões dos administradores de fazendas
nacionaes feitas pelos inspectores de lbesou
rarias ..Av, 39,28 .lunho 1811lJ.

tem direito de prender e processar officiaes
da armada; não suspender-lbes vencimeutos
de embarcados conforme aRes. 3 Janeiro
1801 e 3 Junho 182ó; devendo. e como
proceder segundo Lei 15 Novembro 1831,
art. 5, 12 Abril 1835.-Vid. Annada. Dec.
370. 3 Julho 1.844.

Requisitou-se que os commandantes das es
tações do norte e centr.o prestas em os na
"ios que os presidentes exigissem para·
movimentos de tropas. Av. 5 Julho 1844.
(Jm'n. 193.) Av. 6 dito. (Jom. 20J,..) Juiz
de direito ou desembargador nomeado
presidente tem direito ao seu ordenado
até á vespera da posse. Av. 6 Julho 18ó4.
(Jom. 19.&.) Recommendou-se-Ihes a re
messa dos mappas do Dec. 293, 8 Maio
18!t3. Circo 10 Julho 18ld. (JOI'11. 1911.)
Av. 24 Outubro i8.&ó. (Jom. 302.)

Suas altribuicões relativamente á venda da
polvora na~ionalnas provincias.-Vid. Pol
tom. Dec. ln Ir. 375, 3 Agosto 18.&4, art.
1, .&, 12, 14, 15.

Declarou-se não dever pagar vencimentos
de cadeiras de ensino primaria e secun
daria comprehendidos em orçamento pro
vincial, tendo ellas sido desde já sup
primidas por lei provincial, e porque,
vistos os art. 10, § 7. 20 Lei 12 Agosto
1834. Res. Cons. em Av. 16 Ágosto 184ó.
(Jom. 216.) Mandou-se não executar lei
provincial nno sanccionada por inconsti
tucional, êlpprovando demissão que um pre
sidente déra a professores de 1. a• letras.
Av. 16 Agoslo 18.&4. (J01·n. 229,) Recom
mendou-se a obsel'Vancia da Circo 21 Junho
18.&2, que vedou concedessem baixas a
praças do exercito sem autorisação da se
cretaria de estado. Av. 26 Agosto 1844.
(J01'1l. 239.) Av. 20 Março 18.&9. (Diar.
8067.) Ordenou-se a 'um não autorisasse
excesso de despezas fóra dos casos do Dec.

7 Maio 1.842. Av.17 Setembro 18M. (Jorn.
257.) Não devem conceder licenças a.col
lectores sem ouvirem os inspectores de lhe
sourarias. Ord. 88, 1 Outubro 18M.

PRESIDENTES: O das Alagôas foi autorisado
para, e como chamar a destacamento AOO
guardas nacionues. -- Vid. Gu.m'das ditos.
Dec. 383, 16 Oulubro 1.8'&4. O de Minas
600. Dec. 387. 9 Novembro 18M. O do
Rio de Janeiro até 600. Dec. 388, 9 No
vembro 18M.

o de San la Catharina como exerce inspecção
na enfermaria militar.-Vid. Bospitaes mi
litares. Dec. Reg. 385. 20 Outubro 18.&li,
art. 2, § 9. 10; 9.

Ordenou-se pela secretaria do imperio que
quando concedessem licença a empre
gados fixassem prazo dentro do qual delIa
usassem, sob pena de ficarem sem e1I'eito.
Circo /, Dezembro 18M. (Jom. 325.)
Recommendou-se fazer sentil' á assem
bléa provincial de Minas a necessidade
de incluir o p:lgamento do emprego de
secrela rio do gO\ emo nas despezas feitas
pelo sopprimenlo decretado pe}:;\ assembIéa
geral. Ord. 1. a 9 Dezembro 184.&. (J01'll.
332.) Declarou-se como seria pago o em
prego de secretario suppl'imido por lei pro
vincial. Ord. 2. D 9 Dezembro 1844. CJorn.
332.) Ord. 5 Fevereiro 1845. (10m. 53.)
Expedição de titulas de empregados de fa
zenda nomeados por presidentes a que emo
lumentos é subjeita. Ord. 122, 17 Dezem
hro 18ó4. Declarou-se que a cort:esponden
cia dos commissarios pagadores com a se
cretaria da guerra sobre venda da polvora
devia ser por inlexmedio dos presidenles.
Av. 21 DE:zembro 184lJ. (Jorn. Sttppl. 13 de
18M>.)

- podem exigir esclarecimento sobre correio e
seu pessoal. - Vid. C07TCio geml. Dec. Reg.
399, 21 Dezembro 18.&4, art. 14. § 12. Em
vaga ou impedimento simuitaneo de admi
nistrador e seu ajudante serviráõ interi
na mente os nomeados pelos presidentes,
art. li4. A elles remetleráõ os administra
dores copia dos aetos de exame em malas
ou saecos arro~bados ou abertos, jlrt. 100,
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Seus offieios 'Para serem seguros liasta exi·
gencia dos officiaes maiores das secretarias
ou secrelarios do governo ainda nos sobre
seriptos, excepto em que casos, art. 1.&9,
150. Sobrescriptos de sells officios quando
terão declaração de serviço publico Ou par
ticular, árt. 209, 210. Mullão e suspendem
quando, e em que casos os administradores,
art. 256, 257. Que atlribuições lhes incum
bem a respeito de correios, art. 266.-Vid.
Dec. 638, 28 SetembTo 1849, infi·a.

PRESIDENTES: Approvou.se aó de S. Pedro do Sul
a iml1Tessão de certos capitulos do Re~. de
Lippeedisll'ibuição pelosofficiaes. Av.28De
zembro 184á. (Jom. Suppl. 13 de 1845.) Con·
lador de lhesouraria servindo de secrelario
do governo só pórie considerar-se em com
missflO, mas sen'do nomeado definitivamente
deixa ,oago aqueHe logar. Ord. 11 Janeiro
18!l5. (Jorn. Suppl. 30.) Quando enviarem
relações de praças inspeccionadas e jul
gadas incapazes devem acompanha-las da
declaração do tempo de praça que cada
uma tiver. Circo 2lt Janeiro 18á5(Jorn. Suppl.
61.) Os vice·presidentes não são subjeilos a
novos direitos. vista a Lei 30 Novembro
f8!lL Tab. § 3.· parte 1. a Circo 25 Janeiro
18l1.5. (Jom. Suppl. 51.) Circo 22.° 25 Fe
vereiro 1845; que con linencias se lhes de
vem quando vào para seus governos; depois
de demitlidos não. Res. em -Av. 26.°, 1
Março 1845.- V. P,·ov. 6 Mm'fo 18á7ínfra.
Ao do Ceará aulorisou-se nomeação de
official para ser encarregado de escrip
turação militar com as vantagens de 2. a

classe do estado maior. Av. lt Março 1845.
(Jom. Suppl. 97.) Declarou-se que o de
creto 15 Novembr.o 1842, n.O 247, só com
prebende as licenças concedidas pelos pre o
sidentes, não as pelo thesouro nacional. Ord.
32, 12 Março 1845. Exigio-se informação
porque tendo úm inspector de alfandega
prestado juramento perante o presidente, a
thesouraria queria novo juramento. Ord.
13 Março 1845. (Jm·lI. Sllppl. 99.) Sobre
titulos de nomeação passados pelos pre
sidentes e thesourarias e percepção de emo
lumentos respectivos. oOrd. 38, 17 Março
18!l5. Fixou-se o prazo dentro do qual de
veráõ ser-lhes apresentadas as licenças con
cedidas a magistrados e empregados 'pelo

ministerio da justiça. sob pena de ficarem
sem effeilo. Circo 1ft Maio 1845. (Jom. 135.)
Aos rice-pre identes em exercicio abonão-se
os vencimentos dos presidentes, de de que
entrão em exercicio; ambos senelo militares
accumulão o soldo quando rôrcm lambem
commandantes de armas. Av. 23 Maio 18lJ5.
(Jorn. 161.) Declarou-se que em ca os ex
traordinarios não se desvião formalmente
da lei os presidentes ordenando aos inspec
tores das thesourarias, que vão pessoalmen te
exercer a sua inspecção a qualquer ponto
da provincia, e como serão substituidos.
Ord. 57, 5 Junho 1845.

PRESIDENTES: no impedimento dos juizes de
direito nomearaõ outros ministl'os 0'\ advo
gados para servirem de auditores de guerra
nos conselhos de crimes capitaes. - Vid.
Allditor dito. Dec. 418 A. 21 Junho 1845.

que aUribuições tem ácerca da desapropriação
por utilidade publica geraL-Virl. Desapro·
priação. Res. 353,12 Julho 1845, art. 5,
6, 7.

- Suas atlribuições relativamente as missões de
cathechese e civilisação dos Jndios. - Vid.
Aldeamentos. Dec. h26. 24 Julho 1845, art.
1, § 7, 1.0, 1.1.,13, 17, 33; art. 2 e S:1.8;
art. 9, 10.

- Que funcções lhes são a cargo relativamente
ás capitanias dos portos.-Vid. Portos. Res.
358, tá Agosto 1.8!l5, art. lt. Dec. Reg. 447,
19 Maio 1846, art. 21, 23.

Não podem conceder licenças a militares
por mais de tres mezes e só com vencimento
de meio soldo, conforme a Lei 3 Outubro
i83!J, art. 5, § U. Dec. 293, 8 Maio 1843,
art. 7.Circ. 103, 25 Setembro 1845. expl.
pela Circo !J3, 16 Maio 1846. Av. 25 Setem
bro 1853. (Dim'. 210.)

que funcções lhes competem relativamente áS
contadoriàs de marinha.-Vid. Arsenal de
mm'infla. Dec. Reg. 436, 2 Outubro 1845,
art. 7, § 7, 10; art. 14. S 6, 10; art. 17.
Dec. Reg. 448, 19 Maio 1846, art. 63.

Declaron-se, visto o art. 87. Lei 4 Outubro
1831 e 5, § 3. Lei 3 Outubro 183á, que o



PRESIDENTES

( 232 )

PRESIDENTES

direito de Gscalisação que compete aos pre
sidentes relativamente a thesourarias, não
in~olve a alçacla dos recursos que pertellce
ao thesouro. Ord. 117,21 Outubro 18l15.
Declarou-se abusiva a conlinuação de paga
mento de gratificações a officiaes ás ordens
dos presidentes por conla do mioisterin da
guerra depois da Circo 6 Dezembro 184 t.
Circo 27 Outubro 1845. Nas inspecções de
saude devem fazer mencionar circumstan·
cias, e quaes relativas ás molestias, con
forme o § 2 , art. 2. Lei 260, 1 Dezem bro

.1841. Circo 30 Outubro 1.845. São incom-
petentes para tomarem conhecimento das
fiultas impostas pelos inspectores tias al
fandegas nos casos do Reg. 22 .Junho 1836,
art. 227. Ord. 7.° 15 Janeiro 1846.-Vid.
Áv. 149, 5 Dezembro 18.&6, infra. Só a cor
respondencia das lhef'ourarias com o lhc
souro deve srr feita por intermcdio dos pre
sidentes, conforme o art. 85. Lei 4 Outubro
1831. Av.H.o 28 Janeiro 1846. O de Malto
Grosso foi mandado indemoisar de despezas
que fizera com saoTaçào de dous bispos
do Paraguay em virtude de recommendação
do encarregado de negocios do Brasil. Av.
30 Janeiro 1846. (Jom. 52.) Podem con
ceder licença a empreg.ados por justo motivo
além do de molestia, mas só pelo tempo do
al'l. 5. § U. Lei 3 Outubro 1.83á; e com o
vencimento da Lei 2á Outubro 1.832, art.
93; não competindo aos inspectores co
nhecer da procedellcia dos muli,'os da con
cessão, e só representando nos dous casos
supra referidos. Ord. 28.° 16 Março 1846.
- Vid. Áv. 7. 0 7 JaneÍl'o 1848, infm. Não
tem pelas Leis !J Outuhro 1831 e 3 Outubro
183.& direito de reprehender os inspectores
de lhesourarias. Av. 29,0 20 Marçu 18!J6.
- Vid. Av. 31 Outubro 1850. illfi-a. Devem
pagar o imposto todas as vezes que fôrem
nomeados. Av. 35, 1.4 Al-ril 1&1&6. Prohi
hio-se que abonassem graLíficações ás praças
do exercito que tive['em findado tempo de
serviço, sem que preceda contracto para
continuação, conforme o art, 3. Lei 282, 24
Maio 1843. Circo 44., 18 Maio 1846.

PRESIDENTES: Suas aUribuições relativamente
aos recursos da cobrança da laxa de escra
vos. - Vid. Escravos. Dec• .&52, 20 Junho
1846.

A nomeação dos juizes mumclpaes por elles
feita provisoriamente serve para datar O

quadriennio do exercicio conforme a an
terior <iecisão a respeito no Av. 10 Julho
18.&4. Circo 61, 27 Junho 1846. Licencas
por eUes concedidas a officiaes milita~es
como sel'ão mencionadas [las infOl'mações
semestraes. Circo 72, 20 Julho 1.8á6, S
ó; e que serviços extraordinarios em tempo
são tdmbem o' corno taes julgados pelos
1)1'e, identes, S 7, Provo 31 ,Âgosto 1846.
(Gaz. Olf. 27, vol. 1.) Declarou-se como
se deveráõ haver os direitos de 5 por
cento das pessoas qne fàrem nomeadas pre
sidentes de proviucia. Ord. 80, 10 Agosto
1846.

PRESIDENTES: Suas allribuições relativas a vac
cina e instituto vaccinico no i~perio.-Vid.
1nstituto dito. Dec. Reg. 1l5ú, 1.1 Agosto 1845,
art. 8, S 3; 21, § 9, 10, 39.

que foncções liverão relativamen e á adminis
tração de terrenos diamantino .-Vid. Dia·
manles. Dec. Reg. 465. 17 Agosto 1846,
3rt. 3, 6, 8. Av. Instr. 112 , 21 Outubro
18á6, art. 1, S1, 2,3; art. 2,4.

que funcções exercem nas eleições geraes, pro
vinciaes e municipaes.-Vid. Eleições. Lei
387,1.9 Agoslo 18ú6, art. 7, 21, 63, 79,
80. 83, 88, 106, 118, 1.20, 121, 126, S1;
127,1.28.

Recommenrlou-se-Ihes promoção de assigoa
turas para a Gazeta OfTici(\l. Circo 20 Agosto
1846. (Gaz. 0IT. 1, vol. 1..) E ordenon-se-Ihes
enviassem m~n, almeo le rc!atorio circums~

tanciado dos sllccessos notaveis occorridos
nas pruvinciils para nella se publicar. Circo
3 Setembro 18lJ6. (Ga=. Off. 8, lIol. 1.) De
clarou-se que os navios das estações n;;vaes
não estão a elles subjeitos, salvo, e como para
mantença de ordem e lranquilliJade puulica,
e por isso nenhum individuo ainda estran
geiro delles desembarcará sem ordem da
secretaria de esLado, nem receberá outros
por correcção. Circo 10 Setembro 1846.
(Gaz. Olf. 13, vol. 1.) Correspondencia das
contadol'ias de marinha com a geral man
dou· se fosse por inlermedio dos presidentes,
na-fôrma do Reg. respeclivo art. 63. Av. 92,
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11 Setembro 1846. Despeza, e qual com o
concerto, conservação, guarda e trato da
berlinda do governo de Alagôas abunon-se.
Av. 11 Setembro 1846. (Gaz. 0fT. 14, vol. 1.) .
Thesouraria para obter informações de pu·
tt'ão mór pode dirigir-se ao. presidente da
provincia. Ord. 96, 22 Setembro 1846.

PRESIDENTES: qual a subjeição em que a elles
eslão os com mandantes das estacões navaes.
- Vid. Estações. Dec. .&75. 23 Setembro
1846, S 5.-Vid. Dec. 1061, 3 Novembro
1852, illfl"a. Compete-lhes conceder as li
cenças julgadas necessarias pelas juntas de
saude. Circo 16 Oulubro 1846. (Gaz. Off. 46,
vol. 1.) Informações circumslanciadas, e
como se lhes ordenárão sobre lodos os E'sta
belecimcntos e reparLiçõe,~ militares. Circo
j 6 Outubro 18.&6. (Gaz. Olf. .&2, )lol: 1.)
Excusárão-se seus officios acompanhando os
das thesoUl'arias, bastanuo que á mar~em

destes ponhão seu visto, salvo quando tenbão
observações que neHes e á margem ou em
separado poderáõ fazer. Circo 113, 21 Ou
tubro 1846. As nomeações provisorias de
empregados de correio feitas pelos presi
denles em virtude da Lei 3 Outubro 1834
não os dispensão de solicitarem tilulo im
perial. Av. 2ft Outubro 1.846. (Goz. Olf. 50,
vol. 1.. )

- mediante que circumslancias mandaráõ·entrar
no gozo dos postos e mais vantagens os
officiaes reformados. - Vid. Olficiaes mili
ta1·es. Provo 26 Oulubl'o 18.&6. (Gaz Olf. 53,
vol. 1.) Ao da Brlhia mandou-se que nas
compras de generos para o arsenal de ma
rinha, tivesse em vista o Av. 13 Novembro
1843. Av. 4 Novembro 1846. (Gaz. Olf. 59,
vol. 1.) Quantias requisitadas pelos presi
.denles para satisfazer.o art. 119 da Lei 387,
19 Agosto 1Sú6, mandou-se que as thesou
rarias despendessem. Ci' . 9 Novembro
18.&6. (Gaz. OfT. 69, vol.1..) Av. 28 Julho
18117. (Gaz. Olf. 78, t'ol. 2.)

designão, e como tabeIliães para en~arregarem

se do registo das hypothecas.-Vid. Bypo
thecas. Dec. .&82, U Novembro 18.&6, art. 11.
Confirmando-se a Circo 15 Janeiro retro,
declé\.rou-se que não estão inhibidos de re·

IV

ceber qualquer reclamação.sobre multai
de alfandegas, exigir informação e repre
sentar ao governo o que julgarem precisar
.de providencias. Av. 149,5 Dezembro U;46.
- Vid. Av. 12ü, 25 Selembro 1847, infra.
Sobre creação de collegios eleiloraes confor
me a Lei 387, 19 Agosto 18!16, art. 63. Av.
156, 21 Dezembro 1846, § 4. Recomrnen
dou-se-lhes inteira execução da Circo 5 De
zembro 1845, e acli.var o recl'utarnento.
Circo 23 Dezembro 18M3. (Guz. Of{. 1.02,
vol. 1.) COI'respondencia das capitanias dos
portos com a secretaria de esbdo deve ser
feita por inlermedio dus presidentes. Av. 28
Dezembro 18415. (Goz. 01[. 105, vol. 1.)
Declarou-se que a concessão pelo de Malto
-Grosso feita de alguns serviços devolutos,
{)om () fim de segurar a fronteira do imperio
não linha caracter de s smaria, não adqui
rindo o cuncessionario dominio algnm com
sua occupação. Av. 29 Dezembro 1Sá6. (G(I%.
0IT. 106, vol. 1.) Deu-se explicação ao art.
1 do Dec. .&82, 1á Novemuro 1846, sobre
nomeação de escrivães de hypoluecas. Circo
30 Dezembro 1846. (Gaz. Of{. 103, vol. 1.)

PRESIDENTES: que altribuições tem relativa
menle aos privilegios das fabricas de tecidos
de algodão. - Vid. Fab1"icas. Dec. Reg. 49á,
1.3 Janeiro 1847, art. 2, .&, 5,7, 13 a 15,
ii, 18, 19. Não podem, ainda que sejão
eleitores, ser membros da junLa de qualifi
cação, conselho municipal de recurso) e das
mesas das assembléas parochiaes. Av. 1.°1.á.
Janeiro 1847. São compelenles e não os
commantlantes de armas para nomear pro
fessores que l tralem de enfermos miJi~ares.

dependendo de llpprovação do governo Impe
rial. Av. 3 I.;everclro 1847. ~Gaz. 0IT.133, vol.
1..) RemeUeráõ de tres em tres mezes á se
cretaria da guerra as parles de doentes dos
.ofliciaes engenheiros existentes na provin
.::ia, e porque. Circo 10 Fevereiro 18!l7.
(Gaz. 0t!. 1!G, vol. 1.) Recla~ações ele.
sobre eleições devem ser encamlllhadas ao
governo por intermedio dos presidentes.
Av. 15 Fevereiro 181.7. (Gaz. 0lt. U'1, t'ol.
1.) Av. 27. 0 2? Fevereiro 1~47. Sob~e se~

.direito de deSIgnar outros dias para IOstal
lação de junlas de qualificação, tr'l~~feren.

cia de reunião de conselhos mUDlclpaes ..
reunião extraordinllria delles, e para QU8

50
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iim; e qualificação de votantes que não
tenha sido feila, resolveu-se conforme a Lei
387, art. 20 a 2~, 60, 129; e sobre dimi
nuição dos prazos dos art. 20 a 22, 36 e 4i.
Av. 22.- 25 Fevereiro 1.8.47. Declarou-se
não poderem nomear agente dl'\ correio con
forme o art. 43 do Reg., em cujo art. 266 se
achão as ailribuições dos pl'esidentes rela
tivas a esLa repartição. Circo 4 Março 18.47.
(Goz. Off.1M, vol.1.) Que conlinencias etc.
lbes são devidas nos portos em que entrarem
6 na occasião de posse. Provo 6 Março 1847.
(Gaz. Off. 157.. vol. 1.)

PRESIDENTES: que ingerencia poderáõ ter nas
barcas de vigia das alfandegas.-Vid. Alfan
degas. Dec. Reg. 506, 6 Março 18b7, art. !lo

São incompetentes para conhecer de recursos
de empregados de alfandega queixando-se
de nno lhes serem altendidas as faltas. Av.
AO, 12 Março 1847. A eIles devem os paro
chos cornmunicar as licenças que óbtiverem
dos prelados, conforme o Alv. 1786, § li, e
Av.IS Abri118:.44. Av.16Março 1847. (GIlZ.
0ff.166. vl?l.1.) Declarou·sea Circo 27 Fe
vereiro 18:.40 e 26 Junho 1844 permitlindo
lhes concessão de licenças a officiaes mili
tares sómente em casos de necessid.ade. A.v.
Ô Abri118lt7. (Gaz. Off. 179, vol.1..) Sobre
direito de suspender veieador e privação
que a suspensão importa -ao suspenso rela
tivamente a funccões eleiLoraes conforme
art. 2. Lei 387, e 165, S 2. Cod. Proc. Av.
68, 13 Abril 18.47, S 3. Declarou-se o que
!e deve cubrar de direitos de suas nomea
ções. Ord. 70,13 Abril 1847. Só elIes podem
multar os presidentes chs juntas de quali
:ficação. Av. 84. 27 Abril 1.8.47, § 8. A lente
do curso juridico de S. Paulo nomeado
presidente mandou-se pagar ordenado até
-vespera da posse deste lagar. Av. 1 Maio
1847. (Gaz. 0l!. 7, vol. 2.) Quando remet
terem oflicios de repartições publicas ou
anloridades de marinha, basta que nellas
ponhão o visto á margem ou em separado.
Circo 6 Maio 1.8.47. (Gaz. Off. 1.0, vol. 2.)
Seu ajudante de ordens não tem cavalgadura
ou forragem. A.v. 21 Julho 18&7. (Gaz. OfT.
72, !:al. 2.) Os trabalhos das capatazias das
alfandegas não arrematados em praça são
subjeiLos á approvação dos presidenLes, e
"porque. Ord. 1!Olt. 22 Julho t84;. Resol-

veu·se duvida sobre os deveres que a respeito
de eleições lhes impõe o art. 121 da Lei
387. Av. 108, 9 Agosto 1.S/l7.

PRESIDENTES: O de Minas que ingerencia teve
na arrematação decreLada dos bens etc. do
vinculo do Jaguára. - Vid. Fazendas. Dec.
Reg. 528, 22 Agosto 1847, art. 9, 11.

Despeza mensal com escaleI' do governo em
Alagôas mandou-se sustar por ser provincial.
Av. 21. Setembro 18.47. (Gaz. Off. 119. vol.
2.) São incompetentes para dar provimento
a recursos contra imposição de multas de aI·
fandegas, conforme o Reg. 22 Junho 183'6,
art. 33, S10 e Ord. :.4 Abril 18lt6. Av. 1.26,
25 Setembro 18á7. Declarou-se em que casos
podem. segundo o art. 19, Lei 261, nomear
novos supplenLes de juiz municipal. Av. 8
Novembro 18:.47. (Gaz. Off. 1.60, vol. 2.) Nas
pl'ovincias em que houver commandos de
armas, em que casos como taes serviráõ os
presidentes, conforme os art. 15, 16. Reg.
8 Maio 18ú3. Av. 164, 20 Novembro 18.47.
Mandou-se não aulorisar embarque de reli
giosos sem com missão ou licença dos res
pectivos prelados. Circo 22 Novembro 18i7.
(Goz. Of{. 1.78, vol. 2.) Duvida solveu-se
sobre validade ou não de licenca conce
dida por presidenLe a empregado' que pos
teriormente obtivera outra do governo. Av.
26 Novembro 1847. (Gaz.Off. 179. vol. 1.)
O do Rio de Janeiro que interferencia tem
no arrendamento de terrenos da fabrica da
polvora da EsLrella. - Vid. Fab7'ica dita.
Av. Rrg. 1.66,29 Novembro 18lt7, art. 12.
13, 1.6. Devem no fim de mez enviar á
secretaria da guerra mappa dos recrutas
aparados. Circo 9 Dezembro 1.8lt7. (Gaz.
00'. 186, vol. 2.) Nas Lhesourarias deve fa
zer-se assentamento da nomeação dos pre
sidentes á vista das respectivas cartas. vista
a Ord. 7. o 7 Fevereiro 18!l5, c Av. 27 J a
neiro dilo. Ord. 171, i3 Dezembro 1.847.
Informaçõ delles se exigirão a respeito de
todos os estabelecimentos. Circo 2lt Dezem
bro 18.47. (Gaz. Off. 1, vol. 3.) Como
devem os inspectores das thesourarias
cumprir as licenças que dão os presiden[éS
aos empregados para tratarem de sua saude
nos termos da Ord. 16 Marco 1.8!l6 e 24 Se
tembro 18&5 e Cod. Cri~. art. 155. Av.
7. o 7 Janeiro t8la8. Cómo deveráõ proceder
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na assignatura de titulos de aforamentos de
terrenos de marinha, vista a Ord. 5 Selem
bro 1836. Av. 13.°21~ Janeiro 1848. Quando
entregarem os governos a seus successores
deverâõ apresentar-lhes relataria. Circo 11
Março 18lt8. (Gaz. Olf. 59, vol. 3.)·-Vid.
Ci"c. 2.4.° 27 Janeiro 1853, infra. Quando
por ordem do governo fizerem marchar
corpos para oulra provincia deveráõ fazê-los
seguir com a força constante do ultimo
mappa enviado á secretaria de estado. Circo
1.6 Março 18ll8. (Gaz. DO'. 63, vol. 3.) Av.
20 Junho 1848. (Gaz. Olf. 139, vol. 3.)
Ordenou-se não concedão passagem de
praças do exercito para corpos que a e1les
não pertenção sendo annulladas as que se
tiverem feilo. Circo 62, 13 Maio f8á8. Dão
o santo aos navios da armada que estiverem
no porto. Res. Cons. em Av. 16 Junho 1848.
Gaz. Olf. 141, 'Vol. 3.) - Vid. Pt'ov. 82,

1.5 Julho 1848, infm. Quando tomarem
sobre si a responsabilidade das despezas
que ordenarem, é desnecessario o procedi
mento do art. 2. Dec. 7 Maio 184.2. Ord.
73, 17 Junho 1848, esclarecida pela Ord.
15 Março 1851 (Dim'. 8656); e Ord. 109,
17 Março 1851. Recommendou·se, e por
que observancia do Dec. 158, 7 Maio 18h2.
Circo 27 Junho 1848. (Gaz. Dff. 1.42, vol.
3.) Declarou-se que devendo um vice-pre
sidente receber o ordenado do tempo pelo
qual servira, cumpria que o presidente res
tituisse o que recebêra desde que deixou a
pres~dencia. 2 Av. 8 Julho 1848. (Gaz. On.
153, vol. 3.)

PRESIDENTES: distribuem o santo e senha aos
navios de guerra existentes nos portos res
pectivos. Provo 82, 15 Julho 1848.

Ordenou-se fizessem seguir para seus corpos
os officiaes existentes nas províncias, não
consentindo que se demorem sem permissão
do governo imperial. Circo 21 Julho 1848.
(Ga;z. Off. vol. 3.) Ordeoo'l-se que com as
informações semestraes enviem relaçp.o no
minal dos officiaes das difIerentes classes,
com observações áeerca de cada um; ve
lando .05 presidentes das outras provincias
q,ue os commandantesd~ armas camprão o
art. 4. Reg. 8 Maio 1843. Circo 29 Julho
1848. (C01·. ~[erc. 211.) Sobre denegação de
8ancção de lei provincial por inconstitacio-

PRESIDENTES

nalidade approvou-se procedimE.'nio de pre
sidenle. Av. 19 Agosto 1848. (COI'. Merc.
Suppl. 248.) Ao do Rio de JaneirD ordenou
se dessem as autoridades locaes e parochos
parte dos oflieiaes do exercito que faUeces
sem para communiearem-no á respectiva
secretaria de estado. Av. 30 Agosto 18ltS.
(Cm'. Me1·c. Suppt. 258.) Declarou-se-Ihes
como se de,erião fazer as contas de farda
menios devidos ás praças de pret que obti
verem baixa. Circo 1 Setembro 1848. (COI':.
Mel'c. 259.) Não tem jurisdicção civil ou cri·
minai para prender militares por alcances
affeetos á thesouraria. Av. 12 Setembro
1848. (COI'. Mel'c. Suppl. 258.) Recommen
dou·se exacla observancia da Circ.16 Julho
1846, sobre apresentação de patentes de
officiaes reformados. Circo 19 Setembro
1848. (Cor. Mel·c. 262 t 2.°) O oflieial maior
da sua secretaria vence os ordenados do
secretario em exercicio da assembléa geral,
e como. Av. 21 Setembro 1848. (Cor. Merc.
266.) As thesourarias pagão os vencimentos
da tropa em virtude de ordem dos presi
dentes. Av. 22 Setembro 18l18. (COI". Mere.
265.) Recommendou-se execução do Av. 9
Março 18lt4 que ordenára remessa de cedos
documentos, e quaes existentes em archivos
das provincias. Circo e Av. 26 Outubro 1848.
(COI'. Merc. 298) Declarou-se que o orça
mento vigente concedêra·lhes um ajudante de
ordenseumamanuense oflicial inferior. Circo
139, 8 Novembro 184.8. Av. 2 Março 1849.
(Diar. 8062.) Informações deUcs se eA.igirão
sobre instrucção, obras publicas, agricul
tura, mineração e induslria, saude publica,
vaccina, commercio, catechese e civilisação
de indigenas. Circo 8 Novembro 1848. (Diar.
7~M3.) Nom,êão os procuradores fisca~

susbtitQ,tos, vista a Lei 4 Outubro 1831.
art. 78. Av. 9 Novembro 1848. (Diat'. 79lt5.)
Ord. 148, 22 Novembro 1848. Nas thesou
f'arias não se deve sem ordem deHes abonar
os tres mezes de soldo adiantado aos officiaes
promovidos, conforme a Lei 51.4, 28 Ou
tubro 1848, art. 28. Circo 1.41, lO Novem
bro 18h8. Quando o bem public() exigir
farÍ\õ entrar no exercicio dos logares para
que fôrem nomeados ou removidos, os ma
gistrados que estiverem nas províncias, mar
CilOdo·lhes prazo para apresentarem titulo.
Circ.. 142, ~O Novllwbro 1848, expl. por
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Ãv. ôO Abril 1850. (Diar. 8.&08.) Deveráõ
acompanhar dos precisos esclarecimentos
e clftcumcntos os requerimentos etc. sobre
duvida na execnção da lei de eleições. Circo
10 Novembro 1848. (Dial'. 7946.) Não em
pngaráõ na guarda nacional como instruc
tOTes ou em ou tI'O sl'l'Viço officiaes que não
sejiio da 3. a classe ou reformados, Circo 1.43,
1.5 Novembro 1.8lt8.

PRESIDENTES: como contractarião volunlarios
para os corpos do exercito.-Vid. Dec. Reg.
662, 18 Not'cmbl'o 1.848, m·t. 1-

Resolução provincial que sem proposta de
camara mudára feira declarou-se não ne
cessilar sanccão, visto o al'L 13, 20. Lei
12 Agosto; e ~omo se deveria proceder para
sua annullacão. Av. 152, 23 Novembro
1848. Sem ~rdem dos presidentes nào se
devem fornecer fardamentos aos corpos
qne tem caixa dEi adminislração. Av. 23
Novembro 18.&8. (Dia/'. 7957.) Devem pelos
paquetes de vapor enviar em um só masso a
correspondencia do minislerio da guerra.
Circo 30 Novembro 18lt8. (Diar. 7963.)
Devem mandar examinar os recrulas para
o exercllo quando se apUr<lrem, para não
serem recrutados incapazes. Av. 1 Dezem
bro 1848. (Diar. 796b.) Defere juramento
aos juizes municipaes que tiverem juris
dicção em uma comarca. Av. 1G2, 20 De
zembro 18.48,

que inlervenção teráõ para incorporação de
sociedades anonymas. Dec. 1>75,10 Janeiro
1849, art. 2',5. (Diar. 7990.)

- O de Pernambuco foi autorisado para conceder
amnistia aos individuos comprehendidos na
rebellião que depllzesssem as armas.- Vici'.
Amnistia. Dec. 5í6 A. 11 Janeiro 18&9.
Declarou-se que a Lei do orçamento s6 lhes
concede njudante de ordens nas provincias
em que nào ha cummando de armas. Av.
23 Janeiro 1869. (Dim'. 8007.) Mandou-se
cessar a pralica dese dirigirem as auloridades

l. e empregados puLJicos e funccionarios ao
governo sem ser por inlermedio dos presi
dentes e com todos os esclarecimentos,
..sobretudo em materia de el~ições. Circo
27 Janeiro 1849. (Diar. 8007.) Av. 29. 0 5
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Fevereiro 18.49. Av. 9 Fevereiro 1869. Con
forme o art. 17, Lei 387, o presidente deve
ser qualificado na fregul'zia a que perlencer
o palacio na época da qualificação, uma
vez que ahi tenha residido trinla dias anles.
Av.5 Fevereiro 18.&9. Os officios do director
dos Indios ao governo segundl' art. 9 Dec.
.&26, 24 Julho 18á5 envião-se por inler
medio da presidellcia. Av.8 Fevereiro 18!J9.
(Dia1·. 80U.) Tempo de licença por elles
concedido a empregados do ministerio da
justiça mandou-se conlar nos seis mezes da
Lei 24 Oulubro 1832, (lrt. 93, Av. 58, 5
Março 18á9. Ord. 63, 8 Março 1849.-Vid.
Av. 12 Janei"o 1854, infra. Qllaes os errei
tos de suspensão de empr gado publico por
elles, allento o disposto no Av. 11 Julho
1842. Av. 59, 5 Março 18h9. Nomêão, e
como deposiLarios publicos mediante fian
ça, Av. 60, 5 Março 18.&9. Não são compe
tentes para dar baixa a pr:lças recruladas
duranle a sua administração conforme a
Circo 26 AgosLo 1 áll., salvo 05 casos da
Circ.1Ahril1S.&8. A. 20 Março 16.&9. (Diar.
8067.) Excilou-se a Circo 12 Maio 18lt1.
ficando livre, e como a faculdade do arte
113, Lei !J Outubro 1831 ás presidencias,
de haver de empregados. e quaes informa
ções verbaes. Av. 22 Março 1849. (Diar.
S066,) Declarou -se que licença que.. exce
dêra o prazo do Dec. 15 Novembro 18á2.
não era Je/!;al nem tinha direito a paRamen
l<!. Av. 22 Março 1849. (Dím'. 8006,) O do
Rio Grande do Sul que auribuições recebeu
relativamente á escripturação e fiscalisação
das despezas da reparlição da marinha na
provincia. Av. lastl'. 83, 30 Março 18á9,
Drl. 18, 1.9, 20, 22. Por sua ordem serão
feilas as despezas com fornecimenlo de far
damenlo aos corpos que não receberem
paru elle consignação, Circo .4 Abrii 18h9.
(Día1". 8076.) Juizes de direi lo que derem
posse aos municipaes, e os mesmos ou esles
que a derem aos delegados de policia de
veráõ logo communicar aos presidentes.
Av. 87. 11 Abril 18~9. São compelentes
para provisoriamente proverem os empre
gos de justiça e fazenda de nomeação do
Imperador, segundo Lei 3 Outubro 1834.
art. 5, S (j; seus confliclos com autoridade
judiciaria perlencem ao conselho de estado
segundo Lei23 Novembro-1.8lt1, art. 7, § &.
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Av. 94, 19 Abril f8lJ9. Recommendou-se
lhes proscrevessem a praLica de fazer-se a
vaccina com o fluido das hexigas. Circo .4
Maio 1849. (Diar. 8095.) Aos do Pará,
Matto Grosso, Pernambuco, B:lhia e S.
Pedro ordenou-se como serião organisadas
as relações que emiarião de generos manu
faclurados nM respectivos arsenaes. Circo
12 Maio 1.849. (Dia7·. 8125.) O do Rio de
Janeiro mandou-se que fizesse responsa
hilisar certo presiden te de. eleições por
haver desobedecido ordem do presidente
da provincia. Av. 1A Maio 1849. (Diar.
8106.) Informações exigirão-se-lhes de an
tignid:lde de jnizes de direito em que prazo,
e como or~anisada. Circo 30 Maio 18.49.
(D i01'. 8 U8.) 'Relações nomin aes exigirão
se-IlJes de todos os 1.. u ou 2.°' cadetes e
soldados parLiculares de comportamento
reprovado, civil ou militar. acompanhadas,
e como de que documentos e esclareci
mentos. Circo 31 Maio 1849. (Diar. 8131.)
O de S. Pedro do Sul foi autorisado para
admittir em quo circumslancias :lddidos em
p:lgadoria de tropas. Av. 1.°6 Juuho 18.49.
(Dim·. 8132.) Ao do Espirita Santo decla
rou-se por que verba deverião ser pngas
gratificações de ajudante de ordens. Av. 2."
6 Junho 18.49. (Dia7', 8132.) Sobre exe
cução do art. 120, da Lei 387, 19 Agosto
1846, a respeito de falsidade de acta de
eleição. Av. 150, 8 Julho 1849, S 1, 2.
Falta de lista de volantes para chamada sup
pre-se tambem pela copia authentica ex
trnhida da que tiver sido enviada aos pre
sidentcs. Av. lustro 1.68, 28 Junho 18.49,
art.1.7.

PRESIDENTES: Regulou-se o modo por que por
seu inlermedio ou não de~em ser dirigidos
das provincias ás secretarias de estado reque
rimenlos de partes, correspondencia offieial
das autoridades ou repartições, e a com
municação das decisões, expedição de des.
pachos, e remessa de diplomas. - Vid. Du.
632, 27 Agosto 1849.

;- ordenão, e quando despacho livre pelas alfan
degas. - Vid. Alfllndegas. Dec. 633, 2~

Agosto 1849, art. 1, S3, 14; art. 3.
A 1.o escriplllrario da secretaria do governo do

Rio Grande do Norte que servira de secre-

tario mandou·se pagar 5.' parte do ordeL
nado deste. nos tel'mos do Dec. 459, 27
Julho 1846. Av: 6 Selembro 18!J9. (Díar.
8201.) Ao de MlOa~ declarou -se não poder
ser approvada graLJficação de 30:tf>, mas de
2.' classe de estado maior a encarren-ado
que nomeára do trem bellico. Av. 1.2l:\ Se
lembro 18~9. (Diar. 8213.)

PRESIDENTES: Por execução do Dec. 637, de
regulamento do correio da côrte e provincia
do Rio de Janeiro nas demais provincias
mandou-se que nas bypolheses dos artigos
154 e 2íO, o diredor geral e ministro do
imperio fossem subsLituidos pelos presiden
tes de provincia.-Vid. Correio geml. Dee.
638, 28 Setemhro 1849, ar I. 2.

Devem impreterivelmente no fim de todos os
annos enviar á secretaria da guerra as conlas
das diversas caixas dos corpos do exercito.
A\'. 6 Outuuro 1849. (Diar. 8242.) Apenas
se furnecerem ás fortalezas e corpos de guar
nição artigos que para serem fornecidos não
é necessaria autorisação especial, devem
enviar á secretaria da guerra relnção dolles,
e como. Circo 8 Outubro 18.49. (DiQl·. 824.4.)

como procederáõ na nomeação de corretores
passando-Ibes palentes. - Vid. Corretor.
Dec. Reg. 6A8, 10 ~ovembro 18119, art. 4.
6, 1.5.

como procederáõ na nomcação de supplentes
dos juizes municipaes, conforme o art. 19,
Lei 261.-Vid Juiz municipal. Dec. 6h9, 21
Novembro 1.849.

- como deverâõ enviar informações á secre
taria da justiça requerimeotos das corpo·
rações regulares para alienações e COD

tractos, conforme a Lpj 9Dezembro 1830.
Vid. Dec. <355, 28 Norembro 18.&9, art. 7.
Devem o mais cautelosamente examinar si
os officiaes commandanles de destacamentos
remellem aos dos corpos respectivos notas
circulDstanciadas das occurrenci~s da força
a elIes conlioda e relativamenle á abonação
de làrdamenlos etc. Circo 252, t Dezembro
i849.
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PRESIDENTES: O do Pllrâ como procederá rela
tivamente á fundação das colonias militares
mandadas estabelecer nas fronteiros.-Vide
Dcc. Reg. 662, 22 De;crnb,'p 1849, m't. 1 a
4, 9, 1lI, 1.6, 21, 22, 25, 26.

Nas suas secretarias se não deve receher repre·
sentações cujos documentos não estejão sel
lados, nem dar-se-lhes aI;ldamentQ, Av. 3
Janeiro 1850. Logo que está af1'eeta ao go
verno supremo a nomeação definitiva de um
empregado não pôde elle ser exonera.do e
privado de vencimentos pelos presidentes,
nos termos da 0rd. 6 Novembro 18lt5 e 14
Outubro 18LJ3. Ord. 9.° 29 Janeiro 1850.
Sobre vencimentos de emolumentos por offi·
ciaes de secretaria de go\'erno quando sem
exercicio por impedimento. Av. 30 Janeiro
1850. Confirmou-se nomeação interina feita
pelo do Pará de capelIão da colonia Ara
guáya e Santa Theresa. Av. 30 Janeiro 1850.

• I

- O do Rio Grande do Sul na qu~lificação, ar·
ganisação etc. da guarda na,cional conhece
de recursos d.os respectivos conselhos.
Vid. Gaarda na.cional. Dec. Reg. 671, 22
Fevereiro 1S50. art. 2, 3, 7, 8, 10. 1.1.
Vid. Lei 602,19 Setembl'o 1850, infl'a.

Vice-presidente uma vez juramentado não pre·
cisa repetir o jUFament!> sempre que t.QJnal'
o gOY.Elrno. Av. 21. 0 2-6 F.evereiro 1850.
C~>Dforme C!1S -ªrt. 2.817, 288, Reg. 22 Junho
1836, para elles se interpõe e quando
recurso das decisões dos inspectores de
aHandegas. Av. 25 Feve.reiro 1850. (Diar.
8339.) Por occasião de suspensão de Íns
pedor de t.h~souraria por um presidente,
declarou-se em que casos podem elies sus
pender os empregados de fazenda conforme
a Lei 3 O<ltubro 183LJ. Av. 5 MlIrco 1.850.
(Di,w. 8~Qt.) Res.olvêrão-se duvid~s 4c!!rca
de nome.ação de S~hlililutQS de juizes muni·
cipaes nos termos da LI'!~261, art. 19. Av. 20
Março 1.850. Podem demillir colleclores
e escri~ã~s d~lles. Av. S Abril 1850. (.Diâr.
8389.) Não lhes é licito d,espent;ler quantia
alguma com obras puplicas geraes, S.em que
o seI} plano sej,\l, appr.ovado pelo governo, e
a despeza a.l,1toris~da. Av. 27 Maio 1850.
D~c1arou-seao de ~ipas qu~ não pro1:edêra
reg!llarm~l,lle reyoga.ndo íl. portaria de sus
pensão de um agente de correio, ~eQ>.itlindo

outrQ legalmente nomeado. A!/. 8 Junho
~850. •

PRJjlSI.OENTES: desigQaráõ o !,lia da 1.' eleiça.
dos tribunaes de commercio. Cod. Com. tit.
uno art 16.-Vide Dec. 696, 5 Setembro
1850, a,·t. 1, 13.

- podem, e quando representar sobre remoção
de juizes 'de direito. - Vid. lltiz de di,'eíto.
Res. 559, 28 Junho 1850, art. 2, § 2, regu
lado quanto ás remoções e nomeações e
vencimentos. Dec..687, 26Julho 1850, art.
2, 5, S3; en.O 1, 3, h: art. 10,11,22 a 24.

Declarou-se-Ihes a fixação de forragens em
!80 réis, pão selldo subjeita a avaliações
sePl~sLraes como a etape. Circo 81, 22 Julho
1859.

- como proc.ederáõ a respeito do recebimento,
conservação e sahida de cavalhadas nacio
naes ,e respectiva escripturação.-Vid. Dec.
lnstJ'. 688. 26 Julho 1850, al't. 1. 3, 4,9,
1.1 a 16, 18.

nomearáõ os negociantes ou mereadores para
pel'itos em nrbi·tramento nos despachos por
factura nas alfandegas. - Vid. Dea. 689,
30 Julho 1.850, m't. 6.

Dos d~spachos livres por alies remetteráõ re
lação, e eomo as alfandegas ao thesouro.
eonformeal't.10. Reg. 633,28 Agosto 18&9.
Av. 3 Agosto 1850. (Diar. 8467.) Como de
veráõ alberar, quando approvarem, as tabal
las semestraes de etapes, nos termos da Lei
e do lilPeamento c-ont'orme a Lei 24 Novem
bro 183'0. Av. 5 Agoslo 18õ-0. (Diar.8486.)
Farão mandados activar o recrutamento.e
engajamento e 3ulo~isodos para d3r-Ihes o
maxim() do Dec. 562, 18 Novembro 1848.
Circo 9!, 7 Agosto 1850. Ao de Santa, Ca
tharina mandou-se que enviasse para o
hospital da marinha da côrte quatro alie
nados. Aoi. 13 Agosto 1850. Determinou
se-lhes fizessem immediatamcnte liquidar
as dividas de exercicios findos das praças
do exercitp que tiverem bªixa. Circo 108,
M Agos!o 1850.

.,... J;Il.ilit.ares Icop;l:ão pqr~ antjgnida,lile lnilitu o
tempo em qu~ com~ tae,s esHver-em empre--
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gados.-Vid. Lei 685, 6 Setembro 1850, art.
9. Dec. Reg. 772, 31 Março 1831, art. 20.

Quando tiverem de demorar o fechamento
das malas do correio deveráõ communica
lo at>s respeclivos administradores. Circo
112, lO Setembro 1850. Não deveráõ man
dar cumprir os avisos de licença da repar
lição da guerra que não f'ôrem sellados e
com a nota do registro por exlenso. Circo
114, ii Selembro 1850.

PRESIDENTE: O do Pará quo inspecção terá na
fabrica privilegiada de pannos de gomma
elasticlJ. - Vid. Gomma. Dec. 689, 12 Se
tembro 1850, S 1, 3.

que attribuições exerceraõ a respeito das terras
devolulas no imperio. - Vid. Lei 601 , i8
Setembro 1850, art. 3, S2;!t, 14, S3. Dec.
Reg. 1318, 30 Janeiro 1854, art. 4, 5, § 2;
6, 7, S 1, 2; 9, 28 a 33, 35, â7 a 53, 55 a
58, 70. (Diar. 55.)

A eUes são subordinadas as guardas nacionaes.
-Vid. Gltarda nacional. Lei 602, 19 Se
tembro 1850, art. 6; não são gllardas na
cionaes. Lei cito art. 10, S 3; podem dis
pensar do seu serviço empregados, e quaes,
art. i8; repartem-na em secções, campa·
nhias e batalhões e marcão suas parndas,
art. 25; nomêão os seus officiaes subalternos,
art. &8; e propoem commandanles de ba
talhões, corpos, secçõ-es de batalhão e es
quadrões nvulsos, art. 50; e informão as
proposlas dos ajudantes de ordens, secre
tarios geraes, cirurgião e quarleis-meslres,
art. 51; suspendem officiaes , e quaes, art.
63; e .quando privão dos postos, e como os
officiaes de sua nomeacão, art. 65; como
procederáõ a respeito dos officiaes anlerio
res á lei, arl. 71; quanto aos regulamenlos
da ordem do &erviço, art. 82, 83; são mem
bros da junta que conhece por appellação
dàs seDlenças do conselho de disciplina,
ul. 111, quando nomêão os conselhos .de
disciplina, art. 113; em que circumstanclas
chamaraõ a destacamento os guardas n~

cionaes. "rt. 118; e como art. 124, 129.
Suas or-dens para cobrança de multas, te~ e
como, força de sentença, art. 137; executada
por Dec. 722,25 Outubro 1'850, art, 1,7,12,

!7, S3, 30, 42, 5i!, 55, M, 66, ,67, 68.70.
71, 75, 76,81,82,85, 87,89,93, 95,96.
- Vid. Dec. 11M, i2 .í1l d1'ÇO 1853, in(ra.
Nomêão empregado de fazenda éstraóho ao
correio para fazer conferencia nas caixas
de administração deste. Av. Circo 21 Se
tembro 1850. Delles se exigirão collecções
impressas dos ilclos legislativos provinciaes,
e dos respectivos regulatnentos. Circo 21
Sélembro 1850. (D·íar. 8509.) Quando en
viarem requerimentos de officiaes do exer
cito pedindo habilo da ordem de Aviz, como
os esc1areceráõ, conforme o art.18 Alv. 6 De
zembro 1790. Circo H2, 30 Setembro 1850.
Mandou-se-lhes prohibir que os corpO\do
exerci lo se apresentem Gom bandeiras ão
recebidas do arsenal de guerra. Circo 143,
30 Setembro 1850. Quando houverem de
repelir pedidos já feitos á repartição da
guerra deveraõ fazer disso menção. Circo
U4. 30 Selembro 1850. Quando algum
offieial do exercilo tenha de ser processado
no foro militar ou civil devem communi
ea-lo á secretaria da guerra. Circ. 30 Se
tembro 1850. (Diar. 8531.) Não devem re·
melt~r á secrelaria da goerra papel algum
que tenha raspaduras e oulros vicios. Circo
30 Setembro 1850. (Dia1'. 8531.)

PRESIDENTES: em que circumstancias poderáõ
ordenar aos juizes de direito que se reco
lhão ao termo para julgarem processos
crimes de sua alçada. - Vid. Jlliz de direito.
Dec. 707, 9 Outubro 1850, art. 15.

Que 8tlribuições se lhes commctteráõ relati
vamente á apprehensão e julgamento de
contrabando de African6s.- Vid. lJec. 708.
i4 Ottlub"o 1850, m't. 15, 21, âO. Não de
vem em um só officio tratar de objectos
diITerentes, conforme 'a Circo 15 Junho
18M. Av. 18 Outubro i8?0. (Dim·. 8532.)

Com os-presidentes de provincia foi o governo
aulorisado a despender credito supplemen.
lar, e como.- Vid. Dcc. 716, 20 Outubro
1850.

Como deveráõ mandar ouvir ~mpregados elc.
sobre ()fficios de thesouraria, não lhe.
dando publicidade como determina a Ord.
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27 Fevereiro 1847; não podem repreben
der os inspectores daquellas, conforme a
Ord. 20 Março 18.&6. Av. 31 Outubro 1850.
(Dim·. 8544.) ,

PRESIDENTES: de Pernambuco e Alagôas como
procederáõ relativamente a colonias mili
tares. - Vid. Dec. RIlg. 729, 9 Novembt·o
1850. art. 4, 7, 11, 12, llI, 15,20,23, 24.

Não são competentes conforme a Ord. M, 13
Maio 1850, para conhecer de recursono caso
dos art. 155 e 156. Re~. 22 Junho 1836,
e porque. Ord. 201, 14 Novembro 1850.

que inspecção lerão nas thesourarias de pro
vincia.-Vid. Dec. 736,20 Novemb1"O 1850,
O1't. 63, 69. 70, 81, 83, 8li.

Obviou-se, e como a que dessem :I omciaes
licença, com soldo por inteiro. Circo 211, .
25 Novembro 1850.

Por seu intermedio obterá o tribunal do com
mercio da capitol do imperio informações
e esclarecimentos para orgrmisação da
eslatistica annnal do commercio, agricul
lura, ·induslria e navegação mercanlil.
Vid. Dec. 738, 25 Novembro 1850, art. 21;
oeferem juramenlo aos presidentes dos trio
bunaes de commercio, art. 30; e nomêão e
juramentão os secretarios .dos ditos tribu
naes, art. 37; e nomêão os mais omciaes e
empregados das secretarias; ai't. .&3; de
signão Jogares em que funccionem as juntas
de commercio, arL. 92; e nomêão para ellas
official e amanuense archivista, art. 96.
Deveráõ r.elacionar separadamente os re
crulas que enviarem rara o exercito e ar·
mada. Circo 'H9, 29 Novembro 1850, excito
por Circo 247, 10 Outubro 1851. O de
Gopz foi autorisado a nomear paisanos
IlHlI omciaes de pedestres, em que circums
tancias. Av. 29 Novembro 1860. (Diar.
8576.) Quando mandarem dar passagem
nos paquetes de "apor a escravos de officiaes
devem commllnica-Io, e como á secretaria
da guerra. Circo 225~ 7 Dezembro 1850.

intervem, e como nos concursos para preen
chimenlo de vagas no Ihesouro e thesou
rarias.-Vid. Dec. Instr. 7!Jli, 18 Dezemb,'o
1.850, art. 2, 6.

Não devem remeller recrutas sem serem vacci·

PRESIDENT ES

nados, conforme a Circo 4 Maio do corrente.
Circo 255, 23 Dezembro 1850. Declarou-se
serem competeotes para coo'cessão de li
cença para levnntamcnlo de curraes de
peixe. Av. 24 Dezembro 1850. (Diar. 8618.

PRESIDENTES: Ao (le oyaz que attribuições se
derão relativamente 30S presidias militares.
Leopoldina e Santa Isahel e ó margem do
Arap;uaya.-Vid. Dec. Reg. 750. 2 Janeiro
1851, m·t. 4, S6; O1·t. 5, 12,15,22.

A um vi'ce-presidente mandou-se reslituir
quantia que sob sua responsabilidade man
dára gastar em calçamento de fua. Av. 20. 0

1.6 Janeiro j 851.. O do Maranhão foi outori
sado para, e como conlractar aluguel de
casa para residencia duranle concerto de pa
lncio. Av .22.016 J aueiro 1851. Subdelegado
por ser nomeado vice-presidente não deixa
de continu ar a servir. mas não pôde accu .
mular. Av. 2ú.o 17 Janeiro 1851, § 1. De
cisão de um vice-presidente mand3ndo ins
tituir processo conlra uma camara muni
cipal por motivos de eleições ordenou-se
ficasse de nenhum elfeito: e porque. Av.
25.o 17 J oneiro 1851. Mandou-se não abo
nassem etape a officiaes que seguirem de
umas para outras proviucias com passagem
para corpos. Cire. 26.0 17 Janeiro 1851.
Sobre denegação de sancção a certas leis
provinciaes menos uteis á provincia mas

. não inconstituc' oones nos termos da Lei 12
Agosto 18M, e 12 Maio 18úO. Av. ú9, 5 Fe·
vereiro 1851. Pelas leis e regulamentos
civis e militares' em vigor são au lorisados a
compellir seus subordinados a cumprir seus
deveres, e por que meios, c como. Av. 18
Fevereiro 1.851. (DiQ1'. 8638.) Quando fô
rem os corpos militares fornecidos ,de novo
deveróõ remetler para o arsenal de guerra
da côrte o chapeamento e metaes inuteis.
Circo 66,21 Fevereiro 1851.

que attribuições tiverão relativamente ao corpo
de saude do exercito.-Vid. Dec. Reg. 763,
22 Feve7'eiro 1851, a7·t. !J, 12, 13. 1l),

22,23,27.

poderáõ. e como demorar a sahida dos pa
queles de vapor da companhia.-Vid. Pa
quetes. Dee. Cond. 767, 1.0 Março 18M..
God. 9,10,16.
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PRESIDENTES: Ordenou-~e remetlcssem regu
larmente á secretaria da guerra as contas de
pulvo"[l rOl'necirln' pllra qualqner fim. Circo
106, 15 Março 1851. Commdlen-sc-lhes in
dicaçiio, e como de logares para medição de
terra - que distrihuirem a individllos eil~a-

.. jaclos para o serviço do f'xPt'cito. Av. Inslr.
110, 18 Março 183l, art. 1, 23. ~ll- Decla
rou-se vedado fazer concpssão g,'atuitn de
terras de\'olntns. depois da Lei 601,18 Se
tembro 1850, art. 3. § 1. Av. 119. 2ft Março
1851.

que altribuições desem penharáõ relativamenle
á, prornllçóes no exprcito. - Vicl. DI'c. ReI{.

772. 31 Março i851, art. i3, § 5; U, 20,
28,30.

suaS allribllições para com a contndoria ~eral

d" ll:uerra.-Vid. Dec. Reg. 778, 15 Ab"il
1851, al'l. 8. § 10; õ.&.

Depois do Dec. 20 Nl)\'emhro 1850. art. 55,
deixou de vigorar o art. 93, Lei 2ft Olltubro
1b32, e por isso áquelle art. estão subjeitas
~lS licenças que os rre~idenles concerlerem •
conforme o Dec. 15 Novembro 1842. Ord.
152, 7 Maio 185i.

Suas aLlribuições rc1ativas á oq~aDisação do
censo geral do imperio.-Vid. Dec. Reg.
797, 18 JUU/IO 1851, art. 2, S 2, 3; art. 3,
6, 6, 22. 25, 26.

Soas fllncçóes qoanto ao re~lslo dos nascimen·
tos e obilos.-Vicl. Nascime11 tos. Dec. Reg.
798, i8 Junho 1 !l1, art. i3. 14, 28, 29.

Ordenou-se-Ihes, e como a execução do Dec.
Re~. í97, supra. Circo 5 Agusto 1.851.
(Diu,'. 877.&.) Os pedidlls qne (1 elles
dirigidos fõrem para fornecimeotl) que mo
delo devcraõ seguir nos termos da Circo .4
Junho p. p. Circ, 11 Agosto 1851. Da sus
pensão do conlador e procurador fiscal de
thesourarias pelos inspectores não ba re
curso par3 o prc -idenle. Dem deste para o
thesouro. Ord. 212,12 Agosto 1851. Sobre
designação de logat' em seu pnlacio feila por
um pat'a prisão por crime civil de seu'
njudanle de ordens pronunciado por chefe
de policia. Av. ,13 Agosto 1851. (Diar.

IV

87i3.) O- officiaes dos corpos de policia
empre~ados ás ordens dos presi.I€'lIles. tem
direito ás ~ratir.cações desle exel'cicio nos
lel'mos da Circo 31 Aguslo 1850, § ll-. Circo
25 Agosto 1851.

PRESIDENTES: suas atlrihuições nos impedi
mentos lemporal'ios e de ~f1~a de sprveo
tuarios e ernp,·p:;:ados de ufficios de jmliça.
-Vir!. Oflicios. Dec. 817. :-\0 Al;oslo 1851,
3rt, 10. S 2; a art. 13 e §ú.--Vid. Dec.
1. 29!J, 16 Dezel/lb"o 1853. infi'o.

Não eslál' aulorisatios plIra concedpr licenças
de fa\'or a praças dos corpos do I"x(>rcito
para frequ nlarem esllld05. Av. 5 Splem
lro 1851. (Vim'. 8796.) Qua ndo all;llm
infli ..iduu pretenda uaixa oU'o;:recpnno subs
titulo deve aceita-lo, ainda que esteja cum
praça, si liver cllOlplptfldo o tpmpo. Av.
11 Sl'lemuro 1851. (Diclf. 87~)6.) N:ls suas
secrelal'ias se nào dl'velll enlrerrar olieios• ro
~Dl mão. nem experlir sem mo~trilr-se

pfl~O o porle. Cilc. 12 Selembt'O 1851.
(Dia)'. 8803.) Não tornno conhecimento de
reco rsos oe decisões de Ihl'SI/U !";lrias sohre
Te,tilui~ões de sizas, Av. 230. 20 Setembro
185 t. Ao da novarnen le creada provincia
do Am~zonas del'ã., se instrucções pal'a es
tabelecê-Ia. Av. 29 Setembro 1851. (Diar.
8812.)

- Soas altribuiçóes relalivas 'Í execução do re
f;ulamento da junla de hygiene puulica no
imperio.- Vid. Junta dita, Dec. ne~. 828,
29 Selembro 1851, art. 5,9.10, 13,21,22,
23,38,80.

como devem auxiliar as correições dos juizes
de direito.-Vid. Juiz dilo. Dec. Reg.' 83rt.
2 Ouluuro i851. lH't, 1lJ, 2-" 31, § 6, 51.
O recurso do art. 2l:l7. Re~ 22 Junho H!3tJ
e Dec. iL7, 18 Janeiro 18.42, iu lerpocm-se
para a the50uraria, e desta para o presi.
dente e desle para O thesouro. Av. 6 Ou
tubro 1851. (Dim'. 8l:l25.) As praças do
exercito logo que concluirem tempo, sendo
de uoa conducta. podem ser admillidas
como suuslilulas de oulras que p!"etentlão
isentar-se. Circo 10 OUlubro 18;')1. (Diar.
8827.) Declarou -se -lhes probibida conclJ 'sã~

de graduação a inferiores. Circo 10 Outubro
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:'1.851. (Dia,'. 8827.) O expediente da secre
taria militar neve sE'r feito peJo ajudante de
ordem. Av. 10 OuLubru 1851. (Dia,'. 827.)
Declarou-se a um que o filho él~ coJleetol'
linha direito a ser r'econhecido 2.· cadele,
conforme Av. 13 Dezembro 1850. Circo
2õO, 11 OuLubro 1851. DechrGu-senão po
derem ter official de gahinete em falLa de
secretario que deverá ser subsLiluido pelo
oflicid tn:liur da ~eeretaria. Av. 8 Novembro
1851. (Diar. 8867.) A designação do offieial
que deva l:ll1ç~r o visto 00 recibos e folhas
miliLares edo livre <lrbilrio dos presidentes.
Av. 13 Novembro 18:.>1. (Diw'.8850.)

PRESIDENTES: nomêão procurador fiscal inte
rino, e quando.-Vid, Dec, 870,22 Novem
bro ~851. ad. M.

Ordenoo-se n'ãu rcmeLtessem para a côrte
soJdado algum casado e com (ilhos. Circo
279, 29 Novembro 1851. omêão eserivõo
interino de mesa de rendas nos termos do
ne~. 30 M<1io 18~6, <1rt. 1.2. Ord. 17 De
zembro j ~51. (Dill1'. 8875.) Ordenou-se
lhes mnnda St'ill prender correccionalmente
os ufljciaes de engenheiros que não apre·
sentarem os rela lo rios das com missões ci"is
alé quinze dias depois do pra:w do Av. 4
Julbo1848. Cil'c.18Dezembl'o 1851. (Ditl1'.
8891,) fio devem consenLir qncoscadetes
contt'ibuão para as musicas dos corpos, e
que aos vo!unlarios e engajados se desconte
para ellas quantia alguma. Av. 2. 0 3 Ja
neiro 1852. Devem annualmente nomear
olliciaes e confiança que in 'peccionem,
e como as cOlllpanhias de pedestres. Av.
3 Janeiro 1852. (Dim·. 8913.) Por seu
inlermedio deve ser a correspondencia
das tbesournriHs com a secrelaria da fa
zenda. Circo 8 Janeiro 1852. (Din.r. 8919.)
Mandou·se-Ihes fizessem procedei' nos ler
mos da Lei 631, 18 SeLembro 1851 conlra
quem sednzil' soldados para deserlar ou
lhes del' as) lo. Circo 9.· 13 Janeiro 1852.
Corrcspondencia do ministro pnra aI> [he
sourarias são expedidas com s brescripto
ás presideocias por cujo inLel'medio deverá
vir a dos inspeclores daquellas. Circo 10.0

13 Janeiro 1852. Arsenal de guerra não
deve fornecer polvora sem aulorisação dos
presidentes ele. Av. 48. n 9 Fevereiro 1852.
VencimenLos de offieial como seu ajudante

de ordens não pagão 5 por cento, e porque.
Av. 5 Abril 1852. (Diar. 896,..) Com elles
devp.lJ1 marchar de accordo os adminis
t.rador<'s dos correios; a respeito desles a
correspoodeocia do presidente é directa
mente com o governo, e a dos administra
dores com o administrador geral. Av. 9
Junho 1852. (Dicl1". 9019.)

PRESIDEl TES: O de Santa Calharioa foi, e como
auLorisado para designar tenas devolutas
concedidas a diversas villas.-Vid. Res. 6ltO,
12 Junho 1852,-al't. 2.

Declarou-se que 11 Ord. 15 Dezembro p. p.
não obriga o governo a conformar-se com
as propostas dos chefes de reparlições, e
POl' is'o devem os presiJenLes continuar a
l'emeLler os requerimenLos dos que solici
tarem empregos. Av. 1í8, 12·,Julho 1852.
N~o podem nomeai' analphabelos para os
cargos de dele~(1dlls e suudelegados. Av.
193, 23 Julho 1852.

\

Seus ordenados e ajudas de custo elevárão-se.
L i 647, 7 A~ost" 1852, art. 2, executada
POl' Dec. 1035, 18 Ag() lo 1852.

que allribnições tem a respeito dos vapores
da navegação da Bahia a Maccyó e Sanla
Calharina, - Vid. Dec. 1038, 30 Agosto
1852. Cond. 5." 7." 8."

Por seu intermedio devem ser enviarlas as
informações semeslraes dos empregados de
fazenda, de que Lra la o art. 51. Dee. 8íO,
22 Novembro 185t. Ord. 21l1, 16 SeLembro
1852. Qne attribuiçães leve o do Maranhão
a respei Lo da pTatiragem da ba rra e bahia
de S. Marcos. Av. nego 221. 22 SeLembro
1852, art. 6. Approva por offieio as despezas
secreLas da policia para poderem abonar-se
aos chl'fes de policia pelas Lbesourarias. Ord.
222, 23 Setembro 1852. Mandou-se sup
prir-lhe as quantias reclamadas para despe
zas de engajamento de gente para a armada,
e como. eira. 23 Setembro 1852. Quando
das provincias sahirem o1Iiciaes ou praças
de pret com licença devem fazer que vão
munidos de documenlo que indique por
quem foi concedida, prazo, qualidade, e
quando teve começo. Circo 2/1' Selembro
1852. (Dim·.9130.)
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PRESIDENTES: em qne posição SP. achão relati
vamente ás estações navaes dI) ilOpt'rio.
Vit!o ])fC. 1061, 3 NO! emb,'o 1852, lI1·t. 8 a 12.

Não se devem e[ectuar encommend.as nem
compras de objectos para arsenal de ma
rinha sem se apresentai' ao presidente o
competentll pediJo. Av. 3 Nllvembro 1852.
(Dim'. 9j 62.) Declarou,se que as despezas
do expediente dos ajudante de ordens
devem ser abonadas petas secretarias do
governo. Av. 13 Novembro 1852. (Dia,'.
9174.) Sobre fixaçiio de limites de parocuia,
encarregaria a presidenle. Av. 260, 18 No
vembro 1852. O do Hio de ,Taneil'o que
inleri'erencia exerce nos arrendamenlos de
terrenos da fabrica da plll vara da Estrella.
Ord. 269, () Dezembro 18.'>2, a!'l. B. 12.
Nos lermo do arl. 34. Dec. 22 Novembro
1851. nomêão procUl'udor fiscal interino.
no caso de falta ou impedimento do elIec
tivo. .Av. 11 Dezembro 1852. (Dim·. 9185.)
A clles devem as thesourarias dar informa
ções. e qnaes I'elalivas a terrenos de exlinetas
aldêas de Iadios que revertem ao domínio
nacional, para poderem cnmprir o Av. 21
Outubro 1850. Av. 270,13 Dezembro 1852.

que obrigações Ibes forão impostas relativa
menle ao modo pralico de dislribuir-se o
numero de recrutas anllualmenle preciso
para o exercito. - Vid. DfC. Reg. 1089, 14
DI!zemb,'o 1852, ad. 2, 5,6, 9, 13, 14..
:17,18.

que inspecção tem nos conselbos administra
tivos para fornecimento dos arsenaes de
guerra.-Vid. Dec. Reg. 1090, 14 Dezembro
1852, art. 30, 32.

- Derão-se providencias, e quaes relativas á
conservação da mobília e outros objectos
perlenc nles aos palacios das pl'esidencias.
Av. H.o 19 Janeil'o 1853. Circo 19 Agosto
1853. (Dim'. SlIppt. 238.) Declarou-se que
seuS novos ordenados devião vencer se do
dia 1.1 A~osto em que se publicou a Lei de
7 do mesmo. Av. 15.0 19 Janeil'o 1853.
Determinou-se que quando cumprirem· a
Circo 11 Março 1848, rE'mellão a cada um
minislerio um exemplar do relatorio ~ue

devem e~viar á secrelaria do imperio. Cuco

2~.· 27 Janeiro 1853. Podem conceder ás
praças de prcl licença registr.ada e por tres
mezes, salvo sendo pur motivo de molestia.
Circo 29. 0 28 Janeiro 1853.

PRESIDENTES: que ingerencia lhes foi confe
rida relalivament~ á navegl'lção por vapor
concE'dida com pri~ile~io eutre a cidade do
Recife até Maceyó ao sul. e cidade da For
taleza ao norle.-Vid, Dec.1.113, 31 Jalleiro
1.853. COnil. i, ~, 8.

Quando informarem requerimenlos devem ser
explicitas d~clal'ando o seu juizo. Circo 56.
17 Fevereiro 1853.

que fhcalisação exerceráõ sobre os objectos ma
nufélclurados nos arsenaes de ~uerra. onde
não bouver conselhos adminislralivlls.
Vid. Dec. Reg. 11.27, 26 Fevereiro 18á3,
a,·t. 13. 1.4.

Exigio-se que remetLessem, excepto o do Rio J

de Janeiro, regularmente á secretaria da
guerra documentos, e quaes sobre hospi-
taes e enfermarias; recommendando-se a
fiel execução do' Reg. 17 F evel'eiro 1832.
Circo 6.&. '26 Fevereiro 1853. Ordem deHes
não é necessaria pal'a que as lhe 'onraria&
ordenem fI~posição de pagamentos inde
vidos a em prE'gados quaesquer qne sPjão;
Ord. 68. 7 Março 1853. Do art. 53 Dec.
22 Novembro 1~51, claramente se dedux
que a corre pondencia nos presidentes com
a lbesouraria se dl!ve e1fecluar directamente
e não por intermedio dI) secretario do go
verno. Av. 26 Março 1853. (Dim·. 85.)

Que aLtribuições lhes forão dadas a respeito da
revisão aonual do alislamento da ~ullrda

nacional, e sua orjranisação. - Vid. D€(;.
1130, 12 ~farço 1853, al"t. A, 8, 9, 14.. 2t,
25,3~ 3~A1,A3, 45, 6~49.

o de S. Pedro do Sul foi aulorisado para ap
provar estabelecimento de agencia fiscal da
alfande~aoe Uru~uayana.-Vid. Dec. 114.0.
11 Ab,"il 1853, a,ot. 2.

Ao de S. Pedro do Sul ordenou-se fizesse
auxiliar pela tropa da guarnição as alfan
debas e mesas de rendas da fronteira. Av.
13 Abril 1863. (Dia,". 105.) Ordenou-se-Ihes
que os dooumentos de despezas militares
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fnssem. e porqne pass~,dns cm dnas vias.
Circo 30 Ahril 1853. (DiLlr. 130.) Forflo
antnrisados a f<lzpr desembarcar, quando
reclamados pf'los consllles, os eslran~ei

TOS qne eslil'erem com praça nos navios
ela armada. f.i'rc. 8 i\gosto 1853. (Diar.
SlIppl. 238.) Derão-se esclarecimentos so
Lre en;.:aj"menlú de praças de pl'et em
conformidade do Dec. 1á Dezembro 1852,
'3rl. 1'7. Av. 192, 19 J\~osto 1853. Podem no
mear solicilador interino do jui1.O dos feilos
quandv os II,gal'cs estt>]fto creadns. Av. 29
Ágo~lo,1853. (Dim·. S!lppl. 249.) Qnando
tiverem de poriar ao thesoul'() I'c'tuerimen
tos d!l' prelendelJles a logar.es de ["zenda
de"cráó fa1ê-los informar. pela 'lhesou
J'3ria. Av. 4 Outubro ,18;'3. (DiaT. 2';8.)
N\lmeaç~'o de promotores feita por presi-·
denles aproveilou-lhes para vencerem desde
sna .laia o (lrdpnado do Der. 925, 5 Março
1851. Av. H) OuLubro 1853. (Dim·. 293.)
Recf>Lem, e como dos juizes de direito e
cminrtiõ ao thesollro rcla~ões de capellas
conforme o .~lv. 23 Mnil) 1775. ne~. 834,2
Olltllh'o 1851, art. 4lJ, § 8. AI'. 25 ~ovem;

bl'o 1853. (Di01'. 335.) Circo da mesma
tlata. (Dill1'. cit.) Bem assim relações soLre
:lcqu-isições elc. pOl' corporações de mõo
morl:l conforme oS 2, art. 49. Rpg. 83lJ, 2
Outubro 1851. Av. 3.· 25 Novembl'o 1853.
(DiuT. 335.) Circo ido (iJill1'. cit.)

PRESIDENT~S: como procerleráõ n3 suLslituição
ou prnvimen to dus officios ou em prf'~()s de
jusliça nu~ CllSOS de impedimento tempo
rario 0\1 impos$ibilidarle absolula dos ser
veuluarins. tendo em vista o Dee. 817, 30
A~oslo 1851.-Vid. UUicios. Dec. 1.294, 1ü
1>e7.f'mi>ro 1853, art. 1, 3. fi 8. (Dim·.352.)

Podem Hlspencler osl juizes municipaes ai.nda
qlland<J c~tiverem servindo como juizes de
direito, allenlo o <11'1. 1M da Const.. 5,
Lei 3 Uulubro 183lJ, e Av. 23 Setemhro
1843. Av. 1~ Janeiro 18f>lJ. (Di01·. 15.)
Deu-se iutel1igt'ncia aos Av. 58 e 63 de 5
e I:S Março e 26 Abril 18M) 'ii respeilo de
excesso de licença P'OI' ma~islrados e sns
peo~ão dE' vencimento. 1\ v. t 2 J aneÍro 1854.
(Dil11'. 20,) QmlOdo ordr.naráó que empre
gados en tl'elJ.i em f'x(~rcicio sem tf'rem ex-

, lrahido titulo. Ord. 11i Janeiro 1.854, art.
It,5. S 2; 7, (Dia,'. 21.) ~omo supremos

adminislJ'adores que direito tem de ser in
formados relalivamenle aos juizes proces
sados ou f'm exercicio á vista da Lei 3
Onlubro IBM e Rfl/r. 120. art. 37. Av. 31
Janeiro ~85!J. (Dim·. 35.) Não podem
por indicação de escrivã e upprovar sen
venluul'ios interinos e dal'-Iues titulos, e
pllrqne, visto a Lei 11 Oulubro 1827, deven
do -se procecler nos termos do Dec. t 294
supra. A\'. 11. Fevereiro 185~. (Dim·. 49.)
So!l'êrão se duvidas sobre nova nomeação
de supplenles de jnizmul1icipal e de orphãos
por não lCrf'm-se juramentado os 1 .•0 no
meados, conforme o Dec. 649, 21 Novem
bro 181.9. Av. 18 Fe\'ereiro 1854. (Dia,·.
53.) Declarou-se quando deveráõ mandar
dar passagem nos paquetes de vapol' a em
pregados da reparlição da marinha. Av. 6
Abril 1854. (Dim'. 12!J.)

PRESIDENTES: o de S. Paulo que funcções tem
relalivamente á faculdade de direito.-Vid.
Dec. Estat. t 386. 28 Ab"il 1854, art. U,
20,47. (Dim·. 131.)

o da Bahia que allriLuiçães tem rehtivas á
faculdade de rnedicina.-Vid. Dec. Bst.
1387, 28 Ab,·il 1854, art. 38, 45, 76, 83.
(Dil/r. 125,)

- São compelentes p3ra imposição das multas
de que trala o arl. 106 Rr~. 1318.30 Janeiro
p. p. Av. 31 Julho 1854. (Dim'. 2í2.) Deu se
declaração :\0 Dec. 28 Agoslo 1Sli9, supra.
Av. 12 .Tulho 18511. (Dim·. 269.) São com
pelenles para, conforme o art. 30 Reg.
1318, arbilrar a quota proporcional ao jniz,
escrivãu e 3grimensores. Av. 3 Outubro,
1854. (Dim'. 318.) Inl'ormações. e quaes,
ordenou-se ao do Amazonas exigisse das
cam aras municipaes suspensa li concessão
de loles llrbanus de lerras. Av. 12 Outubro
1854. (Diar. 318.)

- Por seu inlermedio serão. e como, enviadas as
pelições de graça e relatori08 dos juizes ao
podeI' moclerador. - Vid. Dec. 1458, 14
Oittllb1-0 18511. (Diar. 291.)

Por seu inlermedio se noticiará, á secretaria da
marinha a apresentação dos imperiaes ma
rinheiros lkenciados.-Vid .. Âv. 28 O~t"bro
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185.&, S 5. (Diar. 306.) Não são compe
tentes para expedir tituI'ls a sollicitariores
de auditorios. Av. 31 Outubro 185ft. (Dim·.
302.)

PRESIDIOS providenciou-se para que fossem es
tabelecidos em Go)'az llfim de favorecer-se
a navegação do Ara~llaya e Toc~ntis. 3 Av.
29 Janeiro 1.849. (Diar. 8007.) Junto do
ribeirão das Cungonhas, ou do porto de
embarque do TiLagy na estrada de S. Paulo
a Matlo Gro 50. Av. 31 Janeiro 1.8'.9. (Diar.
8008.) Confirmon-se nomeação 6Jue fizera
o presidente do Pará de capelJão dos pre
sidios Aragna a e Santa Theresa confurme
o l\eH. 06t, 22 Dezembro 18!!9, arl. 2[,. Av.
30 Janeiro 1850. Presidi os e colunias mi
litares foi o governo autol'isado para esta
belecer, e como. Lei 555, 15 J uuho 1~50,
art. 11. § 5. Credito para presidios milita
res. Dec. 298, 30 Selembru 1850. Apezar
de pelo Av. 29 .Janeiro 1.849 se haverem
em Goyal mandado asspntar nas extremi
dades da villa do Bananal á mélr~em do
Araguaya. ordenou-se fussem estólbelecidos
onde mais conviesse. Av. 28 Dezembro
1.850. (Dim·. 8598.) Approvou-se e mano
dou-se execut3r DOS presidios Leopoldina
e Santa Isabel o regulamento pal'a os pre
sidius militares fundados a margem do rio
Araguaya em Goyaz. Dec. R~K. 750, 2
Janeil'\' 1.851. Ao presid(\Ole de Goyal de
clarou-se pel'tencer o detalhe, e como da
força na ~uarniçilodos presidias. Av. 6 Fe
vereiro 1851. (Dim'. 8625,) Para despezas
no da ilha de Fernando do Noronba decre
tou-se credito supplementar. Dee. Tab.
776, 1.2 Abril 4.851.. Despelas com os olU
ciaes da guarja nacional e commandantes
dus presidios pertencem. e comu aos mi
Disterios do inJperio e guerra. Av. 3 Agosto
1853. (Dia,.. 2õ3.) Estabelecimento da co
lonia militar nas margens do UI'UCÚ, em
Minas Geraes. como se mandou reali~ar.

Av. 26 Maio 1854. (Dim': 2í1.)

PRESIGANGA: a seu bordose mandou recolher
no Rio de Janeiro todos osréos sentenciados
a degredo ou fossem dali ou vindos de do
mini03 portuguezcs. Av. 25 Outu\lrv 1816,
annel. á Porto 1.- 8 Março 182.&. (CoU.

Nab.) Ol'denou-~e como se faria a!lsento e
daria recibo dos presos que da rre;ig:mlta
fos~6m para os hospilaes militares. Porto
30 Setembro 182[,. (Coil. cit.) Tem um bo
ticario a bordo. Av. 11 Agosto 1831. (Re
perto Cunho iiiato Presigan~a.) O cha nceller
e ministros podião ir a seu bordo inspec
cionar as commodidades dos presos; e
olltro tanto se praticará com os seus escri
vfles. Av. 6.°5 SeLernuro 183L. (CoU. Nab.)
A respeit.) de suhlevação da sua guarnição na
cô,·te. Av. 1.° 2.° 3.° e OlT. 7 Av. 1.° Olf.
2.- 8; 2.° 9. Av. ,V 5.° 1l. Outubro 1831.
(CoU. cit.) Nomeon-se omeial para a com
mandar sob as ordens do inspector do ar
senal de mar'ioha. Av. 2.° 120utllbro 1831.
(Cult. cit.) Providencias soh. e insultos pra
ticados por preslls della fi soldados conduc
tores de outrus. Av. 4.° 19 Outubro 18:31.
(CoU. cil.) Providencias a bem rle presos.
Âv. 1.· e 7.° 20 dito. (CoU. cit.) Declnrou
se como deyeriilo proceder as barcas, ca~

nhoneiras e escaleres de ronda q uanda das
presiganF;as fllgis~em presos. Av. 2. °10 De
le'!!uro 183 L (CoU. cit.) Os presos nella
eXI~lenLesna côl'le maoduu-~e remuver para
a llln elas Cuuras dando-se-Ihes a etape dos
soldados de artilharia de marinha, e ao
comOlandante os vencimenlos da de navio
desarmado. Av. 18 Auril1837.

PRESILIIA.-Vid. Uniforme.

PRESOS.-Vid. Prisão.

PRESTAÇÃO annual dr 50 contos concedeu-se aS.
M. A l. Res. 10.° 19 Junho 1838.-Vid.
Dotoçiio; a estabelecimento de educa ndas
no Pará. - Vid. Collep,io. Res. MO, !J Jnnho
18~5. Preslação real de algum valor feita
pelo fallido a credur para este assi~nar

quit;Jçflo annul1a·a, e quando. Cod. Com.
art. 871.

PRESUMPÇÃO de terem sido informados ou o
segurado da p~rda ou segurador da che
gada a salvamento rf'gula-se segundo o tem
pu que tiver decorrido desde o successo • e
a distancia do logal' ddle, calculando-se na
razão de um3 1.>gn3 por hora. Reg. sego art.
i3, appr. pela !teso ao Agosto 1820. (F..
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B01·g. Dicc. Jur. Presumpção.) Todo o navio
de .que não houver noticia depois de um
anno desde a sua sahida para viar;em na
Europa e depois de dous para via~ens mais
dilaladas presume-se perdido. Rpr;. cito art.
31. (F. BOl·g. cit.) -Vid. Embarccrçõl's mer
call1es. Res. 15 Novpmbro 1S'l.7.-Pl'nlas.
Cod. Com. art. 7:l0. Presumpção de direito
é que as cousas anlir;as ~e suppoem feitas
com legalidade. - Vid. Camaras 71HLllicipaes.
Alv. 10 Abril 1821, preamb. Por mais ve
hcmenle que seja nào dará molivo para
jmpo~ição de pena. Cod. Crim. art. 36.
(-Vicio Cad. P,·oc. art. 9ú); de imporLação
de Africanos. - Vid. A {l'ioClllos. Dec. 12
Abril 1832, arl. 3, ti; de complicidade em
algum crime quando a.ulorisa prisão por
official de jusLiça ou qmtlql1ercidadilO. Cod.
Prac. art. 123. Reg. 120,31 Janeiro 18lt2,
<lrl. 113. Quando as que obrigárão alr;uem
a conduzir o accusado peranle o juiz fórem
desLruidas, será elle mand:ldo em paz sem
que aquelle fiqne subjeilo a pena, salvo ha·
vendo manifeslo dolo. Cod. Proc. 3/·t. 1.28.
R~r;. 120, cito art. 112; quando o juiz não
oi.Jliver vehemenle de quem sl'ja o delin
quenle (uão se lralando de crimes polilicos)
declarará por despacho não procedenLe a
queixa ou denullcia. Cod. cit. art. 145, al
terado pela Lei 261..3 Dezembro 1841, I1rt.
:1.10. Rp~. 120, cito art. 178, 286; de Ler
commcllido ddiclo inafiancavel aulorisa a
prisão sem culpa formada: Cod. cit. art.
175; vehemenle firmando-se com juramenlo
da parle ou de urna testemunha autorisa
passar-se mandado de busca. Clld. cit. art.
190, 191, modificado pela Lei 2() t, cito art.
10. Reg. 120, cito art. 120; vehemente de
crime âcerca de individuo de quem 3S les
temunhas inquiridas não livCl'em deposto
auturisa a inquirição de mais duas ou tres.
Lei 261, cil. art. 48. Reg. 120, cito art.
268; de falsidade de tesll'm unhas ou do
cumenlos peranle o juiz verificando-se como
se procederá. Lei 261, cito art. 55. Rer;.
120, cito art. 361, 364; juriàica de crime
não resulta ao emprl'gado poblicG da sen
tença do jury absoluloria do réo conLra
quem jndicialmente aquelle proceder. Av.
23 Janeiro 18H. (/orn. 28.) O exerci cio
effeclivo- do mesmo para toúos os elTeitos
legiies presume-se começar da publicação

PRESUMPçIO

da malricula. Cod. Com. ado 9; de extra·
vio de direilos em trapich(~s e armazens de
deposilo dá- se si pela inspecção 'Jrdenada
pelos lribunaes de commercio fôrern acha
dos o~ balanços menos exactos. Cod. cito
art. 90. Presumpçào de que as parles se
subjeilárão ao uso e pratica dos commer·
cianles a rE\spcito resulla da omissão no
conlraclo relativamente ás clau 'ulas neces
sarias á sua execucão. Cod. cit. art. 13;3. E'
justificavel o exce'sso da com missão mer
canlil, quanclo se puder presumir em boa
fé que o commissario não teve inlenção
de exceder os liulÍle da commissão. Cod.
cito art. i69. Não declarando o commis
sario, e como ter vendido a p<lgarnento,
presume·se que a venda foi eifectua<ia a
dinheiro de conLado, e lhe não é admittida
prova em con ll'ario. Cad. cito art. 1.77.
(-Vid. Dec. 858,10 Novemb,'o 1851, art.
20.) Havendo estipulação <ie juros no mutuo
mercanlil ele. sem declaração do quanLi
talivo ou do tempo, presume-se que as
parles convierão nos juros da lei e s6 pela
mÓra. Cod. cit. art. 2~8. A existencia de
sociedade commercial em ausencia de ouLras
provas, [-rova·se pur presumpções fundadas
em faclos, de que existe ou exislira. Cod.
cito art. 304; quaes sejão essas pl'esump
çóes. Cod. cit. ad. 305. Nas sociedades em
nome colleclivo ou com firma, não havendo
no contraclo designação ou exclusão de
socio ou socios com faculdade de usar da
firma, presume-se qne Lodos Lem direito
j~ual. Cod. cito 3rt. 310. (-Vid. Dec. 737,
25 NOL'entbro 1850, m·t. 186, infra.) Os en
dossos incompleLos pr-sume-se sempre que
furào passados á ordem com valor recebido.
Cod. cito art. 362. AgueHe que paga uma
letra de cambio no seu vencimento sem
opposição de 3.° presume validamente libe
rado. Cod. cit. art. 399. As verbas acredi
tadas ao devedor, e como em conla cor
renlt! 011 livros f~zem presumir pa~amento.

Cod. cit. art. h31. (-Vid. Dec. 737, cito
m·t. 186, infra.) Quando se deve por di
versas causas e dos recibos ou li,'ros não
consla a divida a que se fez <lpplicação pra-
sume-se o pagamento feiLo por conta de
que. Cod. cito a I't. lJ33. (-Vid. Dec. 737.
cito art. 186, infi·a.) Quitação com a clau
sula aj lute final de contas ,'esto ue maior
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qunnlín faz presnmir lodo e qanl qurr dl'bilo.
C'Jd. cil. nrl. ú34. (-Vid. Dl'c. 737, cito
m't. 186. infi'o.) Qnem pt'ovar que possuía
POI' si 0\1 seus antepnssndos ao lempo do
começo da presl1JDpçãn presume-sp. ler pos
suido ~empre sem iolerrurçflo. Cad. cito
art. 1.55. Pl'e~l1mpção ele má fé uo vencledor
se induz da fnlL;I de declaracão de lodos os
credores privile/!i:ldos a que' a embarcação
vendida e~leja ;:uhjt>ila. Cod. cil. art. &76.
(-Vid. Drc. 737, cito art. 186. infl'o.) Pre
sumpção havrndo de que as fazendas car
te~adas em embarcação forão desf'ncami
nhndas, rOllh:ldas ou eliminuidas a que o!lri.
p:nç[l(, subjeita o capilão para com o con
sil'natario e qll:lP. quer oulros inreressados.
Cod. ciL art. 618. Presnmpção fundada de
que o sl'p:urado ou srguraour podia ler no
licia da pl'rda ou salvamenlo dos objeclos
do sl'guro annulla-Il; salvo conlendo a apo
lice a chlllsllla pel'dido OlL não perdido, sob1'e
boa OlL má llova- não se provanno fraude.
Cod. cil. art. 6i7. Dulu se presume no se
gurado que se nf'gar ii exhibiç~lO exi~ida

pelo sf'l;nrador cios documentos ou razões
em qlle se funJilra para o calculo da nva
liação quP. oérrJ na apolice tio e1J:uro. Cod.
cito arl. 693. Qu:dquer aelo criminoso pra
ticado p,)r capitão do navio no t'xercicio do
seu ell1pre~o. ou pela lripo1.tção, do qual
aconleça ~ra~e damoo no navio ou á car~a,

em npposiç:io á presumida vontade legal do
dono daquelle é rebeldia. Cod. pit. art.
712 Presumpção de má fé é qualificada a
oOlissilo do s,'gnrado de pnrlicipar ao sc
l;llraclor ;IS l)olicias que recebeI' de qualquer
sinistro ao navio ati carga. Cod. cito art.
719. Abah'oaçãll no allo In<lr obrigando o
navio a procurar porlo de arribada para
concerlar, si nesta derrola se perder, pre
sume- e a peru:'l causada JlCl3 abalroação.
Coa. cit, al'I. 751. As qnebras dos corre
tores e agentes de C3sas de leilão semp.·e se
presumem frauclnlentas. Cod. cil. art. 804.
(-Vid. Dec. 858, 10 Noremb,'o 1851, a1't.
35.) Presllmpçi:lo dc culpa ou fraude. na
fal1encia dando-se ou não, qlle fa\'ol'es Im
})orla ou lira. Cod. cil. art. 824.825. Pre
sumpç:lo de possu ir .capital de 40 con~os

foi admillida na 1. 8 eleição dos colIe~lUs

c()mmerciues pllra ser membro delles. Cod.
cito IiI. un. arl.U. PI'('surnpçào lf'gal dedes
tino de embarcações -ao trafico de escravos

de que faclos nasce. Lei 58L h Setembr()
1850. art. 2. Dee. 708, H Outubl'o 1850,
art. 32 a 35, 40, 41. Pl'esumpções são
admissiveis no jui7.0 commercial como pro
vas. Dec. 737, 25 NO\embro 1850, art.
i38, S S; 139. Presumpção qnal induz a
prova plena absoluta commercial. Dee.
737, cito art. 1h3. Qual a plena relaliva.
Dee. 737. cito arl. 1M. Prcsllmpções legaes
qunes são absolulas, coodieinuaes e com
muns, e como admissiveis. Dec. í37, cito
art. 184 a 188. Presumpção de ter o pro
curador aceitado os poderes dá-se logo que
apresenta, e como t>m juizo a procuração.
Dee. 7/,7, cit. art. 708, Em materia de ju
risdicçfio tudo quanlo não é expressamente
concediJo presume·se vedado. Av. 20 Agosto
1851.

PRET da companhia de guardasm:trinhas.-Vid.
Academia de dilas. Ord. 27 Maio 1809. Pa
gamento de furriel reformado do re~imeDl()

de cavallaria de linha mandou-se fosse
pago pela folba dos reformados, e não en-
Irasse no pre~ do re~imenlo. Av. 7 Dezem
hr'o 18tll. (-Vid. Pagad01'ios. Dec. Reg.
378, 1ft Agoslo 1S/,lI. art. 27.) Mandou-se
fossem p3~OS os officiaes inferiores e sol
dados de quantos em quantos dias por prels
assi~nados pelos eommaudanles cios corpos,
e como. PurI. 4 Fevereiro 1823. (-Vid.
Lei 2lí l\'ol'embro 1830, art. 4, S2.) Prets
ficão em pod~r do Ibesoureiro pa~ador para
sua descarga. Prov. 27 Agosto 1828, § 9.
Os prels dos corpos na côrle como cooli
Doari,õ a s{'rpa~os. - Vid. AI'SellOl degrtC1Ta.
Dec. Rt>g. 10 Abri11832. al'I. 32. Pogodorios.
Reg. 119,29 Janeiro 181.1, art. 17,18,19
elc.; nas provincias. - Vid. f/C1·b. cito Dee.
R{'g. 352, :W Ahril 18l1A, art. 8. Dec. Reg.
378, 14 ARoslo 18álí, art. 3, S6, 8,22, 23,
28, 37. De empregados, opel'arios, traba
lhadores e praças dos deslaca mentos no córte
de madeira' de ,'ooslruecão naval, no l'ará.
Av. Ht'g. 8á. 29 Novernb~o1854, art. 7, S2.
(Diar. 3/'5.) Da companhia de nprendizes
marinlleiros no Paril, Dec. Reg. 1517,1\
Janeiro 1855, al't. 27 , 28. (Jom. li t) Da da
Bahia. Dec. 1547, 27 dilo. (Jorll. cil.)

PRETENÇAO não póde ser da real iolenção de
ferir uma "ez que não seja justa e aLleodi.
veI. ·Av. 22 Se lembro 181ft.
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PRIMAGEM

PRETEUlÇÃO: creon-se commi~são para eXflme
dellas. Porto 13 Outubro 18;~ L. e - Vid.
Res. 2 MiII'ço 1827. (R"pel·t. Cunho Mat. Pre
lerições.) Como se acautela a respeito dos
ofIiciaes que não entrassem em propo·ta
para accesso na occasião della, por estarem
em processo mililar ou civil. cun~elho de in·
qoiriç:"1O pllr Olá conducla habilual, irregu
larmente ausentes. sendo absolvidos. - Vid.
DI!c. Reg. 772, 31 Março 1851, art. 32,
S1.

PRETOS: mandou·se evitar diligencias feitas por
eJles para prenderem mancebos brancos,
no que ia olIensa do caprichll e decencia
por se devçrem exlremar o~ bt'ancos dos
prelos.-Vid. Provo 5 iIlaio 1810. (CoU.
iVab.) Para prisão e sollura de um que se
dizia emissario da Ilha de S, Domingos. Av.
29.1.° 3,° 30 Maio, Lo H. 1,° 22 Junho. 4.°
3 Ag'lslo 1831. (CoU. Nab.) - Víd. IlOfnellS de
côr. -Ali·icemos.

PREVAIUCAÇÁO; são responm'eis os juizes de
direilo e ufficiaes de justiça pelas que com
melterem no exel'cicio de seus empregof.
Consto 3rt. 1.56. Das prevaricações de todus
os empregados daráõ as camaras munici·
paes parte annualmente ao presidente da
provincia e conselho geral. Lei 1. Outubro
11)28. ar!. 58. (-Vid. Lei 16.° 1.2 Agosto
m·t. 1.) Promutor que se recusar olliciar e
promover aecusação em virtude de repre
senlação de qualquer cidadão em delictos de
imprensa. de\'endo-o, era processado como
prevaricador. Lei 20 ~elembro 1830. art.
50. (-Vid. Cad. C7·im. m't, 1'29. S 5.) Pre·
varicaçáo quando comUleLtem os em pregados
puulicus, e. curno é punida. Cod. CriLD. art.
129. Juizes de paz que prevaricarem podem
ser suspensos pelos presidenles de provin
cia. Lei6JunllO J83J, art.12. Das dos em
pregados na administração da justiça deve
o promolor publico dar parle ás aulori
dades compelentes. Cod. Proc. art. 37, § 3.
Cunlra os juizes municipaes. delegados e
subdele~ados pl'eval'icadores procederáõ, e
como os juil.e i da direilo em correiçflO. Lei
261, 3 Uezembro 11)41. art. 26. § :Z. Reg.
110, 31 Janl'iro 18ú2, <lrt. 206, Dec. Reg.
83á. 2 Outubro 185/, art. 31, §5. Do juiz
de dila'to na interp(l~i~ão da appellação
crime ex-officio dá lugar á relação ordenar

sua reRponsabilidade. Reg. 120, cit. art.
45ft. CnmmeLle o juiz qne conhecer de
processo em que a voz publica indicar
comprehenclidlls parentes etc. seus. Av. 30
Selembro 18.&3 (Jont, 280). De adminislra-'
dores de capalazias da alfande~a lurne res
ponsaveis seus herdeiros. Av. õ .Julho 18119.
(DilU·. 81b8.) Prevaricação de socio eom
mercial dá logar a dissolução de sociedade.
Cad. Com. ar't. 336, § 3. De ufficial publico
causando nullidade em proteslos que con
sequcncias lhe imporLa. Cúd. cit. art. â14.
De officiaes lDaiores dos regislros publicos
de commercio. Dec. 73~. 25 Nuvembro
:1.850, art. 70. Dos officiaes de secrelaria
dos tribunaes de commercio servindo de
escrivàes nos processos de quebra,,;. Dec.
733. cit. art. 107. De tulores e curAdores
indagaráil. e para que fim os juizes de di
reito em correicão confurmea O. liv.1, til.
62, § 28, 33. Dec. Reg. 834. cil. art. 32. S
4. Dos que não emiilcem o dinueil'o do cofre
dos orplJãos ao thesouro ou thesourarias.
Dec. cit. art. 32. § 9. De administradores
de capellas. uospitaes e mesas regedoras de
ordens ;'Las, irmandades e confrarias. Oec.
cito art. 64. § !í, art. 46, § 5. Nos casos de
prevaricação como procederá o juiz de di
reito em correição. Dec. eit. art. 54. S 1.

PREVENÇÃO dos delictos incumbe a qnem. Edit.
3 Janeiro 1825. (Colt. Nab.) -Vid. IlIstr.
aU/lex. á Porto 2." !J Not'e7llbro 1825, § 1.
(Coli. Nab.) Lei 15 Outuuro 1827, art. 5,
S3. (Lei 2ô1. 3 Dezembro 18H, art. 91.)
I nstr. 29 Nol'crnbro 183 J, § 5 etc. Cad. Proc.
ar!. 81, S1.. D~c. 29 Março Ut~3, arl. 1,§L
Lei 261, 3 Oezembro 18&1, art. 4. S 4: 5.
Dec. Reg. 120, 31 Janeiro 186'2, art. 58. S
8: 62, § 1; 53, § 1i 64.66. § 1. 'Preveoção
de jurisdicção cOUlmercial é elTeilo da ci
tacáo iuicial da ca·lIsa. saivo sendo nolla ou
cil:cumâucla. Dec. 737. 25Novcmbro 1.850,
art. 59.

PRlMAGEM: acção de frete e prirnagem quando
prescreve. Cod. Com. art. 449, § 3]. 6.
Sendo eSlipulada deve declarar-se 00 co
nhecimenlo, art. 575, S 4; e quando não
estipulada ~omo será rel;ulada, art. 591, e
como se fJrá conforme as circumstancias da
car:;;a e viagem, art. 592. 593. 59.&, 595,
596, 599, 627.
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PRIMEIRO tenente da armada quando é auditor
de marinha.-Vid. Audito,' dito.

PRIMOS seus nenhum eleitor poderá nomear
para t1eputados ou senadores. losLr. 26
Março 1824. Cap. 9, § 7, confirmado e
ampliado ás assembléas pl'ovinciaes. Lei
387, 19 Agosto 18!J6, art. 125; primos
co-irmãos de senador accusado não podem
ser seus juizes. Lei 15 Oulubro 1827, art.
21, 22. Approvou-se decisão presidencial
ordenando que um juiz municipal e de 01'

~bãos se u~l)eiLa~se DoS inventa rios em que
tIvesse de IDtel'Vlr como par'Le interessada
um seu primo co-irmão. Av. 18 Outubro
1847. (Gaz. Of. 147, vol. 2.)

PRINCEZAS.-Vid. P,·illcipes.

PRINCIPES, prince7.as: ao mestre do principe da
Beira se concedeu ajuda de custo. Dec. 7
Maio 1810. (Coil. Nab.) Por occasião do
casamento na princeza D. Maria Theresa
com o infanLe D. Pedro C.,rlOS se concedeu
perdão a criminosos, e quaes. Dec. 22 OuLu
bro 1810. Principe regente dO'Reino Unido
de PorLugal e d Brasil e Algarves etc. se
intitulou o Senhor' D. João. Lei 16 Dezem
bro 1815. em virLude da qual os principes
priroogenitos deixárão de chamar-se pl'in
cipes do B1'asil passando a principes reaes
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Ltlgar
ves, consenando o de duque de Bragança.
Alv'. 9 Janeiro 1817. O principe regente
Senhor D. Pedro, ordenou-se fosse a Por·
tugal, quando ahi se pr'oclamou a consti
tuinte. Bec. 18 Fevereiro 1821. O principe
Senhor D. Ped['o de AlcanLara e infante
D. Miguel prestárão juramento á consti·
tuição que fizessem as côrLes de Lisboa.
Aut. 26 Fevereiro 1821. Resolveu-se ficar
o principe real Senhor D. Pedro no Brasil
encarregado do governo provisorio; e re
gressar o Senhor D. João VI li Portugal.
Dec. 7 Março 1821. Principe Senhor D.
Pedro foi encarregado do governo geral e
inteira adminislracão do Bra ii, como re
gente e logar ten~nte de seu pai. Dec. 22
Abril 1821. O principe re~ente prestou
juramento ás bases da constituição portu
gueza. Auto 5 Junho 1821.. Declarou-se

IV
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que os papeis que subissem á sua assigna
lura pelos tribunaes não necessitavão refe
renda do ministro e secretario de esLado.
Av. 26 .Tulho 1821., annex. á Carl. Lei 2.·
15 OuLubro.i827. (CoU. Nah.) Dotação do
príncipe regente e de seus filhos.- Vid.
Dotação. Dee. 31 Outubro 1821. COO1mu
nicou-se resolução que tomára no dia nove
o principe regente de ficar no Brasil. Porto
17 Janeiro 1822. Sobre seu recebimento em
Minas, e opposição do governo provisori()
.a reconhecê-lo como principe regente cons
titucional do reino do Brasil. PorL 9 Abril
1822. Port. 14 diLo. Agradeceu á camara
e povo de Sabarâ sen cOillp0l'lamcntQ. Carl:.
Reg. e Port. 20 Abril 1822. Dur:mle a ida
do principe regente a S. Paulo ordenou-se
que o ministerio e conselho de e~tado, con
tinuasse suas funcções sob a presidencia de
sua e posa a pl'inceza real do Reino Unido.
Dec. ~3 Agosto 1.822. Principe imperial
presta JuramenLo perante a assembléa geral.
Cons.t. al't. 15, S1, i06; e é por eUa reco
nheCIdo como successor do turono na 1.;
reunião depois de seu nascimenLo. Consto
a['t. cit., § 3. Principes da casa imperial são
senadores por direito e terào assento no se
nado logo que cheguem á idade de 25 annos.
Const. ad. 46. O herdeiro presumptivo da
corôa tem o titulo de p"iIlCipc illlpC1'ial e
tratamento de alteza impcrial, o seu priroo
genito o titulo p"incipe do Grão Pcwá; todos
os mais serão principcs com o tratamento de
a~teza: Con~t. art. 105. Alimentos do prin
Clpe Imperial e demais principe-. - Vid.
Alimentos. Const. art. i09, 112, 113, 11.4.
Lei 11 AgosLo 1.827, art. 3, 4. 5 eLc.-Da
tação. Lei 164, 2ô Setembro 1840, art. 10.
Lei 166, 29 diLo. Lei 243, 30 Novembro
18.41, art. 2. S 2. Seus mestres por quem
serão escolhidos. Const. art.1.10. (-Vid. Lei
12Agosto 1831, al't. 4); peranLe quem darão
contas. Const. art. 111. DoLe ás princezas
e príncipes que se casarem designará a as
sembléa geral, e como. Consto art. 112,
113, 114. CasamenLo da pl'inceza herdeira
presumptiva como será feito. Const. art.
120. Principe imperial será regente do
imperio teado mais de 18 anno se o Im
perador se impossibililar, e como. Consto
art. 126. Principe imperial tendo i8 anoo
completos é de direito do conselho de es-
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lado; os demais prindpes dq~enrlemde 00

meaç;lo. Consto arte 1á!l. Lei 23!t. 23 No
vembro 18fd.. art. 6. Elevc)U-se or€lenado
do meslre de (bnçn da$ pr.inoeza"s imp~rines.

'Dee. 25 Novembro1825. (CoU. Nab.) Cumo
se celebrará n ado de reconhecimenlo do
principe imperial. Lei 20 Ag(Ys~o 182tt Re
gulou-se o pn~a1Denlo de Cl~ndllcç-ão dos
meslres'das princezns para o paço. [lcc. 7
A~osto 1827. (CoU. Nab.) São respoosa veis
por lraição e sub que penas os ministros e
secrelnrios de eslado que nltenlar'em, e
como conlra 3 pessoa ou 'vidas do Impe
rador, Imperalriz ou dE' 'al~um dos prioci-'
pes ali princezas da familia imperial. Lei '15
Outubrll 1827, art. 1, § 1. o. h. rvbndou-se
pôr em Geno\'a e na I\uslria osfllndos Deces
sarios para despezns -da Sn). D. M.'lria da
Glofia. Dec. 18 -Junuo il828. (CoU. Typ.
j\i oe.)1fi) pu laçêies oll"énsiv as, i n iurias ao prin·
eipe herdeiro e conlra as pes,.:oas da familia
imperial como sel'ão pUllid'IS.-1l'i 20 Selem
bro1830. art. 2, § 7.8; A. 5.-Vid. Calum.
nias. Cod. Crim. nl't. 2L.4. 2lt5. JFoidemillido
o professol' de in;;lf'z das p"incp.lAs imperiaes.
Av. 7.° 29 Julho 1831. (enu. N«h.) Elevá
l'i\o-se os vencimenlos dus seis mestres das
prince7.as impe"iaes, exonellaoa a fllzenda
publica de pagar as 's(~ges -de eonducção
par:! o paço. Dec. 5 Agosto 1833. Mandou
se recollhecer cumo pl'iocl'za imper-ial suc
cessora do throno a Sra. D. Januar.ia. Lei
90, 30 Oulubru 18'~5, arte 2; reconhecida
por Dpc. InslrulU. 15 Junho 183ô. P"inceza
Lrasijeira foi declarada a ~Ila. priooeza D.
liaria Amelin. Lci'18ll. 5 Julll\l 1'S1t'l. Ás pes
soas da imperial flllllilia que honras, cOLHi
nencias e sulv~s são devidas.Prov. 'fab. 8.
15 Ft'verelro1843, S tO ai8. Aos priocipes
cslran~eiros, § '1\), Acquisição -<ile predios
para S. A. I. Leve cunsignação. Res. ",283,7
Juubo 1.81.3 Tab. A. arl. 2; 'V-oLilrão-se
funtlos para cutnprir a's condi~-ões dos arl.
4, 10, do conlracto de casamento de S. A.
a Sra. D. FrancisC"J Carolina com o Sr.
principe de Joinville. Res. 289. ,9 Agoslo
1.843. Principes d'l imperial I~mili'a e es
trang;eiros grão cruzesdasordeEls d~.chrislo,

Aviz e Sanlia'''o são repulados extllanume-
ti 'drarios, o principe impel'ial e (WIDlIIen a~or

-mór de 'Ludas; perantt' quem pt eslarâõ JU
.ramenLo. - Vid •. Dec. 321., 9.8etembro 1.8&3,

mlt. Q, 5, 6. Solemnid.ades do caSllmento da
prin~eza Sra. D. J-anllaria com u Sr. conde
de Aquila. (Jom. lU. de 18"ll.) Pri neipe
pu prip,ceza cujo ullscimenLII se esper.ava
como se mélQdou annunciar com salvas do
coslume. Av. 2t .Jl!neiro 181.5. (Jorll. 47.)
Nascilncnto do "rincipe Sr. O•.\lr.IOSo. Aut.
23 F~vel'eiro 18&5. (Jorn. 56.) Solempidade
du b~pti,.:lOo do mesmo príncipe, aulo 25
~'lél(1çQ lS~5. (Jorn. 81. 82,) Reconhecimento
do p.rinci.pe lmperi::d Sr. D. A,(fnnso. Dec.
Inslrum. 407, 8 Maio i8!5. Credilo coo
cedeu-se para .pall:amento ele dpspe.zas com o
baplismo fo reconhecimenlo de S. A. o prin
,::ipe i~peri.t1. Lei 369, 18 Selembro 18.&5,
Ht. h7. Nascimenlo de IlITla prillceza veri·
ficou-se. Aut. 29 Julho 1.8ll6. (Jorn. 211.)
Baptisado ria princezíl Sra. O. Isabel Cbris
lina. J\Ilt. 15 Novembro 18/,6. (Ga%. Off.
66, vot. 1.) Preces pro r"t-ici P{l,·tlt se or,lená·
1'ão. Av. 26' Fevereiro 18!t6. (GllZ. O/f. 150,
voL. l.) DeLermioou-se prugramlllél para
aoompanhamento do depo.i(~ do fallecido
principe Í1.npe.rial Sr. O. A(fuosn. @ispos.
13.Jnnho 18~7. (611%. Off. 3!t, vol. 2.) Auto
de obito e lermo ele clltre~(l. Aut. e Term.
13, U; .Junhu 1H!tÃ. (G,,% •.Off. 35, vol. 2.)
Naseimenl(,) da pr·jueeza Sra. D. Leopol
dina. Aut. 13 Jullto 1847. (lorn. 19l1.)
Baplismo da me,.:ma princeza. Aut. 7 Se
tembro 1S~7. (Gt.I%_ Off.106, vol. 2.) Nasci
melílto do principe imperial Sr. D. Pedro
A!lnnso. Aut. 1,9 Ju1LJo 181.8. (Guz. 00'.
160, t'oi. 3.) Seu hapli!iJllo. A,IIt. 4. Ou
tubl10 18.&8. (Cor. 111 e.r. 277.) Disp_osições
para o deposito do I'allp.cido p,-iocipe im
perial Sr. D. Pedro JIi(fooso. i\,'v. lO Ja
neiro 1850. (Diar. 82~9.) Pl'agramma 11
.dilo. (Dim·. 3.298.) Aut. e Term. 11 .Janeiro
48.50. (Dri(l1'. 8301.) Credila para o funeral
dll Sr. V. Pedro A.lflJnso. Res.. 550, 30 Maio
1.850. Foi reconhecida prin€eza imperial
a Sra. O. Isabel Chrislina. Doec. 691, 14
com Aut. 10 Agosto 1850. Fixou-se aole da
pl'incpza a Sra. O. Macia Amelia. Lei 620, 2
Selembro !tsM.

PRINCIBIOS rerg;osQll; analysj:},s razo.aveis delles
sãu. per'ni.Ll~J,l;Is. Lei 2p Sfllembro 1830, art.
3, § 1. Cvd. Cri,rn. allt.9.. § 2.

PRIQRI.DADE ª-e da.~a ~ .coIlitraclo~ d~ freta-
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menlos relalivamente á carga que elfeitos
prodl17~. Cod. Com. 3rt. 605, du regislo de
hypolbecfl commprcia1. Cod. cil. arl. 884.
§2. Dpc. 737,25 Novrmbro 1850. art. 627,
~ 2; 628. Uec. 738. 25 dilo. arl. 67. - Vicl.
Hypolhccos. Dec. 452. 14 Novembro 1846.
arL. H, 15.

PRISÃO presos: del.erminou-se não se Jh.essem
pdsões para a maruja li visla do paçn, nem
nos inrlividulls qlle livessrITJ resalvas le~aes.

Ord. 1." 20 OUlllbrl) 1808. (CoU. NI/b.) Av.
2.° 22 No\"emhro 1808. (CoU. cit.) Enlre~a

de presos mililares ela armada ás ~\1ardas

Oll fortalezas pralica-se conforme os prin
cipios eslabelecidos na Ord. 26 Novembro
ftiOS. e 21 Abril 1809. (R/'P/'Tl. Cunho Mat.
Presos n.O 4:~. Prisão n.O 8); formulario pelo
qnal :;eriflo soIlos os presos da armaria exis
lentes Da Ilha dos Cubras.-Vid. Fortiftea.
ções. Av. 2.° 7 Dezemhro 1.808. Presos po
dião ser ('aI caso civel 0\1 crime os mili
cianos pela jusliças civis sem depenclencia
de licença do governador e capitão ~eneral.

- Vid. JJJ ilicias. Ord. 24 Abril 1809. Prolos
não podião prender os braucos em occa
fiiões de recrulampnlo e de\'ião extremar-se
uns dos oulros. Provo 5 Maio 1810. (CoU.
N ob.) De lodos os presos en tregues água rda
do arsenal de marinha se mandou cobrar
recibo, e qual.-Vid. A,'senal dito. Ord. 7
Agoslo 1810 etc. Perdiio a presos. - Vicl.
.Âmnistia, e ibi tambem o Dec. 23' Marco
1822. Pe'/'dão. SobrA prisão do governadc;r
da capit;)nia do Piauhy pp.lo do Maranhão.
- Vid. Gove'/'nudor, C. Heg.8 Março 1811 ele.
Commulação de de~redu em prisão. - Vid.
Deg1'l'do. C. Rt'g, 19 J linho 1.811 ele. Prisão
de juiz de fóra pelo governador do Mara
nhão. - Vid. CovC1'nadol'. Provo 23 Agoslo
1811 etc. Prisão de recrutas que se reco
lhem ás iF,rejas como se mandou praticar
(l'tn p(Jrtn~al). Ord. do dia 5 Dezembro
1811. (Coil. Dplg.) Presos por ordem do
inlelldenLe geral da policia mandou-se não
fossem sol los por outra auloridade sem sua
sciencia. - Vid. 1l1tendenciu dita. Dt'c. 7 No·
"embro 18J 2; declarado por Dec. 12 Feve·
reiro 1813. Presos xist"Pl1Les nas cadêas da
côrLe mandoll-se trahalhal' nas obras de fllr
hlezlIs.- Vid. Forlificl1fães. Av. 25 No\em·
bro 1812 ele. Presos que farão ás ordens do
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dilo intendente e remeltidos aos magistra
dos coml>elenles erão soltos em virlude das
sentenças de absolvição, sem dependellcia
de partir.ipa<:ão ao mesmo. Uec. 12 Janeiro
1813, (F. TIt. Presos n,· 605.) Soure prisão
em ferros deler'minada por um ouvidor
de comarca e eIT'ecluada.- ido PTOV. 1."
27 Ferereiro 1813 dc. Prisão de execu
tado deposilario de escravos por não apre·
senta-los. - Virl. ESCl'lIt'OS, Provo 9 laio
1814. Sobre 1)I'isão de um requel'ente de
lJUmero por deselllbargador juiz de moe
deir')s a quem aquelle com despacho fôra
inlimar suspeiçiio. - Vid. JtÚZ consel'ViL
do'/'. Provo 14 Outubro 18t4, Prisão de
membro do governo interino de capita
nia por dous seus collpl!:as, e remessa
assim para a côrle,-Vid, GUL·el"JIO. Prrlv, 28
Novembro 181á. Sobre a de um religioso
professor rei-rlo de puilosophia pralicada
pelo provincial sem participação ao gover':
nador e bispo.- Vid. C011/Jentos. Provo 2."
20 Maio 1816. Perdão concedido pelo Dec.
15 Novembro 1S17. publicuu-se. Dec. 4
Dezembro 1817. (Colt. Dclg.) Pris30 com ou
sem culpa formada. - Vid. Culpa, Sobre
punir-se com prisão o crime de cl.nlrai>ando
de páo brasil.-Vid. Madeiras. Res. 30 Se
tembro i818. Presos A.mericanos do norte
que se acharem nas cadêas se mandou pro
videnciai" para passflrem para os Estados
Unidos. A.v. 29 Março 1819 annex. á Porto
1." 8 Março 182.4. (Colt. iVtlb.) Sobre sus
pensão de ordem de relação para prisão de
proounciados. pOl' governador e capitão
general. - Vid. GevemadOl", Provo 2." 15
Maio 1820. Prisão em flagrante deliclo.
Vid. Flagrante. Preso mandou-se não fos
sem mellidos em segredo, nem em mas
morras. nem em correntes. grilhões ou
oulros ferros. inventados para marLyrisar
homens ainda não condel..Doados ii penas
ailliclivas. Dec. 23 Maio 1821. Prisão pOl·
extravio do imposlo do subsidio lilterario.
-Vid. Flugrllnte. Res, 7 Agosto 1.8:H. Es
cravo pre o sem culpa formada foi mandado
soiLar. Porto 2." 11 Abril 1822. (Colt. iVah.)
Na prisão anles de culpa formada mandou
se que as autoridades se regulassem pelas
bases da comLiluiçào jurada a 5 Junho
1821 ale medida legislativa. Porto 28 Agosto
1822. (CoU. cit.) Presos em S. Paulo em
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-virtude de dev3ssa pelos successos de ~3

1Vlnio p. mandou-se por em liberdade. Dec.
23 Setembro 1822. (Coil. O. PT.) Dec. 16
Julbo 1823. (Coli. lVab.) Para prisão de réo
pronunciado á prisãu, ou que segundo a
consliluiçfiv póde ser preso antes de pro
nuncia se dã ol'dero de entrada e Lusca em
casa do cidadão. - Vid. Bl/sca.-Casas. Lei
11 ou 1lJ Ollt/lb1'O 1822, § 3, 4,6. Cad. Crim.
art. 211, ~ 2: 212. Cad. boc., a1't. 189,
~ :2: 192. S á. Réos condemnados á
morte e de La muito tempo presos farão, e
como perdoudus. - Vid. ~101·le. Dec. 26 No
vembro 1822. Preses sentenciados a diversas
penas não a prisão. - Vid. as 1'espectivas de
nominoções. Presos de culpas l?ra\'es perdoa
dos por ~overno provisorio. - Vid. GovenlO.
Part.13 Janeiro 1823. Prisão de um subdito.
inglez, pelo juiz dl\ orphãos cnja compe leneia
rl'conhecêra, por nilo querer' entregar es
cravos que pelo mesmo recebê.'a. - Vid.
Juiz Consen·ado1'. Frov. 25 Fevereiro 1823
etc. Prisão som'ida foi considerada como
pnniçf'o bastante, e por isso p.erdoados pre
sos existentes a bordo de nito presigangrl.
Dec. 21 Março 1823. (Coll. Nab.) Presos
que Linhüo co-réos ausentes como se mandou
dissessem de facto e direito. Port. l. a 2
Jllnbo 1823. (CoU. Nab.) Remes.;;) dé tras
lados de culpa de réos presos aos juizes in
formantes ordenou-se fosse ell'ectuada sem
emolumenlo algum aos escravus. Provo 12
Junho 1823. (CoU. Nab. Presos não podem
as auloridades civis remelter para as forta
lezas que sâo prisões militares. - Vid. Fo1'
tificações. PorL 22 Junho 18:23 etc. Presos
mililures.- Vil!. MilitaI' .-OfTiciacsmilitan's.
Prisão de advogado por desobediencia e in
juria a minislro. -- Vid. Adt'ogados. Prov.
2.' 11 Setemhro 1823. Prender não podião
á ordem de S. M. o 1. os soldados da gUflrda
de honra. Porto 20 Setembro 1823. (Repert.
Cunho Mat. Pl'endern.o 7.) Quando se com
mutão em prisão as penas pecuniarias. - Vicl.
Multas.-P1'oj. 2 Outub,'o 1823, m·t. 15 etc.
Prisão do pro\'ocador de rebellião por meio
da imprensa.-Vicl. Impl·ensa.-P'foj. cito
art. 25, 32 elc. Vigiar sobre as prisões in
cumbe ao:> presidentes de provincia. Lei 20
Outubro 1823, art. 2lt, S 3. A respeito dos
muilos presos accumulados existentes ná
~ôrte providenciou-se. Port. 20 OutubrG
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1823. (CoU. Nab.) Os soldados milicianos
que os deixassem fugir erão mandados alis
tar na tropa de 1.a linha, no caso de serem
solteiros; e se fossem c3sadús dava-se parte
ao governo para deliberar. Port. 22 Outu
bro 1823. (Rcpert. C/mh. il1at. Preso n.· 4.)
Providenciou-se par:l que se não demoras
sem os processos aos presos, e a passagem
de gui~s aos condemnados. ParI. 8 Março
1824. (CoU. Nab.) Prisão de senadores ou
deputados como e quando haverá logar.-

. Vid. Assembléa ge1·al,-Flag1·Qllte.- C011st.
a1't. '27. A respeito dos presos nas cadêas do
Aljuhe que em 2.& horas não tivessem as
sento como se mandou proceder. POl'I. 1.'
13 Abril 182.&. (Coli. IVllb.) Recommendou
se que as prisões militares recebessem os
melhoramentos determinados no art. 179,
S 21 da Const. POl'I. 16 Junho 182.&. (Re
perto Cunh. M at. Prisão n. o 9.) Providenciou
se para que e abrevi:lssem as devassas,
acareação, per~untasrelativas aos processos
de presos conforme o S9. Alv. 5 Março
1790. ParI. 3.' 5.a 22 Setembro 182&.
(CoU. Nab.) Livro de lançamento de nomes
de presos e seguros tem o sollicitador da
casa da supplicação conforme Ord. liv. 1,
til. 26. - Vid. Casa dita. Port. h.a 22 Se
Lembro 1824. Presos enviados do arsenal
de marinha ou presiganga para o hospital
além dos assentos e guias do costume erão
aceitos dando-se recibo, e corno passado.
Pari. 30 Setembro 1824 (Coli. Nab.); mo
dificadrl, e como por Porl. 13 Outuhro
182.&. (CoU. cil.) Providencias a bem da
brevidade des processos de presos derão-se,
e quaes. Porto 3.' 4. Dezembro 1824. (Colt.
Nab.) Port. 1." 12 Fevereiro 1825. (CoU.
cit.) Pori. 2." '21 Outubro 1825. (Colt. cit.)
Ordenou-se que os escrivães quando fallas
sem á folhas declarassem si os réos já tinhão
sido presos ou pronunciados, por que culpa
e quantas vezes. Podo 2.' 12 Fevereiro
1825. (CoU. cit.) Presos -de estado, ofliciaes
que estiverem nas fortalezas receberáõ 400
l'éis diarios pelos almoxarifes ou commissa
riado ou thesouraria das tropas; e os offi
ciaes inferiores e soldados ficaraõ addidos
a algum corpo.p:lra vencerem soldo e etape.
Porto 18 Abril 1825. (Repert. Cunho lJlat.
Preso n.· 40.)-Vid. Alimentos. Porto 2.·
30 Setembro 1825. Provo 21 Março 1829
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etc. A beneficio dos presos mandou-se ob
servar as Res. 21 Jaueiro 1823. Porto 2.·
27 Mai. 1.825. (CoU. Nab.) Mandou-se pro
ceder conLra juiz ordinario da villa de Re
zende por haver prendido ignominiosamente
um soldado miliciano, Porto 8 Julho 1825.
(Repert. Cunho Mat. Prender n. o 1.0.) Av.
18 Outubro 1827.-Vid. Milicias. Av. 11
Julho 1828. Presos sentenciados existentes
na cadêa da côrte permiLlio-se lrabalhassem
no arsenal de marinha. Porto 2.' 11 Julho
1825. (CoU. Nab.) Presos remeltiQos das
províncias para a côrte serão recebidos a
bordo dos navios da armada acompanhados
de guias.- Vid. Embarcações de gLLert·a. Porto
3.' 6 Oulubro 1825.-Vid. Circo 31 Janei7'o
1826, infra, Sobre priSão violenta de um
subdilo inglez. - Vid. Estrangeiro. Porto
2.' 15 OuLubro 1825. Prisões e quaes
competio aos commissarios de policia fazer
execular. - Vid. Commissarios ditos. Inslr. 4
Novemhro 1825, § 2, () a 8~ 11, 1.3,1.4, 17
etc. Presos ordenou-se não fossem das pro
vincias remeUidos pílra a côrle, e sim jul.
gados com pl'omplidão no seu fôro, e
quando no primeiro caso, Vlessem acom
panhados das respectivas culpas. - Vid.
Clllpa. Av. Circo 31 Janeiro 1826. Sobre
querer certa camara obrigar vereador a con
tribuir para pagamento de guarda de presos.
-Vid. Cadêas. Provo 7 Agosto 1826. Sobre
haver um governador mandndo carregar
de ferros preso á ordem de magistrado.
Vid. FeITOS e Cadêas. Prov. 1ft Maio 1827
etc. Prisão correccional e lemporaria nos
clauslros como é regulada eaqlle multassub
jeila. - Vid. Carceres. Circo 15 Junho 1827.
Sobre prisão arbilraria de individuo que se
recusára a fazer inventario de fallecido. Av.
22 Se lembro 1827. Prisão de ministros se
cretarias e conselheiros de estado é effeito
do decreto de accusação, e quando.-Vid.
Minist,·os ditlJs ecollselhodito.Lei 15 Oljtubro
1827, ad. 17, § 3; 58: Prisão dos delin
quentes incumhe, e quando e como aos
juizes de paz.-Vid. Juiz de paz. Lei 1.5 Ou
tub,'o 1827, O1't. 5, § 8, 9; 9, 11. 13. Lei
261, 3 Dezembro 18U, art. 91. Reg. 120,
31 Janei,'o 1842, ati. 65. Estranhou.-se a
um presidente prisão que ordenára conlra
ouvidor de comarca por não execução
prompta de ordem. Av. 20 Outubro 1827.
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Como se regula a receita das prisões do
calabouço e aljube. Porto G Fevereiro 1828.
(Ind. Alb. Prisão.) Sendo presos os escravos
a requerimento de seus senhores pagavão
AO réis por dia, e não de ouLra fórIDa. 
Vid. Escravos. Porl. 1.' 12 Fevereiru 1828.
Prisão de réus civis em forlalezas. Av. S.·
9 Junho 1828. (CoU. Nab.) - Vid. Âv.
5.° 30 Junho 1.828. (Coil. cit.)-Vid.
Av. 1.0 4 Janei1'o 1830, inf1·a. Preso a
quem foi perdGada prisão perpetua man
dou-se fosse posto em liberdade, não oh
st3'nle não existir na côrte o seu processo.
Av. 3.· 30 Junho 1.828. (CoU. Nab.) Rela
ções lrimestraes dos presos' existentes Das
cadêas exigirão-se novamente dos chancel
leres das relações. Port. Circo 3.' Õ Julho
1828. (Coil. Nab.) Prisão por effeito de pro
nuncia quando tem Jogar a respeito dos em
pregados cuja culpa compete ao supremo
tribunal de j usliça. -, ido T"ibwwl dilo.
Lei 18 Setemb,'o :1828, art. 2lt, § 2; 25.
Prisões civis, miJi tares e ecc1esiaslicas são
visitadas, e como pelas camaras municipaes.
- Vid. Cadêas. Lei 1 Oulubro 1828, aI·t. 56.
Alv. h Junho 1823 elc. Suas construccões e
concerto.-Verb. cito Lei cito w·t. 57 ~tc.
(Vid. mais m·t. 66, § 1.) Prisão por que prazo
p01em as camaras com minar em suas pos
turas.-Vid. Camaras. Lei cito a,·t. 72. Prisão
quando fosse feita em flagrante delicto pelas
patrulhas rondantes da policia, deverião
estas tomar notas de testemunhas em nu
mero de 3 a õ das que estivessem presentes,
com as declaracões de sua morada. Porto
3.' 27 Outubro' 1.828 (Ind. Alb. Prisão);
ampliadas as providencias pelo Av. 2. o 3. &

5 Abril 1831. (CoU. Nab.) NegociQs de
presos na secI'elaria da inlendencia, e re
messa dos officios ás varas criminaes, ~ re
gisto deJ1es era expediente do mesmo dia.
Porl. 1.' 27 Oulubro 1828. (bzd. Alb.
Presos.) Presos devem no acto da prisão ser
tratados e conduzidos com civilidade e bran
dura, sem uso de violencia, salvo no caso
de necessidade. Porto 2.' 27 Outubro 1828.
(Ind. e Verbo cit.) Presos não podem ser,
saho em flagrante, e como os conductorell
de malas do correio.-Vid. Correio geral.
Dec. Reg. 5 Março 1829,m·t. 90. Nos crimes
em que houvesse pena de prisão como se
processava o reo.-Vid. Crimes. Lei 22 Se-
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lembro 1829. Approvou-se na Bahia petição
de esmolas para os pr~sos pobres e a no
meação de seu mordomo. Porl. t Onlubru
1829. (CoU. Nab,) Forte de Mangaraliba foi
dt'clllrado rri~fJo civil. A'v. 1.0 h Janeiro
1830. (('oU. l\'nb.)-Vid. Po1't. 1.' 8l11m'ço
1830, infm. Providenciou-se para diminuir
seu grande numera nas cadêas da côrle, e
destino dás condemnados a ~alés. Av. 8
Janeiro 1830. (CoU. Nab.) Destinou-se para
prisãe ci"il casa que servio de arlllazem de
poll'ora e prisão mililar na Ilha das Cobras.
Port.1.· 8 Março 1830. (CoU. Nab.) Solveu-se
duvida· quanto á cilação de pHrle a cujo re
querimento estiver alguem pveso, declaran
do-se que a O. Liv. 5, til. 124. pr. eslá :11
terada pelo S3. Alv. 5 Março 1i90. Av. to
Março 1830. (CoU. cit.) Para \'esluario. e
andamento de processos de presos mandou
o Sr. D. Pedro I. dar quantia. Av. 24
Março t830. (CoU. cil.) Presos podem livre
mente ser cilados para feito civel, e com
que dilaçôes para defesa, c~lfalela. escolha
de foro, e cOllciliflção, re\'og. aO. liv. 3,
til. 9, S 12. Lei 11 Selemb,'o 1830. Prisão
do locador ou locatario de sel'\'iços qUllndo
terá logar,- Vid. Loc{lção. Lei 11. SetembJ'O
1830, m'l. 2, !J a 6. Em prisiio se resolve
a multa não podendo ser puga. -- Vid. Mul.
tas. Lei 20 Setembro 1830, art. 85 elc. Sus
tentação de presos pobres. - Vid. Cadêas.
Lei 15 Dezemúro 1530, art. 13. Prisão para
p,-,gamento de satisfllção de damno. - Vid.
I ndemnisação. Cod. G"i7ll. O1't. 32 etc. Prisão
de indiciado para prevenir sua fuga não se
considera pena. Cod. Cr'im. art, 3/. Pela pena
de prisão com trabalho e simples é~ e qUllndo
e a que individuos subsliluida a de galés.
Cod. cito O1't. 45. Prisão com lrabalho que
consequencias importa ao condl'mllado.
Cad. cito O1't. ltG. Rpg. 120, 31 Janei1'O 18h2.
aI·is. hl0 a!l1~; qUlles li prisão simples. Cad.
cito m·t. 1.7. Rpg. 120, cito O1't. hllt. Com
t.rabalho e simples como serão cumpridas.
Cad. cito ar·t. 48. 49. Reg. 595. 18 Março
1.8[19, M·i. t5. Prisão perpeloa soffrerá o
banido que vollllr ao im perio. Cod. cito
(l1'i. 50. Rt'g. 120. 31 Janeir'o 1.8h.2, O1't.

LJ1.5. Com trabalho e simples emquanlo
durar su~pende o exercicio Jos direitos
politicos. Cod. cito ar't. 53: Os condem·
na~Jos a tlles penas que fugj'rem a que nova
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candemnação ,erão t'uhjl'itos. Cod. cito arfo
54. Para I'atisfaqão de mullascrimes.-Vid.
Multas. Cod. C1'itn. m't. 5'6, 57, 6t. Reg.
595, cito m't. iO, 13, tlJ, 1.6, 17. Tirada ou
fngida de prl'sos do p<Tder da justiça e arrom·
bamenlo de cadêas como ser'á punida. Cad.
éit. ar·i. 120 a 127. Ordt>meexPc!lçãOd6
prisão i1Il'gal como será punida, Cod. cito
m·t. 1511. Gomo será punido o juiz que não
der ao preso n respectiva nota de culpa.
Cód. dI. art. 182,-1/id. Culpa. Const. art.
:119, § 8. Prisão de individuo slJILo por
habeas COi'pUS, pelo U1eS1110 molivo não ha
IOf{al7 e sob que penas. Cad. cito ad. 187.
Prisito com trabalho onde houver substilue
a pena de galés tempnraria. Cad. cito art.
3it. Presos se mandou fossem todos os ma
rinhe'ros achados em lerra depois do sol
posto na côrte. Av. i,' 5 Abril J831, (CoU.
Nllb.)- Vid. M(lril11tei,·os. Av. 2,° 23 Março
:1831 elc. Prisão em cu~llldifl.-Vicl. Custo
dia.-A·ljuhe. Porl. 1.- i2 Ab,·il1.8H. P,'esos
pedreiros e canleiro e serventes, que como
tacs qUlzessem servir a sala rio Das ubras
da Ilha d~s Collras malldol1-se Ilellas admito
IiI'. Ar. 2 Maio 1Sn1.. (foU. Nab.) Av. 8, L'
9 Maio 18M. (CoU. cit.) Pre;:os civis exis
teúles em faria letas mandou-se receuessl'lD
1(!)li) réis c1inrios pllra ,'ancuo. Av. 13 Maio
1831. (CoU, Nab.) A\'. 1. Junho 18~i. (CoU.
cil,) Av. 5.' 25 Ago-to 1831. (CaU. cit.)
Excitou,se observancia do Alv. 26 Novem
bro 1801 relalivamente aos militares que
resisti ~em, e, como Flara lirar presos jas
mãos da lustiça ou qne impedissem quaes
quer p,isões orcienadas por auturidades
civis. Av. Circo {) Junbo 1831. OI'Jenou-se
como serião redigidas as pa rles que acom
panhassem os remettidos aos juizes cl'imi·
naa na cÔrle. Alv. 2.° 11 Julho 18:H. (CoU.
Nab.) BscriplUl'ação que se deverím sp~nir

no sp-us as!>enlos.·- Vid. Cadêas, Av. 1.°12
Julho 11831 etc. Padre preso civil da cadêa
foi mandado remover para uma fothlpza.
-Vicl. F01'tificnções. Av. 5.' 1 AgQsbo 1531
ele. Sobre denegação de sollura por não
estar sellado alvara de (jança.-Vid. Fiança.
Av. 2.0' 2 Âgostl) 1831. Presos civi5 remo
vidos de uma pal':l outra fortall'za,-Vid.
Fortificações. Av. 5, ° 2 Agosto 1831. Vestuario
a paisanos e escravos presus em fortaleza.
ret'b. cito Av. h.' 3 Agosto i831. Para ap-
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plicaçito da prj~ão com lraha'lbo de que
trala o Cod. Crim. art. lt5, S 2, devem os
rélls antes de sentença final apresentnr
certidão de idade. Av. '1.9 6 Agosto 1831.
.(Colt. Nab..) Concerto de prisões de forta
lE'las commelleu-se á camara municipa1.
Vid. Fortificações. Av. 6.° 6 A~oslo 1831.
Presos cilis emprcg:H.lo:. em oIDras de forla
lezns.-Vid. Obras. Av. L° 16 Agoslo 1831.
Presos livres e escravos durante a noite re
colhidos aos quart'is miHtares á ordem de
ju izes criminaes na oorle mandou-se fossem
na manhi'Ja sp~uinle conduzidos os 1.0" á
cadêa e os 2.·' ao calabauço. Av. 2,° 17
Agosto 1831. (CoU. Nab.) Presos senten
ciado a trabalhos de arsenaes podem ser
eUlpregado.s ....os lrabalhos dos nnvios, por
serem de nalureza idenlica e perlencerem á
tnesma adrninislr(lciin. - Vicio AI'st'nal de
!fJm·inlw. Av. h.o 26 Agosto 1831. Preso a
horda de náo servindo da dE'posito foi ahi
tnllndado conservar por se acl! uem as cadêas
.e forLall'zns cheias de prp.sos. Av. 6.- 26
Agoslo 1831. (CoU. Nab.) Suslenlodepresos
removido da cadêa para bordo de náo pro.
videnciou-se, e como, delerminllndo·se que
os dnenles nesta fossem remcllidns para a
enrermnria da cadêa. Av. 2.° l1l! Setembro
18:H. (Cott. Nab.) Presos doentes exislindo
em forlaleza como e onde serão curados.
Vid. Fortificações. Av. 5.° 16 Setembro 1831.
(- Vid. Av. 3;° 17 Dezemb,'o 18~., inp·a.)
Conlrnclo de furnecimenlo de alimentos a
prpsos de náo arprovol1·se. Av. 2.° H.o 6
Outubro 1531. (CoU. Nab.) Parles das eva
sões de réus existentes em prisões da re
parliçno da marinha detl:'flDinou a que au
to ridades devl'riilo ser dir.eclamenle envia·
das.Av. 2. 0 3."40ulubro 1831. (CoU. Nab.)
Providencias para oorrecção dos presos con
demnados que Sfl recusa~'sem a ~erviços ne
ces~arios á economia interna das prisões
derno-sC'.-Vid. Clldlas. Av. h.o e lnslr. J.
4.° 19 Oulubro 1831. Preso em fortaleza
maAdou-se condu7.ir a juizo de p-az para
ccncilillçào, e coIDo.-Vid. Conciliação. Av.
1.° á Outubro 1831. Subr.e prisão de l'eni
tentes no .tbeatro de S. Pedro no Rio de
Janeiro e execu.ção dos art. 289 e'290, do
Cud. Crim. -.- ~id . .Ajuntamentos. Av. 2.°
ti Outubro 1831. Presos elilJieoles em for-
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taleZlls como poderiiio ser visitados deda
rou-sfl.-Vicl. Fortificações AII/. 7.° 12 Ou
tubro 1'8:)1. Providenci~s sobrtt arranjo de
Fieneros para ustento dos presos a bordo
da náo e correnles prtra seguran~1I ôos exis
lentes na fortaleza da Lage, e conducção de
comida aos da cadêa. Av.1.°?o 200ulubro
1831. (CoU. iYab.) Av. 1.° 2~ dito. (CoU.
cil.'; Prisão dos réos nos cr·imes pub~icos e
parliculares declarou-se pertencei' cum u
lalivamenle aos juizes de paz e mais juizes
crimina.es. e como.- Vid. C"imes. Lei 26
(!lILllb7'O 1831, a1't. 2. Presos devem ser
tralados. e como com humanirlade.;-Vid.
Camal·as. Av. 1.° 27 Outubro 1831. Provi
dencias para punição dos presos dll cadêa
da côrle que insulta sem Fíll;lrda derão-se.
Av. 11.°27 Oulubro 1831. (CoU. Nab.) Av.
2.° 5 Dezembru 1831. (CoU. cit.) Presos
mililares revollados, sentenciados e p-or sen
tenciar e remeltidos para a côrle mandou-se
regressar, dirif',idos á Ilha de Fer-nando de
Noronba.- Vid. Militar. Av. ,1 Novembro
1531. Presos soldados a boruo de nao que
faltassem ao respe~lo devido a superiores
como l'erião casligadoF. Av . .1.0 11 Novem
bro 183J. (CoU. Nab.) Presos POI' juiz de
paz mandou-se fossem recolh.idos ao forte
da Gloria no Campinllo, para esse fim des
tinado.-Vid. Fortifteoçõl's. Av. 9.° 11 No
vembro 1831. Presos exislentes em forla
lezas são, e como requisitados p;Jra .pro
cesso pelo qua.rlel-general da marinha.
Vid. Fortificações. Av. ~3 Novembro 1831.
Para serem os civis a ellas recolbidos que
solicilação será necessaria. Verbo e loe. cito
Av. 2.° 14 dito ele. QU'3tro das anlh~as pri·
sões da Ilha das Cobras na côrte se mandou
concertar, sospensa çonstrucção ordenada
de casa forle.- Vicio Ilhas. Av. 3.° 17 No
vembro 1831 etc. Na Bahia mandou-se ces
sar pratica de curarem-se no hospital mi
litar Jlre~os de justiça.-Vid. Ho.'pitaes mi
litares. Av. 7.-24 Novembro 1831. Prisão
de criminosos corno effectuaràõ as rondas
de municipaes permanentes.- Vid. Guar
das·ditaJ. lnstr. 29 Novembro 1831, art. UI
19. Determinou -se que nas visitas da cadêa
examinasse o promotor da jusliça o estado
dos presos dos jUlzl!S de paz. -'Vid. Cadêas.
Av. 3.° 6 Dezembro 1831. Prisão dos per..
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turbadores do socego publico, criminosos em
flagrante e resistentes ordenou-se, e como.
-Vid. GUa/'da nacionctt. Av. !l.e 1..4 Dezem
bro 1831. Presos doentes na Ilha das Cobras
como e onde se mandou fossem tratados.
Av. 3." 1.7 Dezembro 1831.. (CoU. Nab.)
Prisão até 30 dias cabia na alçada dos juizes
de paz nos lermos de bem viver e segurança.
- Vid. Juiz dc paz. Cad. PI'OC. art. 12, § 3.
Hoje os chefes de policia, delegados, sub
delegados e juizes municipaes. Lei 261, 3
Dezemb1'o 1841, m't. 4, § 1; 5, 1.7, § 2;
Reg. 120, 31 Janeiro 'l8l.J2, m't. 58, ~ 3; 62,
§ 1.; 63. § 1; 6.4, 65, § 4. Bem as~im

prender os culpados no seu ou em qualquer
outro juizo. Verbo cito Cad. cito art.12, § 5,
Hoje lambem os chefes de policia, delegados.
suLdelegados e juizes múnícipaes. Lei 261, 3
Dezcmbl'O i8l.J1, (/1't . .4, § 1; 5,17, § 2, Reg.
120, 31 Jancil'o 18lJ2, m't. 58, § 5; 62, §
1; 63, § 1; 6.&,05, § 7,1.98, § 3; 211, §
á; 212, § 1. Dec. Reg. 83.4, 2 Oatltb1'o 1831,
m't. 26. Prisão atéo mezesnas contravenções
ás posturas e nos crimes que constilllião a
alçada dos dilos juizes, Vel'h. Cad. e art. cito
§ 7. Hoje os chefes de policia, delegados,
subdelegados e juizes municipaes. Lei 621,
cit. al'L 4, § 1; 5,17, S2. Reg, 120, cito m't.
58, § 6; 62, § 1; 63, § 1; 611. Prender os
criminosos em flagrante e os pronunciados
não afiaJ;l.çadós, e os condemnados a prisão
incumbe aos inspedores de quarll:lirão.
Vid. Inspector dilo. Cad. cito art. 18, § 2 etc.
Reg. 120, cito .ari'. 66, § 2. Fazer pessoal
mente prisões lambem incumbe aos offi
ciaes de justiça dos juizes de paz.- Vid.
0Uiciaes ditos. Cad. cit. m't. '21, § 1; 22.
Reg. 120, cito m't. 52. Quando admiHe ou
elc!ue fianca.-Vid. Fianca. Cad. e m't, cito
e m·t. 100, '10( 106. Lei 261, cito art. 37,
38. Reg. 120, cito 01't. 299 a 301. Prisão
do afiançado lerá e quando lognr. Verbo
e Cad. cito m't. 10A, 110. Lei 251, cito
art. liO. Reg. 120, cito al't. 308, 309. Para
flancas como será avaliado cada dia de
prisão. Verbo r. Cad, cito al't. 109, S 1.
Dec. 6 Maio 1833. Lei 261, cito art. 43.
Reg. 120, cit m·t. 307. Sob prisão quando
deverá ser expulso do districto, e com ella
punido o individuo que não apresentar pas
saporte. - Vid. Passaportes. Cad. cit, m't,
116, 118. Lei 261, cito m't. 12. Reg. 120,
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cito aI·t. SOo A prisãO é obrigado. e quando
o réo pronunciado.. Cad. qit. ort. 14.4. 146.
Reg. 120, 31 JancÍ1'o 1842, al't. 269, 285.
Prisão é e1feilo da pronuncia em crimes de
responsabilidade, - Vid, Empregados. Cad.
cito art. 165, § 3. Ordem de pt'isão quando
tem logar, por quem passada. e como exe
culada. Cad. cito art. Pô a 188. Reg, 120,
cito m't. 11.4 a 116. Prisão por falta de paga
mento de cuslas.-Vid. Custas. Cad. Prac.
al't. 226. Dispas. Provis. art. 10. Av. 23
Novembro 1835. Av. 127, 10 Dezembro
1.838. Presos como serão conduzidos ao
logar da reunião ·do jury.-Vid. Cad. cito
art. 229. Lei 261, 3 Dezl!1nbl'O 18U,
a,·l. 39, 42, § t; li3, M. Reg. 120, 31 Ja
neil'o 1842, m't. 311, § 1; 312, 31.lf, 315,
321. Prisão ordenada pejo jury como se exe
culará.-Vid. Jumdos. Cad. cito al·t. 2li9.
Da decisão que obriga ou não a prisão ha
recurso, e qual. Cad. Proc. art. 294. Dec.
6 Maio 1833. Lfii 261, 3 Dc~embl'o 18U,
m't. 69 etc. Reg. 120, 31 Janeiro 18á2, m't.
li38 etc. Prp-sos lem preferencia para serem
julgados no jury.-Vid. Ju.rados. Cad. cito
m·t. 317 elc. Prisão do detentor desobe
diente á ord~m de Habeas C01'[JUS quando,
e como terá logar; prisão quando seja
illegal.-Vid. lJabeas corpus. Cad. cito al't.
M5, 3li6, 367, 3ft8 , 3!l9, 350, 352,
353. Habeas C01'pUS no caso de prisão em
consequencia de processo civil. - V C1'Ó, e
Cad. cito O1·t. 3M. Das' prisões que fizes
sem devião os juizes de paz dar parte, e
como ~o juiz de direito chefe de policia.
- Vid. Chefe de policia. Dec. 29 Man;a
1833, art. 2. Prisão correccional de es
trangeiros. - Vicl. Est1'allgeil'os. Av. Circo
14 Setembro 1833. Declaração de nulli
dade do processo não importa soltura do
réo preso,-Vid. H abcas C01'pUS, Av. 3 Ou
tubro 1833 etc. Presos são enviados ás ca
dêas com ordem das autoridlldes que tenhão
jurisdicção para prender, sem dependencia
de permissão ou licença expressa ou tacita
de Oulra qualquer autoridade. Av. 5 Ou
tubro 1833. Prisão de coruecção dos discí
pulos da academia militar.-Vid, Academia
dita. Dcc. Estai. 22 Outubro 1833. al·t. 8.
Declarou-se que o art. 294 Cod. Proc, se
limita unicamenle 1I0S casos de que trata.
Av. 9 Novembro 1833.2 ).y. 14 Abril 1834.
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2 Av. 20 Oulubro 1837. Approvou-se en
trada em dislriclo diíferenle para eífecluar
prisão de delinquentes. Av. 17 Fevereiro
183lt.-Vid. Lei 261, 3 Dezembro 1841,
o,·t. 11, inf1·a. Declarou-se como se deveria
executar o art. 18, § 2. Cod. Proc. Av. 6
Março 1834. Prisão dos subdilos brasileiros
no estrangeiro não eslorvaráõ os consules.
-Vid. COllstlles. Dec. Reg. 1á Abril 183ft,
art. 35. l/ego 520, 11. JlOlho 18á7, art.
t33. 52. Prisão de marinheiros ou oulras
pessoas vindas em embarcação brasileira
pelo capitão della. Verbo e ,'eg. cito art. 41.
Prisão declarou-se como seria cumprida
conforme o art. 47. Cod. Crim .A.v. 9 Maio
1.834. Presos emql1aolo não fôrem julgados
pelo jury deveráõ ser conservados na prisão
mais proxima do termo. Av. 11. Junho 183.&.
Qnando se decretar pri ão pela pronuncia
conforme osart.1á.&, 294, Cod.Proc., deve
delerminar-se a llatureza do deliclO. J)ec.
1S Outubro i83á. Declarou-se que o art. 12,
S7 Cod. Proc. não ampliado pelo 206 cons
li,tuia a fixação da alçada dos juizes de paz.
Av. 18 Outubro 183.&. Declaracões sobre
in telligencia dos art. 294, 253, 3:i.7 do Cod.
Proc. A.v. 29 Novembro 18M. Preso loucos.
- Virl. Loctcos. Av. 3 Fevereiro 1835. Prisão
em bomenagem, de officiaes e ca detes.
Vid. Homenagem. Declarou-se que o art.
118, Cod. Proc. não se estendia aos escra
vos, ainda viajando em companbia de seus
senhores, nem aos Africanos e quaesquer
outros libertos. Av. 18 Marco 1.835. Prisão
soffre o que havendo oblid'o habeas corpus
101' pronunciado. Av. 12 Junho 1835. Prisão
não era considerada a casa de correcção na
côrte, estando ainda em obras. Av. 10 Julho
1835. Declarou-se que segundo o art. 12,
§ 7 e 14ft do Cod. Proc. devião os respec
tivos juizes julgar os crimes de que trata o
primeiro com a excepções dos art. 324 e
325; e pronunciar e formar culpa segundo o
325.Av.15Março 1836. Declarou-seque os
sentenciados a prisão com lrahalho e sim
ples e lavão sujeitos aos juizes de direito,
e aos de paz nos casos de sua competencia.
Av. 2 Abril 1836, § 19. Declarou-se que á
vista do art. 229 e outros do Cod. Proc.
nenhuma duvida se podia suscitar ácerca de
processos de presos, ohservando·se os di~os
art. Av. 2 Abri} cito S 20. Av. 1.5 FevereIro

IV
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1837, Si. Prisão nas adminislraçõe de di
versas rendas elc. e alfandega. - Vid. Fla
grante. Custodia. ReCT , 30 llai01836. art. 68
ele. Prisão de arrematante de mercadorias de
alfandega quando, e como hllverá lt'lgar.
Vid. Alfandegas. Reg. 22 .Junho 1836, art.
278 .Presos que livessem de ser remellidos
do Rio Grande uu Sul para a côrte man
dou-se fossem intimados por escripto da
ordem de prisão. Av. 10 Novembro 1.836.
Prisão por contrabandos e extravios de al
fandega, e resislenles mandou-se regular
pelos art. 118 do Cad. Crim., e t3l Cod.
Proc. Av. 1.5 Fevereiro 1837. Preso sen
tenciado que fogir da prisão por quem
será julgado para imposição da pena do
art. 54 Cod. Proc. Av. 15 Fevereiro
1837, § 2. - Vid. Culpa Dec. 533, 3 Se
temb,'o 18!t7. Presos o soldado que deixar
fugir commelle crime puramente militar.
Av. 15 Fevereiro 1837. S lt. Prisão de
accusado por deliclo de imprensa elc.
-Vid. Dec. 18111al'ço 1837, aI't. 5,' 6,7,
,·evog. P01' Drc. 2!t Setemb,'o 1837. Presos
removidos da presiganga para a IlIia das
Cobras mandou- e vencessem elape, e qual.
-Vid. Etapa. Av. 18 Abril 1837. Prisão do
locador de serviços que efi'eitos importa, e
quando terá Iogar, bem assim a de seu alli
ciador.-Vid. Locação. Lei 108, 11 Outu
b,'o 1837, O1·t. 7, §2; 8, 9,13,15. Presos
serão, e como os que violarem o regula-,
menlo do jardim Botauico da laO'QéI de
Rodrigo de Freitas. - Vid. J aJ·dim. Dec.
Reg. 20. 0 6 Setemb,'o 1.838, m·t. 3,'5,7.
Presos pobres da côrte foi a santa casa da
Mi ericordia exonerada de lambem sus
lentar. - Vid. J1'111andades. Lei 50, 20 Outu
b,'o 1838, Q1·t. 3, § 16. Com os pre os con
duzidos a hordo de embarcações do guerra
como e de\eráõ proceder, segundo a Por!.
6 Outubro 1825. Av. 30 Julho 18111. (J01·n.
21.0.) Prisão póde ser rei ta em disLriclo alheio
ao da auloridade que a houver ordenado, e
quando, e como. Lei 261, 3 DezembTO 1841,
art. 11. Reg. 120, 31 Janei,'o 1842, m't.
117, a 11.9, 123, 12lJ. Do reo afiançado p6de
ser requerida pelo fiador que quizer de
sistir da .fiança, e como.-Vid. Fiança. Lei
261, cito m·t. !ti. Reg. 120, cito O1't. 308, S
3. Incorre, e como o reo que quebrar
fiança. r rJTb. cito Lei 261, cito m·t. 43. Reg.
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:120, cito O1·t. 310 a 3n. Presos não pro
nunciados por delegados ou subdelegados
não se sol tão anles da deci~iio do juiz mu
nicipal, salvo se aqnelJes o fôrem Lei 261,
6it. O1·t. 49. Reg. 120, 'cito m't. 289. Se im
poem ás teslpmunhas que sendo ciladas não
comparecerem. e por que tempo. e como.
.Lei 261, cito m·t. 53. Appellação da sentença
que proferir pri~ão tem pífeilo devolutivo.
- Vid. Appellação. Lei 261, cito m't. 83, §
1. Reg. 120, cito art. li58, § 1. Preso absol
vido será solto salvo em que casos.-Vid.
r.Appe{[(/ção. Lei 2ô1, cito a,'t. SlI etc. Prisão até
ctres mezes foi o governo aulorisado a impôr
aos infractores dos Reg. para a presente.
Lei 261. cito O1't. 112. Reg. 120, cito O1't. liGO,
JJ61, h84, 485. - Vid. liS3, infra. Prisões
quaes per'tencem á policia administrativa;
- Vid. Pulicia. Reg. 120, cito O1't, 2. § 1,2; 3
S 2. li. Prisão se impõe e por que lempo aos
estrangeiros que não tirarem tilulo de resi
dencia.-Vid. Est,·al1gei,·os. Reg, 120, cito

rt1,'t. 98. Presos que emolumf'ntos pagaráõ
e quando, e como aos carcereiros.-Vid.
Caf'cereiros. Reg. 120. cit. O1't. 153, 154.
Presos pobres que suslenlo receberáÕ. Reg.
1.20, cito art. 157; que livros deveráõ as
(caéJ~as ter para assenlo de entrada, sahidas
,e obilos de presos, e como escripturados.
IRl'g. cito art. 158 a 162. Ninguem, ex
ceplo os presos e empregados, poderá per
noitar nas cadêas. Reg. cito O1't. 163.
Presos podem ser emprf'gados na lim
'peza das prisões. Reg. 120, cito art. 161.
Não pGdem cousa alguma comprar, vender,
(doar ao carcercil'o, ou opp"silar em sua
lIIlão. Reg. 120 cito al'I. 165. De\'em, e em
:que obedecer promplamenle ao carcereiro,
.5al\·0 que direilo. Reg. cito art. 166. Deso
bedecendo como serão reprimidos. Reg. cito
ait. 167: Não devem os carcereiros con
iientir que sáião da prisão sem ordem por

'escriplo da :lUtoridade competente e acom
'panhado pelo menos por 2 guardas. Rp.g.
./lit., aI't. 1.70. Como, e em que prazo terão
copia do libello que os accusar. Rl'g. 120,
leito m't. 3&1. (-Vid. 'Cad. P,'oc. art. 255.)
Preso, sendo a decisão do jury negativa,
5t'rá posto em liberdade. Reg. oito art. 380.
(-Vid. Cad. cito art. 271.) Sendo pobres
!como serão preparadas suas appellações e
recursos. Reg. cito aTi. &71. Multas em vir-
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tude do presente regulamento serão, e
como applicadas ás despezas com custas dos
processos de presos pohres.-Vicl. Camams.
Reg. 120, cito art. /,83. (-Lei 261, cito
aTt. 112.) Dos despnchos que ordenarem a
prisfio dos executados conforme a O. liv. 3,
til. 86, S16, dá-se ng~rnvo e de que natu
reza. -Vid. Aggravos. R,·g. 1it3, 1511107'ço
i8&2, a,'t. 15, S 6. Sustento dos presos
pobres nas provincias conlinoa a pertencer
aos cofres provinciaes. Ord. 5 Janeiro 18&3.
(Jorn. Suppl. 31.) Presos officiaes militares
como srrão pal!OS de seus vf'ncimenlos.
Vid. Olficiaes ditos. Dec. 263, 10 Janei,'o
18lt3, aTt. 9, 12; como as pr:-lças senlen
ciadas.-Vid. Alimentos. Dec. 21'\3, cito O7't.
t3 e Dec. li21, 26 Junho 1845. Av. 30
Julho 1849 elc. Av. 277, 15 Dezembro
1853. Para prisão não póde em caso
algum ser desi~nada a casa do cidadão.
Av. 12. 0 3 Abril 18/,3. Declarou-se qual o
juiz com pelenle para processar o.fficial de
guarda nacional que deixilra fultir preso.
conforme o Rf'g.120, art. 2~6.-Vid. Guar
da nacional. Av. 17. o li Abri 11843. Processos
de presos pobres cnmo serflO expedidos pelos
correios independenle de paj!nmpnto de
porle.-Vid. Con·eio. Dec. 3U. 12 Julho
18/,3 etc. Prisão do indiciado em crime ina
fiaoçavel é necessaria pal'a intf'rpôr-se re
curso da pronuncia. Av. /'1, 17 Julho 1843.
O promotor publico nüo é ubrij!ado a estar
pela classificação do crime feila na pronun
cia, a qual não tem por fim senão regular
os effeilos quanlo á prisão, (jrmça ele. Av.
53,28 Julho 18.&3. Prisões deve o promolor
tamoem visiLar'. Av. M, 1 Agoslo 18&3.
Nas prisões dos quarteis e não deve per
minir jogos. Ord. do dia 16 Oulubro 1843•
(JoTn. 278.) Réos mililares contflO como
tempo de cumprimento de ppna nãu a sim
ples prisão, porém o decorrido da sentllnça
confirmatoria do consfllho supremo militar,
e porque. Av. 23. 0 25 Fevereiro 1~45. Offi
ciaes que deixarem fugir pl'esos podem sê-lo
tambem indrpendenle de culpa' formada;
de prisão illp.galmenle ordenada por presi
denle de provincia que recurso haverá.
Vid. R«beas C01fJUS. A". 2.· 1.2 Janeiro 18&.&.
Presos réos ou indiciadas Dl'nhl1lDa auto
ridade póde ordenar ou consentir que sáião
da prisão nos casos em que as le!s mandem
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que sejão ou estejão presos, sinào em vir
tllde de fifmças. Av. 12. o 15 Fevereiro 184.&.
Preso não deve .er o pronunciado afiançavel
que quizer prestar fiança, e será admillido
a processa-la !>oho.-Vid. Fiança. Av. 9
Agosto 1844. Presos na fortaleza de Santa
Cruz que adoecessem mandou-se fossem
remettidus para a enfermaria do AljuLe.
Vid. F01"lificações. Av. 6 Março 1845. Prisão
de lacaio de ministro diplomatico.-Vid.
A'linistros. Av. 13 Julho 1846. Presos de
justiça e guarda nacional ordenou-se fossem
remeuinos para a pri~ào da félbrica da pol
vora.-Vid. Fabrica dila. 2 Av. 31 Agosto
1846. DecreLo de perdão de prisão a deser
tores sendo a esta limitado priva de contar
tem po. - Vid. Desertores. Pl'Ov. 6 N ove1l1bro
18á6 etc. Pronuncia a prisão quando opera
suspensão do emprE'gado publico. - Vid.
Empregados. Av. 28 Dezembro 18116. Prisão
com trabalho em que se distinl;ue da pena
de galés declarou-se, attentos os art. '&4, .&6
do Cod. Peno Av. 19 Janeiro t8!t7. (Gaz.
Off. 119, '1:01. 1.) Ampliou-se a disposição
do § 2 art. 4, Reg. 546, 31 Dezembro 1847,
aos presos sentenciados existentes na Ilha
das Cobras ou em outra qualquer parte em
que se achem ao serviço da repartição da
marinha. Av. 1.7.0 5 Fevereiro 1t1á8. Av.
29 Março 1848. (Gaz. Olf. 75, vol. 3.) De
clarou-se. não p(lder ser desautorado de
cavalleiro da ordem da Rosa réo con
demnado a prisão com trabalho e que se
apresentava com a insígnia. Av. 21. 0 9
Fevereiro 1848. O condemnado a prisão,
conforme os art. 8, § 2. Coos t., 17 e 53,
Lei 387. e 94. Lei 261. não pôde votar
nas eleições pl·imarias.-Vid. Eleições. Av.
92. 11 Agosto 18.&8. Declarou-se por
que autoridade serião processa dos presos de
jusLiça que ferirão praça da companhia de
invalidos. Av. 20 Setembro 1 ~á8. (Cor.
Mer. 2()2 2.°) Sentença condemnatoria a
prisão por crime de respon~abilidad.elol~e
o cidadão de volar nas eleIções prlmanas
'Visto o art. 8, S 2, 91, 92 da Const.-Vid.
Av. 131, 31 OUtUb,'O 1848, § 1. Condem
.nado a prisão tendo appellado póde vo~ar

e ser volado nas dilas eleições, e bem assim
para 'Vereador e juiz de paz, eleit?rJ atlento
o art. 211 Cod. Proc. 7'2, 83. LeI 261, art.
8, S 2; 93, 94. Consto 3,. 4. Lei 1 Oulubro

PRISÃO

1828, 2. 3. Lei 15 Oulubro 1827, 97, 53,
98. 99. Lei 387, 19 A~ostu 1846. Av. 20.
19 Janeiro 1849, § 1. Havendo a seEtença
passado em julgaclO, ou não sendo n appel
fação suspensiva deve com Ludo, e porque
apurar-se em separado o voto, confurme 08

art. 50, !l6. Lei 387, cito Av. 20.· cil. S2,
A. (-Vid. Av. 137, 13 Fevereiro 1849, S
14.) Pronunciado por crime de responsa
hilidade livrando-se sob fiança não póde ser
convocado para formal" turmas elE'itoraes á
vista dos art. 9.53. Lei 387. Av. 31 Dezem
bro 18h6, S5; 13, U, e 23 Abril 18h7. 7~
Lei 261. Av. 20 o cit. § 3. Para visita das
prisões civis. militares, ecclesiasticas e dos
conventos. Av. 22 Janeiro 1849. (Dia"..
8002.) Prisão de arrematante de fazendas
impugnadas nas alfandep:as, DOS despacho.
por factura. - Vid. Alfandegas Dec. Reg.
688, 27 Fevereiro 1849, ari. 11. Prisão in
corre, e quando o fiador de multa criminal.
-Vid. lllcLltas. Rl'g. 595. 18 Jl101'ÇO 1849,
ari. 19. Prisão decretada por crime parti
cular etc. contra empregado publico sus
pende os vencimentos, quando impeça O

exercicio. Av. 13 Novembro 1849. (Diar.
8281.) Prisão de tbesoureiros, recebedores,
collectores, almoxarifes, contractadores e
rendeiros remissos ou omissos, conforme ()
Alv. 28 Junho 1808, til. 3, § 2, tit. 7, § 9
a 11. Dec. 667, Ó Dezemb1"o 18M). art. 2 II

7, mesmo ainda depois de demittidos. Ord.
90, 30 Julbo 1.850. Tempo de prisão so~

frido depois da sentença pelos condemnados
a galés não se conta para a pena se~und()

o arL. 4.&. Cad. Crim. Av. 2ô6, 2ll Dezem
bro 1.bft9. Prisão que não excp.da a um annl)
cumprem as praças do corpo mllnicip.al
da côrte e da província do Rio de Janeiro
nos respectivos quarteis. Av. 8.· 25 Janeir()
lt150. Providenciou-se pnra evitar accumu
lação de presos no Aljuhe na côrte, por
occasião da epidemia. Av. 6 Fe...ereiro 1850.
(Diar. 8322.) 3 Av. da mesma dnta. (Diar.
8328.) Presos forão obrigados a lavar-se a
miudo e mudar roupas, fornecendu-se aos

. pobres durante a epidemia na côrte. Av.
Provo 14 Fevereiro 1850, § 31. Sua ins
pecção no que respeita a policia medica 8
hygiene publica ordenou-se na referida
época. Av. Reg. h Março 1650. art. 16.
Prisão com trabalbo segundo o arL 83, St.

U·
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Lei 261 e .49 Cad. Peno desde quando se
considera começada a cumprir. Av. U.
Junho 1850. Prisão com trabalho onde não
houver casa de correcção cumpre-se, e como
conforme o art. 49 Cad. Crirn. Av,18 Junho
1850. Prisão de commerci3nle que recusar
apresentar seus livros judicialmenle.-Vid.
Negociante. Cod. Com. Ql't. 20. Dcc, 737,
25 Novembro 1850, m·t. 351, 352, 355,
357. De agente de leilão em que casos terá
logar. - Vid. Leilão. Cod. cito m't. 72. Dec.
Reg. 858, 10 Novemb,'o 1851, at't. 26, 27,
29. Dos trapicheiros e adrninislrad<!res de
armazens de deposil'J quando.-Cod. cil.
m·t. 91. Do deposltario mercrmlil quando.
-Cod. cito m·t. 2:::lh. Dcc. 737. cito at·t.
269, 271, 275 a 277. Dec. 738, da mes
1M data, aTi. 147, 161. Do sacado em lelra
que se ficar com ella.-Vid. Lel1'os. Cod.
cito art. 412, lJ27. Dcc. 737, cito 01't. 371,
S 3; 376 a 378. Prisão de individuas de
tripolação de navio e mesmo de passageiros
pelo c3pilão quando lerá logar.- Cod. cito
m·t. !l98. Pri~ão de officiaes etc. da tripo
lação que abandonarem viagem.-Cod. cito
art. 546. Prisão de negociante faBido quan
do terá logar. Cod. cit. art. 820, 821 ,
823. Vec. 738, 25 Not'embro 1850, art. 3,
§ i; 1.24, 125. Tirada de presos de que
lralão os art. 120 a 123 do Cad. Peno é
processada pelos juizes municipaes e jul
gada pelos de direito, e como. Res. 562, 2
Julho 1850, m·t. 1., § 4. Dec. 707,9 Outub1'o
1850. Presos na casa de correccão da côrle
a que regimen são subjeitos.':-'Vid. Dec.
Reg. 678, 6 Julho 1850. Aos condemnados
para a Ilha de Fernando não aproveita o
arl. 311 do Cad. Peno para subsliLuição de
galés por prisão com lrabalho. Av. 22 Julho
1850. Na côrte mandúu-se cumprir o cit.
art. 311 Cad. Crim., menos quanto aos
escravos, aHenlo o art. 60 do cito Cad. Av.
9 Agoslo 1850. Prisão até 6 mezes foi o go
verno aul~risado lara impôr nos regula~

mentos e lDslrucções para execução da leI
sobre numero e localidade dos cemiterios
publicas na côrle.-Res. 583, 5 Setembro
1850. art. 7. Dec. Reg. i96,14Junho1851,
m·t. 11, 23, 26, 38. Prisão do réo deve cessar
logo que a pronuncia fôr revogada pelo juiz

. municipal, sem embargo do. recurso da
parle contraria conforme 05 art. 72, 7f.t. Lei

261, e M5 Reg. 120. Av. 1.4 Setembro 1850,
S 1. Prisão até 15 dias foi o governo aulo
risada para impôr na execução da lei sobre
trabalhos para melhorar o estado sanitario
da capilal e de oulras povoações do imperio.
Res. 598, 1h Sete711b1'o 1850, art. 8. Sobre
absolvição em gráo de appellação desenlença
que condemnára <J prisão individuo que
desobedecêra, insullára e ameaçára guarda
de alfandega; validade ou não 'do auto feito
pelo respecLivo inspector, segundo G :l1't. 85
do Reg. O1'd.122, 16Setembro 1850. Prisão
conlra os infractores da lei das terras devo
lutas. Lei 601, 18 Setelll!J1:o 1850, (lrt. 2,
22. Dec. 13i8, 30 Janei1'o 185ft, a1·t. 106.
(Dia?'. 55.) Officia! da guarda nacional con
demnado por tirada de presoR do poder da
jusliça e arrombamento de cadêas ou qual
quer outro crime que subjeile á pl'isão por
dous ou mais annos lem baixa do poslo.-Vid.
GUG1'da nacional. Lei 602, 19 Setemb1'o 1850,
M·t. 66, S1. Guarda nacional deve fornecer
deslacamenlos, e como para conducção de
presos, e quaes. f/c1·b. e Lei cito a1't. 87, §
1. Estando ou não presos os réos jusliçaveis
pelo supremo tribunal e relações, como
nestes lribunaes se procederá nos delictos
e erros de officio de sua compeLencia. -Vid.
Dec. 719 20 Outubro 1850 ~ ar t. 3, .&.
Prisão dos re ponsaveis pelos dinhei1' s pu
blicas incumbe ao \besouro delerminar.
Dcc. 736, 20 Novemb,'o 1850, ar/. 2, § lt;
e ás lbesourarias. Dec. 870, 22 Novemb?'o
1.851, arl. 1, § 4. Delenção pessoal por
divida mercanLil quando, e como lenha
logar. Dec. 737, cito Q1't. 3.&3 a 350. Prisão
contra os arbitras quando poderá decretar
se.- Vid, Juiz arbit1·o. Dec. 737, cito art.
f!40. Prisão de officiaesdejusliçacommercial
por não fazerem penhora no prazo devido.
- Vid. Officiaes. Dec. 737, cito M·t. 5th.
Prisão do vencido em causa coromercial por
COusa que alienasse em fraude da execução.
Dec. 737, cito ad. 574. Dos despachos que
()rdellarern prisão ha aggravo, e qual. Dec.
737, cito af·t. 669, S6. Item da absolvição
ou condemIlação dos ad\'ogados )lor multas
ele. ou prisão. Dec. 737, cart. cito S10. Item
dos despachos concedeudo (lU negando de
tenção pessoal. Dec. 737 earfo cito S1.7. Nul
lidades relativas como podem os presos
aUegar em causas commel'ciaes.~Vid. Nut~
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Lidadcs. Dec. 737, cito al't. 687, Prisão in
corre a parte commercial que desrespeitar
o juiz de pal, de direito, arbitro ou tribunal
de commercio, Dec. 737,eit, al't, 698, Prisão
incorrerá, e qual o official que fizer citação
ou diligencia comlllercial contra as formulas
prcscriptas.-Vid, Officiaes de justiça. Dec.
,737, cito m't,702. Presos ciLados para res
ponderem a acções commerciaes que ter
mos, dil~ções e mais garantias terão, Dec.
737, cito art. 739, Prisão de ad\'ogado por
não enlrega de autos cornmerciaes. Dec.
737, ciL. al't. 715. Dec. 738, cito al't.
114. Elape não percebem os officiaes mi
litares presos por crimes civis. - Vid.
Of!iciaes ditos. Av. 3 Dezembro 1850. Pre
sos colonos dos presidios militares Leo
poldina e Santa Isabel e á margem do rio
Araguaya em Goyaz e outros.-Vid. Pl'e
sidios. Dec. Reg. 150, 2 Janei,'o 51, al't. 2!J.,
25, 66, 56, 56. 57. Officiaes sentenciados a
prisão não vencem tempo nem antiguidade.
P1-or. ii Janeil'o 1851, § 3, h. (Dim·. 8634.)
Officiaes condemnados a prisão contão na
sentença o tempo que estiverem doentes no
hospitaL-Vid, OfJiciaes. P,'Ol'. 16 Janeil'o
1851. Prisão de um ex-administrador de
mesa de rendas mandou-se relaxar. Av. 6
Fevereiro 1851 (Dia?'. 8622); e' outra de
um ex-collector. Av. da mesma dala. (Dia/·.
cit,) Expedir ordens ás auloridades mili
lares sobre prisões incumbe ao ajudante
~eneral no exercito em operações. Dec.
lustl'. 762, 22 FevCl'eÍl'o 185t. art. 10. § 9.
Quando se abrirem prisões ou nelJas houvel'
levantamento deveráõ as praças das guardús
na côrle armar bayonetas. - Vid. O,·d. do
dia n.· 39 de 21 Mal'ço 1851. (Dia,'. 8653.)
Prender até quinze dias pódc, e em que
casos o cirurgião em chefe da armada os
seus subordinados. Dec. Reg. 78&, 2ft Abl,il
1851. Q7·t. 3, 15; incumbe-lhe dar instruc
ção a bem da s~lubridade das prisões, al't.
4. Presos do minislerio da guerra senten
ciados ou em processo não devem sahir ou
estar róra das prisões, salvo os 2.·' para
assislirem á culpa. Circo 153. 12 Maio 185t.
Prisão de corrlllor. Dec. Reg. 806. 26 Julho
185:1., cu't. 24, .&1, § 3; .&6. Dec. S07, S08,
27, 28 dito. Declarou-se que a prisão dos
exactores remissos deve ser deprecada por
quem, e a que juiles; e como se fará sua
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conducção para a capital da provincia; e
por quem satisfeitas as despezas com as
mesmas prisões. Av. 6 Agosto 18M, (Diar.
87G8.) Prisão de officiaI mililar ajudante de
ordem de presidente de provincia em vir
tude de p-ronuncia que admiltia fiança que
promovia, si poderia ter logar no proprio
palacio do governo, responsabilisando-se o
presidente por este arbitrio. - Vid. Av. 13,
19 Agosto 1851. (Diar. 8773,) Prisão por
exercicio illegal de medicina ou de qualquer
dos seus ramos, e pharmacia. e venda de
remedios secrelos. - Vid. Junta de H)'giene,
Dec. Reg. 828, 29 Setembro 1851, al't. 25,
29, 39, .&6, 6ft., 76; á junta de hygiene
publica, commissões e provedores incumbe
á policia sanitaria nas cadêas. Verb. ciL
Dec. Reg. 828, cit m't. .&8. Visitas das pri
sões como fará o juiz de direito em cor
reição.-Vid, Juiz dito. Dec. 834, 2 Olt
tubro 1851, art. 13, 25, 26, 31, § 6: bem
assim prender, e quando os tutores, cura
dores e administradores. Dec, cito O1't. 32.
§ 7; e os officiaes de justiça que preterirem
ou demorarem diligencias da provedoria.
Dec. cito m-t. 39. Despezas com prisão etc.
de criminosos cuja extradição se accordou
por conta de quem será. Trat. 5,° 12 Olt
tubro 1851. m·t. 5. Prisão e entrega de ma
rinheiros e soldados desertores dos navios
como promoverái:i os agentes consulares
estrangeiros no Imperio. Dec. 855, 8 No
vClnbro 1.851, art. 16. Prisão de agenles con
sulares estrangeiros quando, e como terá
logar. Dec. 855, cito art'. 18, 19. Em suai
casas se podem fazel' prisões. Dec. cito art.
2i. Os militares de 1..' e 2.· linha na falla
de prisões militares serão recolhidos á prisão
civil ou logar que a autoridade adminis
trativa indicar sobre sua responsabilidade.
Av. 275,21 Novembro 1851. Prisão correc
cional soITrel'áõ os officiaes engenheiros que
não apresentarem seus relalorios. e quaes
em tempo.-Vid. Ci"c. 18 DeZClnb1'O 1.851.
(Diar. 8891.) Prisão adminislrativa de col
lectores ele. não p6de ser nullificada peja
relação em virJude de habeas corpus etc.
visto o Alv. 28 JunhQ 1808. Dec. 5 Delem
bro 1849 e 20 Novembro 1850 e- art. 36.
Lei 16 Setembro 1851. Ord. 301. 29 De
zembro 1851. Av, da mesma data. (Diar.
889:1.) Sobre conl1icto entre juizes muni-
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cipaes dos quaes um ordenóra a prisão do
inventariante procurando executa-Ia com
força armada em territorio limitrophe.
Vid. Av. 14 Feve,'ei,'o 1852. (Diat·. 8919.)
Despeza com 3 conducção rie presos é pro,
vincial. Ord, 121, 29 Abril 1852. No Ma·
ranhão prohibio-se que o hospital militar
recelH', se presos civis, Av. 12 Junho 1852.
(Dia,'. 9035.) PI isão ate tres mezes por in
fracção dos re~ulamentos do caminho de
ferro da côrte a Minas e S. Paulo. Res, 6lJt,
26 Junho 1852, m't.1, § 14. Prisão e multa
contra os 6xactores fiscaes é pessoal e não
pesa sobre seus fiadores. Orei, 1i7,10Jnlho
1852. Presos é obrigado a conduzir em seus
carros a companhia de estrada de ferro entre
o Rl'cife e Agua Preta. Dec. 1030, 7 Agosto
1852, Cond. 15." Prisão atê trinta dias

foi o governo auturisado a iro pôr nos re~u

lamentos para a companhia das d\l3s linuas
de estradas em Minas Geraes. DL'C. 1031, 7
Agosto 1852. COlld. 26. a om ciaes militares
condemnados a prisão por um ou mais
annos póde o governo refurmar, e como.
Lei 648, 18 Agosto 1852, a1't. 9. §§ 2,3.
Presos imperiaes marinueiros para entra
rem em processo continuão bem como os
de fuzileiros navaes e do exercito a vencer
soldo; que cessara quando, P,'ov. lJ Sptem
h"o 1852. (Dim·. 9143.)- Vid. Dcc. 1112,
31 Janei,'o 1.853, illfm, Prisão aos contra
ventores do regulamento da praticagem da
harra e bahia de S. Marcos no Maranh~o.

-Vid, P,'oticogem. Av. Reg. 211, 22 Se
1em bro 1.852, art. 8, § 4, aos praticos,
art. 10, 12, 1.3. Prisão de que réos se
accordou podesse ser requerina entre o
Bra!'il e o Pet Ú, e como. Conv. 23 Otltu-bro
1852, (I7·t. 3 (DiQ7'.9132). Presos, é e como,
obrigada a condUZir a eDlpreza de nan'
gação a vapor no Amalllnas desde.a fóz
até o litloral Peruano: m"t. lJ separ. adrlic.
á cito Conv.; item a companhia de nav~

gação entre o Rio de Janeiro e Caravellas
e intermedios. Dec. 1066, 13 NOt'embro
1852. Cond. 5; item o de entre Rio de
Janeiro e cidade do Desterro. Dec. 1066,
13 dito, Cond. 3.'; item li da estrada de
ferro de Petropolis a Parauyba. Drc. 1088,
i3 De%l'mb,'o 1852. Cond. 1lJ. Item a da
estrada de ferro na Bahia entre S. Sal
~ador e Joazeiro. Dec. 1.299, i2 Duembro
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1.853, Cond. 15. Dell-se intelligencia ao
3rt. '135. Reg. 22 Junho '1836, quanto
a sollura das pessofls presas a bordo de
embarcações por falta de licença. logo
que sfltisfação a muitll. Av. 247, 8 Novem
bro 18f>2. Av. 12Janeiro 18M, (Diar.21.)
Ex-administrador de mt'sa de rendas preso
por alcance, para comparecer no thesonro
afim de dar exrlicllçóes, necessita provi
denrias do ministerio da justiça, - Vid. Av.
13 Not:e7llbro 1852. (Diar. 9159.) Prisão até
trinta dias foi o l!0verno autorisado a impôr
nos rl'gnlamenlos para a companhia de
caminho de ferro de Petropolis à Parahyba.
Dec. 1088, cito rond. 19.' Sulda do ausente
que se apresentar antes de qualificadu de
sertor tem vencimentos duraote a conse
quente prisão; item o desertor que se re
colher preso ou vuluntario; voluntario que
de~erta perde aquella qualidade quer seja
capturado, quer se apresente, salvo sendo
perdoado; as praças de pl'et presas por
qualquer motivo como contão tempo, e as
que estiverem em cumprimentu de seno
tença. - Vid. Praças. Dec. 1112, 31 Juneiro
1853. A reforma dada a officiaes conr/em
nndos a um ou mais annos de prisão de
pendendo do juizo do governo não dete ser
considerada como consequencia inevitavel
da condemnaçào visto o § 2. art. 9. Lei 648.
18 Al!osto 1852 e art. 2, § 2. Lei 1 Dezem
bro 1841. Av. 118, 10 Maio 1853. Av. 14
dito. (Diar. 140.) Processos de reos ausen
tes presos depois da publicação d.o Oec. 107,
9 Outubro 18.'>0 para execução da Lei 562, 2
Juluo dito, são, e como julglldos pejos juizes
de direito. Av. 16 Agosto 1853, S 2. Regu
lou-se a distribuição de combuslJvel para
cozinua nos navios da armada com presos.
e praças d~stacadas etc., condemnadas, e.
como. Av. e Tab. 213, 29 Setembro 1853.
Prisão civtll póde ser f~ita elD dias feriados
e não se suspende pela slla superveniencia.
Dec. 1285, 30 Novembro 1853, Ari. 3, S 4.
(Dim'. 332.) O escrivão deve antes de dar
vista ao promotor para libello, inlimar a
pronuncia ao réo, excepto si tambem fõr
pronunciado a prisão, quando não tenha
fiança. Av. 12 Janeiro 18M, § 2. (Diar.
16.) Mandou-se prender adulÍnistraliva
mente coJlector alcançad ,), apezar de a,lIegar
estar gravemente epfermo. Av. 4 Março
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185&. (Diar'. 95.) :Juiz municipal é com
petente para execução de spnlença contra
ex-tbesoureiro devedor fiscal e para de
precar ás autoridades policiaes ~ua prisão.
AI'. 5 Julho 185~. (Dia,.. 2&3.) Officiaes
conneLDllados a mais de duus annos de
prisão pE'lo poder judiciario da ultima ios
lancia seliio privados das palE'oles.logo que
se mandar executa" a selltt'nça, sp~uodo o
Alv. 23 Abril 1790. § 3. Av. 19 A~osto

1854. (DiU/,. 231.) Juiz da execuçãu é com
petente para redu7.Ír a satisfaçf1l1 do dAmoo
a prisão. e como. visLo art. 68. Lpi 2ô1, 31
Cod. Crim. e 269, S 5. elld. Proc, Circo 1.8
Outubro 185~. (Viur. 28 '.) ()os subordi
nados aO director do córte de II,ad ..iras no
Pará quanr/o tem lo~ar. Av. Reg. 811. 29
i'fot'emb,'o 185!.c, m't. 4. §.6 (Dil!T. 3115,)
Creditll para conducção e sustpnlo ele pre
sos. Dec, 150!.c. 23 Dp.umb,.o 185~. (Jom.
13 de 1855.) Oe ::lprendizes marinhpiros da
companhi:l do Pará. Dec. Rl'g. 15L7, 4
JUJwi,'o 1855, a,.f. 38 (Jo,.,}, h I); applic. á
da Babia pnr D/·c. 1M3, 2, Jdnei"o 1855.
(Jor'n. 41.) Dos capilães e mestres de
navios que de umas para oulr::ls pro"iocias
conduzirem pscravos sem passaporte. Dec.
1530. 10 Janeir'o 18;'")5. (Jom. 23.) Dos
alumnos da escola de applicação do exer
cito. na côrte. Dl'c. Reg. 1536. 23 Jallfir'o
1855. ad. !.c0. S 3: 41 a 43. (Jom. 35.)
Tran:-porte tios prE'sns de ju~tiça de umas
para ou tras ~rovincias deve ser. e COIDO,

feilo em navios do Estado. Av. 10 Fevereiro
1855. (Jont. 62.) Prisão \ 001 tart'fa aos
alumnos do collegio Pedro II. Dec. Reg.
15fl6. 17 Fevereiru 1855, art. 17. (Jom.
51.) Pri:são por infracções. e quaes. dn regi
mento dos cerni tt'rios pu"licas e particu
lares na côrte. Dt'c. Reg. 1557, 16 Fe,'e7'ei,'o
1855, arts. 8. 12. 68, 70, 71. (./0)'11. 62,
63.) Presns oa côrte como serão sf'pullados.
Drc. 1557, cito M·t. 26, 99. (JOI'fl. cit.) De
mandados dellas que custas cobraráó os
escrivãe,; de 1.' e 2.' inslancia no cível,
secreLa rios das relações. Dec. Reg. 1569, 3
Morço 1855. ar/s. 97, if.64. (Jorll. 6ft.)
Prisão dos tabelliiies. e escrivã61s que exigi
rem ou receberem cuslas iooe\·id:ts· ou
excessivas. Dec. 1ií69 , cito art. 183 (JOI'fl.
cit.) expl. por Av. 10 Março 1855 (J01m. 7h.)
e Av. 13 dito. (Jolm. 76.) De prisão em

caso civil decretada por juizes de paz, nãe:t
ha, e porque aj'!;~ravo de peliçiio ou inslru
mento. Dec. 15747. e Av. 1.4 MaI'co 1855.
(Jorn. 77.) Prisão ordenada coolr~ guarda
nacional não sendo cum prida, obsta a ser
chamado a serviço, e como se executará
pelo respectivo commaodaote ou autori
dades policiaes.-Vid. Av. 10 Mm'ço 1855.
(Jorr!.76.)

PRISIO EIROS officiaes da armada serão abo
nados do respectivo soldo de terra e come
dorias corrpspondentes ás suas patentes.
- Vid. A.nnada. Av. 20 .Julho tS09. om
ciaes nacillnaes que se recolhem das pri
sões inimigas ficão veocendo ~oldo. Res.
10 Outubro e 13 Novembro 1S09. (Re
per't. Cunh. tUato Prisioneiro n. ° 2) Con
yenção ~(jm o Dey de Argel feita por
lOtermedlo de S. M. Britaonica estipulou
trpj?:oa de dons aonos e o resgate de 615
Portuguezes ali detidos ha muito tempo cm
captiveiro. pelo preço de õlh:285~8~0.

Com. 6 Julbo 1810. (D. Cam. addit. 1. 0
)

Prisioneiros feilos durante as hostilidades e
osanles de30 Maio 1814 accor,jou-se serem
l'estituinos no mais breve tempo po sivel.
TC::lt. 20 NovelT.bro 1815, art. 10. (CoU.
Nab.) Trinla e seis mil réis se mandou dar
de cada prisioneiro que os navios da ar
mada fizessem aos piratas. Dec. 4 Outubro
1819. Enfermaria para prisioneiros doentes
na fortaleza de Santa Cruz na côrlp.-Vid.
Fortificações. Av. 22 OuLubro 1819. Com
ma?daotes e officiaes prisioneiros por oc
caslão da guerra da iodependencia mandou
se fossem tratad'ls com a distincção cor
respondente á sua classe, e os marinheiros
Com a humanidade que reqller o direito
das gentps.-Vid, Corso. Alv. Rp.g. 30 De
~embr'o 1822, Cap. 2. m·t. 12. Dos soldados
e officiaes de patente aprisionados quanto
se manrtou dar de gratificação aos apresa
dores. Ver'b. e Alv. ai!. Cap. 3. al't. 4. Pri
sioneiros feitos pela esquadra imperial, e
os que sahirão da Babia para Portugal, e os
que deste vinhão para o imperio mandou-se
que quanto anles embarcassem para a Eu
ropa, sob vigilancia da policia. e como.
Porto 20 Oulubro 1823, S 1. (Cott. Nab.)
Aos da esquadra imperial reclusos ,a bordo
concedeu·se liberdade e bomenagem sob
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fiança. - Vit!o Homenagem. PorL 20 Feve
reiro 1828.-Vid. Av, 2.° 22 Julho 1828.
(CoU. Nab.) Prisioneiro que se porLára com
fidelidade ti adhesão á causa do imperio foi
por 15-0 perdoado de pena de prisão por
cinco annos em que havia sido condem
nauo. Dec. 30 Abril 1828. (CoU. Nab.) Pri
sioneiros de uma e ouLra pade feitos durante
a guerra entre o Brasil e o Rio da Prata ac
cardou-se fossem postos em liberdade.
Conv. 28 Agosto 1828, m·1. 16. Sobre fuga
de duus escravos prisioneiros providencias.
Av. h.o 7 Janeiro 1830. (Cott. Nab.) Pl'Ísio
neiros 110 cooílicto sedicioso da Ilha das
Cobras. Av. 7.° 8 Outubro 1831. (CoU. cit.)
Prisioneiros nacionaes em paiz estrangeiro
tem direilo ã protecção Jos consules do im
perio, e a que esta se estenda.-Vid. Con·
mles. Dec. Reg. 1ft AbTil183ú, m·t. ÔÕ, 66.
Dec. Reg. 520, 'li lunho 1.8ll7, art. 153, ~
2. Prisioneiros nacionaes officiaes do exer
cito tem direito ás raçúes de etape. Res. 5/,2.
2'1 Maio 18;:;0, art. 7. Circo 7 Outubro 1850.
(.Diar. 8v36.) Circo 3.° 7 Janeiro 1851. In
dividuo de t['ipalação de navio prisioneiro
em defesa delia , chegando a salvamento,
considera-se para toJos os vencimentos e
interesses, e como. Cad. Com. art. 562.
Inclemnisação 011 resgale da genle da tripa
lação mandada ao mar ou terra em serviço
do navio ou carga e nessa occasião aprisio
nada ou relida é avaria ~rossa. Cad. cito m·t.
764, § 8. Prisioneiros de guerra conservão
eus direilos de antiguidade, mas só poderáó

ser promovidos ao posto immedialamente'
superior áqnelle que oceuparem quando
fôrem feitos prisioneiros. Lei 585, 6 Setcm
úro 1850, art. 10. Capellães de primeira
classe do exercito rassão para a 2.', achan
do·se prisioneiros de guerra ausentes do
exercito paI' mais de um anno. Dec. Reg.
747, 24 Dezembro 1850, art. 1, ~ 2,0.° 3.
Dec. Reg. 772, 31 Março 1851, m't. 21, 32,
~ "~ o.

PRI VAÇÃO de emprego e posto. - Vici. Empre
g·ados. Cad. Crim. G!1't. 59.

PRIVILEGIOS de milieianos.-V,id. Reg. em Alv.
20 DezembTo 1808, tit. 5. (CoU. Delg.)
Via. Milicias. Provo 9 Marco 1813, Res. 3
Abril 1813 ele. (e Provo 20 Julho 1813

apenas cito no Repcrt. Cunh. Mat.· Privi
legio n.O 9); Av. Circo 16 Julho 1813. Res.
16 Ago to 1817. Dec. 11 lVovemb7'o 1822.
etc. Alv. 18 Dezembro i822. Res. 30 Agos
to 1823 etc. Dos engenhos e lavouras de
cannas. - Vici. Assucm·. ,llv. 21 Jallei"o
1809 ele. De administl"élllures e caixas
dos dizimos. - Vicl. Dizimas, Res. 1. a

27 Julho 1809. Res. 18 Setembro 1817
ele. Dos militares. (-Vid. 27 Jalho dito;
apenas ciL no Repert. Clm/'. Mat. Privilegio
11.° 4.) Por aclimatisação de especiarias da
Iodia.-Vitl. Al'vores, Re. 27 Julho 1809
elc. Alv. 7 Julho 1810. Oe c6rte de madei
ras de construccão.-Vid. tUadei1'as. Tl'at.
1.°19 Fer;creiro 1810, w't. 6, De entrada de
embarcações de guelTa em portos.-Vid.
Embarcações de guerra estrangei7·as. TTat.
cito al·t. 8; de commcrcio e navegação.
Vicio Commel'cio.-NaveglLção. Trat. 2.° 19
Fevereiro 1810, art. 2 etc, 6 Janho 1826,
m·t. 10 etc.; de subditos estraogeiros.- Vid.
Estrangeiros. T7·at. 2.° dito al'l. 2etc. (-Vid.
mais art. 7, 26. Tmt. 17 Agosto 1827, ari.
5,26.17 Novemúl'O 1827, art. 11. 29 No
vembro 1827, aI·t. 11. De embaixadores e
mioish'os diplomaticos. - Vid. illinistros
ditos. Trat. 2.° cito art. 11 etc. Ajuste... Julho
1814 etc. Tl·at. 6 Junho 1826, al·t. 2 etc.
Dos vinhos de Portugal. li'at. 2.° cito al·t.
26. De consules e vice. - Vicl. Consules.
Tml. 2.° dito a1·t. 7, 9, etc. A~·. 11 Man~o

1826 etc. Trat. 6 Junho 1826, aI't. 6. 17
Novcmbl'O 1827, art. 6. 29 Novemb,'o 1827,
aTi. 13. 9 Abril 1828, ari. 2. 26 Outubro
1828, art. 2. 12 Dezemb1'O 1828, art. 28 etc.
19 Mctio '1836, art. 3 etc. Av. 2 Maio 1812.
Reg. 1ll Abl·il 1834, art. 16, 80. Reg. 520.
1.1 Junho 18li7, art. 32. De juizes especiaes.
- Vid. Juiz conSel'V!ld01'. Tmt. 2. ° dito, aTt.
1.0, 17 Agosto 1827, m·t. 6. Ass. 3U, 23
Julho 1811. De não serem demandados os
ausentes em servico do Estado.-Vid. Au
sentes. Alv,. 21 Ol;tubro 1811, De aposen
ladoria acLiva e passiva.-Vid. Aposentado
Tia. Dos moedeiros.-Vid. Moedeil'os. Res.
5 Abril 181.3 etc, Privilegias incorporados
em direito não podem renunciar-se, nem
POl' consentimenlo das partes. Prov, 22
Julho 1813. (C. Cm·n. addit. 2.) Do desem
bargador honorario é igual ao de e.!fectivo ;
superior ao de que trata o Cap. 4. Estal. 16
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Dezembro 175'6. A derogação dos incorpo
rados em direito não comprehende os de
desembargador; si este consentio em uma
causa se tratar em juizo alheio isso o não
prejudica para outras. Ass. 28 Fevereiro
18U. (E. Cm·n. addit. 1.0) De restituição
in integram; são por sua nalureza strictos.
-Vid. Embm·gos. Ass. 34.9,29 Mm'ç,,181lt.
Abaso. Reg. 1.0.° 19 FeveniTo 1838, art. 7.
De foro dos ecc1esiaslicos.-Vici. Ecclesias
ticos. Ass. 348, 29 111 O1'CO 1814.. Do xtincto
Banco do Brasil. - Vid: Banco. Alv. 24. Se
tembr'o 181li etc. De carros de posta.-Vid.
Carros. Dec. Obrigo 1 Outubro 1818. Dos
arrematantes da di7.Íma de cbancellaria.
Vicl. Chancella7·ia. Res. 24. Maio 1820. Confir
maçflO de doações de privilegio por onde
se expedião. - Vid. Doação. Res. 11 Julho
1820. Dos soldado da imperial guarda de
honra ignaes aos dos {lfficiaps de 1.' linha.
-Vid. GClal·da dila. Dec. 1.0 De:embl'o 1822,
§ 17. For:io abolidos lodo os que não
fossem essencial e intimamente ligados aos
cargos por utilidade publica. Consto art.
179, § 16, expl. por Podo 28 Fevereiro
1831. (CoU. Nab.) Exclusivo de invenção.
- Vid. Descober·tas. Consto A. 179 etc.
Nenhum privilegio i eoLa de ser julgado pelo
jury de seu dumicilio ou do delicLo, si
abi fÔt, achado, salvo os que tiverem jui
zes privativo. - Vid. J(I7·ados. Lei 20 Se
ternbr'o 1830, al'l. 56. Cedo Proc. art.
257. Lei 261, 3 Dezembro 1841, art.
109. Reg. 120, 31. J aueiro 1842, art.
243 244. Da bierarcbia ecclesiastica.
- Vid. Hit7·archia. Cad. Cr·im. m·t. 81. De
não pagar direitos de entrada.-Vid. Al
f'ct1ldegas. Av. 2.° 20 Junho 1831. Cartas de
privilegios de conLl'actadorc ou rendeiros
das rendas nacionaes . ubjeitas a novos di
reilos.-Vid. NOL'OS etc. Dec. Tab. 25 Ja,
nci,'o 1832 etc. E seBo.-Vid. Sello. lllstr·.
14. NOl'C1nhr'O 1.833, ar'/. 16, 17. Privilegio
algum exime du comparecimento corno tes
temunha. Cod. Pr·oc. art. 85. Accordados
pelo tratad s, convenções e ajustes ou
direito conslleLuclinaria, favor do governo,
ou Lilulo de posse zeladlõ os consules que
se observem, e como.-Vid. ConslLles. Reg.
1lJ Abr·ili83.&, a1·t. 26. Reg. 520,1.1. Junho
1847, ar·t. 221. Privilegio de fõro.- ViJ.
Fôr'o e 1·r:{e1·idos. Concessão de patentes de

l'

PRIVILEGIOS

invenção pertence á secretaria dos negocias
do imperio.-Vid. Secretw·ia. Dec.Reg. 350,
20 Abril 1844, art. 16, § 6. Privilegias não
padem as assemuléas p'rovinciaes cunceder.
-Vid. Assembléas. Av.7 Outubro 18/,6. Pri
vilegio de prE'fereocia nas bypothecas. - Vid.
Hypothecas. Dec. ú82. iA Novemb?'o 1.846,
Ad. 13, § 3; tá, 15, 17, 21. Pr-e{erencias.
De navegação. - Vid. Navegação. Relação dos
privilegios até hoje coocedidos emiou-se á
camara dos deputados. Av. 20 Junho 1848.
(Gaz. Off. 139, vol. 3.) Privilegio para esta
belecimento na côrte, de carreiras de ferro
para suspender navios. - Vid. EmlJQ?'cações
mc?·calltes. Dec. Cond. 5 AgosLo 184.8.
Para estahelecimenLo dos Caps llllminenses.
'"'7" Vid. Cops. Dec. 5 Novembro 1.8/,8 etc.
Privilegios resultantes de arrematações de
rendas publicas gozão os estrangeiros arre
matantes. Av. b.7, 26 Fevereiro 184.9. Pri
víleO'ios favoraveis ao credito, segllt'ança e
pro~peridade do estabelecimento podem. os
bancos peJir.-Vid.Bancos e seus r'espectlVos
estatutos, e mais Dec. Est. 597, 21, Março
18.&9 art. 71.. Dec. Estat. 801., 2 Julho
1851: ar't. 79. Dec. Estat. 1105, 5 Janeiro
1853, m't. 71. Dec. Es ta t. 1223, 1. Agosto
1853, ar't. 65. (Diar. Sappl. 239.) Para ap·
parelho de branquear e purificar cera de
carnallba. Dec. 6'12, 19 OlLtlLbr'o 1.849. De
machina de moer cannas. Dec. 6b.3. 1.9
OutlLbr'o 1.869. De fabricação de vasilhas
para conducção de materias fecae . Dec.
658,5 Dezembro 1849. Para e'tabelecimento
de seo-es denominadas AndoTinhas. Dec. 659,

~ ,

5 J)ezembr'o 1.849, De consttl1cção de planos
por novo modelo. - Vid. Pianos. Dec. 660,
Õ Dezembr'o 1.84.9. Parn psLabclecimento de
vebiculos deoominntlos Coupés c1wises. Dec.
665 19 Janeir'o 1850. Para estabelecimento
de dique seccofioctuaote. Ras. ?38,.15 Maio
1850. Privilegio tem o comJ))l sarJo mer
cantil nos elIeitos do fallído, e como, e para
que fim. Cod. Com. aTt. 189, 877, § 9.
Privilegio quando hajão de gozar as comp~

nhias ou sociedades anonymas, como .s~rao

estabelecidas. Cad. ciL. ar't. '295. DiVIdas
relaLivas aos navios quaes lem privilegio, e
como para pagamenLo. Cod. cito ar·t. 4.70 a
480,877, § 6. (-Vid. Dec. 737, 25 Novem
b,'o i850, art. 556, § 3; 638. Dec. 7,38,
idem art. 58, S7; 59. Obrigação de capltão

54
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com parte no navio tem privileO'io sobre que.
Cod. cito 01·t. 537,877, § 9. Privilegio tem,
e como, e em qne ocapilão para pagamento
das passagens. Cod. cito m't. 632, 877, S9.
Pl'ivil gio para ter o instrumenlo do con
tracto de dinheiro a risco como deverá ser
confeccionada etc. Cad. cil. m·t. 63li. § 8;
6ÚO, ô42, 6117, 651, 652, 657. Dec. 738,
cito m·[. 58, § 8; 59. Privilegias da eguipa
gem, e gunes não flcão prejudicados, e
quando pelo abandono do navio etc. Cod.
cil. m·t. 759. De credores no bens etc. de
fallido como se reglllão. - Vid. Cod. cito
m·t. 829, 830. 852, 853, 873. 876, 881,
8'2, 88ú, §1;88S, 903. 911.-Vid. Dec.
737, cito m·t. 616. t)'19, § 2; 621,625,626,
627, 637. Privilegias parA fazer e vender
tijolos e telhas aperfeiçoadas. Dec. 684, 20
JUlflO 1850. Para aberluras de estradas en tre
Caxias e a capila1 do Pará. Lei 586, 6 Se
temb1'0 1850, m·t. 2, § 2. Para fabricaçüo ele
pannos de gomma elaslica.-Vid. 60711ma,
Dec. 698, 12 Setembro 1850. Para estabe
lecimento de fabrica de extraccão de oleos
vegetaes.-V,id. Oleoso Dec. 703, 2úSetem
/),.0 1850. A companhia de omnibus entre
a côrte e Iguassu. - Vid. Omnibus. Dec.
720 A. e Cond. 24 Outubl'O 1850. Para fa
bricação de vasilhas que evitem escoamento
de liquidos e prepa ['ar e preservar carnes
por meio de pressão hydraulica. Dec. 730,
13 Novemb1'o 1850. Res. 6ú3, 12 Julho 1853.
Para fabrico e venda de machina de des
cascar, abanar e brunir 80 arrobas de café
em 10 hor:ls.-Vid. i~lachinas. Dec. 746,21
Dezemb1'o 1850, declaro por Dec. 986, 7
Junho 1852. Privilegios de embarcações de
guerra gozão os vapores da companhia de
paquetes elc.-Vid. Navegação. Dec. 767,
10 Mm'ço 1851. Cond. 15." Pl'ivilegio de
restituição in inlegnlrt/. por parle da fazenda
se mandou usar, e como em que caso, Av.
31 l\la1'ço 1851. (Dim·. 8668.) Privilegios
dus empregados da secretaria da guerra que
passarem para a con ladoria ~era1. Dec. Reg.
778,15 Abril 1851. arl, 80. Para fabrico e
uso de car1'0S e ~lIindasles. Dec. 788,15 Maio
1851. Av. lú Outubro 1852. (Diar. 91li3.)
P"ivilegio a carros de 4. rodas para con
duccào de café. Dec. e Cond. 790, 28 Maio
1851. Para machina de ~xtracção e fabrico
nc cJiila da casca ae côco. Dec. 795, 11
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Junho 1851. Para estabelecimento de ca
leças denominadas U1·banas. Res. 603, 21
lllnho 1851. Privilegias na companhia Mu
cnry reservados ao governo de Minas como
acciunista farão os mesmos que a estes.
Vid. Navegação. Dec. Estat. 802, 12 Julho
1851, ll7't. 7. Conh'. annex. Cond. 3.' a 7.·
8.' 13.' 16.' Parn rabrico de novos carrinhos
de 2 rodas. Dec. 811, 1.3 Agosto 1851. Para
venda de remedios de composição desco
nhecida. Privilegias foi o governo auto['isado
a conceder a companhias {Ille se organi
sassem para navegação por vapor em barcos
propl'ios, não só para transportes de pas
sa~eiros e malas, mas tambem para con
ducções de mercadorias, e como. - Vid.
iVavegação. Res. 632,18 Setemb1'0 1851.
m't. 3.-;-VicL Junta de h)'giene. Dec. Reg.
828,29 Setemb1'0 1851, Q1·t. 74 a 76. Para
fabrico de carrinhos denominados Cabrio·
lets. Dec. 838, li Oatllb1'0 1851. Privilegio
de fazer procuraçào ainda que pessoal
menle tenha o secretario e juiz de irman
dade não aprnveila para validade da que
passar irmandade qoe não tenha compro
misso. Ord. 2úli, 8 Outubro 1851. Privi
legio para conslrucçào e venda de carros
destinados a assongues ambulanles. Dec.
8.40, 11 OatILho 1851. Quaes forão atlri·

. buidos á i['mandade da misericordin da côrte
relativamente aos cemiterios publicos e ser
viços dos enterros. Dec. 8.43, 18 Outub1'O
1851. Cond. 2." Av. 256, 23 Outubro 1851.
Para fabrico de appal'elho facilitando moa
gem de canna. Dec. 860, 12 Novemb1'0 1851.
Para venda de pautas calJigrapbicas. Dec.
883, 9 Dezemb1'0 1851. Para estabelecimento
de barcas Ooctuantes para banhos do mar.
Dec. 92~, 28 Feve-rei,'o 1852. Para fabrico
de .uguras, vasos e ornamenlos de jardins,
de barro vidrado. Dec. 942, 24111a1'ço 1852.
Para conslrucção d, diques flucluantes de
suspensão. Dec. 971, 2ll Ab1·il 1852. Para
fabrico de barris inodoros, calToças e barcas
de lransporte de materias fecaes. Dec. 978,
1 1Jlaio 1852. Para calçamento de ruas.
Dec. 979, 1 Maio 1852. Para navegação a
vapor enlre a côrte e praia da Eslrella.
Vid. Navegação. Dec. Cond. 987, 12 Junho
1852 etc. Us contraclos em que se conce
dem privilegios como pagará-õ sello. Av.
1.57, 23 Junho 1852. Para construcção de
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caminho de ferro da côrte a Minas e S.
Paul0. Res. 641, 26 Junho 1852. A' com
panhia de navegação de Niclberoy.-Vid.
Navegação. Dec. Cond. 1011, 12 Julho 1852.
Para vender e applicar liquido preservativo
de polilha nos couros, e cupim, pulrefacção
e incendio nas madeiras. Res. 6.&5,31 Julho
1852. Para construcção de pontes de [erro.
- Vid. Pontes. ])ec. 1027, 2 Agosto 1852.
Para construccão de caminho de ferro do
Recife a Agua' Preta. Dec. Cond. 1030, 7
Ago,to 1852. approv. pela Res. 670, 11 Se
ternb,'o 1852. Autol'isada modificação pela
Res. 725, 3 OutubTo 1853, real. pelo Dec.
12.&5, 13 dito. (Dim'. 124..6 dito.) Para na
vegação a vapor no Amazonas.-Vid. Nave
gação. Dec. Cond. 1037, 30 Agosto 1852 etc.
approv. pela Res. 726, :3 OUtUb7'0 1853. Pri
vilegio de [ôro Das causas da fazenda.-Vid.
Off. 30 Scte711b,'O 1852. (Dim'. 6 de 1853.)
Para faclura e venda de apparelhos de fa
brico de aSSl1car de canna. Dec. 1053, 13
Outubm 1852. Para navegação a vapor entre
o Rio de Janeiro e Caravellas. - Vid. Navega
ção. Dec. Cond. 1065, 13 Novemb7'o 1852 etc.
Concedeu-se, e como, para navegação a
vapor entre a cidade do Recife alé Maceyó
ao Sul e cidade da Forlaleza ao Norte.
Dec. Cond. 1113, 31. JaneÍ7'o 1853. Para
construcção de alambiques destinados ao
fabrico de aguardente. Dec. 1124., 21 Fe
vC7'ci"o 1853. (Diar. 61.) Para uso de ma
china de preparar pedras para calçamento
de Mac-Adam. Dec. 1.128, 28 Fevereiro
1853. (Dia)'. 61.) Pal'a fabrico- e venda
de chapas de ferro applicadas aos moinhos
de despolpar café e descascar arroz. Dec.
1201, 28 Jtlll/'O 1853. Privilegio e não honra
é o direito de passar procurnção por seu
proprio punho. Ord. 160, 9 Julho 1853..
Para preparo de fumo em corda. Dec. 1206,
13 Julho 1853. (Dim'. 197.) Para melhora
mentos introduziclos nos carros timons balan
cés. Dec. 1207,13 Julho 1853, Concedeu-se,
e como, para fabricação de cal de 'marisco.
Dcc. 1208, 15 Julho 1853. Para manufactu,
rar e expol'tar borracha em eslado liquido.
Dec. 1224., 31 Agosto 1853. (Dim'. Suppl.
249.) Para conslrucção e venda de lIlachina
destinada á lavagem do ouro. Dec. 1232. 2ll
Setembro 1853. Para [abricar, vender e im
portar carros denominados Maia e applicar

o mesmo systema a oulros. Dec. 12~8, 17
Outubro 1853. (D iar. 286.) Privilegias são
de sua natureza stricti j uris e não se podem
ampliar. Av. 12 Janeiro 185á. (Dia!'. 15.)
Privilegias concedidos a ordem terceira por
prelados diocesanos e breves :lpostolicos
como deveráõ ellas fazer valer, quando of
fendiclas, peranle o poder competente. Av.
18 Janeiro 1854. (Diar. 23.) Para fabriCO
de caITos de qualquer especie com systema
novo especial de molas. Dcc. 1315, 30 Ja
neiro 1854-. (Dia,'. 39.) Declarou-se- não
comprehendida no Dec. que privilegiou a
fabrica de S. Roque na côrte, a de vidros
e crystaes de Angra dos Reis. Dec. 1474.,1.5
Novembro 1854. (Dim'. 332.) Privilegias de
não prestarem contas no juizo secular devem
ser, e como, exigidos das administrações
das casas d~ Misericordia, para serem
mantidos, procedendo, e como no caso
contrario. Av. 30 Dezembro 185á, (J orno
19 de 1.855.) Privilegio, e como, para
fabrico, importação, e introducção de fe
chos de armas de fo~o occultos concedeu,se.
Dec. 1524., 8 Janei7'O 1855. (J01'l1. 31..) E
para fabrico de massas alimenlares. Dec.
1.533, 22 JaneÍ7'o 1855, (Jom. cit.) E para
estabelecer-se na Bahia uma cale !taler ou
palent slip. Dec. 15lt7, 3 Feve1'eiro 1855.
(J07'n. 41.) Privilegio de passar procuração
não pertence ao juiz Municipal por ser ba
charel formado, sim por ser magistrado
conforme Ord, 30 Março 18á9, art. 7, § 3.
Av. 1lJ. Fevereiro 1.845. (J07'n. 76.) Em
diversos oulros ramos de industria.-Vid.
nos ,'espectivos logm'es. De diversos empre
gados. - Vid. os competentes empregos.

PROBIDADE deve ler o mandatario.-Vid. Man
dato. Cod. Com. al't. 142.-Vid. Boa-fé.

PROCEDIME 'TO legal e culpa formada é neces
saria para ser alguem expoliado de oflicio.
Res. 8 A~osto 1827. (CoU. Nab.) Procedi
mento oflicial dejustiça.-Vid. Lei 20 Se
tembro 1830, art. 2, § 11, 12. Cod. C7·im.
aTt. 229, 236, § 1. Reg. 120, 31 Janeiro
18á2, m·t. 263. Procedimento criminal terá
logar contra socio que sem consentimento
de outros applicar os fundos ou elTeifos de
sociedade em uso de conta propria ou de
terceiro, e ~Gmo. Cod. Com. al't. 333. Pro-
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cedimento criminal incorrem, e quando os
administradores de cernilerios da côrte.
Dec. Reg. ,96, 1ú Junho 1851, a1·t.11.
Vid. Dec. 1557, 17 F(wereil'o 1855, arts.
8.68. (Jom. 62,) Procedimento judiciat ou
adminisll'alivo interrompe, e quando, a
prescripção de úO aonos da divida activa da
nação. Dec. 857, '12 Novamb1'o 1851, art. U,
hem assim' os violadores de sepulluras,
tumulos ou mansoleos, e 05 coveiros, a7't.
23. Procedimento desregrado de estran
geiro~ qu:mdo deva motivar deportação.
Vicl. AI). 12 Jallei,'O 1854. (Dim'.16.) Custas
de julgar procedimenlo ex-oflicio. Dcc. Re
gim. 156\),3 Março 1855, m'ts. !l3, á6,
51. (J01'l1. 64.) --Vid. Conclueta. Acção
Accusação, -lncon·igibilidade.

PROCESSOS criminaes dos réos que gozão d~
fôro militar como serão conhecidos e decio
didos pelo conselhosupr'emo mililar.-Vid.
Conselho dito. Alv. 1 All1'il1808, § 6. Des
tinos dos feitos que pendião na relação do
Rio de Janeiro elevada a casa de supp]jcação.
-Vid. Casa aita. Dec, 1.0 29 Julho 1808
etc. Processos dos conselhos de guerra por
crimes civis em tempo de paz ou não es
tando as lropas em march::l não porlião co
meçar se1p a compelente devassa nos casos
crimes em que era determinada por lei.
Rcs. 18 Fevereil'o 1809. (Repel't. CLlnh. jJJato
Processo n. ° 6, 2.&.) - Vid. Port. 28 AbTil
1823, infm: Processo de folbas de despeza
da armada,-Vid. A1"'nada. OIT. 1.° 2.° 18
Fevereiro 1809. Proce sos de deserlores em
conselho d~ ~Ilerra. - Vid. Desel't01'es. Dec.
1.2 Junho 1809 etc. Processos militures de
crimes não capitaes devem formar-se na
conformidade das instrucções que acom
panlJárãu a C. Reg. ti Outubro 1809; e que
vem io 'ertas na Ord. do dia de lú Novem
bro 1811; mandou-se que os réos de crimes
capitaes se processassem na fórma pres
cripl<1 nas direcções publicadas na Ord. do
diu de 27 Agosto 1811, pela sobredila U
Novembru. (Per. Sz. Diec. Jll7'. Processo.)
Processo do~ homens de negocio quebrados
como se raria. - Vid. Banca 1·ota. Alv. 8
Agosto 1811. Cod. Com. art. 809 elc. infra.
Processos dos ausenles na guerra, embai
.xadéls, legações, chamamento real. - Vid.
Ausentes. Alv. 21 Outubro 1811 Expedição.
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Dec. 1.°21 Ab,·il1817. Processos dos con
selhos de guerra se trasladão, e para que, e
como. - Vid. AudilO1' de gue1'1·a. Res. 12
Agosto 1815 elc. Processo de peculalo de
réos militares cujo perdão se implorára
mandou-secontiouarejnlgar. Av. 28 Agosto
1815. Proct'ssos peranle n commissão mixtll.
hrasileira e ingleza,-Vid. Commissão. Re~.

n. O 3, 28 Julho <1817, m't. 2,3. Proce sos dãs
milicias. - Vid. M ilicia.l. Res. 26 Agosto
1817. nes. 27 4gosto 1825 (apenas cil. no
Repcrt. ClInh. Mat. Processo 0.0 5.) Pro
cesso dos conselhos de gm'rra se remette
rilõ, e como ao supremo militar para pro
ceder-se, e como.-hd. Conselho dito. Res.
La 6 Agosto 1819. De conselbo de guerra
perdido.-Vid, Consclh? de gu~nLl. P,'~v .. 22
Ab,'il18'20. Conlra capllães mores e officlaes
de ordenanças. - Vid. Ordenanças. Provo 28
Marco 1821. Processos que corrião nos
juiz~s privalivos de casas (lobres.-Vid. Ca
sas. Lei 17 Maio 1821 ele. Sobre o melhodo
de simplificar os de con elhos de guerra de
desertores. - VicL Desel'lores. Res. 25 Julho
1821 etc. Processo das devassas fui abolido.
_ Vid. Devassa. Lei 12 NOllembl'o 1821, art.
1 etc. Res. 11 Setembro 1826. Nullidades de
processu crime em que houvesse. passado
em julo-ado accordão de despronuncia apenas
dava ~o accusador o recurso per viam actio
nis, e não pel' viam exceptionis; irregula
ridades de processo a respeito de um réo
não podem infloir nos procedimentos judi
ciaes de outro, porque cada um delles póde
seguir separadamente seu livramento.
Vid. Provo 22 Outubro 1822. (CoU. Nab.)
Confirmou-se a Hes. 18 Fevéreiro 1809, de
terminaedo-se mais que no casO de deserção
deve declarar-se si o fardamento levado
pelo réo estó vencido ou por vencer, e por
ql1e; que o commandanle da companhia
deve declarar a data da sua qualificação e
da deserção; que ao conselho de gnerra se
junle o de disciplina como corpo de delicio;
q'ue esles cOl)selhos nunca declarem as pe
nas; que se indaguem sempre as qualidades
aggravan les; recomm nelando-se a leitura
da Ol,d. 9 Abril 1805. - Vid. Desel'tores.
Port. Circo 28 Abril 1823. Individuos que re
quererem accusar ou defender-se do mesmo
crime em processos separàdos devião ser
admillidos vista O. liv. 1, til. 79, § 31. Liv.
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5 til. 1.2!J, § H. Porto 1.·2 Junho 1823.
(CoU. Nab.) - Vid. Cod. Proc. art. 276.
Reg. 120, 31 Janei,'o 1842, ort. 357. Pro
cessos, e quaes depois de sentenciados pelo
supremo conselho de justiça admiLlem em
bargos.-Vid. Embm'gos.-Conselho dito e
de guerm. Res. 26 Julho 1623. Processos de
pre as marítimas. - Vid. Annada. P,·OV. 17
Feverei1'o 1824.-Conselho supremo. Dec. 21
dito. Dec. !l Outub,'o 1827. Providencias para
se não demorarem processos de presos.
Vid. Prisão. Porlo 1.' 8 Ma rço 182ú. (CoU.
N ab.) Porto 3.oh Dezembro 1824. (CoU. cit.)
- Vid. At,. 1.° 20 llInho 1831, infra. Nas
causas crimes os actus do processo depois
da prununcia delerminou-se fossem publi
cos.-Vid. Consto 01,t.159, Autos. Dec, 17
Abril 182ft. (CoU. O. P1-,) Porl. 30 Agosto
1624. (CoU. Nab.) Proces O algum come
cará sem conciliacão. - Vid. Conciliacão.
Consto ort. 161 etc. Dec. 17 Novembl'o 18211.
Processos findos nenhuma autoridade po
derá fazer reviver. Consto m't, 179, § 12.
De conselho de guerra é verbal e summaris
simo; deve findar dentro de 24 horas ou
quando muilo em oilo dias si fór pos ivel. 1
Julho 1825. (Repel't. Cunho 111ato Processo.)
Processo conLra ex-presidenle de província.
- Vid. Pl·esidentes. Pori. 30 Junho 1827.
Processo conlra ministro ou conselheiro de
estado será publica, salvo em que cir
cumstanciao• Lti 15 OLttub,'O 1827, m't. 19.
Processos julgados conforme a Provo 23 No
vembro 1825, e quaes declarúrão-se nullos.
-Vid. Conselho clegue1'l'a. Res. 15 Novemb,'o
1827. Processo contra deportados por or
dem do g-ovet'no e ciLados por edictos,-Vid.
Av. 3.° 9 Junho 1828. (Coll. Nab.) Av. 13
Julho 1829. (CoU. cit.) Porto 1.' 2!l dito.
(Cult. cit.) \v. 1: 2 Outubro 1829. (CoU.
cit.) Soltura de preso que havia findado
senlença ordenou-se, declarando-se não
dever ser obslada pela não exisleocia do res
pectivo processo na côrte. ,\v. 3. 0 30Junho
1828. (CoU. N ab.) Distribuição de proces
sos no supremo tribunal de justiça. Lei 18
SetembTo 1828, al"t. 4. § 2,11,12 a 15, 17,
(-Vid. Dec. 1546, 3 FeveTei1'o 1855 infra),
19, 20, 21, 23, 25 a29, 31, 32, 38, 41.
Prescrevêrão-se formalidades .que se deve
rião observar nos processos criminaes por
mai summarios que fossem. Lei 23 Setem-
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b1-o 1828. Reg-ulou-se fórma DOS processos
dos réos pronunciados que se escondessem
ou ausentassem. Lei 22 Setembro 1829. Re
movêrão-se, e como Jjfficuldades que oc
corrião na pra tica dos processos do. presos.
Av. 10 Março 1830. (CoU. Nab.) Processo
executivo para cobrança de decima urbana.
- Vid. Decima. Lei 27 Agosto 1830. m·t. 11.
Processos de abuso de im prensa erão empre
decididos pelojur)', e como.-Vid. Jurados.
Lei 20 Setembro 1830, al't. 39. Pt'ocesso
verbal preparatorio qne tinba logar nos
delictos de abuso de imprensa.-ViJ. Im~

p1'ensa. Lei 20 SetembTo cito art. 53. Av. 16
Janeiro 1851; como se renov31ão seus pro
cessos.- ido Jumdos. Lei 20 Setembl'o cito
al't. 72. Processos dfls junLas da justiça:
regulou-se seu expedienLe. - Vid. Junta
dita. Res. 9 No!)cmbl'o 1830. Dec. '12 Agosto
1833 ~c. Cerfidão da execução da pena
de morte jnnta-se ao respeclivo processo.
Cad. C,·im. a1't. 41. Infringir as leis que
regulão a ordem do processo dando causa
a que seja reformado e crime, e como
punivel. Cod. cit. al't. 16~. Relação mensal
dos processos crimes pendentes na cÔrte
ordenou-se na conformidade da Part. 4
Dezembro 1824 e não como ol'denára o
Av. 30 Junho 1828. Av, 1. 0 20 Junho
1831. (CDU. Nab.) Para obviar-se orga
nisação de processos crimes defeituosos.
s~narem-se nullidades, e accelerarem-se os
processos, providencias e prompta admi
nistração da ju tiça, Circo 9 Julho 1831.
Processos de justifIcações que se fazião no
conselho de fazenda. - id. lLtStificação. Lei
h Outubro 1831, art. 90 ele. Processo dos
crimes publicas, particulal'es e policiaes.
Vid. Crimes. Lei 26 Oatubro 1831 elc. A
defesa dos reos militares n[1O e admittida
por escripto. Av. 8 Fevereiro 1832. (Repert.
Canh. ~1 ato Processo n. ° 2.) Sobre o processo
incumbe aos juize- de direito instruir aos
jurados. Cod. P,-0C. al·t. 46. § 3. Processo
criminal: sua fórma Cod. P,·OC. P.· 2,3 Lei
261, 3 Dezembro 1841 e arl. 96. Reg. 120.
31 Janei7'o 1Sá2. Processo crime em geral.
Cad. cito P.· 2. a tit. 2. Lei 261, cito Cap. 6.
7. Reg. 120, cito Processo feito perante juiz
que foi julgado suspeito e nullo. Cad. cito
O1·t. 71. Processo criminal summario. Cod.
cito P.· 2.· tit. 3. Lei 261, cit. Cap. 8. Reg.



( 270 )

PROCESSOS

120, cito Processo criminal ordinario. Cad.
€it. P.· 2. a tit. 4. Lei 261, cito Cap. 9. Reg.
120, cito Nas suas ratificações perante o
jury como se proceda. Cod. cito m·t. 245
a 2h8. Dosdespachos do juiz de direito sobre
organisação do processo ha recurso, e qual.
Coei. cil. m·t. 285. Lei 261, cito m't, 71. Reg.
120, cit. al't. 438, S10. Processo não é nuHo
por falta de distribuição. Disp, PTOV. m't. 26.
Processos crimes e civeis como se distri
huem nas relacões. - Vid. Distribuicões.
Reg. 3 Janeiro Ül33, m't. 71 etc. De respon
sabilid(lde nas relações tem embargos.
Vid. Emhal·go. Reg. cito a1"t. 81. Para Eeu
jul~amento nas relações sorteião-se, e como
os juizes, Reg. cit, m't. 82, 83. Habilitações
de partes em processos perante as relações
como se faráõ.-Vid. AppeLLação. Reg. cito
al'l. 84,85. Vestorias ou diligencias em taes
processos como se faráõ. - Vicl. Diligencias.
Reg. cito m't. 86, Duvidas que nas relações
occorrerem a respeito do processo dos feitos
eseu jul~amento serão decidida conforme a
Lei 18 Setembro 1828. Reg. cito art. 89.
Processos de revista. do conselho supremo
mililar.-Vid. Conselho dito. Res. 12 Agosto
1833. Para julgamento de processos pen
den tes accumulados nas relacões derão- se
providencias. Dec. 22 Agost~ 1833. Nul
lidade de processo nãu importa absolvição
do réo. - Vid. Haheús corpus. Av. 3 Ou
tubro 1833 etc. Nos processos crimes mi
litares que tenhão de subir ao poder mo
derador mandou-se observar as seguintes
formalidades: proferid(l a sentença em ul
tima instancia no tribunal do supremo con
selho de justiça e remeUido o processo ao
commandante de armas da côrte para lhe
pôr o cump1"a-se, desta mesma repartição se
enviaráõ ao relator do dito tribunal que por
seu despacho fará deHes remessa ao escrivão
do contencioso para intimar a senLença ao
réo, lavrando disso o respeclivo terIDO, e
ficando os au tos no seu cartorio, afim de que
findos os 10 dias da lei, os faca conclusos
ao relator com certidão de nã~ ter havido
interposição de revista;_ o relator, sendo a
sentença de pena de morte, mandará nova
mente intimar ao réo para que no prazo de
oi to dias, querendo, apresente a sua petição
de graça, cumprindo tudo {) mais que se
acha disposto no art. ~ Lei 11 Setembro
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1826; no caso porém de que o réo queira
interpôr revisla, nos term.os dos dez dias da
intimação da sentença, o escrivão indepen
dente de despacho, lavrará o termo de ma
nifestação, segnindo-se depois os mais ter
mos ulteriores. P1'Ov. 22 F evereÍl'o :1.834.
(Repe1't. Cunho Mat. Processo n.O 10.) Irre
gularidades do processo criminal quando, e
como podem sana r-se á yista dos ad. !J6,
144, 157, 1.72, 2h2 a 249. Cod. Proc. Av.
2 Julho 183.&, § 1.-Vid. Nullidades. Lei
261, 3 Dezemb,'O 1.8á1, O1't. 25, § 3 etc.
Processo criminal anligo da Ord. liv. il.'
subsiste a respeito daquelles actos que não
forão regulados pelo Cod. Proc. Av. 22
Julho 1835. Quando o conselho supremo
de justiça mandar refurmar o processo ou
parle delle, por haver faltado alguma solem
nidade contra ou a favor cio réo, reverte o
mesmo processo ao conselho inferior: e
tratando-se de faltas commetlidas da parte
ào chefe cio corpo ou de outra autoridade
que fez convocar o conselho, deve o presi
dente ofliciar a essa autoridade para que lhe
subminislre os dados necessarios para pro
seguir no lega,l andamento do processo; mas
quando as irregularidades não tenhão pro
cedido ela pessoa que manduu fazer o con
selho, e só dos membros deste, é o mesmo
conselho quem ha de praticar todas as dili
gencias que fôrem necessarias ao desem
penho do bom julgameuto. Res, 26 Novem
bro 1836. (Repe'"t. Cunho Mat. Processo n.·
28.) Sobre fórma do processo não podem á
vista da Lei 12 Agosto 183.&, art. :1.2 e Instr.
9 Dezembro 1835, legislar as asscmbléas
provinciaes.-Vid. Asscmbléas. Av. 12 De
zemLro 1836. Processos.-Vid. 14 Fevereiro
1837 (apenas cito Repert. Clmlt. 1I1at. Suppl.
P1"OCesso. Processo criminal julga-se extincto
com o fallecimento do réo pronnnciado,
conforme o 3rt. 179, S 20 Const. A.v. 15
Fevereiro 1.837 j § 4. Processo criminal de
abuso de expressão pela imprensa etc. para
uniformisar-se derão-se instruccões. Dec.
18 Mm"ço revogo por Dec. 2~ Sete~bro 1837.
Processo nos feitos da f(lzenda puhlica.
Vid_ Juiz dos (eitos. Lei 2lt2, 29 Novembro
1.8.&1, m-i. 1 a 3,.6, 12 a 15. Ord. 6.° 12 Ja
neiro 1842. Processos quaes serão, e como
subjeitos ás oG'r.reiçõcs dos jui1Jes de direito.
- Vit:1.. J uize-s de dir~ito. Lei 261, 3 Dezem-
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b"o 1841, att. 26 etc, Dec. Ref{, 83lt, 2 Ou
tub,'o 1851. m't. 5,11,12,17,20,21, 23,
2lt, 26, S ~; 27 a 30, 31, S 1 a 5;
32, S 1, 2, 5, 7, 8; 3,& etc. 48, 54, 57.
Dos recursos crimes. - Vid. Lei 261, cito
art. 71.. Reg. 120. cito m't. 438 etc. Pro
cesso administrativo puro e contencioso
no conselho de estado.-Vid, Conselho dito,
Reg. 124, 5 Fevereiro 18.&2, nas outras di·'
versas reparlições.-Vid. as competentes de
7Iominações. Devem os juizes, e quaes fazer
observar as ordenações, leis e regulamentos
relativos it assignaçiio e lançamento de ter
mos fixa dos para os actos do processo, e
ás penas pelas acções ou omissões con
tral'ias aos regimentos e regras legaes do
proce 50. Dec. Reg. 1113, 15 Mm'ço 18lt2,
aTt. 11. Processo de berancas de defuntos
e ausenles e vagos.- Vid. Bens de defuntos
etc. Dec. Reg. 160, 9 Maio 1842, m·t. 8 etc.
Av. 54,10 Junho 18lt6, e mais. Av. 2~ Ja
neiro 1850, (Dim'. 8313.) Processos quaes
pertencem aos escrivães do jury, dos sub
delegados o juizes de paz. - Vid. Escrivães.
Av. 32,21 Junho 1843, e mais. Av. 3 Se
tembro 1850. Seu conhecimento não deve
em regra ser subtl'ahido ao juiz não decla
rado nem julgado suspeito etc. Av. 30 Se
tembro 18,&3. (J orno 280.) Processo crimi
nal com pronuncia não admitte o réo a
provar com teslemunhas OQ documentos sua
innocencia antes da sustentação, e porque.
-Vid. Documentos.Av.t3 Maio 1845. Pro
7Ilt71cia. Av. 17 Dezembro 1850 etc. Pro
videncias sobre fraude de extracção de sen
tenças, cartas e ordens dos processos com
rostos JifIerentes para transito na chan
cellaria. Porto 31 Março 18,&6. (Jom. 92.)
Fórma do processo administrativo nas ca
pitanias dos portos. - Vid. Portos. Dec. Reg.
447, 19 Março 1846, art. 1.16 a 127. Pro
cessos civeis e crimes contra membro de
junta de qualificação de votantes, e mes~ pa
rochiaes, e eleitores.-Vid.Eleições. Le13tl7,
19 Agosto 1846, art. 28, lt5, 64. Processo
para decisão dos recursos dos c~n~elhos
municipaes nas relações. Verbo e LeI Clt. art.
38. Contra quem ofIender phisicamente
qualquer dos mesarios ou vota~tes: ! erb.
e Lei cito m't. h7, S1. Processo judlc131 ex,
officio ou a requerimento de parle po~ de
feito, vicio ou irregularidade em malefla de
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eleicões. Ve,·b. e Lei cito art. 111. Processo
de ~leição se faz só pela presente. J7erb. e
Lei cito al't. 129. Nos processos de empre
gados do thesouro como sedirigiritõ ÇJ juizes
criminaes a respeito de diligencias Das re
partições pubJicas.-Vid, Empregados. Av.
i Fevereiro 18h7 etc,; a qu'::!m incumbe a
formação dos processos para julgamento de
navios apres3dos por se empregarem no
trafico de Africaoos.-' id. A(ÚCGll os. Av.
88. 29 Maio 181.7 e Dec. 708> 14 Outubro
1850 illfra. Processos crimes e policiaes
não podem ser retardados por faHa de
se1l0 altcnto o art. ,&70, Re:!. 120 e art.
15, S 2. Lei 21 Outubro 18.&'3, A\'. 3 No
vembro 1847. (Gaz. OfT. 156, vol. 2.) Av.
51, 27 Fevereiro 181.9. Processos de appre
hensão de generos de importação quando se
remetlem ao juiz municipal ou promotor
publico.-Vicl. Alfandegas. Av. 3 Agosto
18á8. Documentos originaes annexos a pro
cesso de habilitação no juizo dos feitos
entregão-se, e quando, e como. Av. 158,
9 Dezembro 1848. Documentos oriKinaes
annexos a processos declarados nullos eo"
tregão·se, e como. Av. 61, 6 Março 1849.
Av. 85, 2 Abril 18.&9. Processo de desertores

-fuúleiros oavaes. - Vid. FuzileÍ1'os. Pl'OV. 23
Outub1'o j 849. Processo contra cooductor
ou commissario como depositario, quando
ha logar. Cad. Com. al·t. 114. Processo
conlra o vendedor mercantil. Cad. cito m·t.
215. Cnstas judiciaes do p,rocesso de exe
cução e arrematação de embarcações pre
ferem os credores privilegiados. Cad. cito
art. 478. Processos em que ca os pôde o
capitão de navio formar para imposição de
pena. Cad. cito art. 498, 5lt5, S4. Processos
testemunhaveis a bordo para prova de sinis
tros, avarias e perdasseráõ, e como ratifica..
dos. Cad. cito m't. 505, 5á5, § 7. Processo de
quebra, concordatas, liquidação. dividen
dos e moratorias.-Vid. Cad. cito art, 809,
818 a 820, 822 (l 825, 8&2, 843, 860, 871,
903. Dec. 738, 25 Novemb,'o 1850, a1't. 35,
S3; 50, SS; 52, 99,102 a 187. Fórma do
proce so commercial. Cad. cito til. uno arte
19. (Dec. 737, 25 Novc11lb"o 1850, Q1't. 20~

S1..2,3. Av. 138,29 M.aio 1852» 22, 27.
f)ec. 737, 25 Novemb,'o 1850, P. c 1.' Pro
cesso de infracção de postul'as foi o governo
autorisado a applicar pllra punir os infrac-
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tores dos regulamentos dos l:emiterios pu
blicas na côrte.-Vid. Res. 583, 5 Setemb,'o
1850, art. 7. Dec. Reg. 796, 14 Junho 1851.
Dec. i557, 17 Feverei7'o 1855. (Jm·n. 62.)
Processos em que fôr parte a fazenda publica
são, e como averbados, para pa~amento

do seIlo. Ord. 110, 12 Selembro 1850. Sus
peição de juiz em procesSll de formação de
culpa me mo em caso de recurso.-Vid.
JIliz municipal. Av. 14 Setembro 1850, § 2.
(-Vid. Juiz de paz. Cad. PI'OC. al·t. 66 etc.)
Processo contra omcial do exercito instau
rando-se no fôro militar ou civil commu
nica-se á secretaria de estado. Av, Cil·c. 26
Setembro 1850. (Diar. 8528.) Processo dos
crimes da compelencia exclusiva dos juizes
municipaes e de direito conCorme a Lei 562.
2 Julho 1850. - Vid. Dec. 707, 9 Oatub7-o
1850. Processo de contrabando deACricanos
conforme fi Lei 581, 4 Setembro 1850.
Vid. Dec. 708, 14 Outubro 1850. Só tem
lagar processo administrativo para o cum
primento das disposições fiscaes na impo
sição da pena nos casos dos art. 155, 156.
Reg. 22 Junho 1836. Ord. 201, 1.4 Novem·
bro 1850. Ordem do juizo nos feitos com
merciaes Dec. 737, cito P.c1. a tit. 2. Processo
das accões summarias commerciaes. Dec.
737, cit·. P. c 1. a til. 3,6. Das acções especiaes
assignação de dez dias, dep osi to, penhor,
soldadas, se.guros. Dec. 737, cito tit. 4, 6,
Das acções executivas. nec. 737, cito tit. 5,
6. Processos preparatorios, prevenlivos e
incidentes commerciacs como embnrgo ou
arresto. detenção pessoal, exhibição, vendas
judiciaes protestos formados a bordo, de
letras, protesto em geral. depositas, habi
litaçõe~. incidente, embargo pendente a
lide. Dec. 737, cil. tit. 7. Embargos de nulo
lidade do processo pelo executado. Dec.
737, cito aJ·t. 577, § 1; 57V, § 1; 580. 582,
586 a 588. Processo dos em bargos ue 3. 0

Dtc. 737. cito art. 5gô etc. Das preferencias.
Dec. 737, cil. ad. G05 ele. Proce'so dos re
cursos, embargos, appe1Jações. revista, ag
gravoso Dec. 737, cito P. c 3.' til. 1.. Pro
cessos commel'ciaes quaes são, e eomo
lnollos. Dec. 737, al·t. 672 a 679, 680. Das
nullidadesdos contractos commerciaes. Dec.
737, cito al·t. 682 ele. Escrivão que de
morar vista ou conclusão de aulas como
será punido. Dec. í 37, c'Ít. a7't. 699. E o
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tabellião que fizer acto ou diligencia contra
as formulas do regulamento. nec. 737, cito
m·t. 700. Processo commercial em que a
parte não nomear outro advogado seguirá,
e como á revelia. Dec. 737. cito al·t. 710.
F6rma do processo no\'o regula as causas
intentadas depois do Cad. Com., provenien·
les de litulos ou contractos anteriores.
nec. 737, cito art. 742. Proce so civil é subo
sidiario do commercial nos casos omissos.
Dec.737 cito aJ·t. 743. Estati tica dos pro
cessos commerciaes instaurados organisa
ráõ, e como os tribunaes de commercio.
Dec. 738, 25 NOllemb7'o 1850, art. 19, § 4.
Breve e ummal'issimo deve ser o processo
dos ditos tribun~es nas suspensões e de
missão dos ccrreLores e na impo ição de
mulLas. Dec. 738. cit. m't. 29. Dec. Reg.
806, 26 Julho 1851, (!l·t. 16 etc. Dec. 807,
808. 27, 28 dito. Autuação dos processos
da secção de fazenda do conselho de estado.
- Vid. Av. Reg. 254. 21 Dezembro 1850.
(!l·t. 15. Declarárão·se os emolumentos do
auditor geral de marinha nos processos de
contrabaudo de Africano ; e qual o pro
cesso a seguir na execuçüo das sentenças de
presa. Av. 9 Janeiro 1851. ,Proce sos man
dados por um presidente instaurar contra
membros de camara municipal ordenou o
~overno não fossem. e porqne insti tuidos.
Av. 25. 0 17 Janeiro 185L. Ao ado ltltl, 445.
Reg. 120. 27 Reg. 3 Janeiro 1833, e 167.
Cad. Proc. declaração, sobre remessa de
processo ori~inal licando traslado nos re
cursos ex-ameio. Av. 25 Janeiro 1851. Em
processo separado se proccssaráõ embargos
de 3. o e artigns de preferencia nas causas
execntivas da fazenda, ·em que caso. - Vid.
Insl7'. 31 Janeiro 1851, art. 30; instrucções
sobre os proces os fiscaes darão, e como os
procuradores do juizo dos feitos aos solici
tadores respectivos, m·t. 35. Processo. sus
pen.ão etc. póde applicar·se aos emprega
dos civis em rellartições militares para com
peUi.los aos seus deveres. Av. 18 Fevereiro
1851. (Diar. 8638.) Fazenda nacional assim
como -nas demandas em que fôr vencida
paga cu tas, deve exigi las das partes quando
vencedora. e porque. Circ. 2li Março 1851.
Av. 170. 28 Maio 1851. Transferia-se para
o juiz municipal da 1. a vara na côrte pre
paro de processos para o j ury e execução
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rias sentenças. - Vid. Juiz dito. Det:. 775,
12 Ab,·il 1851. Processo ex-omcio e' con
lencioso de qualquer natureza para effec
lil'a cobranca da divida activa da nacão'
como vence~áõ nelles os officiaes do j~iz~
dos feitos e os juizes. escrivães e procu
rador a salarios, assignados e braçagens.
-Vid. O,·d. 143,28 Ab,'tl1 51. art. i etc.
a cujo art. 28 ~e deu intelligencia por Ord.
27 Janeiro 1855, (Jom. á3.) Não podem
ler caracter de reservadas as in[ormacões
que os commandantes derem revela'odo
crimes, e de que por isso se devem mi
Dislrar copias para bom ,lOdamenlo dos
proce sos. Av. 20 Maio 1851. (Dim·.8713.)
Determinou-se quaes as peças dos pro
ce~sos crimes que. além das exigidas pela
LeI 1.1 Selembro 1826. Av. 2 Junho 1835 e
Dec. 9 Março 1837, são obrigados os juizes
de direito a fazer subir á presença do poder
moderador. Dec. 80/" 12 JlLlIw 1851. Pro
cessos a individuos nào domiciliarias na
capital da provinci.a ou que ~hi não tenhão
delinquido, não póde o chefe de policia
formar; anDullar processos não podem os
juizes de direito quando lhes fôrem enviados
para apresenta-los ao jury, mas só mandar
fazer diligencias, e quaes. Av. 20 Agosto
1851. Processo e penas para jul~amento

de alguns crimes militares decretados pela
Lei 631, 18 St~lemhro 1851. Dec. Reg. 830,
30 Sctemb,'o 1851. Processo do embargo ou
Fenhora em mercadorias existenles nas es
tações fi caes e a bordo de navios. Dec.
8/'1, 13 Outllb,'o 1851. Para imposição de
penas admitlidas conlra agenle; de leilão
pelos tribunaes de commercio. Dac. Reg.
858, 10 Novembro 1851, m·t, 17. Processo
para imposição de multa dos art. 89. 90.
Cod. Com. Dec. 862, 15 Novembro 1851.
Processos de uabililações para meio soldo
são quando, e como, e para que fim remeui
dos ao lhesouro.-Vid. Alaiosoldo. Dec.870,
22 Novembro 1851, art. 1 ele. De averiguações
po)iciae e~-officio, de que não resulle acção
ou processo criminal, não pa:rão custas
as camaras. Av. 97, 5 Abril 1852. Qual se
deve seguir a respeilo de mercadorias sub
jeilas a direitos de· alfandega vindas. em
navios de gnerra, conforme o alt. 284 Reg.
22 Junho. Ord. 1.42, 8 Junho 1852. Fixou
se in~elJigenciados art. 290,21)1. Reg. 1.20,

IV

PROCESSOS

sobre inquirição de novas testemunhas em
procesl'os crimes. Av. 168, 1 J ulbo 1852.
Processo criminal além do civil so[reráó,
e quando os praticos da barra e hahia de
S. Marcos no Maranhão para applicaçi10 da
exclusão do serviço. Av. Reg. 221, 22 Se
tembro 1852, art. 8. § 5. Processos de ha
bilitacão, conrorme a Ord. 23 Abril 1849,
não le'm appeliação ex-oflicio para a r iflção.
Av. 27 Setembro 1852. (Dim·. 9116.) Pro
cesso se deverá fazer ao recruta apurado,
antes de se Ibe abrir assenlamenlo de praça,
quando desertar. Prol'. 5 Outubro 1852.
(Dim·. 9141.)-Vid. DesC1'tor. Av. 10 Ou
tubro 1836. Rclaçnes serne·traes dos pro
cessos executivos remeltidos por procurario.l·
fiscal á directoria do contencio o do Ihe
souro como serão organisadas. - Vid. OfT.
7 Dezembro 1852. (Dia,'. 6 de 1853_) Como se
adiantat'áõ quantias para preparo de pro
cessos em que a fa7.eoda publica seja interes
sada, aos secretarias das relações. Av. 272,
17 Dezembro 1852. Praces os de respon
sabilidade dos empregados de justiça por
que modo devem começar. Av. 27.4, 20
Dezembro 1852. Sobre pagamento do sello
dos processos em que fôr p<lrle a fitzenda
nacional. Av. iO. o 15 Janeiro 1853. Av.
181, 8 Agoslo 1853. Processos execntivos e
oulros para cobrança de salnrios de Afri
canos a que jurisdicção ficarão pertencendo.
Av. 24 Janeiro 1853. (Dim'. 3!c.) Circo 7
Março 1853. (Dim·. 76.) Declarou-se que o
arl. 1 Lei 558 e 4. o Reg. 693 de 1850 auto
risão sorteio de jurados supplentes, quando
instaUado o jury se não poderem julgar
processos em virtude de recusação do' ju
rados presenles. Av. 31 Janeiro 53. (Dia/·.
255.) Determinou-se que na contadoria
geral de guerra se não demore por mais de
tres dias o proce"so dos conhecimentos de
generos fornecido' ás repnrliçpes subordi
nadas ao ministerio da guerra. Av. 115, &
Molio 1853. Mandou-se q ue lodos os pro
cessos de dividas de exercicios anteriores a
60-51 fossem remeltidos directamente ao
thesouro. e porque. Dec. 1177, 17 Maio
1853. Pratica de se confiarem aos advo
gados dos réos os pl'ocessos de conselhos
de guerra mandou-se conlinuar. Av. 20
Maio 1853. (Dim" 151.) Ao processo cri
minal competente fica subjeito o reexpor-
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lador dos objectos comprehendidos no art.
7, § 2. Reg. 633, não provando e1Tectiva des
cllr~a róra do imperio. Ord.1li6, 21 Junbo
1853, § 2. Processos crÍminaes, e qnaes
podem os commandantes de armas, fortale
zas • forças destacadas, e de corpos ordenar
contra seus subordinados Av. 155, 5 Julbo
1853. Processos da companhia de estrada
de ferro do Recife de Pernambuco até o
rio de S. Francisco, como serão intenlados.
Dec. Reg. 12/'6, 13 Outubro 1.853, arfo 25.
Processos crimes não podem os juizes
de direito em correicão instaurar, salvo
sendo de responsabilidade. Av. 17 Novem
bro 1853. (Diar. 321.) Traslado de lodo o
processo deve inslruir a pelição de ~raça dos
)'eos condemnados á morte. Dec. 1293, 16
Dp.zcmbro 1853. - Vid. Dec. 1á58 (Diar.
351) in{m. Processos de lotações de offi":
cios de jusliça e beneficios ecclesiaslicos
mandou-se fossem enviétdos ao thesouro, e
para que fim. Circo 29 Dezembro 1853.
(Diar. 9 de 1854.) Processos que correm no
juizo de paz são isentos de sello. Av. 11 Ja
neiro 185.&. (Diar. 21.) Informações lri
mensaes devel'áõ os col1ectores dos muni
cípios enviar, e como dus processos que
molivarem precalorias.- Vid. Av. 25 Ja
7lei1'O 1854, S 3, 4, 5. (Diar. 32.) Formu
lario do processo de julgado pelo jury man
eJou- se confeccionar. 2 Av. 28Janeiro 185.&.
(Diar. 43.) Annullação do processo de res
ponsabilidade não resolve a suspensão de
cretada pelo governo, salvo quando houver
por terminado o nel'(ocio e se nâo instaura
novo processo. Av. 28 Janeiro 185 .&. (Diar.
62.) Processos contra infractores da lei das
terras si as juizes municipaes lem ou não
feito, investigaráõ os de direito em correição.
Dec. 1318, 30 Janeiro 1854, arfo 90. (Diar.
65.) Processo de fiança a responsaveis á
fazenda del'e ter a prova do dominio de bens
de raiz livres e desemuar<lçadus. Av. 27
Março 18ó.&. (Diar. Ui.) Aos tribunaes de
commercio compete o julgamento em 2.'
instancia de causas commerciaes, até que
alçuda, e cO,mo. Lei 799. 16 SlilemlJro 185.&.
(Diar. 266.) Regulou-se o modo porque
devem ser presenLes ao poder model'ador as
peli<;ões de graça e os relaLorios dos juizes de
direito nQs casos de pena capital etc.-Vid.
.Dec. 1458, 14 Outub,'o 1854. (Diar. 291.)

PROCESSOS

expl. por Av. 22 Janeiro 1855. (Jorn. 25.)
Deu-se esclarecimento ao art. 58 {\.l'g. 834.
2 Outubro 1851 a respeito dos livros de
irroandaoes que são bilse do processo de
contas que os juizes de dirpito devem rever,
e como. Av. 30 Dezembro 185.&. (Jorn. 19
de 1855.) Processos relalivos a iduneidade
dos fiadores, remellidos as thesllurarias,
não se inscrevem, mas archivão-se con
forme a Circo 23 Novembro 1853. Av. 9
Janeiro 185.&. (Jorn. 2!J.) Processos de
liquidação de dividas de exerci cios findos
remetleráõ, e como, as thesourarias ao
tbesouro conforme o § 3 Instr. 6 Agosto
1847, exceptuadas as cnmprehendidas no
Dec. 1177, 1 i Maio 18;'3. Ord. 12 Janeiro
1855. (Jorn. 27,) Entrada e mais termos etc.
dos processos, como constara em iivro de
porta na secretaria da rplação da côrte.
Ports. do presidente em declaro 26 Janeiro
1855. (Jorno 30,) Fez-se extensiva aos pro~

cessos julgados em gráo de revisla nas rela
ções e disposições dos arls. 204 elc. Reg.
399, 21 Dezembro 1844 t sobre processos
de réos pobres nos correids. Dec. 15.&6, 3
FtVel,eiro 1855. (Jorn • .&9.) Como poderá
o promotor publico responder nos p:oces
sos cl'imes, que antes de pronunCIa lhe
fôrem com vista. Av. 15 Fevereiro 1855.
(Jorn. 49) Custas nos diversos ac~os dos
processos judiciarios fixarão-se. - VId. Dec.
Regim. 1569, 3 Março 1.856 e arfo 61, 75
(Jorn. 6.&.) explicado por Av. 1.0 dito. (Jorn.
7.&.) 2 Av. 13 dito. (JOl'n. 76.) Declarou-se
que das decisões sobre materia de compe
tencia em qualquer juizo, ainda que as
causas caibão na alçada, ba aggravo de pe
tição ou instrumento; e marcou-se a fórma
do processo e superiores que delles devem
conhecer. DFc. 157.&, 7 Av. 1.4 M m'ço 1855.
(Jorn. 7í), Processos de responsabilidade
de empref'!;ados privilegiados. - Vid. os res
peclit'os empregados. Dos não privilf'~iados.

-Vid. Bmp1"l~gados. De formação de ~ulpa.

- Vid. Culpa. De termos de bem VIver e
segurança. - Vid. Te1'1nos. De infracção de
posluras. - Vid. CamaTas. DeelJlb<lrgos.
appeJlação, ag~ra"os, recursos, revistas.
Vid. eslas palavras. Processos especiaes re.la
li,'os a certas malel ias e auloridades.- Vld.
as Tespectá'as' denominações•

Vid. Aulos.- Causas. -hxuuções.
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PROCISSÃO. - Vid. O/·dens. Prov. 2l Maio 1809
etc. Edit. f\.l Maio 1820. Res. 2.' 8 Janeiro
1825.-Vid. Cltmaras mltl1icipaes. Provo 2."
23 J nIlIo 1814. Provo 27 Fevereiro 1822
etc. Purt. L" 26 Ago to 18~5. Provo 2.' 10
Janeiro 1828. Res. /,." 1 Marco 1830. Os
milicianos não erão obrigado~ a acompa
nbar procissões parliculares, nem a fazerem
oUlras paradas que não fosst>m a do dia 12
de Outuhro. Porto expedida para Goyaz.
(Repert. Cunil.Mat. Prucissão n. o 2.) Suspen
deu-se costume de se pagarem pelo thflsouro
tochas, que se davão no dia da de Corplts
Christi. Port. 3.' 9 Maio 1823. (CoU. Nab.)
A' de COl'pus-Ch1'isti assistem todas as tropas
e tribunaes. 15 ~Iaio 1823. (Repert. Clmh.
AIato Procissão n.O 3,) Providencias, e ql1aes
derão'se para obviar super~ticiosas procis
sões noctul'nas feitas por moradores do
arraial de Congonhas 00 Campo. Porto 21
Milio 1823 annexa á Porto 1.n 26 Agosto
1.825. (CoU. Nltb.) Para reme:1iar e obstar
escandalos nas de S. Sebastião e outras na
côrte derão-se providencias, e quaes. Av.
29 Janeiro 1829. Continencias. guarda de
.honra e s:dvas ao Santissimo Sacramento,
e ás ima~ens de Jesus Christ", e da Vir<Tem
M · . d /)arla, e as os santos, ao' tercos, com muni-
dades religiosas ou outras c'orporações de
cruz alçada, em Jorma de procissão. Provo
e Tah. 8 .015 Fet'erci,'O 1843. S 1. a 9. De
terminar o gyro das procissões a quem com.
pete. - Vid. Av. 18 Janei1'O 18M. (Diar.
23.)

PROCLAMAÇÃO de S. A. R. o principe reO'ente
D. Joflo ao c1pro, nobresa e povo do I'eino de
Portugal. 2 J<lneiro 1809. Aos Pernambu
canos por occasião da rebf'lIiào levantada
entre elles..... Junho 18' 6. (.n. Cam. !JIopp.
pago 82 J.) De el-rei D. J oào VI, aos habi
t.antes do B/'asil. 22 Abril 1821. Ao corpo
militar da côrte, agradecendo o bom com
portamento na noite aolecedente 23 Abril
1821. Aos habitantes do Rio de Janeiro
pelo mesmo motivo, 23 Abl'il 1821. Do
príncipe regente o SenlJOr D. Pedro aos ha
hitantes do Brasil. 29 Abril 1821. (Colt.
Typ. Nac.) Das côrles geraes extraordi
narias da nação portu~upza aos babitantes
do Brasil. 13 Julho 1821. Do principe re
sente Senhor D. Pedro aos Fluminen es. 29
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,Dezembro 1821. (CoU. Nab.) A' divisão au
xiliadora de Portugal. 10 Janeiro 1822.
(CoU. Nab.) A' tropa . .4 Fevereiro 1822.
(Colt. cit.) Aos habitantes e tropas da ca
pital e prnvincia do Rio de Janeiro. 1.7 Fe
vereiro 1822. Aos Mineiros. ii Abril 1822.
Aos Bra ileiros. 1 Junho 1822. Aos 8ahia
nos. 17 Junho 1822. Aos Paulistas. 8 Se
tembro 1822. (Colt. O. Pr.) 2.' da mesma
data. (CoU. Nab.) Du imperador Senhor D.
Pedro I aos Fluminenses. 10 Outubro 1822.
Aos Portuguezes. 21 Outubro 1822. Aos ha
bitantes do Rio Grande. 1.' de 26 Oulubro
1.822. (CoU. Nab.) Aos Paulistas. 2.· 26 Ou
tubro 1822. (CoU. Nab.) Aos Brasileiros
residentes fMa do imperio. 8 Janeirll 1823.
Aos habitantes do Rio Grande de S. Pedro.
26 Maio 1823. Aos Paulistas. 26 Maio 1.823.
Aos habitantes elo Brasil. 15 Julho 1ti23.
Aos Brasileiros sobre procedimento de va
rias camaras. 19 Julho 1.823. Aos Brasi
leiros. 13 Novembro 1823. Aos subditos do
imperio. 10 Junho 182.4. Aos Pernambu
canos. 10 Junho 1824. A' tropa. 27 Julho
182~. Convidando os soldados brasileiros a
marcharem para a proviocia do Rio Grande
contra os insur~eotes da Cisplatina. 31 Maio
1825. AQs Fluminenses por occasiào da
viagem á Bahia. 31 Janeiro 1826. Aos Ba·
hianos pela relirada para a côrte. 19 Murço
1826. Aos Fluminen es na partida para o
Sul. 12 Novembro 1826. Aos Mineiros, 22
Fevereiro 1831. Da assembléa geral legis
laliva aos Brasileiros. 7 Abril 1831. Da
regencia provisoria em nome do Senhor D.
Pedru II aos Brasileiros. 13 Abril 1.8:H. Da
assemhléa gerallegislaLiva aos Brásileiros.
3nnunciaodo a eleição da regencia perma
nente. 18 Junho 1831. Da camara dos de
putados aos Brasileiros. 15 Julho 1831. Da
regencia permanente á lropa. 15 J ui hl) 1831.
De um juiz de paz aos habitantes da Praia
Grande. 18 J ull..Jo 1831. (CoU. Naú,) Da re·
gencia permanente aos Flumiuenses. 22
Julho 1831. Do general commandante das
armas da côrle e provincia 30 batalhão de
officiaes soldados da patria. 1..4 Agosto 1831.
(Colt. Nab.) De juiz de paz da freguezia do
Sacramento na côrte aos patriotas. 1 Ou
tubro 1831. (Colt. Nab.) Da regencia per
manente aos g;ual'das nacionae- da côrte.
11 Fevereiro 1832. Da regencia permanente.

35
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12. Fevereiro. 3 Abril 1832. Da regencia
dila sohre os conspiradores restauradores.
'17 Abril 18:\2. Subre a sediç~o do Ouro
Preto. 3 Abril 1833. Por occasião dos acon·
tecimenlos na cÔrte e ajuntamentos de povo
contra a suciedade militar. 5 Dezembro
1833. Aos Paraenses. 3 Abril 1835. Da as·
sembléa ~eral proclamando o regente unico
eleito. 12 Ou tllbro :I 835. Do l'e~eD le aos
Brasileiros. 2/, Outubro 1835. Aos Rio
Grandenses. 6 Outubro 1837. Origillôles das
do ~overno cenlral gllardflO se no arcbivo
publico, Dcc. Rrg. 2.° 2 Janeiro 1838, a7·t.
r, § 5, Aos lllPSUl05 por occa"i50 da mnio
ridarie do Senhor D. Pedro II ..... Julho
184.0. (JOnt, 202.) Aos Mineiros e Paulistas
por occasião da rebellião. 19 Junho 1842.
(JOTJl. 163.)

PROCLAMAS. - Vid. Casamento.

PROCURAÇÃO, procurador: posse de escrivães
de orpbfios por prucur~d(JI'.-Vid.ESCTi
'cães. Ord. 9 Nuvembro 1809. O segurado
é procurador nalo do segurador. e em caso
de perua póde e devI:: fazer por si e seus
representanles u que julgar mais conve
niente fi bem dos efl'eilos salvados. Rl'g.
Segu7'. aTi. 2;) 0ppTOl;. pela Rl's. 30 .Agosto
1820. (Fel'. Borg. Dicc. Jur. Pj'ocuróção.)
Procuradores baslanles de casas nobres '
admioistradas. - Vid. Casos. Lei 14 Julho
1831, § 3 etc. Ordenou-se cumo na thesou
J'aria geraJ da tropas, dos ordenados, e
})agadurill do thp.souro publico se faria pa
gamentu do costume ás pessoas que se apre·
sentassem a tilulo de procuradores, mos
trando ducumenlo le que sellS constituintes
actualmente resídião na provincia.- Vid, '
E dito 27 lVorembro e POl't. 5 LJezemb7'o:l 821
incluidas na Por t. 1.' Õ Dpzf>oluro 1821,
(CoU. Aab.) Prucuração Dno é admissivel
DOS aelos lt:'gílimus; feri"s d(·~ operarias e
sf;'nenlpsescravos nOélrsenal de guerra man
~.·u' 'e p<lgar aos procuradures dus seDl!ltreS,
salva fraude nas pro,·urHções. Res. 1.' 12
Junho 1823. (CuU. cit.) Prucurnção puste
riur deruga e ca::.sa inlelr' mente a aotelior.
-Vid. Hes. 2."16 rJgo~lo lh23. (CoU. cit.)
Procurador podeDJ t'Jlviar cum a sua llsla
para eJ..içõE>s, e qllllt'S us cidadãos iUlpe
oidos, sendo a procLH ação assiguada e re-
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conhecida. 1nst7'. 26 Ma7'ço 182LJ. Cap. 2,
S 8. - Vid. .A1.'. 31 Maio 1842, ilifra. Pro
curadores de partps assistem (si comparecer
quizerem) á inquirição de lestemunhas no
processo crimiD<11 ainda civilmenle inlen
tado, e poderilõ reprovar as testemunhas
de palnHa, e como, ou por artigos.-(Vid.
J)ec. 17 A.bril182/" § 2, 3, 5.-Vid. Teste·
11lunhas. Cod. P7'OC. a7,ts.1lJ2, 2M., Rrg.120,
31 Jallci7'o 1842, arts. 269, 358.) Sobre
carga e cllpitão de navio são por direito ma
rílimo procuradores natos dos donos das
mercadorias; e por isso qu~ndo não os
houver nem procuradores, perlence a quem
a arrecadação oe salvados. Prov. 2." 28 Abril
iS2/,. (CoU, Nab.) Administrador de casa
de seu irmão sequestrada, constituido por
procuração desle e resoluçào de cousulta,
e não abonado por fianças, declarou-se
não estar conforme a porlaria 24 Dezembro
1.822, obrigado a dar fiauça, nem a loca
ren;t-seem praça os bens. mas á prestação de
cOlllas, e como. Res. 18 Maio 1824, (CoU.
Nab.) Faculdade concedida para cobrança
a tllguem, como procurador, conforme o
direilo fica exlincta com a morte do consti
tuin le; proprietario pela regra de direito
prefere au seu procurador, quando ambos
comparecem, e com maior razão quando
não apparece procurador ou seu substabe
lecido, uem cuntendor reconhecido. Res.1.
7 Agosto 1824. (CoU. cit.) Procuração para
af\Jrar sitias comprehendidos em vinculo,
faculdade que fôra concedida ao senhor
directo casado, necessita assignatura da
mulher deste. Res. 2 Julho f.l:l25. (Cott.
Nab.) Posse e collação póde o conego to
mar pur procurador, sem dependencia de
graça especial, sendo este tambem conego,
e porque, não porém residir, salvo como.
Res. 28 Noyembro 1826. (Cult. Nab.) Pro
curador ou a~ente dos reclamantes portu
guezes nào pouem ser os cOUJmissarios por
tugul'zes da cOUJIDi.são mixla encarregada
da liquidação, por ser incuOlpativel o exer
cicio de procurador e arbilro. Illslr. 31
Março i827, § '2.2, auoex. ás lnstr. 3 Setem
bro 11:)27. (CuU.cit.) Procuradorpódelrazer
011 apresentar o miuistro e secretario e con
selheiro de esladu responsauilisado. Lei 15
Oultlb7'O 1827, art. 23,27, 31, 34 a 38, 41,
5A. Procurador não se admille para con-
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ciliação perante o juiz de paz, salvo quando.
- Vid. Conciliação. Lei I 5 Outubro 1827, art.
5, § 1. etc. Procurador póde ser empregado,
e como com procuração bastante para co
brança de juros de apolices e sua trans
ferencia. - Vid', Apolices. Lri 15 Novembro
i827, art. 58, 59, 61, 63, 64. Res, Pl. 8
Outubro 1828. Cap, 2, art. 1. Cap. 3, 4,
aI·t. 1. Av. 2~) Auril 1837, Reg. 116,15 Ja
neiro 1Sá2, ari. 1,2. Ord, 130,14 Dezem
bro 18li2. Ord, 100, 23 Abril 1849, (Av.
10, o 5 Fevereiro 1850. Dec. Est. 801,. 2
JuDIO 1851, aTt. 67, § !l, infra.) Ord 79,
i7 Março 1852, infra, Procurador para fa
zer-se malricula de m;1gistrado no supremo
tribunal de justiça. Lei 1& Setemb,'o 1828,
art. ú, § 3. Res, 20 Dezembro 1830 a,'t. 1,
Por procurador se pôde fazer manifestação
de revista, e como. Lei 18 Setembro 1828,
art. 8,9. RI'S. 20 Dezembro 1830, aI't. 7,9,
1.&, 15, 16, ~8. Com elle pôde comparecer
a defender-se perante o supremo lribunal
de jusliça o reo de Slla competencia. Lei cito
al't. 25 a 29. Dispensa de residencia por
legitimo impedimento a reos e accusadores
em juizo criminal.-Vid. Audiencias. Lti
22 Selemb"o 1828, al't. 2, S 3 eic.-Dec.
Tab. 25 1t.tneh'o 1832, infm. Procura
dor podem livremente nomear os subdilos
Dinamarqupzes e oulros. - Vid. Advogados.
T1'at. 26 Olltllb,'O 18~8, art. 8 etc. Os empre
gados publicos serão admitLidos a jurar na
cbancellaria e tomar posse por procurador
Lei 2h Selemb"o 1829, art. 1. Procurador,
quando não podem os consules e.-tranF;eiros
apresenlar para eximir-se de comparece
rem.-Vid. Conmles. Av. 19 Janeiro 1830.
Procuradores cuffiU furão dispensados de
constituir os prdendeotes de offieios de
justiça. - Vid. Emp,'egados. Purt. 3.' 19
Janeiro 1830 etc. Purtaria pelo thesouro
para pagamento de letra, cujo dinheiro não
fôra recebido, conslilue apenas por direito
cambial mera procuração para cobrança,
não admiltindu valido endosso de valor re
cebido.- Vlci. /leso 21 Ab,'il 1830. (Colt.
Nab.) Por prucurador podia comparecer o
réo no jury para ser julp;ado.-Vid. Jura
dos. Lei 20 S~LI'mbro 1830, art. 24. Cod.
Proc. art. 25ft. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
art. 341. De parttls em processos de appel
Iação da senlença de junta de justiça, e
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de revistas civeis e crimes que direito tem
na sessão de ju1111amento. Res. 9 Novembro
1830, m't. 3, 7. Procurador que escrever ca
lumnias ou injurias em allegações ou colas
de autos, como será puoido.-Vid. Adt·o
gado. rodo Crim. ar!. 2h1. \v.127, 10De
zembro 1838. Procuradores de gua rda na
cional em conselho de disciplina. - Vià.
Gnal'da nacional. Lei 18 Agosto 1831, art.
99, 100, 101. Lei 602, 19 Setemb,'o 1850,
art. 106, 107, 110. Assentos de pagamentos
de despezas no thesouro são assignados tam
bem petas procuradores das partes. - Vicl.
Lei 4 Outubro 1831, m't. 35. Por seus pro
curadores serão pa~os, e como de seus or
denados o corPI) diploma lico e consular,
art. 110. Novos e velhos direilos de provisão
para residir emalldjenciap0l.pl.ocurador.
-Vid. Novos ele, Dec. Tab, 25 Janriro 1832,
expl. por Ord. 31 Julho 1835. PaF;amento
de vencimentos a procuradores como se rarã.
na pagadoria J'(eral das tropas. - Vid, Paga
dOTias. Dec. Reg. 10 Ab,'il 1832, art. 31.
Procuradures de arrematanles de terrenos
diamanlinos.-Vid. Diamantes. Res. 25 Ou
tubro 1832, aI't. 2h. Procurador é admis
sivel, e como, presentes as parles, a deduzir
o que parecer a bem dos direitos das mes·
mas nos processos crimes e infracções de
posturas qne caibão na alçada das lIutori
dndes policiaes. Cod. Proc. al·t. 209. (- Vid.
Lei 261, 3 Dezembro 18h1, aJ't. h, § 1; 5,
17, § 2, 91. Re~. 120,31 Janeiro 18.&2.
art. 58, § 6; 62, § 1; 63, § 1; 6&, 128.)
Do autor e réo no jnry reciprocamente per
gunlão leslemunhas. Cod. cito art. 262
Reg. 120, 31 Janeiro 18h2, al·t. 358. No
jury sempre será permiltido ás partos cha
mar os procuradores que quizerem. Cod.
cito al't. 322. Comparecimento perante a
relação, de reo em qneix3 ou denuncia, por
procurador. Reg. 3 JUlleú'o 1833, art. 17 (J

21. -procuradol' nas appell~ções ci veis pe
rante o mesmo tribunal. Reg. cito al't. 47,
68, 54. Por procurador póde ser manires
tada a renuncia de revista, e como. Dec. 20
Setemb,'o 1833, a1't. 7,9. Procurações a que
se110 são subjeitas.-Vid. Selto. Instl·. U N...
I<§mbro 1833, al't. 5 etc. Por procurador não
se podia dar denuncia ou queix.a nus cinnes
ordinarios, sim nos de responsabilidade, e
porque; o que hoje cessolJ. - Vid. Denlnl-
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cia. Av. 2 J aneiro 183~, § i etc. Procu
rador de appellante e appellado nas juntas
de paz.-Vid. Junta dita. Av. cit., S 2.
Procuradores de oulra qualqner pessoa em
juizo não podem ser os consules do imperio;
mas a re~peilo dos subdilos brasileiros. au
senles s~m procuradores bastantes em de
mandas civis ou crimes serviráõ. e como de
defensores officiosos.-Vid. COlIsllles, Dec.
Reg. 1á Ab"il 183á. arfo 77. Reg. 520, 11
Junho 1SLt7, art, 170. Declarou-se que o
eodigo do processo criminal não admitte
as parles a accusarem-se on defenderem-se
por procurador. - Vid. Accllsação, -Defesa.
Av. 12 Agosto 1835, S5 ele. Av. 2 Abril
1836, S; 10, 15 elc. Intimação de sentenças
a procuradores para pagamento dos 2 por
een to de chancelia ria.-Vid, Cltancellm'ia.
Dec. 31 Agosto 1836, m'i, 3. Despacho livre
de livros ao proprielario por seu procu
rador. conforme o art. 193. ReFi.-Vid. Al.
fandegas. Circo 16 Novembro 1836. Procu
radores de empregados pensionistas e mili
tares licenciados lora do imperio para rece
berem vencimenlo, que documentos devem
apresentar, e em que prazos. Av. 16 Novem
bro 18a6 etc. Procurador baslanle do au
senle ou impos,ibilitado, subjeitando-se á
responsabilidade respectiva, póde assigoar
as allegações, arligos e cotas das partes na
falta de advogados. Av, 9.0 11 Janeiro 1838,
§ h. Procuradores que não são de oflicio
publico não podem os juizes suspender,
mas só processar, quando delioqnentes. Av.
1.5. 0 16 Janeiro 1838, S 1. Procurador no
recurso interposto da. autoridades ecde
sia~ticas que direitos lemo - Vid. Abltso.
Reg. 10.0 19 Fevereiro 1.838, art. 2. Como
a elles se fazem pagamentos por quitação
nas foluas respectivas, cessando a pra lica
dos recibos a\ ulsos. - Vid. Empregados.
Ord. 12Julbo 1839 etc. Ord. 225,20 Junho
1%0, art. 11. - Vid. Od. 3ifh: 15 No
vembl'O 18ft 1 ,infra. Procurador de partes
nenhum empregado póde ser nas repartições
em que tiver exercicio, salvo quãndo.
Vid. Empregados. Circo 260, 10 Novembro
18i!0 elc. De empregados para cobrar orde
nados deve apresenlar cerlidão de vida de
seus constituintes. OII. ill Setembro 18.41.
(Jorno 2!l1.) Declarou -se não se poder
dispensar a cerlidão de vida de individuos
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que lem de receber pela thesouraria dos
ordenados, conforme o Reg. 20 Junho 1840,
salvo quando nas procurações passadas por
tabellião ou no reconhecimento se decla·
rar a exislencia dos mesmos individuos.
Orel. 334, 15 Novembt'o 18~1; declar. por
Ord. 5 Janeiro 18!l7. (Gaz. Of{. 111., vol.
1); eAv. 12dilo, (Gaz. cito 122.) Em recursos
crimes propriamente ditos. Lei 261, 3 De
zcmbl'o 18.H, art. 72. Reg. 120. 31 Jantiro
1842, 442. 4.43.-Vid. Av. 191, 17 Julho
1852. Procurador de parte na secretaria
da marinha não póde ser o empregado
della; aquelles devem assignal' e datar os
requerltIlenlos que apresentarem. Reg. lt
Janeiro 1842, a,'t. 15, 16, annex. ao
Dec, e Pl.114. da mesma data. Dec. Pl. 351.
20 Abril 1 44. m't. 23. Item na secretaria
da guerra. Instr. 9. 0 17 Janl'i"o 1842. art.
2, 3. Drc. Reg. 350, 20 Abril 18.H, art.
21, 22, Item na da jusliça. Reg. 30 Maio
18Lt2. ar't, 17,1.8, annex. ao Dec. e Pl. 178
B, da mesma dal(L, Dec. Reg. 347, 19 Abril
18.&.4, al't. 16. 17. Item na do imperio.
Dec. 256, 30 Novemb,'o 18!a2. m't. 1h Du.
Reg. 31.6. 30 Mal'ço 18.44. m't. 29. Pela da
fazenda. Ord. Reg. 25'1., 21 Dpzewbro 1850~

art. 35. Procurador assigna a declaração de
suspe-ição posta em audieocia crime, e
como.-Vid. Reg, 120, 31 Janei"o 18.42.
art. 250, Do accusado perante o jury recebe,
e em que prazo, e como copia do libello.
Reg. 120, cito m·t. 341. E como terá visla
do pl'oce,;so para conlrariedade escripta.
Reg. cito m't, 342. Comparece no jnry pelo
A. ou lt Reg. cito art. 355. Do empregado
respoosabili ado é citado para apresentar
contrariedade. produzir documentos e tes
temunhas, a cuja inquirição assiste. Reg.
cito 120, m't. 602, .403. A ~igoa a interpo
sição da appel~ação crime. Reg, 1:lO, cito al·t•
.&5 t . Devem os j Ilizes municipaes, de orphãos,
direito civel e crime fazer observar as Ord.
leis e regulamentos relativos a penas e mui
tas im postas a procuradores, advogados etc.,
pelas acções ou omissões con tr<Hias ao re
gulamento do processo. Reg. 1l&3, 15 Mat'ço
18h2. m·t. 11. Nenhum requerimento, salvo
para certidões, será despachado sem sua
assigoatura na féllta da do advogado. Reg.
143, cito art. 12. Assigna a interposição do

-aggravo, em falta da parte. Reg, 1h3, cito
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ari.25. Todos os procuradores na côrte são.
e como subjeitos ao pagamento da decima
urbana dos predios. cuja ~uarda 011 admi.
nistração tiverem. - Vid. Decima. Dei;. Reg.
f52, 16 Abril 18.&2. ari. 12, § 6; item os
de irmandades, ordens 3. a. e confrarias,
art. 13; sendo as disposições dos cil. art.
applicaveis na côrle ao municipio neutro,
e provincia do Rio de Jaoeiro, e em todo o
imperio á decima addicional das corpora
çõesdemãornorta, m'i.19.As excusas do A.
ou R. no jury. conrorme o art. 220, do
Cod. Proc. devem ser allendidas, ainda
quando apresentadas por procurador ou ex
cusador. Av. ú3. 18 Abril 18ú2, Declarou
se que o Dec. !J Maio 1M2. não allerára o S
8. Cap. 2 lot. 26 Março 182ú, supra.-Vid.
Eleições. Av. 31 Maio 18ú2 etc. Accionistas
de bancos podem votai' por procurador
munido do r~spectivo titulo, e como.
Vid. Dec. Est. 187, 23 Junho 1~42, ari.
81, 32; ú38, 13 Nove11lh,'0 18!J5, art.
62,53; 597, 2.& Março 18.&9, a,'t. 52, 53;
801. 2 Julho 1851, art. 35 e 36, 1105.
6 Janeiro 1843, art, 52, 53; 1223. 1
Agosto 1853. art. 28. 30, 32. 33.
Dispensa para jurar ou lomar posse por
procurador expede-se medianle que emo
lumentos na secrelaria do imperin.-Vid.
Dec. 256,30 Novembro 18.&2. Tah. Procura
dor de individuos do exercilo pode assignar
requerimenlos etc. destes pedindo graças
e mercês. ou expondo gravames e queixas.
Dec. Reg. 293. 8111arço 18.&3, art.8. Pro
curador àfl ausentes herdeiros de defunlos
testados ou intestados estando no logar e
legalmenle autorisado para receber os bens,
não são estes arrecadados ex-omcio pelo
jury.-Vid. Bens de defuntos etc. f)ec. Reg.
422. 27 Junho 18.&5, art. 1. S 3. Procurar
não p6de qualquer peranle julgador qne
seja seu pai, ou irmão, conf()r,"e a Ord.
liv. 1, til. .&8. S fin. Av. 106,29 Setembro
18.&5. Emprf'gados de fazenda podem tomar
posse por procurador vibtll a Lei 2.& SeLem
bro 18i9. Ord. 116, 20 Uulubro 18.&5.
Por procurador se arrema Ião terrenos dia
mantinos em Minas e Bahia, lrtnçando-se as
procurações em livro, e qual. - Vid. Dia
mant/!s. Dei;, Reg. 465, 17 Agosto 1846. art.
20, 27, S 2; .&0. Mandou-se sem procu
rac;ão pal:íar a certo individuo vencimenlos
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militares de seu filho, obrigaodo-se porem
a aprf'senla-la em prazo razoavel. AV. 2&
Outubro 18!J6. (Gaz. Olf. 50, vaI. L) Por
procurador se pôde requerer o regislo de
hypolheca, e como.-Vid. fJypothecas. Dec.
.&82, H Novembl'o 18!l6, art. 5.• 6, 10, 26.
Para registo de procurações que fizerem e
outras tem os consules livro, e como nume·
rado e rubricado. Reg. 520. 11 Janho 18.47,
arfo 1í2, 17.&,175, 176. Recebem os mes
mos consules bens de hel'anças, uma vez
que gejão munidos de procuração em forma
legal dos herdeiros habilitados. Reg. 520,
cil. arl. 18ô. Procuradores de credores de
dividas de exercicios findos.-Vid. Ci1'C.6
Agosto 1ti47, S 5, 6. annel'. á Ord. 155,9
Junho 1849. Procuração simples de fia
dor, de um devedor fiscal, para que outros
individuos assignassem tamuem a fiança,
não fóde fazer as vezes de fiança, maxime
sendo fallecido aquelle, pelo que caducárão
os poderes da mesma procuração elc.
Vid. A.tJ. 26 Set.,emb1'O 1847. (Goz. Of.
152, vol. 2.) Procurações de partes que
não sejão as de que trata a Ord. liv.
1, til. 80, S 5, in fin., não póde receber
o escrivão de collecloria geral e provincial.
Av. 130.30 Setembro 18ú7. Procuração de
operario de arsenal de guerra não se admiUe
para pagamenlo de ferias.-Vid. Av.lustr.
11 NOl'emh,-o 18'J8, art. 13. (Dim". 79!J5.)
Estabelecêrão-se rp,gras a respeito de pro
curações, e de quem as possa passar e as
sigo,arou simplcsm.e~te assij.!,nar, e para que
eJfeltos, nas reparLIçoes de fazenda; e quaes
devào ser aceitas, Ord. 82, 30 Março 1849;
esclarecida no art. 3.° Av. j 00, 23 Abri!
18á9; e em gel"al pela Ord. 7 Julho 1849.
(Diar., 8149,) Procuração passada por se
cretarIO de caOlara que efI'eitos p6de pro
duzir.-Vid. Ord. 153, 8 Junho 18li9. De
cJarou-se não e::slar comprehe::ndida na Ord.
82, 30 Março supra. procuração para levan
tamenlo de cuslas deposiladas na recebe
duria, na côrte. Av. 27 Sl'lt'mbro 1849.
(Diar. H216.) Procurador de proprielario
de navio inlervem. e qU<&odo, e como no
procediml'olo por abalroaçflO, peranle as
capilanias dus purtos. Av. 23.&, 12 Outubro
1r..&9. PI'I,cura\=ões podem as casas de wi
sericurdia que tiverem compromisso appro
vado, passar por seus escrlvàes ou secre-
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tarios, si aquelle der faculdade. Av. 253, 11
Dezembro 1869. De socias da caixa com
mercial da Bahia. Dec. Estat. 664, 18 Ja
neiro 1850, arL. 5, 11. Procuradores podem
assignar os termos de lransferencia de apo
lices, uma vez que intervenha corretor que
assigne as propostas que se apresentão ao
corretor de caixa. Av. 10. 0 5 Fevereil'O
1850. Ord. 2116, 10 Outubro 1851. Procu
rações feitas e assigoadas ou só assignadas
pelos commerciantes tem tanta força como
as feitas por tabelliães. Cad. Com. art. 21.
Ord. 125, 10 Maio 1852. Jurar por procu
rador podem os corretores nomeados de
praças distantes do logar onde esleve o tri
bunal de commercio. Cad. cito m·t. 38, Por
procurador se póde, e como operar trans
ferencias de acções de companhias de com
mercio ou sociedades anonymas. Cad. cito
(Ll't. 297. Actos de gestão não podem os
socios commanditarios praticar ainda mes·
mo como procul'adores. Cad. cito Q1't. 3U.
Si se conferem poderes de mandata rio ou
vrocurador deve o endosso declarar, e como.
Cad. cito Q1't. 361. § 3. - Vid. Res. e Av• .4
NOVelnb1'O 1854 .. (Dim·. 316.) Pur procurador
poderá o proprieta rio armador de embarca
ção jurar si é verídica sua declaração respec
tiva á. conslrucção da embarcação, naciona
lidade dos proprietarios, e corno. Cad. cito a7't.
h63. Procuração do segurador não é neces
saria para nos casos de naufragio, varação,
presa ou arresto do inimigo, o segurado
empregar diligencia em salvar elc. os objec
tos seguros. Cad. cito aI'r. 721, 72.&. Procu
rador dos iotel'essados é citado para os exa
mes, diligencias e visitas necessarias á ava
liação de avaria grossa. Cad. cito aI't. 772.
Por procurador poderá o commerciante que
houver cessado pagamentos apresentar na
secrelaria do tribunal a declaração, e qual
n que é obrigado. Cad, cito af't. 805. Procu
rador do faIlido pôde seI' inquirido sob ju
ramenlo si tem mais bens que devão des
crever-se. Cad. cito al't. 814 Dcc. 738, 25
Novembro 1850, art. 131, 152, 157, § 2. E
assiste á inquirição de testemunhas sobre cau·
llas da falleoci \. Cad. cit. art. 818. Dl'c.738,
25 {Vovemb7'o 1850, at·t.121,157, § 6. Fal
lidu assigna termo de estar presenle ao
processo por si ou seu procurador. Cad.
cito art. 822, 865, 900. Dcc. 738, cito af't.
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126, 127, 128, 129, 131, U3, 157, S L
Procur:ld.or para reunião de credores e con·
cordata que condições deve ter, e que po
deres. Cad. cito m't. 842. (Dcc. 738, cito
Q7·t. 132, 1.33) 8.&3. E nas moralorias. Cad.
cito m·t. 900. (Dec. 737,25 Novembro 1850,

. m"t. 2 t. § 9,) Os su bSlabelecimen tos nas
procurações não pagão sello não excedendo
a fulha daquella. Ord. 119. 13 Selembro
1850. Procurador de réo afiançado cujos
crimes perlenção por excepção ao juiz de
direito julgar póde e como receber copia do
libello e documentos e rol de leslemunhas;
e terá vista dos aulos para contnlriedade; e
assisle, e como ao julgamento. Dcc. 707, g
Outubl'o 1850, aI't. 8,9,10. Por procurador
poderá o apprehensoi' de embarcações em
pregadas elc. em Africanos dirigir ao au
ditor de marinha a declaração de motivos,
qual, e seI' parte no processo, e como. Dec.
708, 14 Outub?-o 1850. m·t. 11. Olfel'ecido
o libello, os procuradores dos réos lem os
direitos do Dec. 707, supra, art. 8, 9, 10.
Dec, 708, cito art. 30. Procuradores são
adrnilliJos, e como aos guardas nacionaes
reclamant~s conlra a qualilicação. Dec.
722, 25 OutUb7'O 1850, al't. 34. Por procu
rador podem prestar juramento os officiaes
e quaes da guarda nacional, e como. Dec.
722.cit. art. 81; e requererreformaquando,
m·t. 86. Procuradores natos de seus conci
dadãos são os consules, e como deveráõ em.
tal qualidade requerer e reclamar. Ord.
193, á Novembro 1850. Quando os her
deiros ausenles de commercianle fallecido
não tiverem procurador ha, e como logar
nomeação de administração cOlDmercial
Dec. 737,25 NOIembl'o 1837, art. 21, § 2,
n. O 2. Por pi'ocurador podem as partes com
mereiaes comparecer para conciliação. Dec.
737, cito art. 26. 33. Procurador de réo au
sente quando pôde ser citado pnr obrigação
commercial. Dec. '737, cito art. .&8. Procu
ndor de inleressados em avaria grossa não
sendo conhecidos como serão estes ciladas.
Dec. 737, cito art. 53, § 3. Procurador do
cilado commerciante com hora certa que
apresentar-se voluotariamen te para respon
der á causa é admiUido, tendo procuração
bastante I' especial. Dec. 737. cito art. 55.
Procuração bastante, especial ougeral para

. propôr e receber acções póde receber 3
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cilação pessoal exill:ida pelo art. 47. e com
que cffeiLos. Dec. 737. cito art. 56, 57, 58.
Procuraoor de oppoenle. - Vid. .Dec. 737 cito
(wl. 120. Procurador de parLo' commercial
é cilada para nomeaçiio Je escrivão que
confira copia, publica fárm3 ou exlracto de
documenlo ol'ip;inal feito sem citação de
parle. Dec. 737, cil. (I1't, 153. Páde, sendo
ba::;lanle e com poderes especiaes, fazer con
fissão valida. Dec. 737, cito al'/. 155. Pro
cnrador da parles commerciaes inquit'em
leslemunhas. D·ec. 737, cito arl, 181,451,
703. São inLimados das senlenças para pro·
duzir eíTeilos. Dec. cil. ar/. 23A, 235. Pro
curaçãu na assignação de 10 dias que po
deres lemo Dec, 737, cil. art. 263,264; na
acção do dc'posilo, m'l, 279. Procuraçõos de
herdeiros habilitandos elD cansas commet'
ciaes, al't. 604, li06, .&09. Procuração da
pessoa por quem comparece ó necessaria
para lança t' em anema Laçào commercial,
al·t. 5[~9, § 3, Procurador de parle com
mercianle é intimado, e como da appel.
Iação interposta, art. 647,649,657. Sendo
o procurador falso e não bastante, o processo
é oullo, m't. 672, § 1. Nas causas commer
ciaes podem as parles comparecet' com e
por procurador, e para que fim, e com que
~ondições, quaes as obrigações deste, e
quanoo cessão. Dec. 737, cito art. 703 a
706, 707, 70S, 709. NiLO havendo ou não
sendo enconlrado procuraoor judicial, como
se far,lÕ as cilações, excepluada a inicial,
Dec. 737, cito art. 722. Oso lermos de vista
para al.legar, contesLar elc. e dizer nos antos
conem da conlinuação dos aulos ao adl'o
jrado, lendo a parle junlado procuração.
Dec. 737, cit. moto 724. Quando os que
fôrem citados estiverem ou rôrem presos,
a exislencia de procurador judicial não dis
pensa nomeação oe curador Íll litem, Dcc.
737, cito moto 739. Nenhuns papeis serão
admittidos a despacho não eslando as pe
tições assi~nadas pelas parLes ou seus procu
radores. Dec. 738, 25 Novembro 1850, art.
14. Procurador do rallidu pádc, e como as·
sistir ás diligencias, e quaes da oppo,ição dos
sellos. Dec. 7°'8, cito art. 14ô, S 2; e ao
rompimento dos sellos e invenlario. Dec.
738, cito art. U8, 149, 152, o á 'abet'lura
de correspondencia dirigida ao fallido. Dec.
738, c'Ít. aTt. 157, S/'. Procul'udor de
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officiaes da armada e de suas diíferenle'
classes que soldo poderáõ receber da mes
ma fôrma que no oxercilo pelo Dec. 10
Janeiro 18-"3; quaes não-observando-se a
Ord. 30 Março 181,9. Av. 24 Oczemol'o
1850. Com as procurações que se apl'<'sen
ta sem na pagadol-ia da marinha de 1. o Ja
neiro fuluro em dianle mandon-se executar
a Ord. 30 Mat'ço 18~9. Av. 30 Dezembro
1850. (Dim·. 8618.) Procuradores de partes
na sua repartiçãG não podem ser os em pre
gados da cnnLadoria geral de gUI"l'l'3. Dec.
Reg. 778, 15 Abril 1851. ar1.. 78. Procn
ração da companhia de s guros Nova Per
mancnte.-Vid. Dec. Eslat 779, 15 Abl·il
1851, aTt. á.. Acla de sessão de eleição da
direcção da companhia de seguros Rem
pet'adora serve de procuração geral aos
membros eleitos. Dec. Estat. 79 L, 30 .IJorço
1851, al·t. 5; neHa nenhum sacio é admit
tido a volar por procmação, art. 29. Sobre
pagamentos por procllração a empregados
em logat distanle da lhesouraria, mandou-se
procedet' com autorisação por omcio ou
por procuração particular reconhecida por
tabellião. Ord. 182, 11 Junho 1851. Por
procurador se podem fazer representar os
sacias da companhia commercial do Ara
guaya, e quando. Dec. Estat. 799, 25 Junho
1851, flrt. 18. Pl'ocurador de accionisla do
Banco do Bl'asil para averbação de lrans
ferencia doe ar.çõ S. Dec. Estat. bOi, 2 Julho
1851, al·t. 1. O; de devedol' sobre penhores
de apolices para transferencia deslas sendo
necessaria, al·t. 67, S lJ. Por procLUador se
podem fazer representar os membros da
associação auxiliadora da cnlonisação do
municipio de Pelatas. Dec. Estat. 813, 'lu
Agosto 1851, art. 4. Procut'3dOt, de impe
trante de ollicios de j ustiçu assignará as pe
tições. Dee. 817, 30 Agosto 1851, m·t. 1!c.
Procurador de aULur de remedios de com
pesição secreta assigna declaração, e qual
perante a junLa ne hygiene publica. - ido
Dec Reg. 828, 29 Setembro 1851, ll1't. 73.
Procuradores de ordens 3. ", irmandades e
confrarias são, e como subjeitos li correição
dos juizes de direito. Dec. Reg. 834. 2 Ou
tub,'o 1851, art. 8. 20. Não tem validade a
pt'ocurJçào passada POt' secretario de ir
mandade que não lem compromisso, ainda
tendo o secretario o privilegio de a fazer.
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Ord. 2.&lI, 8 Ontubro 1851. Navios c c<l"gas
elc. roubadas por piralas accordou-se serião
entregues a seus donos on procuradores.
Trat. com U1'tlgllay, 12 Outllb,'o 1851, al't.
j 3. (Diu!'. 8857.) Procuração de accionisla
da compnnhia de seguro Bom conceito;
para assi~nalura das apolices e contractos;
para v 'Dda ele. de acções. Dec. Estat. 852,
Õ NO"embro 185t. ari. J" 15; para repre-'
sentarem a companl.iia em diversas praças,
da ráõ os directores a agentes de reconhe
cido credito. e como, m·t. 26; por procu
raçào se nào (IdmiUem volos em assembléa
f:eral, arl. 4h. Procuração dos adminis
tradore~ de trapiche5 alfandegados no pro
cessos para imposição de nJUlla, conforme
o arl. 89, 90. Cad. Com. Dec. 802.
15 Novemhro 1851, :lrt. li. Procnrado
res dos proprietarios armadores ue em
b:lrcações DOS processos para imposição
de mulla. confurme O art. 403. Cad.
Com., eslão nas circumstancias do al'I.
li Dec. 862, surra. Dec. 879, 29 Novembro
1851, arl. 4. Procuradores de vendedores
de material para obras do minislerio da
guena, como serão pagos. Ord. 287, 10
Dezemhro 1851, arl. &, § 1, 2. De credores
de exereicios lindos. sendo, e como nume
l'adns as procurações, art. 11. 80h1'e pro
curações passadas e nssignadas pejo pre
sidenle e ~ecretario do conselho de di
recção do banco do Brasil, \'istos os ar!.
46, Sá. Dec. 801. Av. 28.0 2S Janeiro
1852. Pro'curador em recurso de decisão
oos capitães dos portos que llJultar ca
pitiies de eOJbarcações para a junta do
commercio, seglmdo o art. 512 do Cod.
Com. Dec. 916,24 Feve"ei,'o 1852, O1't. 4.
Procuraçoes por tempo illimitado são ad
miUidélS para cubrança de jurus de apnlices,
tirundo-sc annllalmente publica fórma.
Ord. 79, 17 Março 1852. Procuração po
dem passar de seu punho ou sómeote as:>ig
nar os negociantes malriculados, cuufúnne
o Cod. Com. art. 21. Circo 11. 1I1aio t052.
(Dicl?'. 899::>.) Procuraçõt>s passadas em
paiz eslrangeiru 050 são comprt·hendidas na
Ord. de 3u !\]arço 18l!9, e porq ue são va
lidas. Ord. 136. 28 Maio 1852. 01'<1. 79,
14 Março 1853. Por procurador podem
fotar os accionistas da companhia Flumi
Dense de transportes. Dec. Estat. 1015,
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17 Jlllho 1852, art. 21, 22. Procurações
judiciaes ou particulares para baptisados e
casamentos que sello pagão. Ord. 202, 26
A~oslo 18112. Por procurador poderáõ. e
como os empregados de fazenda tumar posse
dos novos emprego;:. Dec. 1073. 30 Novem·
b,'o 4852, art. 2. Por procurador se trans
ferem, c como as nccõ,''; do banco dI) Pará.
Dec. Eslut. 1105 5 Janej"o 1853, al't. 8,
e do do Brasil estabelecido na côrte Dec.
E3tat. 1223, 1 Agosto 1853, moto ú. Passar
procurllções de proprio punbo é privilegio e
nãn hllnra, e por isso della não ~oz~(J os offi
ciaes da guarda nacionnl. Ord. 160, 9 Julho
1853. Procuracões sellào-se em lJranco
tenuo apenas ~scripto no alto a palavra
p,·ocCLTação. Av. 30 Setemhro 1853. (Dia,..
339.) Por procurador pode, e quando,

. represenlar ao governo a companhia da
estrada de ferro do Uecife á Agua Prela.
Dec. 124:), 13 Outub,'o 1853, M·I. 3. Por
procuração podem ser representados em
assf'mbléa geral os accionistas tia com
panhia de eslrada de ferro do Recife fi.

S. Francisco. Dec. 12.&6, 13 Outubro 1853.
arts. 36, 38, 41. Procu~ações exislenles
na conladoria da marinha mandou-se en
tregar ás parles para exlrahirem publicas
fÓl'mas em razão da mudança de lhesou
reiro. Av. lfJ Dezembro 1853. ,Diar. 55
de 185l1.) Procurador de inleressados em
objectos. de ouro. prata e joias deposiladas
nos co~res que se uevem "ender passados {)
annos não sendo levanlados.- Vid. Reg.
14 Janeiro 185!J, a,·t. 1. (Dim·. 17.) Pro
curadores de praças de marinhagem para
receberem pagamenlr) como deveráõ apr~

sentar o respectivo titulu. Av. 15 Abnl
1854. (Dillr. 126.) Por procurador, e
como podem VUlill' os accionisla:; da com
panhia Lu:: Stem·ica. Dec. E;,tllt. 1479,
22 iVut'emb,'O 1~54, m·t. 6. (Diar. 3.&5.)
Procurador se nã() udmille no processo
para impo:sição da pena de expulsão a
alumno da e..;cula de applicaçiin do exercito.
Dec. Reg. 1536. 23 J.,meiro 1855, mt. U.
(Jorll. 35.) PJ'ivile~ill de fazer prucnração
tem o juiz Jllullicipal, nào pelo simples
facto de ser hacharcl form:tdo. IlH1S vor ser
magistrado. Av. 16 Fe.vereiro 1855. (Jorn.
76.) Plocuração por inslrnllJeulo particular
Dilo podelI) dar os empregadus civis da
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marinha, por não estarem. e porque, nas
circumstancias dos officiaes militares e da
~uarda naci'lOal. Av. 15 Fevereiro 1855.
(Jom. 83.) P rocllrador de concessiona rio de
sepulturas na côrte pôde renova-las. Dec. e
Reg. 1557. 17 Fevel'eit·o 18()5, al't. 53.
(lorn. 62.) Sells emolumentos jndiciaes.
Dec. Regim. 1569. 3 Março 1855, aI·ts.
8 7 , 98. (Jom. 64.) Por procurador se
transf~rem acções da caixa filial do banc'.>
do Brasil na Bahia: o se fazem representar
os 3cciooistas. Estal. 22 Fevel'ei,'o 1855.
arts. 40, H (J07'11. 87) apprúl'ado por Dec.
1580. 21 Março dilo. (Jom. 8&.) Item de
Pernambuco. (Dec. 2.° 22 Fevel'eiro, al·t. ido
e 1580 cito (lo,.". cit.) Item do Maranhão.
Dec. 3.° 22 Fevel'eil'o, m·t. ido (101'11. 88.)
Dec. 1580 cito (Jom. cit.) Item do Pará.
Dec. ,V 22 Fevel'ciro, aI·l. ido (Jom. 88.)
Dec. 1580 cito (JOI'II. cit.) Item de S. Pedro
do Sul. Dec. 5.° 22 Feve,'e-il'o, m·t. ido (Jorn.
89.) Dec. 1580 cito (Jorn. cit.) Item de S.
Paulo. Dec. 6.° 22 Fcverei7'o, art. 44,45.
(Jm·n. 89.) Dec. 1580 cito (JOI"11. cit.)

PROCURADOR de auditorios: novos e velhos
direitos de seu provimento.-Vid. Novos etc.
Dec. Tab. 25 Janeú'o 1832. Lei 60, 20
Outllb,'o 1838. Tah. § 10. Ord. 259,
9 Novembro 18ltO. Lei 243, 30 Novemh,'o
18M. Tab. § 5. Procurador dos audilorios
pôde ser o conlador e dislribuidol'. - Vid.
Av. 2 Ab,'íl 1836, § 3; nos casos e[Q que
elle póde ser suspenso. pôde o juiz sus
pender, e como o curador. Av. 15. 0 1GJa·
neiro 1838, S 2 ele. Substituem. e como
os solicitadores de capellas e residuos. 2Jec.
817, ?tO Agosto 1851, art. 7.

PROCU RADOR de cam ara municipal. - Vid.
Carnal'M.-Dec. 1.° 29 Mm-co 1810. Provo
A Maio 181h. (Alv. 3 Junbo 1820, § 5.
CoU. Nab.) Res. 12 Setembm 1828, al't. 9.
Lei 1 Olltub,'o 1828, Q7·t. 9, 46 75,
80, 81, 85, 88. Av. 15 Junho 1829.
Dec. 25 Novembro 1829. Av. 1.0 e 2.° 29
Março 1830, S 3. Lei 15 Dezemb,'o 1830,
art. 44. R,?s. 25 Junho 1831, ad. 1. A.v. 22
.T ulho 1831. Ilv. G. ° 1l Novembro 183L
Av. 3 Fevereiro 1832. Iles. 6 Julho 1832,
arfo 6. Cod. P,'oc.· m·t. 326 etc. Parlo 26
Outubro 1833. Av. 5 Dezembro 18lt6. Av.

21 Janeiro 18.47. Dec. 595, 5 Mat'ço 18lt9,
art. 7,9, 23. Póde ser juiz de paz. Av. 105,
24 Abril 18á9. E' competente para receber
o que perlencer ás camal'as. Ord. 153, 8
Junho 18á9. Approvou-se it da eôrte a sup
pressão de um a~ente de sua procuradoria.
Av. 129, 3 Abril 1851. A.ceitando e exer
cendo o car~o de vel'eador perde o logar.
conforme aRes. 371, 20 Setembl'o 1865.
Av. 19 Novembro 1853. (Diur. 9á de 18M.)

PROCURADOR de confrada.- Vid. Procuração.

PROCURADOR de convento, não ê obrigado a
conciliação. - Vid, Conciliação. Av. 5 De
zembro 18á6.

PROCURADOR da fazeoda. OU'. 28 Março 1809.
(CoU. Nab.) Procurador da fazenda real
declarou-se poder cumulativamente ser
nus Ilhas de S. Thomé e Príncipe omeial
mililar, que servia com patente de major da
praça e commandante de fortaleza, ficando
com direilo a dobrada remuneração. Av. 21
Março 1811. (Repe"t. Cunho Mat. Emprego
n.O 3.) Responde aos despachos dos tribu
naes. Alv. 28 Março 1817. (Repert. C/mlt.
Mato Procurador da fazenda.) Procuradores
e mais offieiaes da fnenda são os fiscaes
compelentes da fazenda publica nacional, a
quem incumbe servi-la a esle respeilo. Res.
2." 11 Setembro 1824. (CoU. Nab.) A seu
requerimenlo será feila a verificação dos
casos de necessiJade para ter logar desapro
priação, e como. -Vid. Desapl'op,·iação. Lei
9 Setembl-o i826. art. 3,4. Da fazenda lanlo
da CÔl'te como das capitaes d3S provincias
tiverão instrucções para promovel' a prompta
arrecadaçflO das dividas naciooaes, e como.
Dee. 18 Agosto 18él, al·t. h a 7; para cuja
execução. Inslr. 18 Outubro 1831. Ordena
do do das Alagôas não foi comprehendido
na snppressão de despezas ol'denadns. Provo
L' 30 Selembro 183'1. (CoU. Nab.) Da
fazenda nacional, onde o houver, propoem
arbitros para avaliação dos novos e ,'elhos
direitos na lolação dos offieios de justiça e
fazenda, e como. Dec. 26 Ja,neú'o 183'2, § 4,
5, n.· /,. Procurador da fazenda mandou-se
crcar na viHa do Tijuco, na repartição das
terra- diamantioas, e com ql1e allribuições.
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Vici, -Dia11lalltes, Re", 25 Outubro 1832,al'/.,
17,1 ,19, § 2,1:;'23,2.4.25,29,35. Ao pro
enrador cln fazenda Ilacional (kvem os pro
~l!raJorcs dr. rc~iduos mDndar dar vi51a dos
nulo', quando pOl' bem da adll11nistl'ação da
jn liça ou do~ interesses dd l'aZl'ndn nacio
nal, Dec. 19 Outab,'o '18:33, m't. lI. Com
pele-lh", onde o hOllvcr, propôr :nbilros
pam avaliação dilo beneficios parocbiaes. e
COllIO, DeG. ·lO Ab,·il il::l3,'. , w'l. 2, ~, § Jj,
Nas enusas da fazenda nt·dclJou-sC servissem
como laes os promolorrs publicas, salvo
(IS houvesse da hlzenda das rel,lcóes on onde
fiscaes. Ord. 28 Abrilt835. Nn'l3ahia anto
risou-.o llomeaçãn de procuradores de fa
zenda com n concrssflO de commi ~fil), em
qlJ:lnlo " assembléa f;cr;d niio deliberasbc.
Ar. 16 Julho 1836. Procurador dn fazenda
em 2.' inslancia .1 o dacorôa soberania etc.
Vid, Pl'OW1'ad01'dito, Av. 293, 22 Março 1841.
Procurador da fHzenc1a, da casa da suppli
cação n[lO e o procurador fi cal pnra neces-
itar licençn pnra scr citado, assim como

não era precisa para a citação de qualquer
antro procurador de fazenda especial deno
minndo in pm'tiblls nem dos das extinctas
juntaô ue fazEnda. Ord. 307, 12 Junho
1S.H. Procuradur da fazendâ no juizo dos
feitos da fazenda de La instancia. - Vid.
PToellrad01' dos feitos da fazenda de 1. a ins
tallcilJ. Como tncs deixárão de servir os pro
motoras publicos depois da instauração do
juizo dos feitos, Av. 13 Maio 181,2. (Jom,
141.) Os collectorcs em que caso são con
siderados procnradores d~t fazellda, e com
direito a havl'1' gl'atuitamente dl)s labelliães,
c rtirlõcs e prolesl0s. 01'<1 lt9. 30 Maio
18/16,Ord. 127. 30 Ouluhro 18á8. O Alv.
18 Onlllhro 1760, quando falia 0.1 celeri
dade das execuçóes nã" se refl're aus pro
curadores da fél7.endil, mas ao da corôa e
l'a7.I'11(.la, Ord. 106, 28 ,Julho 18117. Decla
1'01l-se qne a Lei 28 Outubro 18l18, art. 50,
rev(lgilra a O. IiI'. til. ti7, ~ 3, qne isentava
tle cl1slas os processos civeis CID que o pro
cnr;rdor da fazenda fu.':'se Hutor aLI réll, e
por iS~(l vi:;ora a respeito della, e como, a
Ord. liv. 1, lil. 91, pI'. Circo 211 Março
1 '&1.

PROCtJHADOH dos feitos ua corôa e fazenda na
ca~il da supplicaçãu do Rio de Jaueiro.-

11ROCIJRA nOR

Vid, Casa dita. Alv. iO Mo'io :l808, § li.
Foi nllmeac!o () chanccllel' della. Dec. 2.° 5
lVOI:cmbro 1808. (Coll, Nnb,) Mandou·se as
sistir ao conhe imcnlo ordinario de devassa
conll':1 in. p eLor lIn iJolic;) 1'\':11 rle S, P:1ulo,
dJ:lmando-sc-lhe prlJcnradur regia. Dcc.
'l9 Fel'el'cil () '1.810, (CoU, Nob.) M.3ndou·se
consultar 'obre a. fórlll'l PO\' qUQ se podiüo
citar os procllr:ldores regi os ons lerritorios
que nno rompelem ú provincia do Rio de
Janeiro. Av, 27 t gosto J810. (CoU. Nab.)
O da \'illa da Fortaleza comarca do Ceará
e~tabeleceu-sevencesse OI'Olmarin de Hi0.tb
réis. n C. 2,· ~6 Abril .1811. (CoU, Nab.)
Provo ~.' 29 ~bio 1811. (Coll. cit.) Da. re
lacão do Maranhão crron-se. CO/llO. Alv.
Ü Maio 1812, ttt. 1, § 9~ 10, tif. 8. Pro
eUI'adores r('gios da eorôn e fazenda erão
ouvidos nos provimenlos dns propriedades
ou serventias de qllaesquel'olIicios, sob pena
de serem nulJas as carlas provisões e provi
men Los, coofu rme o Df'c. 22 Maio 1706.
-Vil!. Res, 2() Maio 1812. (CoU. Nab.) Da
corôa e fazenda inlerino do Mnranhão em
lognl' do jlli7. ue fóra declnrou- e que para
vencer propinas elc. devia !lngar os novos
direitos.- Vid. Novos etc. Pro\'. 12 Julho
1813. Ajudante aClunl do da corôa fui como
os seus antecessores autorisado para res
ponder por si só em todos os papeis dos tribu
naese al1tos qne pelo procurador lhe fôrem
commeUidos, c pal'a servir nos seus impedi
mentos. Dec. 12 iI1m'ço 1814. (Coil. Nab.)

, Pro~ul'adol'cs da curôa e fazenda mandon-se
houve,;sem, ecomo, c para quo fim na junta
deadminislração da fazenda real na villa do
Desterro em Sanla Calharina. sendo na
f<Jlta de bacl~arel um homem de inlelli
t;l.'ncia no manejo aos negociu,; da fazenda,
e com que vencilllenlo.-Vid. Jimto. dita.·
C. Reg. 19 Abril 1817 etc.-Vid. P,·OV. 7
Setemúl'o 'lb19. il1fi'cl. na coroa e r;aenda das
J'clações "uualleroas ou qualquer oulro da
corôa e fB1.enda il1 partiblls nflO podia ser ue
mandado por,q nalquer acção que se honl'esse
de intentai' contra (I corôa II fazenda nos
termos do Ord. liv. i, e til. i3, SI, mas sÓ
o da cnsn da supplicação, precedendo pro
visilo de licença, e como, 'com andiencia
aclla e especial mandado regia, ludo sob
pena de nnllidade.-Vid. Bes. 2.' 2h Abril
1818. (CoU. Nab.) Ord. a07, 12 Junho
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1841. Da corôa e fazenda da junta da fa
zenrla da Parahyba mandou-se fosse sempre
ervido pelo juiz de fóra da dita cidade. ALv.

i; Ollt(tbro 1818. (CoU. Nab.) Da corôa e
fazenda da villil de Maceyó: nomenção feita
1}1ll individuo n:íll juiz d~ fóra, nem advo
gado letrado, mandou-se limitai' unica
menle ao tempo m que estivesse a dita
vilIa sem mio "0 lelrado. ?íOV. 7 Setem
bro 1819. (CoU. Nab.)-Vid. ProL'. 10 JIl
llho 1822, infra. Da coroa e fazeoda da
novamente ('['eada relação de Pernambuco
c1etel'minou-se fos. e regido pelas dispo
sições do do Maranhão. Alv. 6 Fevel·ei1..·o
1821. Ordenou se «ue o procurador fiscal
do eraria re'pondesse nos papeis etc. anles
do da corôa e f<.lzenda. - Vid. Eml·io.
Dec. 2.° 28 Março 1821. (Colt. Nab.) Da
cOl'ôa e fazenda da junta do Rio Grande do
Norte mandou-se, qllllndo nào houvesse
advogado letrado ue boa nota, prover em
pessoa de reconhecida probidade tendo al
guns conhecimentos de direito. Provo 10
Junho 1822. (Colt. Nab.) Provo 2~ Julho
1823. (Coll. cit.) Approvou-se demissão que
a respecliva junta dél'a ao da coroa e fazenda
de Pernambuco, e novo provimento quo li·
zera com v()llcimento. Provo 17 Junho 1822.
(CoU. Nab.) Procurador da corôa e fazenda
interino nào podia a junta nomearJ sim o
governo provisorio como 'llccessor do go
vernadol' ria provincia em Goya?. Provo 27

ovemhro 1822. (CuU. Nab.) Nomeação ia-
t rina de 11m da corôa e fazenda feita por
junta cio Espirita Sanlo mandou-se, e por
que ficar sem ell"eito. Provo 21 Março 1823.
(CoU. cit.) Procurador da corôa, soberania
c fazenda nacional foi exonerado de servil'
de promotor li 'cul do juizo dos jurados. Dec.
5 Junho 1823. Oa corôa e soberania nacional
e ol1vido u respeito de presas na superior
inslancia. Oec. 11 Fevereiro 1821,. E accusa
no juizo des crim.s cuja accnsllção não per
teoça á célmarn dos deputudlls. COIl.lt. art.
A8. 0" corôa, suberania e fazenda mandoll
se fosse ouvido em casos dê venda em hasta
pl1blic~ de fazendéls cahidas debaixo de s~

llueslro ou condemnação, em consequencla
oe 1)\'e5a e ex~stentes' nos armazens respec
tivos, e de oaVIOS e seus pertence..;, sendo, e
como, e por quem avaliadas. PI'OV. 1.. 1 I,
.Outubro 182". (CoU. Nub.) Declarou-3o i
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pertencer a 5." pal'te do ordl~llarlo de pro
curador da corõa ao emprerrado que interi
naUlPnte servir em seu impedimenlo. Res.
1.· 29Janeiro 1825. (CoU. Nab.) ProcnrRdor
da corôn da casa da sUpp!iCDÇ'l )e relações tIa
Bahia J Pt>rnalDbnco eM;\rdnuiio [ivc.rno ele
vacào de ordenado. Dec. Tab. 17 Fevereil'o
1815. - Vid. Dec, 22 Jruwúo -1833, inf,'a.
Desonerarde fiança que prestáea a ordenado
recehido em tempo cm que servira de de
putado do peocurador ela corôa na junla de
Pel'llamuuco, se mandou um desembargador
desde o dia em que 'e veri{jcassl~ principiado
o exerci cio do offi(~io de procurador, por
graça especial exlenqiv;l aos succes. ore' ,
sendo nomeados pelo chancellcr, exclusi
vamenle de outro officin da r'lação. Res. 1.
G Dezembro 1825. (CoU.Nab.) Declarou-se
como deveria o deputado procurador da
corôa e fazenda da Bahia fazer reCluisições
de oflicio, e como serião salisfeitas. Provo
Ü Março 1826. (Colt. lvab.) Declarou-se
li junta do Rio Grande do Norte não ter
lagar confil'mar-se como depu lado procu
rador da coroa e fazenda individuo que in
terinamente servia, havendo magislrado
como o onvidor que devia servir o logar de
procurador j e quando em cOl'l'eição, o se
suhrogado, não havendo outl'O letrado.
Próv. 1.~ 20 Setembro 1826. (ColL. Nab.)
Iclem á do Cendl. Provo 3 Fevereiro 1827.
(Colt. cit.) Idem a rC'peito do procul'ador
da corôa, soherania e fazenda nacional. Alv.
12 Jnlho 1827. (CoU. cit ) Ao inlendente da
marinha da Bahia estl'anholJ-se excesso
que cOlllmellêra contra o deputado procu
rador da corôa e fazenda. Av. 5 Fevereiro
1827. (CoU. cit.) Rednmação de ~ado to
mado para subsistencia de tropa para ser
deferida mnndou-se proces ar com audien
cia do prof'lH'ador da CflrÔa. Res. 12 Março
1827. (CoLt. Nab.) Procurador da corôa e
fm:enda assistia na iunla cllnsultiva obre
sentenças d presas marilimas. Dec. 11 O(C

/lIbra 1827. Da cOI'ôa e fazenda mandou-se
fosse ouvido e re'ponJesse em termo muito
breve no proces (1 de reql1erilO'en Los pe
dindo soccorro. ,cunforme a Lei 6 Novembro
'1827. Pllrt. 2." :H Mal'ço L828. (CoU. Nab.)
Res. 6 lU/lho 1831. ar/o 3. Da corôa, sobe
rania e fazenda nacional pódc intentar re
lii~a, 41 como. Lei 18 Setembro 1828, art.
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t8. (Iles. 20 Dezemb"o 1830. m't. 27. Dec.
20 Setembro 1833, a,'t. 3.) - Vid. Av. 5 J unlto
183/'; e deve requerer formação de proces
sos con tra os empregados responsabilisaveis
pelo supremo tribunal de justiça. Lei cit,
Q1't. 21. E' ouvido nos casos de julgamento
de confliclos de jurisdicção ou CIuestões de
competencia das relações provinciaes entre
si, ou com oub'as autorid::ldes. Lei cito a,'l.
35 (Reg. 3 Janeiro 1833, art. (H) ; e sobre
quelõtões de jurisdicção com os prelados e
autoridades ecclesiasticas, e como. Lei 22
Setembro 1828, m't. 2, S5. (- Vid. Av. 2.&
Outubro 1833.) E' ouvido para concessão de
palentes de invenção. - Vid. Descobertas.
Lei 28 Agosto 1830, m't. 11. E'-lhe feita
inlimação da revista, sem dependencia de
licença, e em Iodas as causas, em que tiver
intervindo como A. R. assistente ou op
poente, e para que fim, e como. Res. 20
Dezemb1'O 1830, al't. 17. 21. (Reg. 3 Janei7'o
1833, art. 60.) Delle não énecessaria queixa
para o supremo tribunal conhecer dos de
lictos e erros de omcio dos empregados
que. por elJe podem ser processados. Res.
20 Dezembro cito Q1't. 28. Da corôa e fazenda
interino em Goyaz declarou:se poder ser
negociante, porque a lei só traLa dos ma
gistrados vitalícios. Av. 7 Novembro 1831
Novos e velhos direitos de seu officio.-Vid.
Novos etc. Dec. Tab. 25 J oneiro 1832. Da
corõa, soberania e fazenda nacional accusal'á
nos processos contra membros das cam aras
legislativas por crimes de responsa bi1idade
e que estas resolverem {Iue conlinuem. Cud.
Proc. m·t. 170. Devo haver em cada uma
das I'elações, nomendo em conformidade do
Dec. 1 Março 1758. .Dec, Reg. 3 Jallei,·o
1833, m't. 1; e com que funcções, art. 60,
61. O da côrte teve elevacão de vencimen
tos. Dec. 22 Ja'lleÍl'o 183'3, m't. 2, 3. Lei
647, 7 Agosto 1852, O1·t. 3. Não é obrigado
a apresentar alteslado para receber orde
nado. Dec. 2 jf'lm'ço 1833, § 9. Nas relações
não e conlado no numero elos 12 desembar
gadores necessarios para que elIas se dividão
em duas secções. Dec. 23 Junho 183lt, o"f.
1 ; assit:tirá tt secção onde sua p,'esença pela
natureza das cnu as se fizer necessaria, m'f.
8. Da corôa, soberania e fazenda nacional,
deve ser citado e ouvido nas justificações
de indi\iduos que prctendão possuir a ql1a-
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lida de de cidadão brasilfliro. Av. 23 Dezem
hro 1835. Av. e Circo 29 dito. Exlremarão
se suas attribuições das dos procllradores
fiscaes, e como. Ord. 20 Maio 1.836. - Vid.
Av 293, 22 Março 1841. -infra. Procurador
publico encarregado como da cOl'ôa, de
medicão a bem dos direitos da fazenda
vence' caminho e estrada regulada pelo Alv.
10 Outubro 1754. Av. l! A~IISto 1837. Da
corôa. soberania e fazenda omcia, nos em
bargos a sentenças definitivas em causas de
preS:iS proferidas no conselho sup,'emo.
Dec. 29 Novembro 1837, art. 2. Cel'lidões
que pedir ao archivo publico serão gratui
tas. Dec. Reg. 2,° 2 Janeiro 1838, m·t, 12.
E' ouvido nus recursos interpostos das au
toridades ecc1esiasticas.-Vid. Abuso. Reg.
10.· 19 Fel'erciro 1838. arfo 10. Nào é co
herenta aos principios de direito e com a
pralica ser ouvido ou outro qualquer fiscal,
sobre embargos a sentenças proferidas em
causas em que d'antes nào tivesse intervindo,
como de com missão mixta, Av. 78, 16 Ju
nho 1838. Declarou-se em que causa da
fazenda nacional devem intervir os desem
bargadores procuradores da corôa, sobera-,
nia e fazenda nacional das provincias, con
forme os art. 6, § 8; 20. S 2; 90. Lei 4
Outubro, Av. 293,22 Março 1841.. Da co
rôa, soberania e fazenda nacional tem trata
mento de ExceLlencia. Dec. 85, 18 Jrllho
1841. Das relações defendem as causas da
fazenda nos juizos de 2.· instancia, e rece
beráõ dos dos feitos de 1..' instancia as in
formacões e documentos necessarios ou
exigicl~s.-Vid. JlLiz dos feitos. Lei 2h2, 29
Novembro 1.8.&1. aTt. 15. Como ao da corôa,
soberania e fazenda serão enviados 1equeri.
mentos etc. para informar, pela secretaria
da guerra. Instr. 9.° 17 Janeiro 1842, art.
7, 8. Dec, Reg. 350, 20 Ab,.il 1.8áh, m't.
26,27. Pela do~estrangeiros. Dec, eReg. 1.35,
26 PelJCl'eÚ'o 1842, m't. 11, S 7. Pela da
justiça, Reg. 30 Maio 181.2, annex. ao Dec.
e Pt. 178, B. da mesma dota. m't. 1, § 4;
2. Dec. Reg, 31J7, 19 Ab,.it 18MI. art. 1., S
5, Pela do imperio. Dec. 2õ5. 30 Novembro
1842, OTt, 13. Dec, Reg, 3h6, 30 Março
1.8ltá, m't. 12, § 3,4. O da côrle que obri
gações tem relativamente aos objectos cujo
conhecimento contencioso pertence ao con
selho de estado.-Vid. Conselho dilo. Dec.
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12.&, 5 Fevereiro 18h2, art. 2&, 25,27. Pro
curadores da corôa, sobernnia elc. sãoisenlos
de pllgamento dus 2 por cento de chancel
laria.-Vid. Chancettaria. Dl'c. Reg. 150,
9 Ab"il 1842, art, 10, S 1; 12. Dec. 413,
10 Junho 1845, m·t. 8. Revê as contas de
despezas mensalmenle feitas com os pro
c~~sos rl'specli\'os nu supremo tribunal de
justiça. pllra sen andamento. Av. 16 Feve
reiro 184&. tJol'n. 49.) Promove, e como as
desa propriações por ulilidade pu Llica ~er31

0\1 municipal da cÔrle. Rl's. 353-, 12 Julho
1845. al't. 13,16,17,32. M. Para cumpri.
mento das sentenças em que a fazenda na
cional foi condeOJnnda. além de oulras pro
videncias , drve por elIas ser requerido o
procurador da fazenda. Ord. 110. 10 Ou
tnbro 18.&5. U Alv. 18 Outubro 17GO, quan.
do falia na celeridade das execuções refere
se ao procurador da corôa e fazenda e não
aos flolzenua. Urdo 106, 28 Julho 1847. Da
corôa, soberania etc. mandou-se fosseouvido
sobre reclamações de magistrados a respeito
de indevida clas1>íficação de sua antiguidade
pelo supremo lribunal de justiça. Reg. 624-,
29 J (Ilho 11:l49, art. 11, 12. Pelo procurador
fiscal do lhesouro lhe serão ministradas as
informações e documenlos necessarios para
defender o direito e interesses da fazenda
nas respectivas causas. Dec.736, 20 Novem
hro1850. m't. 26, § 7. Dec. 870, 22 Novem
bro1.8f>1, art.33. S7. Da corôa nas relações
no caso de perante estas apparecerem re
vistas concedidas. ou appellações sobre de
lictos de imprensa fundados em que priva
tiva e indefiniuamente devem ser conhecidos
pelo jll "Y. ordenou-se suslenlel~) a regular
ol.Jservancia das leis e genuina inlelligencia.
combiltendo a falsa doutrina adoptada de
conformidade com a resolução annexa etc.
Av. 15 Janeiro 1851. Em cerlocaso havendo
passado as sentenças em julgado declarou
se poder o da Blolhia oppôr embargos de
Dullidade á execuçãu da senlença, por ser
proferida cuntra a Lei 22 Dezembro 17ô1.
tit. 3. S 9, usando do privilegio de resti
tuição in intpg7'll1lL que compele á fazenda.
COllvindo que interplltesse revi:.la para fir
mar-se a jurispruJencia. Av. 31 Março
1851. (Dior. 8008.) Como será ouvido o
dll côrle em negoclOs perlencenles á con
tadoria genl de guerra. Dec. Reg. 778. 1.5

Abril 1851. art. 8, S 10. Será presente
ao exame anDual por perilos no estado dos
palacios presidenciaes. Av. Circo U. o 1Q
Janeiro 1853, S 6. Dm'idas que 3S direc
torias do thesouro não podf'm drcidir não
devem a ellas enviar os procuradore fiscaes
mas ao ministro da fazenua. Ord. &0, 4 Fe·
vereiro 1.853.

PROCURADOR dos feitos da fazenda de 1." ins
tancia.-Vid. Juizo dos fuitos etc. Lei 242,
29 Novembro 1841, a1't. 5,8.13 a 15,16.
Ord. 6. 012 .Janeiro 1842, art. 8.9. Dec. Reg.
156, 28 Ab}·il1842. art. 1.2. 3, 6. 8. 10,
11, 15.-( ido D/'c. 410.4 Junho 18M, ill
fra.) Dec. Reg. 160.9 iJ:J /lio 1ti42, (/7't. 16,
17,18, 20,2ô,27, 32.33, 38,ftO. Ord. 62,
6 Junho 18~2 etc. Sua nomeação, conforme
a Lei 242, cito art. 1ô, § I, s6 o governo
póde fazer. Av.lO JUDhu 18~2. (Jorn. 1.64.)
A elles são remeltidas pelo thesuuro geral
para serem cobradas executivamente as
lelras que não fôrem paJ1;as em tempo. Ord.
19 Agosto 18~2. (Jorn. 235.) Continua verh.
cito Ord. 43, 17 Julho 1843. Procurador
fiscal que lambem fôr dos feilos tem dous
vencimentos distinclos. Ord. 5 Agosto 1843.
(Jorn. 237.) Continua ve,·b. cito Ord. 71, 9
Oulubro 18~3. Ord. 86, 31 Oulubro 18!J3.
Ord. 88, 6 Novembro 1843; mandou-se
subslituir o disposlo na Ord. 43. 17Julho
1.843. Ord. 96, 27 Novembro 1843. Con
tinua verbo cito Av. 1h Novembro 18h4.
(Jor}!. 318.) Ord. 126, 28 Dezembro 18&4.
Circo 26 Abril 1845. (Jom. 121.) Impoem
multa de 50:t/J d~ cada invenlario sub
jeilo á laxa de legados aos escrivães que os
deixarem de enyiar á recebedllria (na côrle)
conforme o art. 19 Reg. 156, supra. Dec.
Ato, 4 Junho 1844, art. 4; que mais altri
buições lem a respeito. al·t. 5, 9. Com sua
citação na côrte se processãu as juslifica
ções e libellos pal'a cubrança de dividas de
heranças de defuntos e ausente... Dec. Reg.
422, 27 Junho 18.&5. art. 9. Contáwa verh.
cito Av. õ J lolneil'o 18~6. (JOTIl. 17.) Av. 1.2
Janeiro 1846. (JOl"ll. 18.) Av. 9 Março 1.8â6
(Jorn. 83.) etc. Av. 17 AbriJ 1l:l46. (Jam.
Suppl. 151.) Pec. Reg. 4!J7, 19 Maio 1846,
al·t.121. Av. 27 Maio 18116. (Jorn. 206.) Ord.
89, 3 Setembro 1846. Úrd. 133, 9 Nuvem
bro il:M6. Dec. h99. 31 Janei}'o :1tM7, S 1.
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Ord. ltá, 17 Março 18l!7, Ord. 106, 28
Julho 18ú.7. Precalorias dils prOl iucias nào
se remellem ao procurador dos feitos da
côrle por in lermedio do governo. Av. 19
Setembro 18lJ8. (COI'. lI1e1'c. 262, 2.°) Con
tinua vf'?·b. cito Lei 514, 28 Outubro 181.8,
m·t. 50.0rd. 135, 7 Novembro 'l81IS. Av.
12 Oulubro 18h9. (Dia!". 8229.) Sua assis
tencia nos conselhos que conbeção de re
cursos de processos de aba1r'oamelllo não é
necessuria. Av. 26 Selembt,o 1850. (Dim·.
8566,) Continua vel'b. cito Ord. 189, 29 Ou
tubro 1850. Dec. 736, 20 Novembl'o 1850,
M't. 26, § 3. Aos procurador' dos feilos
minislrat'á O procurador fiscal do lhesoUl'o
as informacões e documentos neccssarios
pa·ra defender o direilo e interesses da fa
zenda nas cauS:ls que advogarem. Dec. 736,
cil. m't. 26, § 7. O da côrte é subordinado
ao procurudor fiscal do thesonro. Dec. 736,
cito al·t. 27. Conlinua vcrb. cit, Instr. 31 Ja
neiro 1.851., art. 8. (Dial'. 8639.) Ordenou
se que por parte do governo as ignasse
termo de aceilação da herança que certo par
ticular pOt' lestamento deixáru á nação. Av.
31 Março 1.851. (Dim', 8667.) Continua
l'cl'b. cito Ord. U3, 28 Abri11851, ad. 1, 2,
5, 6, 7, 9, H,-(Vid. Ord, 189,17 Julho
1852, infi'a. Av. 14 Setemb7'O 1852, in[m.)
.Dec. Reg. 787, 15 Maio 1851, al't. G, Ot'd.
172, 31 Maio 1851. Circo ido (Dial'. 8717.)
Dec. 84~, 22 Outub,'o 1851, a1't. 1,5. Pres
lurá aos colleclores as instl'l1cções necessarias
nos lermos do ad. 17. Reg. 9 Maio 18á2 a
respeilo de escripturaçrio do liuo de receita
e despeza de bens de defuntos etc. Av. 28
Oulubro 1851. (Dim', 8839.) A. alteração
de ordenado dos pro.curadores fiscaes não
inlende com elles como pt'ocuradores da
fazenJa no juizo dos feitos, e porgue. Ord.
26.° 2lt Janeiro 1852. Para pagamenlo de
direitos foZ parte do ordenado do procu
rador fiscal o que lhe compele como pro
curado!' dos feitos, conforme a Ord. 67,16
Agoslo 18lJlJ. Ot'd. 145,9 Juoho 1852. Pro
curador fiscal sendo dos feitos que venci
menlo percebe, Ord. 151, 16 Junho 1852,
§ 3, Podem amigavelmente promover co
branca de divida acliva. Ord. 189,17 Julho
1852: Conforme a Ord. 28 Abril 1851 , os
pt'ocuradores em caso algum vencem sala
rios ou emolumentos pelos acLos do seu

officio. A .... U Setembro 1852. (Dim', 3 de
1853,) DecIarou--e que o art. 5 da Ord. 28
Abril 1851, é relativo aos emprrgados do .
juizo dos feilos que não vencem orde
nados, e aos procuradores só no caso do
!lrt. 2, e pOI'que. - Vicl. 0lr 3 Dezembro
1852. (Dia?'. 6 de 1853.) D~speza pelo da
côrte feita com seIlo de documenlos por
elles produzidos em inleresse da fazenda de
clarou-se seria ll11endida e poga, conl'orme
o art. 9. Ord. 28 Abril 1.851. Ord. 10.° 15
Janeiro 1853, § 2. Sobre a divisão do lra
balho entre elle c seu ajudanle. A\". lJ9, 11
Fevereiro 1853. Como se fornecerá ao Pt'O
curadol' da fazenda o papel necessario para
o expediente dos ne~ocios tia fazenda. Av.
88, ~3 Março 1853. Compele-lhe examinar
seostão contadas as custas por que a fazenda
fôr dcrnandnda, e oppôr-se quando não de
,idurnenle feitas as contas, c como. Ord.
121, 19 Maio 1853. Como se deve pt'oceder
a respeito de execuções ftOdas com o paga
mento da divido, que por não terem as par··
les exhibido os conhecimentos para o pro
curador dar quilação, não se podE'm assim
considerar. Ot'(1. 157, 8 Julho 1853. De
veráõ representar sobre a con~inuação de
ÍHocessos em que a fazeada nacional lenha
ele ficar vencida em 2.' inslancia. Ord. 208,
20 Setembro 1853. Não podem os peesi.
denles de provincia aulorisa-Ios para delegar
seus poderes para diligencias, sem inter
venção do. governo imperial. Av, 14. De
zembro 1853. (DiaJ·. 353.)

PROCURADOR fiscal da adminislração dos ter
renos diamaotinos em Minas Geraes e Bania.
-Vid. Diamantes. Res. 374., 24 Sctemb,'o
1845, al't, H. Dec. Reg. á65, 17 Agosto
1846. art. 2, 3. 7, 8, 'li, U, 15, 21, 37
38, ;39, á.0, 55, 55. Não póde ser simulta
neamente o procurador fiscal do fazcnda.
Av. 12 Janeiro 1855. (J01·1!. 27.)

PROCURADOR fiscal de thesouraria nunca deve
ser condemoado em cuslas. Res. 3.~ 17
Março em Porl. 3 Novembro 1818. (Ind,
Alh. f7el'b. cit.) Procurador fiscal do orario
nomeou -se, declarando-se competir-lhe
promover e represcntar todos os negocias
que occorrerem Oli lhes fôrem encarregados
pelo presidente daquelIe, pafa o que assis-
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lira quando fôr necessario oa mesa do
mesmo. e irá ás contadorias, e para que
'fim, respondendo antes do procur3dor da
corôa c fazenda, e como: e com que arde
u, do. - Vid, Erm'io. Dec. 2. 0 28 lIfQl'co
1821. (CoU. Nab.) Tem o tribunal do th~
80u'ro publico n"cional como seu membro e
com que hOOl'a~. e como nomeado. Lei!J
Outubro 1831 O1't. 1; sendo ouvido, e como
nos·.negocios qne pedirem exame de direito,
(/1"t, h. Ê ouvido nas hahilil3cões dos herdei
ros e cessionarios de quaesq'uer credores da
fazenda, nas proviocióls; (I1,t. 6, § 8. Suas
altribuiçõps, M'I. 19, 20. Tem, c como as
,thesol1rar'ias de provincia. Lei 4 Outubro cito
art. lJ6, 47. Suas attribuiçõe ,art. 7í, 78.
Ordenados. m·t. 81. Perante elles se passou
a fazer o processo das justificações que per·
lencião ao exlincio con elho da Cazenda, art.
90. Nos processos em qne esta lei exigir sua
audiencia, nos lagares onde não houver
como serão suppridos, m't. 92; rubricaráõ
livro de ponto, art. 101; não podem accu
mular emprego de julgar. art. 1.12. Sobre
esta Lei. - Vid. Dec. 736, 20 Novembro
1850, infra. Em que casos poderião recorret'
da demarcação e designação feitas pelas
camaras para cobrança de decima urbana.
-Vid. Dacima. Dec. 7 Outubro 1831, art.
6. 15. O da t-hesournria do Rio Grande do
Norte declarou-se poder servil' cumulati
vamente o cargo de pre-idente de camara
municipal, e porque. Ord. 28 Agosto 1833.
Ord. 23. Circo 211 Dezembro 1833. Ord. 15
Abril 183!J. Interino póde ser nomeado
para juiz de o"phãos, mas não accumular os
exercicios. Av. 20 Se lembro 1833. -Vid.
Ord. 30 Abril 18M, infra. Represenlações
de procurador fiscal contra inspector de
thesourarias deH,m ser dirigida' directa
mente ao inspector geral do thesoUl'o, con·
forme o ad. 47. Lei 4 Outubro. Ord. 24
Oulubl'o 1833, Pessoa que inlerinamente
servir de procurado,' fiscal, pedindo e ob
tendo licença nflO t3m direito a haver orde
nadu desle [erupo, que se deve daI' a quem
servi,', Porl. 4 Março 183ft. Ol·d. 23 Abril
183!J. Ord. 73, 8 Julho 18.45.-Vid. Ord. 8
Novembro 183h, infr(J.. Interino declarou- e
não poder ser n'lmeado indil'iduo que tinha
emprego de julgar. Ord. 30 ,Abril 183&.
Interino declarou-se ,podei' servir éonjuncta-

IV
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menie o c:lI'go de juiz de pnz, que não per
dêra por aquella nomeação. Av. 20 Junho
1834.-Vid. Ord. 2.81. 29 Dezembro 1852,
infra. Não é, geral e absolutamente fal
Iando, obrigado LI citaI' sempre alguma lei
em que funde soa opiniãO, e porque, á vista
da Lei II Outubro, art. 20 e 77. Av. 22 Se
tembro 1834, § 3. Manduu-se que a pessoa
que substituisse procurador fiscal cm seus
impedimentos percebesse vencimentos na
maneira determinada pela Lei 38, 3 Ou
tubro 183!J, art. 9; até decisiio da assem
bléa geral. Ord. 8 Noyembro t83/,. Circo
26 dito. E' competente para promovrr, e
como o con toncioso da fnzenda e fiscalisação
das execuções e meios legaes parn compel
IiI' os devedores remis' os Ord, 5 Janeiro
1835, Onde não houver como serão uppri
dos.-Vid. PrOClll'arlor da fazenda. Ord. 2
Abl'il 1835. Mandou-se tivesse alldiencia
na confol'midade dos art. 90 e 92 da Lei lt.
Outubro nas justificações par3 exoneraçflo
de obrigações de donativos para despeza. da
ultima guerra em S. Pedi'o do Sul, aos pre
judicados em suas propriedades pela mes
ma guerra. Dac. 6 Outubro 1835, arf. 2.
Nomeados conforme o art. 92. Lei .4 Ou
tubro, não tem mais altribuições que as ex
pressas nos art. 6, § 8; 90, 91, da Lei cit.
01f. 13 Outubro 1835. Elll'emárão-se suas
allribuições das dos procllradore5 da corôa.
Dl'd. 20 Maio 1836. Av. 293,22 Março 18!Jt.
Obrigará pelos mei' s legaes a cumprir seus
deveres os juizes, escrivães. advogados e
mais empregados que retal'darem o anda
mento das execucões da fazenda. PorL. 16
Julho 1836. Decia,'ou-se não lu logar no
mear-se procqrador fiscal nos C:lSOS de SIIS'

peição do prt.motor publico que servia o
lagar em virlude da Ord. 28 AUl'il1835, e
porque; devendo-se procedeI' conforme o
art. 92. Lei .& Outubro. OIT.2 Agosto 1836;
não deve occupar-se com a medição e do
mal'cação de mOl'in!las, quandú fiquem em
distancia a que não pOêsão ir e \'ollal' no
mesmo dia. Ol'd. 30 Ago tu 1836, Porlo 5
Setembro 1836, Oíf. 10dito. Como vencerá
sala rios em medições de m. rinhas a que
assistir. Ord. 6 Maio 1837. Só rencu dia
rias por demarcação de m,\!'inhas quando

. fÓl'a da cidade. Ord. 31 Julho 1837. Pro
molares publicos ou quaesquer pessoas que

37
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:-.inii) de procurfl'doi'c fiscacs, conforme
<lI'l. 92. Lei h Oulubro, não podem havei'
'a1:Jrio5 etc. das parles, cornpetin30-lhes
'ómrnle-a porct'uta!.!em das exp-çucões vivas.

J\ v. 169, 23 Setel;) bl'o 1839. ll~clarvu-st1
, t.I~H~ pum sua nome<lção no caso de ,nga não

aprovl'ita () ai t.. 7tl. Lei Ú Outuvro, e sendo
interino llilo n<>cessilnY3 proposta; e l]Ue a
.1uI0l·isação da Lei 3 Outubro 183lJ, 91t. 5,
S G, re~5a lo!!o que o lagar seja preenchido
pelo' autoridnde compctenle, embora inle
rina ou defillili,'amenle. Av. 21.8, 23 Maio
18110. PeJus meius competentes Íari'l preen
cher ns fidl\ls IlU reformnr nullidades ou
i lJf'~a hdil des occorridlls nas habililnções pnra
meio solrlo.-Vid. Meio soldo. Dec. ;'9,27
Junho 18liO, art. 6. Drêlnrârão-se os limites
da auluridade elos inspectol'eg- de lhesoll
farias a rcspei lu dus pl'ocuradores fiscaes
a quem não podem ad,'erlir, e porque,
Ord. 285, 22 Janeiro 18M. Ord. 212,
12 Agosto 1851. Ord. 251, 15 OUlubro
1851. DeleJ:minou-se como se deye proce
der á nomca ção de pessoa que faça as vezes
de prucurador fiscal nos lu~nres em que o
não huuver. Ord. 291, 10 Março 1841.
Não lem necessidade de eslar nas l!Jcsuu
rurias, para o desempenho de suas ouriga
l;ões, continuadamenle e nlém das occasiões
elas sessões. Ord. 294,29 Marco 1841. Não
e nl'ce~saria licença 'pnra serc'm citados, e
porque. Ord. 307,12 Junho 1841. Não leU!
"encimenlo pelas diligencias de ava1iáçõcS
tIc proprios nncionaes feil<ls na cnpil.. l da
pl'ovinciu. 01'<1. 30 Agoslo i8~1. (Jorn.
226.) Pelos meios compelenles inlenla res
cisi10 de adjudicação de vens feila i1 fazenda,
quando a aV(lli,lçftu fÓ'r ]l'siva, Ord. 17 Se
ll'muro 1841. (Jonl. ~38.) Procuradores
liscaes e seus ajudanles Ilas pru,iocias são
procllradores dos feilos da faH'nda de 1."
IDbluJlcia.- Vir!. PI'OC/IP·Od07'dito.Lei2li'!., 29
NOl'e1/lbro HJÕ 1, 111't. ti, 8, Proeurêldur fiscal
do tlJesullro é, c cOUJO semestralmenle in
formado pt lo procuradur do juizo dos feitos
do ~slado das f'xpcuções pendentes, e CUIDO.

Ord. ti.· 12 Janeiro 18á2, art. 9, Será ou
..ido para deferimeulo a(}S rc m'sos de 1;1n
\,1lJ1lt'nlo de dl'cima - Vid. DecilllCl. Dec.
1D2, 1lj Abr.l·1842, art, 20, S2. E' ouvido,
e. como a respeito dos docuUlenlos ele. em
QU\.1 Stj funde o pre&idenle de prov-ineia para
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decretar tl('i'pe~a5 l!l'í!cnlcs, COnf(l'l'me o
arl. 1~8. Lei 4 Oulubl't'. DI'c. 158, 7 Maio
18á2, lu't. 2. 3. Snas aUribuicões relalivas
à nrrec;ldaçi"lo do .. bcn~ de de'runlos e au
senles.-Vid. Bcns Ifc. Dec. Reg. 160. n
jJ./aio ']Sll2, urt. 16, 17, J~. 20,26, 2i, 32,
33. 3'5, 38, fJO, • fiO podem tomar de afura·
menlo de terrenos de marinhas nas proviu
cias (Om que serviren'. A..... 82, 22 Julho
18112. . lO seu impedimento, c não havendo
Laclian·1 formado uu ad\'Ogado póde ervir
o offieial maior da secl' 'taria OLl qualquer
outro ma,is itloneo da conladoria. Ord. j 13,
23 Selembro 1842. 01'1"1. 103,21 De7.embro
18113. -- Vid. O,.d. 10 Dezembro 18!'1l. infi'a.
São erJJpregadus de fazendi!, conforme a
Lei ú Outubro, e por isso ácerca dcHes pro
cede o Av. 2ú Outubro 1d33. Ord, 27 Se
lembro 18li2 (Jom. 265.) Deve por meio
de refJuisição exigir 35 infurmações e escla
rccimentolÕ qt;e necessilar da thesoural'ia.
Or-d. 11> Dezembro 18ll2. (J01'1I. 6 de i8li3.)
Nos processos soure Lens de ausen les e oulros
ana/oglls elc. dc,'e officiar, ou o seu ajudante
havendo-o uu o colleclor, e porque. Ord.
/13, 17 Julho 1.8li3. Ord. 96, -'27 Novembro
18~3. Procurador fiscal que fôr cumulalÍ
vamenle dos feitos da fazenda lem dous
vencimentos. Orei. 5 Agoslo 18!13'. (JorN.
237.) O accrescimo que a Lei 29 Novembro,
concedeu aos ol'denados dos prucuradores
uscaes de"c considerar-se como ordenado e
nito como gralilicaçüo; oplando os seus
ordenados em vez do subsidio, qllJlodo fôr
membro de assembléa pl'Ovincial lem di
reilo a ha\'ê-Ios por inleiro. Ord. 71, 90u
luhro 18113. Ord. 73, id, A individuo que
como lal servira mandou ,se abunar grali
ficaç~1O :lrbilrad.. como, quando, e porque.
Ord. 9 Ouluuro 18l13. (Jo7·n. 282.) lJeve di
rigir-stJ ,lf) inspeclor da lhesouraria por offi
cio, e e te áquelle por porlaria. Av. 7h.
11 Oullll'ro 18113. Ord. 31 OUlubro 1843.
(Jorn. 306.)-Vid. 01'(/. 1111, 11 Outubro
1845, infru. Quando impedidos, lem direilo
ao vcncimentll concedido pela Lei 29 No
vembro, e o inlerino á 5." parte do total
do impedido por mais de 40 dias. Ord. 88,
6 Novembro t~63, - Vid. Al'. 31 JaneirQ
184", intra. Cumu deycrá pruceder para
que o lhe~oureiro iudemni5e o cofre de
somUlas que hounr retcbido e distrah.ido.
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~rd. 30 Dezembro 184~. (JOl'lL 8 de i8&!J.)
FIscal geral não póde exercer emprego pro
vinci:d. Av. 24 Janeiro 18M. (/orn. M.)
Ord. 266. 1 ne7.embro 1852. Av. 16 Feve
reiro 185!J. (Diar. 62.) EsLando doente por
mais de !JO dias desconta-5e-Ihe a 5.' parLe
do ordpnado. Av. 31 Jllneir'o 18ft/,. (JOI'l1.

4S.)-Vid. O/·d. 118, 27 Novrm67'O 18Ml,
intra. Declarou-se não ter, c porque logar
llssisLir ás escripturas de venda de bens de
raiz para flrrvenir fraucl s. Ord, 27 Abril
18M. (Jo1'1l.12.&.) Declarárão se suns atLri
buições, tendo-se vista os art. 77, 78, .&6,
47. Lei 4 Ou~uhro, em sessão c fóra della.
Ord. 99, 29 OuLubro 18ltlJ. Ordenou-se
observancia da anLiga próltica a respeito do
pagamento aos procuradores fiscaes inLe
rinos das thesourarias revognda a Ol'd. 88.
6 Novembro. Ord. 118. 27 Novembro
18lJ&. Ao de Santa Catharina mandou-se
usasse dos meios judicia rios para liberLar
terreno nacional de servidão de aguas ex
ercida por particulares. Av. 5 Dezembro
1844. (Jorn. 331..) Sobre vencimenLo de
-official maior de thesouraria pedido por
amanuense que servira em seu impedi
mento, por estar servindo de procurador
fiscal solução deu-se, conforme a Ord. 21
Dezembro 18lJ3. Ord. 10 Dezembro 18!Jh.
(Jorn. 335.)-Vld. Ord. 86,26 Agosto 1846,
inf1·a. Nas provincias são cilados para as
justificações e libellos para cobrança de di
vidas a que estão exposlas as hel'anças de
defuntos e ausenLes. Du. Reg. .&22, 27
Junho 18!J5, af·lo 9. Quando o juizo dos feitos
não li.er meirinhos pal'él diligencias deverá
requerer que se empreguem os de oulros
juizos. Ord. 91, 19 Agosto 1845. O omcial
que servir de procurador fiscal eslando
este com licença com vencimento só tem
dil'eito á 5.· parLe, requerendo·a em tempo.
Ord. 92, 20 Agoslo 1.845. Declarárão-se as
obrigações dos inspectores das thesourarias
na satisfação de requisições dos procura
dores fiscaes e o modo por que se devem cor
responder. Ord, 1U. 11 Oulubro 18.&5.
·Vid. Ord. 207, 28 Julho 1851, intra. Provi
dellcíou-~a, e como pora removei' difficul
dades dos procurad!>res fiscaes prestarem
recibos das relações de di \'idas que pata se
ajuizarem houverem de ser·lhes remeUidas.
Çicc. 24 Outubro 1.8.&5. (Jonl. 309.) Ord.
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33, 1ll Abril 1846. Nomeado f\li pelo go
verno para procurador fiscal de lhesouraria
um cone~o não formado. Av. 20 Março
18&6. (Jorn. 103.) A um ordenou-se infor
masse confecção de relação cirCllmíolal1ciada
ue dividas prescriptos. Ol,d. 33, supra. Os
colleclores quando ao~ tabelliães r querem
certidões e prolfJ tos a hem da fazenda,
devem ser satisfeitcs g,'atuilamenle. pois
que em taes casos são procuradores fiscaes.
Ord. !J9, 30 Maio 18.&6. Nenhuma ingerell
cia Lem na cobrança de leLras perlencen Les a
heranças e depositadas nas thesouraria . e
por isso nenhum salal'io. Ord. 53, 5 Junho
18.&6. Os officiaes das conladorias e SHcrc
tarjas só sel'viraõ de procuradores fiscaes·
quando nào haja bachareis formados 00.

ndvogados que pos!>ão ser nomeados. Ord.
86, 26 Agosto 18á6. Procurador fiscal não
existindo ao tempo da entra"da de quantias
provenientes de execuçães , nenhuma com
missão perceberá tal emprego, ou quem
vier occupa-lo. Ord. 89, 3 Setembro '1846.
Ord. 133, 9 Novembro 1846. Ord. 19á. 6
Novembro 1850. Para que se fizesse adianta
ment6 de pequenas quantias a procurador
fiscal para despezas miudas de diligencias fóra
das cidades. Ord. 4. 018 Janeiro 1847. Com
sua oudiencia mandou-se que o juiz de 01'

phãos em Matto Grosso procedesse á arre
cadação, inventario e administração elc. da
1azendadc Camapoam. Av.30 Janeiro 18.&7.
(Gaz.Off. 127, l'ol, 1.) ~ o seu 3judante são

omprehendidos nos § 4. Tab. Lei 38 No
vembro 18U. pa ra paf;arem novos e velhos
direilos.-Vid. NOL'OS elc. Ord. 70,13 Abril
1847. Assistem aos consumos que se fazem
pelo arsenal de guerra, c porque. Av. 2L
Julho 18117. (Guz. OU: 72, vol. 2.( Sen voto
precederá sempre o despacho dcfiniti,"o do
inspeclor nas justificações de direiLos a di
vidas de exercicíos findos. Circo 6 Aj?;osto
18á7, ~2. annex. Ord. 155, 9Junho 18.&9.
Foi desaltendida. e porque, conforme •
Reg. 27 Julho 1846, reclamação de 1.. o cs
('ripturario a pagamenlo de ordenado do
lngar de procurador fiscal vago que interi
namenLe servia. Av. 28 Fevereiro 184.8.
(GtI'z. Off. k9, vol. 3.)"-Vid. Ord. 161,10
OutlLbr"o 1850, illfra. Mandou"se assistisse ás
arremalações por conlracto que se fazem
no ar enal de guerra da província 2 ,Av. 27
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Julho 1848. (Gaz. Off. 166, vol. 3.) Nomea
ção de prr,curadores llSC,IPS provisorios DOS
lo~nres cujas remIas lcnhão sido arrema
lndas. Av. 103, 30 Agosto '1848. E' ouvido
lia re"isão de contas de de~pezas de dili
gencias feitas pelo juiz dos feilos, para 56

rcrn indemnisadas, Ord, 135, 7 Novembro
181,8. DeclarOlHe que a T1olTlc'ição dos pro
curadores 1iscnes ubõlitulos c. mpele aos
presidentf's de provin(;ia segundo o arl. 78.
Lei l! (lulubro Av.. 9 NllVpmlJro 1848. (Dim".
7(:)[15.) 01 d. 1ú8, 22Novt'mlHo 1848. - Viej.
Av. 1í8, [) .1tI1l/;v j 851, i7lfi·o. E' ouvido nas
3vali'lçõrs ele Lens de corporações regulares
para cuja alienação 0\1 conlracto oneroso pe
çãolicença ao gO\'Ct no. De,:. (i[)5. 28 NOt'enlh)'o

1849, a7't. 1, S 3, 1,. Alldlcncia fiscal é 11e
cessaria no procesw da prestação de fiança
pelos Ih,esllureiros p'1godores c alllJoxarifes
elc. ácerca dn idolleidade.-Vici. Ord. 38,
1.'2 Abril 1850. Incumbe-lhe promoler que
srjào responsabiJisadas as auloridndes que
Dão cumprirem as depreeadas para tlilill-en
cias. Ord. 6tJ, l! Julbo 1850. E' ou\ido para
fixação de ajuda de cuslo aos juizes de di
nito \'('movidos, e como. D,c. 687, 26
Julho 1850, aTt.H, 14. Sua <lssistencia não
tem logar DUS cunselllOs navaes qlJe lenhão
de cOllh~rer de recursos de processos de
abalrualllento. Av. 26Setem!>ro 1850. (DiM'.
856tL) Dcclarou-~e que H'ncimclltos com
p~leDJ ao individuo que su!>stiluir procu
radur fiscal nelS SPUfi imj,edimentos. Ord.
10'1, 10 Outubro 18&0.- Vid. Ol'd. 229, 5
Outtlbl'O 1852. ú'fra. Procurador fiscal do
tLesouro é membro do lribunal, nomeado
pelo imperador, com tilulo do consdbo;
suJ.sliluld,) pur seu ajudante; allribuições;
Dec.736, 20 NOI"f'TIlb,"o J850. 01't. i, 7,21,
a 27,32, 3tJ, li6. Nas liJesolll'arias ha um;
como lll/llleado; ol,riga(:ões; lhc. 731j, cito
llTt. 26, § 3; :17, .&0, 1,3, tJ(i, li8, 66, 77,
83. D,c, bíO,22NOl'e7ll/lro 1851, (lrt, 3,7,8,
9,13,33,3lJ,I,~,Lih.Srve,ecollJodeliscal
da jUllta de comlllt·rcio. Der. 738, 25 1\io
~e/llhro j 850, m't. 72, 73, 74, 91. Prucu
rudures fi CLies como de\em olgani ar as re
lações de del'l~dores quc relllcllern. Ord.
210, 2i:! NIHelll III o 1850. As COllIns dos ne
vedores quP. lellhf.o de ser ajuizadas dt>vem
ser remellidõlR as [besourarias para as enhe
garem aos procuradoro! Jhcaes. Ord. 250,

PROCll fi ADOR

21 Dezembro 1850. Nomeações de procura~

dores fiscaes interinos ue Ibesoural'ias pelos
pre~idf'nles é feita por porlnriu, e porqne.
Av. l'i8, f> ,Junho 1851.-ViJ. AI'. 11 De
zr.mbro l852, i11 {ru. Comi del'em exigir in
('urmacões e csL10recim ulos das lht'soura·
rias. Ord. 207, 28 Julho j 851. Solicilárão
s' do minislel io da jusli a pl'o\'iuencias para
não rppr"ducção de 01 Jellar se que por uma
sentença de condemnação proferida pela
rdaç~o conlra a fnzenda fosse requel:ido O

procurador fiscal, e findas ns 24 boras não
pngando clc. f6 procedesse a 1H'llhora. Av.
23 D,'zemllro 1851. (Dia?'. 888H.) Av. 19
Maio 1852. (Dim·. 8999,) A all.·ração nos
ordenados !"eita pe10 Dec. 22 No\'embro
nada inlende com ('l1e cllmo prncnrador da
fazl'nda do jui70 dos feitos. Ord. 26. 0 24
Janeiro 1852.-Vid. Ord. 15J, 16 Jrtnho
1842, in{m. Declarou-se que o promolor
publico senindo de procnrador fiscal accu
mulava ,'encim nlo,,,, e porque, conf"rme o
Der. 18 Junho 182'2. Ore'!. 106,17 Abril
1852. P~lra pagamenlo de direi los faz porte
du ordenado til' pruclJrodor flscnl O que lhe
compete como plocurador dos feitos. Ord.
1/,5; 9 Junho 1852. Qual a sua ~ralificação

na hyplllhese do § 2, art. 31,. Dec. 870, e
si conlinua a pl'rcebcr a COrl espondenle á
metade do ordenado, conforme o arl. 8.·
da Lei 29 Novembro CalDo procnrador dos
feilos,oll só o ordenado, decidio-~e. Ord.
151, 16 JunlJo 1852, S 2, 3. Póde ami·
gavelnll'nle promover cllbrnnça de divida
acliva, Ord, 189. 17 Julho 18;')2. Declarou
se um obrigado a reposição de l'xcesso de
pensão pUI' ser culpado com o impeclor
em tomar,se irregularmenle a fiança. Av.
18 Srlr.mbro Hi5~. (vim'. ül09.) Conforme
o art. 4ft. Dec. 870, 2i l\olellll 1'0, nãu são
fuhjeiLos a punlo. Ord. ~26, 30 Setembro
1852. Procur:HJores fi::'C:1CS e seus solici
ladures l fi que C8.0 n3da prol ão ncm po
uem prO\:.r do modo ordillario, conforme
Dec. 'J li J ilIbo 1759; qll3e~ em (pie o devem
fazl'r.-Vid. 01[. õO St:lI'lIlbl'o 1852, S 2.
(Diu)', 6 de 'J8õ.~.) EIlI cumpl'illJenLo do <lrt.
3lJ, D c. 870, delerllJiniJrão-se os "enci
mentos das pessIJas que servirem interina
nlenle de procuradol es lIscar's, Ord'. 229.
b UuluLro i852. O art. 3.& Dec. 8íO, não
deixa duvida sl,bre compelencia de presi-
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denle para nomea-lo inlerinamenle, Av. ii
Dezembro i852. (Diar. 918;,.) Declarou
lIe quando, e corno deverião promover
rfltificação de fianças presladas por col
ledores peranle as camaras municipaes
e juizes de palo Av. 18 Dezembro 1852.
(DiI1T, 9195.) Não podem accuUlular as
funrções de juiz ue paz. Ord. 281, 29 De
zembro 11:)52. E' compelvnle para requerer
embargo de CFcravos vendidos pelos reli
giosos sem licença do governo, e promover
nullid.,de fléls vendas. Ord. 81., 'I õ Marco
1853. Devem assislir aos conlractos q~e
.fizprem os conselhos arltr,inislrali\os da re
p<ll'liçãu da guerra. Av. 17 M~rço 1853.
(Dill1·. 82.) })cveráõ representai' ;\ respeito
da continuação dos pl'ocessos em qne a fa
zenda 113cillnal tenha de fic;ll' vencida em 2. D

inslancia. Urdo 208, 20 Selembro 1853.
É ouvido, e com l.Ju·e allribuit;ões conforme
os art~. 1, S g; 33, S 5. Dec. '22 ~ovembro

1851. Sobre iúoneidade dt: fianças fi>caes.
Ord. 231, 25 Outubro 1853. Nflo podem
os presiut'ntes aulllrisa-Ios a delpgar seus
}loderes em oulras ppssoas iduneas, para
diligencias, sem intervenção do governo
imp..rial. Av. U Dezembro 1853. (Dim·.
353.) l\üo é nece~sarja sua pre 'ença para
desempenhar fnncçóf's fóra da capilal, que
podem ser satisfeilas por solicitador; appro
vou-se vencimenlu arbitradu a um illlerino,
conrolme o-al'I. 1. Insl. 5 Oulubro 1852.
Av. 17 Dezembro 1853. (Di "o. 3f>ú.) Ao
de Pernambuco declaruu se que julgando
o lbl~sUUl eiro necessaria certa dili~ellcia e
lIendo apl'rol'<,da pelo pre~idenle da pro
~incia de\'t:ria jr pessoalmente a cerlo mu
nicipio, sl'ndo os ctespeznf de via/-;em re~u

ladas pela Onl. 2~ Ahril 1851, c o ordenado
do seu bubstilutu pelas de 5 Oulubro 1~52,

arl. 2. \v.14 Fe\'cleiro18·já. (Diar. 61.)
Vid. ..4,.. 17 Dezembro 1853, (Dia,., 3M,)
O da lhesourari'J do AUJazonas é fisc:,l da
rl'parlição dilS ll'ITnS publicas. Dec. 143l,
2~ Selelllbro 18f>h. (Diu1'. 272.) llf'm o da
du PóifilD3. Dec. 1432, idem. (Dim', cit.)
lll'm o da do Pará. \)l'c. 1/,33, idem. (Diar.
cit.) NfiO p6de llel' simultaneamente ~rocu

rador fiscal dos terrenus diallJal\lillo~. Av.
12 J'lDeirll 1855. (Jm·lI. 27.) Ao do.Piau1Jy
COl1l0 se aUllllill'iiio qt'lantias }lllra despvz<'s
com proccsllos de execução da fazenda,

conforme Ord. 28 Abril 1851, arl. 9.
Ord. 27 Janeiro 1055. (10"/1. 43.) Deve
ser promptllmenle satisfeilo quando requi
sitar aos escrivães do juizo ecclesiaslico
cerlidót's de obito dp, devedores á fazenda.
Ord. 1 Fevereiro 1855. (J01'I1. 37,) Não
p6de ser nomendo prucur, dor publico.
Av. 1ft Fevereiro 1855. (10m. 76.) Seu aju
danle pôde cumulativamente ser corador
geral dos orpl.Jãos. Av. -17 Mal'çp 1855.
(Jom_ 83 )

PROCURADOR geral das 3 ordens mililares.
Vir!. Mesa de cOllsciencia. Alv. 22 Abril
1808, S6.

PROCURADOR dos Indi{)s é o seu direr.lor geral
que pôde requerer perante as justiças e
mais a uloridades por elles ou nomear pro
cnrador pnra esse flm.-:- Vid. ll/dios. Dfc.
li26, 2li Julho 1845, (Irt. 1, ~ 32; e dos di
rfclures de aldêas. rerb. e Dec. cito m·t. 2.
S1ê.

PROCURADOR de irmandade.-Vid. Procu7'ação.

PROCURADOR de ordem terceira.-Vid. Procu
oração.

PROCURA DOR rpgio. - Vid. Procurador dos feitos
da corôo e {azenda.

,

PROCURADOR de sf'minario episcopal não pôde
cOllciliilr-se.-Vid. CO/lciliação. Av. 4 De
zewbro 18li6.

PROCURADORES elas cid:Jdes e villlls principaes
du Brabil e ilhns f(ln'io convocados, e como,
e para qne fim. Dcc. 18 Fevereiro 1821.
Consl·lho de pr(lcuradnres ~f'I'aes elas pro
vil1l'ias creOIl-,e, e como, - Vid. Conselho de
eJtado. D,-c. 16Feve,.,iro 1822 ctc.; para cuja
uf'cução em ~lillas. Por!. 11 Ahril 1822.
Declnrou-~e não :er necessaria nompaçflo de
seus ~ub~titulos. Porl. 10 Maio 1822, Sua
CnD\'oc;oçào. - Vio. ConseLho cito Drc. 1
Junho 1822 de. Fa lia, requerim..n lo, falia,
jurauJ('nlo 2 Juuho 1822. PorL. 26 Junho
1822. Procllrod(lreS 01lS provincias pas~árãlJa
1lf'1' UlliCClIllt'lIle (l:, respectivus depu lados.
Vid. Con~t:lIw dito. Lei 20 Uulubro 1823 etc.
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PROCURADORE~ de côrtes: pelo Dec. 15 Fefc
reiro 1680, linhão dispensa de tempo para
remuneracão de sel'Vicos.~ Vid. Res. 3,'
16 Agosto '1823. (CoU. ·Nab.)

PROCURADQRES publicos não podem transigir
e por isso nem conciliar-se.-Vid. Concilia
ção. Disf. P';Ol;. m't. 6. Ord. 23 Agosto
1833. Porto h Oulubro 1.8M. -(Vid. Dec.
737, 25 N OlJemb,'O 1850, art. 23, § 2.) E' o
procurador de seminario, e POl' isso está
no mesmo caso o lambem os do camaras,
conventos e quaesquer inslituições. f/el'b.
eit. Av. h Dezembro 1846 ele.

PRODlGOS. - Vid. lJabilitação. Lei 1h Julho
1821 ..SlJ. Jllizdepaz. Lei 15 Outubro 1827, .
aJ't. 5, S 1'. Lei ,261. 3 Dezemhro 184[,
arfo 91. ltllJe11/"ario. Lei 3 No"emb,'o 1830,
ar!". lJ. Dinheiro. Av. 12.&, 20 Setembro
18117. Juiz de di,'eito. Dec. Reg. 83.&, 2
Outubro 1851, art. 32, § 3, 7.

PRODUCTOS chimicos: foi appl'ovada a compa··
nhia de luz stearica e produclos chimicos
na côrte. Dec. Esta!". i/,79, 22 NOIJel1lh1'O
1854. (Dial'. 345.)

PROFA AÇAo.-- Vid. Cod. é"im. a,·t. 276 etc.

PROFESSORES: um que de Portugal viera para o
'Brasil mandou-se vencesse o ordenado 'que
percebia. Dec. 13 Abri{ 1808, (CoU. Nab,)
De cadeiras de ensino pu blico. - Vid. Áulas.
Dec. 17 Janeiro 1809 rfc. De estudos secuo
darios nas diversas provincia·s.-Vid. Aulas~
Omidor em S. Paulo vigiava sobre conducla
dos professores, 'dando conta das faltas ao
governador e capitão general e este á mesa
do desembargo do paço, quando se não
emendassem com a advertencia, por- I

que só ella os poderia suspender. - Vid. •
Aulas. (S. Paulo.) Provo 5 Abril 1811. A
·respeilo dos professores regios sobre paga
~1enlo d~ ordena~os decla,rou-se que a ul- I
bOla lepslação eJtlstente era o Dec, 31 Ou
tubro 1803. Provo 29 Maio 1812. (B. Carn. I

Extl". 2.°) Mandou-se que os proved.ores sus
pendessem o pagamento dos ()r<lenados aos r
professores e mestres regios. emqu'anto lhes í

PROFESSORES

não constasse lerem enviado á junta da di
recloria os ma,ppas. de seus discípulos for- J

malisados pelos eXemplares im pressos-. Prov,
13 J.ulho 1812. tH. Carn. cit,); decIo PI'OV.

18 Dezembro 1813. (D. Cal'n. cit.); decI.
Provo 9 Março 181.li. (D. Cm't. cit.) Prov....
Dezembro 1815. (B. Canl, E.v(;I'. 1.0) Mes
tres regias não qnerendo continuar a se-rvir
as suas cadeiras não erão compeli idos a isso j

mas assigoavão lermo do desislencia. e se
bavião as mesmas por va~as. Prov, 22 Feve
reiro 1.813, (B. Cam. cit.) Mandou-se que
o pl'ovedor não suspendesse o pagtlmento
aos meslres regios que não livessem discí
pulos, um,l vez que eslivessem promptos pal'a
servir as cadeiras; e si algu ma se tive se
lomado desnecessaria de verião dar pll1'te á
junta da d·irectoria dos estudos. Provo t,·
28 Abril 1813. (B, Carn.cit.) Pro" ... De
zembro 1813. (B. Canl. E:vll'. 1.°) São
nullos ·e illegaes os embargos feitos a ins
Lancia de credores nos ordenados dos pro
fessores regias, como contrarios. ao Alv. 17
Agosto 1766. Ord. Lei 4 nt. 55 eeap. 211.
Ord. Fazenda. - Vicl. Embargos. Prov 19
.Tunho 18!l3 ele. De 1." letras. - Vicl. Áu
{(IS. OS conCllrrentes a exames rara cadeiras
ou escolas se habilitem com folhas corridall
dos juizos ordinarios c das correições. ou
sendo ecc\esiasticos, dos vigarios geraes e
com aUeslação dos parochos. de boa vida e
costumes. Provo 1.5 Junho 18th, (H. Carn.
Extl'. 2.°) Edil.... Dezembro dito. (B. Cal'/1.
Extr. 1.°) Mandou-se não admillir a exames
para as cadeiras e escolas. pessoas ecclesias
ticas. Provo 11 Fevereiro 1815. (.D. Carn.
Extr. 2.°) Professores publicos mandou-se
que nenhum pagamento recebessem, sem
apresenl3l' allestados aut!aenlicos de seu
elfeclivo exercicio na côrte. Porto 2 Julho
1828, (Cott. Nab.) Professoores de sande
da inspecção de saude.--:Vid. Camaras. Ins
pecção. Pec. Reg. 17 Janeí,'o 1829, art. t,
3.7, 19 a 22, 2ó. 28 etc. CirU1'gíões. Lei 15
Dezemh,'o 1850, art. 1, S 80. Professores
erão isentos de nOV08 direit08, c como.
Vid. NODOS l'fc. Reg. 25 Janeiro 1832. Tab.
N. B. etc. Pflofessol'cs publicas são guardas
nacionaes da reserva. - Vid. Gua,'da nacio
nato Res. 25 Out!,bro 1832, art. 8, ,§ 7. Lei
602, 1 {l Seternh,'o 1850, ar" 14, S 3. Dca.
722,.25 Ouf·ubro 18.50, art. 2k. S 3., Todos
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os professores de insh'ucção pub'lica que
sello pflgaráõ de seus diploma". -- Vid. Selto.
Lei 59, 8 Outubro 1833. 1'ab. Instr. 14
Novembro d'ito ort. 14 etc. Professores de
"niver6idades ou esr.ol:ls de medicina es
trangeiras são isentos. c com::! de veri
ficar (j-iplomas. - Vid. Junta de hygielle.
Drc. Reg. 828. 29 Sctembro.1851, art. 26.
Si O profes '01' de 1. ',0 leLras pódb accumular
O cargo de ver~ador.-Vid. Av. 28 Janeiro
1853. (Dlar. 35.) Si o de Iyceo póde simul
taneamente ser sccrf'tarilJ de camara mu
nicipal.-Vid. AI!. 21 NOl!embro 1853. (Diar.
1)h de '185h.) Publicos devem sei' os exami
nadores nomeados pelo minisli'o do ilOpe
.Iio pua examinador de instrocçào publica
primaria e secundaria na càrle. lostr. 2.4
Dezembro 1854. nrl. 7. (Dia!" 354.) Para
verificação da capacidade para o mngisterio
e provimento das cadeiras publicas de ins
trucção primaria c secundaria na côrte.
Av. e lnstr: 5 Janeiro 1.855. (Jom. :lO.)
Filhos de professores publicas, c quaes são
admillidos gratuitamente no collegio de
Pedro 2.· Dec. Reg. 1556. 17 Fepcrciro 1855,
art. 14, S 2. (Jorn. 51.) Professores pu
blicos e particulares em que circllmstancias
lem preferencia para prufesssures do dito
col1egio. Dec. 1556, cito art. 36, SS 3, A.
(J.o1'l1. cit.) De academias, cursos. escolas.
faculdades. lyceos, l1nivorsidades. - Vid.
estas denominclções.

PR FJSSAO l'pligiosa liga tlspiritualmente aovato,
u que erreilos produl. relalivam~nte á SllC

cessflo activa c pnssiva. - Vid. COII"entos.
Rrs. 2.' 26 Dezembro 1809 elc. Militar é
l)obrc. - Vid. Depositos. Dec. 22 Fet'el'ciro
1823, pr'. Deve a Leslemunha declarar em
~eu dt'poimento. Coel. Proc. art. 86. Dcc.
737. 25 Novcmbro 1850. (lrt. 176; e o réo
em seu iolerroglltorio. COil. cito art. 98. § 2;
e no auto de C)ualifJcação. Rf!g. 120, ;;1 Ja
'Iei,'o 1842, (I1·t. i71. Profissão nilo tem
mais lug.ar nos gráos das ordens de Christo,
Avil,.e Sanlo lago.-Vid. Ordens. Dcc. 32L,
9 Sctembro 1843, GI t. 7. Profissão habitual
.1e Cl.lmmerciu são pruhibidos faleI' os p~fj

sidentes e cOlDm:lDdan-tes de armas, magis
trados vitalicios. jUilCS m\lIlicipues, ol'ph.ãos,
efficiaell de fatenda. militares. de 1.· hohll
ce \.TIliIr (l terra, ~grJl(}ríl~ões.demão 100r ta,

clerigos, regulans. fallidos. Cod. ConL a1·t.
~, 3. (.-Vid. COlnmel·cio. Cod. C,.i,,~. ai'!. 1118
elc.); em que consiste. - Vid. Cod. cito art.
4, fi9, tit. 1m. are 111. 15. Dec. 737. 25
Novemb,'o i~50, art. 15, 17,19. Pl'ofissão
elo frtllecido se declara nas ordens par'a en-o
terra, na certe. - Vid. D.-c. Reg. 796. i~

Junho 1851, (lrt. 13, 32. Dec. R"g. 1557,
17 Fevereiro 1855. art. 9. (J01'Il. 62.)
Profissão devel'áõ os medicas, cirurgiões.
dentistas e parteiras declarar com a apre_o
sentação do diploma, c como para matricula
perante a junt\l ceolr:)l de bYJ,iene e com
missões c provedores de sande. -Vid. Junta
dita. Dec. Reg. 828, 29 Setemb1'o 1851. a7·t.
28, 46. Profissão do eslran~eiro fallecido
devera o juiz de arrecadação'" de seus bens
declarar na noticia que e em qQe prazo
deverá Jar ao "ministro dos negocios estran
geiros. - Vid. Dec. Reg. '855, 8 Novembro
1851, al't. 7. Deveráõ os estrangeiros decla
rar no acto da visita do po licia. e como.
D'ee. 1531. tO Janeir'o 1855, m·t: 3 etc.

(Jo1'1l. 23.)

PROG osnco. Tabella para determinai' o prog
nostico da gravidade dos ferimentos , de
conformidade com o Cod. Penal, determi
nou-se fosse. e como confeccionada. Av.
9 Fevereiro 1854. (Diar . .&"3. 64.)

PROGRA\nl \S de ensino na oscola de applicação
do exercito. na côrte. Dcc. Reg. 1536. 23
Janeiro 1855,arts. 19,29.37, §§2, 6.
(Jorn. 35.)

PROHI.BIÇ.ÕES de commercio deveraõ os consules
parlicipar. qUllOdo tiverem lo~ar nos portos
de seu consuladll.-Vid. COl1sales. Dec. Relf
1.4 Abril 1836, art. 30. Dee. Reg. 520, 11
Junho 18"7, art. 83. Pr hihições de des
pacho nas alfaode~f1s que objectos compre
hende.-Vid. Alfandegas. Dec. /lego 633.
28 Ago.tlO 'l8h9. "'(.lI.t. 7, 8. Reg. 22 Jcmho
1836, art. 223. NuHos são os contractos
commercialls que I'ccabirem sobre objectos
prohibidos por lei. Cod. Com. art. 129. § 2.
ProhiLJição de admissão no _mesmo porto
dos gcneros carregados na embal'caçãe é
causa de força maior, rompe a viagem, e
como illOU6 OflS solJllda~. Cod. eit. (1rt. 648.
CQpiH~o de navio que receber a bord.o fa-
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zendas prohibidas, e s~bendo-o não denun
ciar á alfandega, fica responsavel, e como
para com os interessados. Cad, cito art. 600.
Revogou-se parLaria de 1,3 Novembro 1Sli9,
que probibira ingresso de certo individuo
em alfandega. Av. 23 SeLembro 18M. (Diar.
3.&6.)

PROJECTIS mandou-se observnr tabella 0131'

cando a quantidade e qualidade dos pro
jectis que se devem fornecer aos 0l\\'i05 de
guerra oe Iodas ,IS classes para cada bocca
de fogo. Av. Tab. 231, 1:1. Dezembro 1850.

PROJECTO de lei reduzido a decreto: quaes 05

seus tramiles até publicação.- Vid. Leis.
Lei 20 Outubro 1823. Consl. art. 52, 53 etc.;
dos conselhos gerGOs. - Vid. Conselho dito.
Lei 27 Agosto 1828, art. 52 etc.; das assem
hléas provinciaes. - Vid. Âssembléas ditas.
Lei 16. 0 12 Agosto 183.4, art. 13 etc. Sobre
projectos de lei como consultará o conselho
de estado. - Vid. Conselho dito, Dec. 1.24, 5
Feve?'eÍ7'o 1842, Q1't. 1.1.

PROMESSA quem aceitar quando commelle peita,
e como fJ punido sendo empregado publico.
- Vid. Peita. Cad. Cl·im. art. 130; e quando
suborno. Cad. c'Ít. m·t. 133; de mal quando
conslitue ameaça. - Vid. dmeaça. Carl. cito
a?·t. 207. Sendo meio de til'ada de mulher
para 11m libidinoso, é elemento do rapto.
Cad. cito art. 227. Provando-se que houve
para calumniar ou injnriat', aggrava a pu
nição.-Vid. CalU'l1nias. Cad. cito al't. 2M.
Prome sa do aceitar saque de lelra, que
acção produz contra o promitlenLe. Cad.
Com. aTt. 392; notas promissorias Oll es
criplos flarticulares ou crcditns com pro
messa de pagar quanlia certa CJuundo se
repulão letras de terra. - Vid. l.rtl'OS. Cad,
cito (!I't. li 26.

PROMOÇÜES no exercito. - Vid, 0fliciaes mL
lil/res. Carl. Reg. 18 Julho 1809. Dec. 6
Julho 1812; de olliciaes generaes f: por me
recimenlo e nflo por antiguidade. - Vid. 22
J aneiTo 1814 (apenas cito 710 R pe1·t. Cunh.
1I1at. Promoção n.· 15.) Nu corpo de vele
ranos. - Vi.d. Dec. Pt.. 11 Dezembro 1815.
Segue f/erh. cito Ofliciaes. Av. 10 OuLuoro

PUOCESSOS

1.816. Officiaes que por autorisação do go
verno forão propostos pelos commandantes
em chefe de corpos de operações, e fazendo
serviços dos postos a que os elcvárão, não
fOl'ào 30 depois confirmados pelo governo
por causa de opiniõe polilica, eoLrárão em
exercicio dos !Desmos postos, como l'esti
tuição. Av. 25 Maill 181 S. (Rl'pcrt. Cunho
Mot. Promoção n.O 18.)' Officiat's. Res. 13
Setembro 1831 etc. Ac 2L Abril 183.&.
Segue l:el·b. cito OfTiciaes. POll. 2.." 26 Fev6
reiro 1820. Provo 29 Março 1820. Declarou
se não se poderem conferil' poslos de ac
cesso por com missões cm prejuízo de ter
ceiro. Res. 29 Novembro 1820. (Repel·t.
Cem". Mat. Promoção n.· M.) Segue vel·b.
Ofliciaes. Av. 2.· 31 Julho 1821 etc. Provo
1.6 Agoslo 1821. Porto 16 Agosto 1822.
Dec. 1 Dezembro 1822. S 8. Oec. lnstr. lL
Dezembro 1822 etc. Provo 19 J ulhG 1823
etc. Provo 2.4 Janeiro 1824. Porl. 31 Ja
neiro 182h elc. Exercito. ·Const. 3rt. 150. 2
Março 1.827 elc. OfTiciaes. Dec. lnslr. 27 No·
"emuro 1829. E3;ercito. Lei 24 Novembro
1830. art. 11. Lei 30 l\g05to 1.831, art. 7
etc. Officiaes. Circ.27 Setembro 1831 etc.
Exercito. Dec. Eslal. 9 Março 1832, art. 67,
(65,66.) Lei 38, 3 Oulubro 183.4, art. 5, S
13. Res. l13. 15 Oulubro 1836 elc. Lei 68.
28 Setombro 1837, art. 7 etc. Dec. 70, 30
Março 18ú1. Ofliciues. Reg. 112, '22 Dezem
bro 1841, art. .& ele. Provo 26 Selembro
1842. Av. 17 Fevereiro 1845 ele. Circo 16
Oulubro 1846 elc. Lei 5Lh, 28 OuLubro
18/'8, art. 28 etc. Oee. 572,9 Janeiro 1849
ele. Ord. do dia 195, 1.4 Julho 1849. Lei
-602, 19 Setembro 1850, arl. 136. Circo 28
FC'I'el'eiro 1-851, elc. Consl. 22 Agosto 1851
etc. Circ. Tab. 30 Setembro 1851 ele. Ord.
162,26 Junho 18!l2. Av. 16 Agoslo 1852.
Lei 648. i8 Agosto 1852, art. 8. A,'. Cire.
20L, 25 Agoslo 1852.· Circo 18 Junho 1853.
Ordenou·~eremessa de diversos docnmentos
11a fÓI'ma do ar!. 27. Reg. 772, 31 Março
1851, para que a commissão de promoções

·possa salisfazer o disposto no art. 35. Circo
f94, 23 Agosto 1853. Promoções especiaes
a certos corpos. Praças de prel promovidas
a officiaes não tem direito a iodemnisação de
prestação de volllntarios ou engnjados. da
pl'omoção em diante. Circo 23 Janeiro 1 55.
(Jorn. 311.) Para nel1as enlrarem são admito



{ 297 }

PROMOTOR

tidos a exame pratico, sempre que o reque
rerem os cadetes e sargentos, ainda que
não tenhão preenchido as outras condi
ções neces&arias conforme o Dec. 31 Marco
1851. Circo 25 Janeiro 1855. (Jorn. 34.)~
Vid. as 1'espectivas denominações.-Vid. mais
postos ..

PROMOTOR

Junho 1.823. Declarou-se que era compe
tente por parte do publico para dar denun
cia e promover accusação dos deliclos de
imprensa; como devia a accusação ser feita,
deduzida por artigos. Porl. 23 Julho 1823.
Passou a denominar-se

PROMOÇÕES na armada. - Vid. Armada. Res.
30 Olltu bro 1819. Consto art. 150. Res. 17
Janeiro 1826. Os officiaes que passão para
o serviço do exercito entrão com sua anti
guidade e graduação. Res. 29 Outubro 1827.
(Repert. Cunho Mato Promoções n. o 1.) Segue
Ármada. Lei 25 Selembro 1828, art. 2. Os
guardas marinhlls são promovidos a 2. 05

tenenles quando t~\'erem 3 annos de esludos
approvados e um de embarque.- Vid. Res.
14 Junho 1830. (Repe1·t. e vel,b, cito n. 5.°)
Segue Armada. Lei 25 Novembro 1830,
art 2 etc. , e art. 5 ele. Lei 31 Agosto 1831,
art. 3 etc. e art. 4 etc. Dec. Estalo 9 Marco
1832, art. 67 (64, 66). Lei 29 Agosto 1832,
nrt. á. Res. 28 Junho 1833 etc. Res. 43, 15
Outubro 1836 etc. Res. 260, 1 Dezembro
184i, 3rt. 1, 3 ele. Res. 376, 12 Junho
1846, art. 2. Provo 18 Agoslo 18á9. A clas
sificação dos guardas marinhas para promo
ção depende do seu merecimento e com
portamento apreciados pelo governo á vista
das respeclivas informações. Av. 23 Outu
bro 1854. (Diar. 327.) Promoções especiaes
aos corpos da marinha.-Vid. as 1'espectivas
denominações.

PROMOTOR criminal no jlúzo do physico mór
extincto.-Vid. Alv. 22 Janeiro 1810, S31.

PROMOTOR dos defuntos e ausentes creou-se no
Rio de Janeiro. Alv. 23 Ab1-il 1808, S 8;
quando impedido deve ser substituido por
um advogado; não pôde o procurador no
mear sub-promotor; quaes as condições que
devão exigir-se para ser nomeado promotor.
Res.1.a 1S Maio 1827. (CoU. Nab.)

PROMOTOR fiscal dos delictos de liberdade de
imprensa é o procurador da corôa li fazenda.
Dec. 18 Junho 1822. Determinou-se pas
sasse a sê-lo o promotor da justiça. Dec. 5

IV

PROMOTOR da justiça nos jurados de delictos de
imprensa, havendo um em cada comarca,
eleito, e com que condições e attribuições.
Proj. 2 Outubro 1323, aJ·t. 20,21,2&,31;
mandado observar pelo Dec. 22 Novemb1'o
1823. Res. 11 Setembro 182(j; e como sub
stituido. Res. 15 Novemb1'O 1827. Si julgasse
comprometLida a segurança do estado podia
haver reunião extraordinaria do jury. Res.
12 Setemb,'o 1828, O1't. 2.(-Vid. Promotor
publica. Cod. Pl·OC. m·t. 319.) Passou a
denominar-se

PROMOTOR do jury para julgamento dos abusos
de liberdade de exprimir os pensamentos
par impressos, palavras e manuscriptos, e
como nomeado, e com que direitos e obri
gações. Lei 20 Setembl'o 1830, art. 15 a 19,
20, 21,26,38, 41, h8, 50, 51, 53 a 55, 58,
71, 74,86. (Substituida pelo Cod. Proc.)
Recebe graluitamente da typographia na
cional os impressos que por lei lhe com
petem. Lei 7 Dezembro 1830, art. 5. Reg.
em Ord. 215, 30 Abril 18ltO, art. 56, S 6.
Ordenou-se ao da côrle intentasse accusa
ções conlra escriptos que atacavão os prin
cipios da constiluição, provocavão aanarchia
excitando rebellião contra a pessoa do impe
rador, e caso se recusasse se procedesse con
tra elIe, conforme o art. 21. Lei 20 Selem
bro. Av. 11 Dezembro 1830. (CoU. Nab.)
Deixar de remelter-Ihe um exemplar do
escripto ou obra impressa no dia da pu
blicacão e distribnicão é delicto, e como
puui;el. Cod. Crim. ·01·t. 307. Nos delictos
de abuso de imprensa ordenou-se accusasse
nos casos dos art. 90, 99, 119, 2à2, 2ft4,
277/278, 279 do cito Cod. m·t. 312. Orde
nou-se que os juizes de direito responsabi
lisassem os promotores negligentes e os fi
zessem subslituir para processa-los como
indiciados em crimes publicas. Av. Circo
2.° 22 Julho 1831. (CoU. Nab.) Passou a
~enominar·se
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PROMOTOR publico haveril um só emcada termo
ou julgado (hoje em eada comarca) salvo
quando. Cad. Proc. art. 5. Lei 26'C 3 De
zembro 1841, m't'. 23. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, al·t. 213 a 215, 21.9. Assiste á leitura
da lista dos jllrados pellante as caIílaras e
lançamentos das cedulas na urna de que
terà uma chave. Cad. cito art. 31, aller. pela.
Lei 261, cito al·t. 29. Reg. 120, cil. m't. 229
a 238. Como será nomeado, e porque tem
po. Cad. cíli. m·t. 36. 1nstl'. 1:3 Dezemb,'o
1832, art. 10 a 1'2, U a :16, alter. pela Lei
261, cito m·t. 22. Reg. 120, cito art.216,
217. Snas altribuiçôes. Cad. cito arl. 37, I

Reg. 120, cito art. 215, 221, 222. Seus im
pedimenlos como serão suppridos. Cad. cito
m·t, 38. Lei 261, cito art. 22. Reg. 120, cit,
a1't. 218, São, e como preferidos para juizes
de direito. Cad. cito art. h4. Lei 261., cito
art. 24. Reg. 1.20, cit. m't. 199. 216. Que
emolumentos percehe. Cãd. cito a,.t. h9. Lei
261., cito m'!. 23,1:13, Rrg.120, cito art. fJ67,
!J72. - Vid. Bec. 1569,5 Mm'ço t85õ infra.
Serve todo o tempo marcaào, não com
meltendo . crime porq.ue pel1ca o logar.
Cad. cito art. ã2, alter. pela Lei 2tH: , cito art.
22. Reg. 120, cito 01'/. 217. Deve intentar
queixa, sendo o oITendido pesso'a miseravel.
Cad. cito art. 73. Reg. 120, cito m·t. 262.
Em que crimes denuncia. (-Vid. art. 37,
S1.) Coá.' cito art. 7lJ;. 1nstl'. 13 Dezembl'o
1:8-32, art. 3S. Reg.. 120, cito m't. 262, 396,
401 a á03. Assiitirá á inquirição da tesle
n1unhas que o réo produza em logar di
verso do julgamento, e como. Cad. cito
art. 90. Deve estar presente á aherlura
da ses~ão de jurados. Cad. cito art. 238,

modif. pela Lei 261, cito art. 95. Reg. 120,
cito art. 3fl4. Prosegue na accusação nos
crimes inafiançaveis, quando a parle inte
ressada não comparecer. Cad. cito al·t. 241.
Reg. 120, cito an·t. 338, 349, 350. Era tam
bem admiLtido Ela sala secrela do jury quan
do este dava decisão negativa por falta de
esclarecimcntos no 1.. jury. Cad. cito art.
245.-Vid. Lei 261, cito art. 9'5. Em que
caso se servirá dos autos crimes de liber
dade de iiDprensa como corpo de delicto.
Cad. cito al·t. 27h. A elle póde omciar qual
quer cidadão para que dê queixa oa de
nuncie nos casds em que o deva fa·zer. Cod~

cito art. 279. Participará, e como ao juiz de
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direito a falta dos impressores it sua ohri-
,gação. Cad. cito art. 280. Não paga custas.
Carl,. ci.t. art. 3G'i'. Reg. 1'20, cito art. 467_
ft'72. Deve em que circumslnncias exigir
c911vocação extra'ordinaria dv jury. Cad. cito
ar/o 31g,. Póde propôr queixa ou dennncia
emquanto o crime t;lfto prescrever. Cad.
cito art. 329. Reg. 120, cito al't. 270. De
nlJlncia e promovo acctlsação nos crimes de.
respons~bilidade, e como. Cad. cito an·t. 335.
- Vid. a1·1. 1.50. Recebiã o juramento e di
ploma das camaras ml1oicipa€ll. 1nstr. 13
Dezembro 1.832, Q1't. 1.2. Av. 13 Agosto 1833.
Acm;npanba o chefe de policia etc. na vi
sita mensal da cadêa. Dec. 29 M(M'ço 1833_
art. b. Reg. 120. cito art. iãO. Nos logares
em que houvesse mais de um juiz de di
reilomandoll-se observaroart. 38 Cad. para
haver d\ua,s sessões do jury de senlença. Res.
22 Âgosto 1833, art. [,. Declarou'"'se poder
ser oflicial da guarda nacion31; não reque
renrlo dispensa conforme os arL. 11 Lei 18
Agosto 1831 e 8 S3. Res. 25 Outubro 1832.
Av. 9 Selembro 1833, § 1.0. Av. 12 dito, S
2..-Vid. Lei 602, 19 Setembl'o 1850, art.
12. S 3, infra. Devem accusar os empre
gados publicos emissos e negligentes. Av.
12 Novembro 1833.-Vid. Av. 18 Outubro
183.4, illfnJ. Podia accumular o exercicio de
procurador fiscal. Ord. !J Dezembro :1833.
- Vid. Ord. 28 Abril 1835. infra. Procede
contra o juiz de paz obstinado em deixar de
juramentar-se e to-mar posse. Av • .4 Março
183ft. Conforme o art. 37, S:1 e 74. S2_
denuncia os crimes de responsabilidade dos
encarregados da administração da justiça.
A:v. 5 Jumho 18134. Deouncia os crimes d'os
art. 37, 73, 74" 279, 329,3-35; Codl. Proc.;
e sempre que o faça tem obrigação ou facul
dade p,ara promover a accusação e mais
termos do processe. Av. 1.0' Julho 1834.
120, cito art. 222. Recehe ~ratuitamente as
certidões e documentos que pedir á relação
em desempenho de oflicio. Av. 21 Julho
f83!. Podia simultaneamente ser promotor
da guarda nacional. Port. 31. Julho 1834.
São-lhe conlinuados com vista, conforme o
art. 25!J. Cod. Proc. os autos crimes para
terem andamento_ qua'fld(} o accusader nã&
vier com o libello dentro das- 2li horas e fOr
lançado; não intervem quando a accusação.6 julgar perempta por se não orrerecer
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libello, e não poder tomar parte. Av. 25
Agosto 1834., § 2, 3. Erão-Ihe remettidas
sentenças de commissão mixta, e em qne
circl1mstancias, para proceder pelo crime
de pirataria, conforme o art. 1. Conv. 25
Nov'embro 1826 e 23 Novembro 1828. Av. 5
Setembro 18M. A' vista do art. 335. Cod.
Proc. deve admittir denuncias em crimes de
responsabilidade de empregados publicos,
porque é obrigado a promover sua accusação.
Av. 1.8 Outubro 1834.. Nos actos de seu offi
cio usa de requerimento, bem como as par
tes, servindo-se de úfficio em que casos. Av.
15 Novembro 1834.. Reg. 120, cit., art. 221.
Mandou-se que interinamenle fossem no
meados procuradores da fazenda nos termos
em que os não houvesse. Ord.28Abri11835.
- Vicl. Of. 2 Agosto 1836, infr·a. Não era
necessariamente ouvido para concessão de
fiança. Av. 25 Agosto 1835. (Hoje é. Reg.
1.20, cito ar·t. 222.) - Vid. AL'. 1.3 Maio
1843 etc. infr·a. Sua nomeação antigamente
como se reformava. A.v. 9 Novembro 1835:
Não póde encarregar-se da defesa de algum
réo, á vista do que lhe impõe os art. ;37,73,
74..238,241,279,329,335, Cod. Proc. salvo
de certas pessoas, e quaes; não é obrigado
a assistir ás sessões dos jurados em que não
tiver accusações a fazer. Av. :.li Novembro
1835, § 1, 2. E' ouvido em falta do procu
rador da corÔa, nas justificações de qua
lidade de cidadão brasileiro. Circo 29 De
zembro 1835. Denuncia os crimes de res
ponsabilidade, conforme art. 74., § 2; sem
dependencia de recorrer ao governo. Av. 22
Março 1836. Accusa á revelia quando o quei
xoso não comparecer á chamada perante
o jury e por isso não puder accusar, § 10.
Sobre appellação do nrt. 307 do codigo do
processo, SH, 17. Era opinião do governo
que seus emolumentos contavão-se pelo re
gimento de iO Outubro 1754. excepto nos
delictos de abuso de imprensa em que devia
ter logar a disposição especial do art. 86.
Lei 20 Setembro, S 21. Av. 2 Abril 1.836.
Interpunha recurso da sentença de despro-,
nuncia dada pelo juiz de paz a favor de ca
pitão de navio apresado com Africanos. Av.
3 Abril 1836. Declarou-se que á assembléa
provincial, conforme a Lei 12 A.gosto, ad.
iO, S 7 ,11, competia providenciar sobre
os meios de obrigar o cidadão que sendo no-
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meado se recusava a ser,ir. Av. 2 Maio
1.836. Segundo o art. á4, do Cad. Proc., só
elles e os juizes municipaes tem preferencia
para entrar na magistratura. Av. 2 Julho
1836. 'Quando fôr suspeito o que servir de
procurador fiscal procede-se segundo o art.
92. Lei 4 Outubro. Ofr. 2 Agosto 1836.-'
Vid. Off. 26 Outubro 1836, infr·a. Ao da
côrte ordenou-se que pelo menos uma vez no
mez visitasse a cadêa para promover o bem
da jusliça, dar andamento aos processos e
diligenciar soltura dos réos que tiverem cum
prido sentença. Av. 20 Outubro 1.836. Nas
Alagôas forão autorisados pal'a servirem de
fiscaes nos termos fóra da cidade, dispen
sada a nomeação de solicitadores. Ofr. 26
Outubro 1836.-Vid. Ord. 169,23 Setemb,'o
1.839, infra. Appella de sentença crime ap
pellavel nos termos dos art. 301, do Cod.
Proc., quando figura só como parte, segundo
o art. 73, 279, do mesmo Cod. Av: 5 No
vembro 1836. Na fórma do art. 279, do
Cod. Proc., póde, e em que circumslancias
ser coadjuvado na accusação pela parte of
fendida, de quem não houver queixa por se
haver procedido por denuncia do promotor
ou de qualquer do povo, segund.o os art. 37,
7h e Ui. Cod. cito Av. 15 Fevereiro 1837,
S1.. Na denuncia de crimes de liberdade de
imprensa deve juntar os periodicos denun
ciados e declarar a natureza dos delictos. 2
Av. 1.4 Marco 1837. Declarou-se ser com
petente par~ accusar juiz de paz desobe5
diente, visto o art. 128, Cod. Crim. 37, S
1; 74., S4. Cod. Proc., devendo ser respon
sabilisado si assim não procedesse. Av. 2
Abril 1837. Ao da côrle ordenou-se que
a relação remeltesse rol das appeliações
em que devesse intervir. Av. 29 Maio 1.837.
Servindo de procurador da corôa, em me
dições vencia estada e caminho. conforme o
Reg. 10 Outubro 1754.. Av. 4. Agosto 1837
Declarou-se como se deveria proceder visto
o ad. 52 do Cod. Proc. quando no decurso
do tempo POl' qualquer motivo perdesse a
confiança do governo. Av. 8 Agosto 1837.
Interino excluido da lista dos jurados não
era privado do cargo antes da apuração>
conforme o art. 27, 28, Cod.. Proc. A't. 16
Agosto 1837.-Vid. Cod. cito art. 321. Lei
260, cit. art.1.05. Não póde denunciar as de
lictos de responsabilidade nem oulros quaes-

3S'
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quer, posto que esppcificados no art. 37.
Cod. Proc. quando fôr ofl'endido, e ainda
qne não tenba intenção de figurar como
parte, e porque. Av.15.o 16 Janeiro 1838, §
h. Não póde ser o secretario do governo de
provincia á vista do art. 23, 36. Cod. Proc.
Av. 74, 2ô Maio 1838. Em maleria crimi
nal é immediatamente proximo á hyerar
chia de magistrado, e não subordinado aos
juizes e com elJes e os juizes de direito cor
responde-se por oflicio. Av. 12 Junho 1838.
(Jom. 140.) Autos crimes em que elle in
tervier accusando, sendo recebidos nas rela
ções e não sendo sellados e preparados pelas
partes dentro de 15 dias, que expediente
terão. Reg. 19.· 4 Setembro 1838, art. 1.
Não havendo que fazer em dia de sessão
do jury, lavra-se acta de levantar-se sessão,
presente o promotor que à assignará. Av.
108, 16 Outubro 1838, § 3. Servindo de
procurador fiscal, conforme o art. 92. Lei .4
Outl1bro, não podia haver salarios ou emo
lumentos das partes, competindo-lhe só a
quota da porcentagem das execuções vivas.
Av. 169. 23 Setembro 1839. - Vid. V"d. 13
Maio 18!J2, infra. Criminoso e subjeito a
accusação é suspenso, conforme o art. 5, S
8. Lei 3 Outubro 183.&, e nomeado quem
o substitua segundo o art. 38. Cod. Proc.
Av. 209, 18 Março 18.&0. Acompanha o juiz
de direito em correição, e que ordenado
~encerá. Lei 261, cito art. 23. Reg. 120, cit.
art. 219, 220.-Vid. Dec. 707, 90LLtub1'O
1850, art. 25, infra. O réo que depois de
.afiançado commeLler contra elJe ferimento,
ofl'ensa physica, ameaça calumnia, injuria
ou damno, quebra a fiança. Lei 261, cito
art. 42, § 2. Reg. 120. cito art. 311, § 2.
Nunca pod rá solicitar do juiz de direito que
appelIe ex-ollicia das ca usas do jury em que
o dever fazer. Lei 261, cil. art. 79, § 1.
Reg. 120, cito ado 45.&. Informações e de
que natureza, e para que fim sobre elles
envião os juizes de direito aos presidentes e
estes ao governo. Reg. 120, cit. art. 37, 38,
liO. - Vid. Av. 31 JaneÍ7'o 1854, infl'a.
Quando por ordem da rela .ão ou 51lpremO
tribunal, foi processado em virtude do art.
157. Cod. Proc., communicar-se-ha, e
como ao ministerio da justiça. Reg. cit. art.
39, .&0. E' ouvido para ordenar-se lança
mento da accusação. Reg. cit. art. 338.
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Quando fôr parle a justiça tem, e coml)
vista para apresentação do libello crime
accllsatorio. (Cad. Pr. art. 25,q Reg. 120,
cit. art. 339. Deve flxaminar. e para que
fi m todos os processos qoe tiverem de ser
sobmeLlidos ao jory. Reg. 1.20, cito art.
3.&3. E' ouvirIo, e como para conceder-se
baixa na culpa. Rep:. 120, cit. 3rt. 350. Póde
tambem arguil' de falsidade 3S testemunhas.
Reg. 120, cito art. 360. Denuncia, e como
o crime de contrabando não apprehendido
em nagrante. Reg. cito art. 386, 389. Não
presta juramento excepto o que deu para ser
vil' o cargo. nos casos em que fôr exigido par a
aclo de omcio. Reg. 120, ciL art. 500. Por
e>..ecocõe' da Lei 261, como se mandou fi
zesse~ os presiden tes a nomeação. Reg. 122,
2 Fevereiro 18k2, art. 7, ordenados, art.
14. Creou-se um em caela comarca da pro
vincia de S. Panlo. e com que ordenado.
Dec. 161, 10 M:lÍo 18~2. 1083. 11 Dezem·
bro 1852. llIlJi. 23 Setembro 1854. (Diar.
276.) 1480, 22 Novem.bro 185.&. (Diar.

. 330.) Com a instaul'ação do juizo dos feitos
deixárão de servir de procuradores ela fa
zenda. Ord. 13 Maio 18lt2. (.Tom. 1á1.)
Vid. O,·d.106, 17 AbTil1852, inf1·a. Creou
se em cada um comarca de Pernambuco,
e com que ordenado. Dec. 171, 16 Maio
1842, art. 4, 5, 6. E do Ceará. Dec. 172,
15 Maio 1842, arLlt, 5.1071, 26Novembro
1852. E do Maranhão. Dec. 173, 15 Maio
1842, art. 5, 7, 488, 19 Dezembro 18.46.
1365, 15 Abril 185.&. (Dia?'. 108.) E de
Alagôas. Dec. 174, 15 Maio 18.42, .art. 5,
6. 1084, 1 t Dezembro 1852. 1355, 6 Abril
1854. (Dia/". 105.) Nomeado interinamente
pelo juiz de direito segundo o art. 22 Lei
261, presta perante elle juramento, porque
a Lei 1 Outubro 1828, art. 6.&, e 3 Outubro
183!J, art. 5, § 10, não os comprehendem.
Av. 69, 14 Junho 18lt2.-Vid. Al!. 50, 28
Julho 18lt3, infra. Declarou-se ser menos
regular sua exclusão com admissão de ac
cnsadores particulares, nos cril1les por elle
denunciados, quando os processos estão já
em andamento, attentos os art. 79, 279
Cod. Proc.• podendo o accusfldor particular
ajuda-lo. Av. 72, 8 Julho 1842. Para cada
uma das comarcas da provincia do Rio de
Janeiro creou-se. e com que ordenado.
Dec. 195, 12 Julho 1842, art. 2, 3. 1á72, 4.
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Novembro 1854. (Diar. 314.) E da Bahia.
Dec. 1.96, 13 Julho 18.42, art. 2. Dec. 212,
3 Agosto 1842. 219, 2 Setembro 18.&2.
227, 1 Outubro 1.8ú2. 250, 22 Novembro
1842. 271, 2.& Fevereiro 18lt3. 766, 8 Março
1851. 1003, 5 ,) nlho 1852. E de Sergipe.
Dec. 197, 14 Julho 18ú2. 298, 20 Maio
1843. ft.36, 23 Setembro 1854. (Diar.
276.) E de Santa Catharina. Dec. 200, 18
Julho 1.842. E do Pará. Dec. 207, 1 Agosto
18.&2, <lrt. 5, 6. 307, 11 Junho 1843, art.
n. Tab. 1528, 9 Janeiro 1855. (Jorn. 37.)
E de PiaulJy. Dec. 217, 21 Agosto 1842.
282, 17 Abril 1843. 288, 3 Maio 1843.
1ltúO, 23 Setembro 1854. (Dia!'. 276.)
1453, 11 Outubro 185lt. (Dia!'. 288.) E de
S. Pedro do Sul. Dec. 220, 6 Setembro
18.&2, art. .&, 5. fl06 A. j 9 Abril 18lt5.
Dec. 1217, 1.7 Agosto 1853, 1267, 12 No
vembro 1853. E do Rio Grande do Norte.
Dec. 221,6 Setembru 18lt2, arl. 4, 5. 238,
5 Novembro 1842. E de Goyaz. Dec. 232 23"
Outubro 1842. 309, 1.3 Junho 18.43, art. 3,
925, 5 Março 1852. Dec. 1527, 8 Janeiro
1855. (Jom. 37.) E da Parahyba do Norte.
Dec. 236, 2{, Outubro 1842, art. 6, 7. E do
Espirito Santo. Dec. 239,5 Nov rnbro 1.842,
art. 1. 1043, 9 Setembro 1852. U81., 22
Novembro 1854. (Diar. 330.) E de Matto
Grosso. Dec. 2.40, 5 Novembro 18!12, art.
3. Rde Minas. Dec. 2.42, 6 Novembro 18'&2,
art. 3. 1397, 3 Junho 1854. (Dia!'. 157.)
1ltOO, 10 Junho 1854. (Diar. 166.) Dec.
1270, 16 Novemb!'o 1853. Dec. 1544, 31
laneÍl'o 1855. (Jorn. 39.) Sobre impossibi
lidade de o da côrte assistir as medicães
de marinhas do municipio da cidade d~cla
rou-se nada haver a providenciar. Ord. 22
Março 1843. (10m. 88.) Ao da côrte devem
os escrivã~s da relação, a qUllm fôrem dis
tribuidos feitos crimes intimar as respectivas
sentenças logo depois de proferidas para
poder recorrer para' revista. Av. 13.· 3
Abril 1843. Recebe do juiz de direito o
altestado do art. 103. Lei .& Outubro, para
perceber ordenado. Av. U.· 3 Abril 1845.
Ord. 15 Abril 18ú3. (Jorn. 116.) Ord. 60,
21 Fevereiro 1853. Tem direito aos venci
mentos desde o dia em que entrar de poss,e
par nomeação do presidente. Ord. 26 AbrIl
1843. (Jam. 121.) - Vid. Av. 19 Outubro
1853, infra. Declarou-se que o art. 222.
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Reg. 120, s6 tem logar quando o promotor
possa ser ouvido por estar no termo, ou
proximo a chegar a elle, sem que se possa
por falta de sua alldiencia demorar o an
damento dos processos. Av. 13 Maio 1843.
(Reg. na secretaria do governo de S. Paulo.)
-Vid. Av. 28 Setembro 18á3, ínft·a. Inte
rino que :vencimentos deve ter declarou-se.
Ord. 34, 6 Julho 1843. Av. 1lt Fevereiro
18õ~. (Diar. 8922.) Declarou-se o 3rt. 18.
Reg. 120, quando dá ao 'juiz de direito a
nomeação de promotor interino. Av. 50,
28 Julho 1843. - Vid. Du. 817, 30 Agosto
1851, ad. 3, infi"a. Não é obrigado a con
formar-se com a elas ificacão de crime
feita na sentença de pron~ncia. e como
deve proceder. Av. 53, 28 Julho 18á3.
Comquanlo pelo art. 150. ReF;. 120, deva
compa recer na visita da cadêa e seja in
questionavel a superioridade e maior gra
duação do chefe de policia, não deve este
usar para com elle de expressões impera
tivas, ainda que sobre objectos de sua res
tricta obrigação. Av. 5á, 1, Agosto 18.&3.
Póde na formação da culpa. ser ouvido pelo
juiz, ou requerer sê·lo para melhor classi
ficacão do crime. Av. 28 Setembro 18á3.
(J01·~l. 280.)-Vid. Av. 9 Março 1850, S 2,
inft·a. Deve accusar o juiz que sendo sus
peito continúa a julgar no processo. Av.
30 Setembro 18lt3. (Jom. 280.) Não póde
cumulativamente ser professor. Av. 69, 7
Outubro 1.843. Não póde cumulativamente
ser juiz de paz. Av. IP 1 Fevereiro 1847. §
8. Av. 109, 10 Agosto 1847. Av. 152, 9
Outubro 18.&7. Av. 24. 0 29 Janeiro 1849,
S 2. Nem vereador, e porque. Dec. 502, 18
Fevereiro 1847. Av. 20 Fevereiro 1847.
(Gaz. 0tr. 147, vol. 1.) Como deverá ins
truir as denunci3s para formação de pro
cesso de julgamento de navios apresados
pelo facto de se empregarem no trafico il
licto de Africanos, na fórma ordinaria do
foro commum. Av. 83, 29 Maio 1847, § 3.
Não é obrigado II residir em um ponto de
terminado das suas respectivas comarcas,
podendo comtado o governo ordenar-lhes
que resida bem como o juiz de direito tem
porariamente naquelles pontos em que m.ais
convenha á manutenção da ordem pubhca
e á melhor administração da justiça. Av.
78, 7 J ulhe 1848. - Vid. Dec. 707, 9 Ou-



.( õ02 )

PROMàTOR

tub,'o 1850, m·t. 25, inf1·a. Ordenou-se que
não fosse enviado ao promotor tudo quanto
o governo mandasse lithographar, porém
aquillo que sendo exposto á venda está sub
jeito á reclamação. Av. 3 Março 18á9. (Dim·.
8062.) Como intervirá voluntaria mente ou
por ordem do juiz na liquidação das multas
criminaes, preferindo o procurador da ca
mara. Dec. Reg. 595, 18 Março 1849, art.
9. A um que obtivera licença com venci
mentos por mais de 3 mezes mandou-se
não paga-los do excesso por illegal, visto o
Dec. 15 Novembro i8á2. Av. 22 Marco
18á9. (Diar. 8066.) Na côrte recomme~
dou-se brevidad.e na formação da culpa para
obviar agglomeração de presos nas cadêas
pelo receio de epidemia. Av. 5 Fevereiro
1850. (Dim.. 8322..)Confo.rmeo art. 222. Reg'.
120, deve ser ouvido antes da pronuncia
nos crimes em que lhe incumbe denunciar
e na concessão e arbitramento das fiancas.
Av, 30. 0 9 Março 1850, S 2.-Vid. Âv. :Ú3,
17 Dezemb?'o 1843, S 2, infm. Pertence á
lista da reserva da guarda nacional. Lei 602,
19 Setembro 1850, art. 1.2, S 3; art. 14,
§ 2. Dec. 722, 25 Outubro 1.850, art. 1.9.
S3; 24, § 2. Que attribuições tem relativa
mente aos crimes communs pertencentes
exclusivamente á jurisdicção dos juizes mu
nicipaes e de direito. Dec. 707, 7 Outubro
1850, art·. 5, iO. Deverá residir no termo
em que o juiz de direito tiver a sua resi
dencia e acompanha-los na viagem que fizer
em razão de oflicio. Dec. 707, cito art. 25.
No processo de contrabando de Africanos.
- Vid. Dec: 708, 14 Outubro 1850, a?'t. 24,
27, 29, 30, 31. Declarou-se irregular a
pratica de quando impedido de comparecer
ás sessões de junta revisora ser substituido
pelo subdelegado do districto da cabeça do
termo. Av. 21 Novembro 1850. O art. 222.
Reg. 120, não obsta que seja ouvido ainda
nos crimes de acção particular. quando
occorrão circumstancias que o tornem ne
cessario ou util. Av. 243. 17 Dezembro
18óO, § 2. - Vid. Av. 15 Feve?'eil'o 1855.
inf1·a. Declarou··se que os hachareis que se
quizerem matricular na fórma do Dec. 687.
29 Julho 1850, devem provar em que dia
entrárão em exercicio de juiz municipal e
promotor. Av. Circo 8 Fevereiro 1851,
Devem usar dos meios competentes para
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re~ogar-se decisão de juiz de direito que
em correicão e não em virtude de recurso
deelarar n~lla e insubsistente alguma pro
nuncia sustentada em crimes communs,
attentos os art. 200, § 15: 354. Reg, 1.20
e 25, S 3. Lei 261. Av. 8 Março 1851. Ou
juiz municipal que findo o quatriennio de
nomeação não o completaráõ por inter
rupção devem para esse fim solicitar novo
logar e servir o tempo necessario. Av. 24
Abril 1851., S 2. Sendo despachado juiz
municipal, levão-se-lhe em eonta os 5 por
cento que houver pago. Av. 18 Agosto 1.851.
,(Dim·. 8782.) Av. 28 Julhf' 1853. (Dia?'.
211.) Em seu impedimento temporario
será substitu.ido por quem o juiz de direito
nomeH. conforme o art. 22. Lei 261. Dec.
81.7, 30 Agosto 1851, art. 5.-Vid. •1.v. 22
Setembro 1.861., infra. Quando tambem fôr
advogado paga imposto do escriptorio. Ord.
227, 11 Setembro 1851. Auditor de ma
rinha sendo como é juiz de direito nomêa
promotor interino e juramenta-o. conforme
o art. 22. Lei 261 e U8. Reg. 120. Av.22
Setembro 18511... E', e como subjeito ás
correições do juiz de direito e neHas que
obrigações desempenha. Dec. Reg. 834.
2 Outubro 1851. art. 6. 25. 26, 3i. § 3.
Avista do art. 37 e 74 Cod. Proc, é cumpe
tente para accusar os crimes inadançavei~

e as tentativas delles. - Vid. .Âv. 268, 1.3
NOllemb?'o 1851. Av. 27 Janeir@ 1855, § 3.
(Jom. 37.) Declarou-se que emolumentos
deveria perceber, conforme a expressão do
art. 23. Lei 261. 472, § 3; 338. Reg. 120.
Av. 77.16 Março 1852. Que accumular o
exercicio de procurador fiscal tem dous
veucimentos, conforme Dec. i8 Junho 1822.
Ord. 106, 17 Abril 1852. Declarou-se serem·
lhe applicaveis as disposições da Lei 261.
art. 72 a 77, para que na apresentação dos
recunos crimes propriamente ditos, se não
conte tanto na superior como na inferior
in~tancia o tempo em que o juiz estiver im
pedido. Av. 1.91, 17 Julho 1852.-Vid. 80b1'e
intelligencia dos art. 72, 73. A.v. 4 Novembro
1853. (Dia?'. 308.) E' competente para dar
todas e quaesquer d!:lnuncias de delictos pu
hlicos e particulares em que interessar a
fazenda nacional. Av. 257, 15 Novembro
1852. Av. 262, 24 dito. Não é neoessario
que apresente denuncia em crime de res-
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ponsahilidade quando o processo tiver sido .&38,
instaurado pele juiz de direito sobre ma
teria e base por elle proprio estabelecidas
e qualificadas. visto os art. 157. 335. Cod.
Proc. 396. Reg. 120,23, 26, S 3; 56. Dec. ,
834. Av. 274, 20 Dezembro 1852. Em que
caso póde denunciar o crime do art. 201.
Cod. Proc.; não póde repu lar miseravel
para por elle io tentar queixa, o escravo cujo
senhor não quizer persegoill o aggressor;
como vence custas nos proces!sos que em
vi-rtude de desistencia da parte tomar a si
para pl'osegl!1ir. Av. 27 Abril 1853. (Diar.
256 Sllppl.)-Vid. Olfensas. Cod. Crim. art.
201 etc. Sendo elle uma das partes que fi
gura nas audiencias, cunforme o art. 60.
Cod. Proc., deve levantar-se quando falIar
ao juiz, tribunal 01] jurados, estando nesta
parte revogo a O. Jiv. 3, tit. 19, S1, e Ass.
7 Junho 1605. Âv. 172 29 Julho 1853.
Só no fim de 8 dias. depois de proferida a
sentença absoLutoria de réo accusado de
crime inauançavel pelo promotor, o qual
não appeUou no acto da publicação. pôde
ler logar a soltura do réo. vistos os arts.
380, .&51 Reg. 120, 301, 310. Cod. Proc.
79, S .&. Lei 261. Av. 5 Setembro 1853.
Aos de Goyaz mandou-se abonar ordenado
desde a data em que entrárão em exercício PRO
por nomeação da presidencia, anterior ao
Dec. 925, 5 Março 1851. por ser essa no
meação essencial e haTerem eiles e1Iectiva
mente servido. ! V. 19 Outubro 1853. (DÜlT.
293.) Póde ser activado pelo presidente da
provincia. - Vid. Ap. 19 N olJembro 1853.
(Dia,'. 94.) ão pôde servir com juiz seu
parente dentro de gráo prohibido, vista a
Ord. liv. i, tit. 69 pr.; til. 79, S45; til
48. S 29. Av. 266. 3 Dezembro 1853. É
obrigado a participar ao governo motíva
damente circnmstancias, e quaes dos ser
ventoarios vitalícios de officios de justiça que
necessitem nomeacão de 5ucce 01', ca o
estes o não reque~ão. Dcc. 1294. 16 De
zembro 1853, art. 4, 8. (Diar. 352.) Sea
aprazimento com o do advogado para serem
admittidos jurados já recu ado- importa
uma transacção inadmissivel oa causas da
justiça, e que não póde o promotor fazer
nem (} joíll. lolerar. Av. 10 Janeiro i ?k~

(Diar. 13.) Declarou- e quando terá Vl5

para formar o libello7 attento os art. 40 ,
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Dec. 817, 30 Agosto 1851, art. 7. E', e
como subjeito á correição do juiz de di
reito. Dec. Reg. 834, i Outubro 1851. art.
6, 25, 26. Seus saJarios judiciaes. Dec. Reg.
1569,3 Mm'ço1855, a1·t. 82. (Jorn. 6á.)

PROMOTOR de guardas municipae~ permanentes
da côrte. - Vid. Guardas ditas. Dec. 22 Ou
tubro 1831, art. 22.

PROMOTOR da guarda nacional. - Vid. Gum'da
nacional. Lei 18 Agosto 1831, art. 94 a 100,
103. Av. 2."16 Dezembro 1.831. Av. 1.°1.2
Setembro 1833, S 1. Av. 31 Julho 183h.
Av. 31 Março 1837. Lei 602, 19 Setembro
1850, art. 10á a 11.2. Dec. 722, 25 Outu
bro 1850, art. 92.

PROMOTOR do juizo nas mediçõe"s de terras de
volutas. Dec. Reg. 1318, 30 Janeiro 1854,
art. li6. (Dia7'. 65.)

PROMOTOR da justiça da casa da supplicação do
Brasil a que foi elevada a relação do Rio de
Janeiro é um desembargadpr, e com que
atLribuiçóes. Alv. 10 Maio 1808,- § !t; da
relacão do Maranhão. Alv. 13 Maio 1812,
tit. i, S9, lO, tit. 2, S8, tit. 9. Deve formar
libello accusatorio segundo a devassa e mais
papeis que se lhe remetlerem. Dec. 5 Maio
18U. (Colt. Nab.) Da relação de Pernam
buco creou-se, e ·rege.-se pelo regimeI!to da
do Maranhão. Alv. 6 Fevereiro 1321.. Devia
em virtude do Alv. 31 Mãrço 1742, § 5,
visitar com o solicitador a cadêa, e como.
Alv. AJunho 1823, S li. Determinou-se que
fosse promotor fiscal dos delictos de liber
dade de imprensa. Dec. 5 Junho 1823. Aos
das relações elevou-se ordenado. Dec. Tab.
17 Fevereiro 1825. Dec. 22 Janeiro 1833.
Lei 647, 7 Agosto 1852, art. 3. Da côrte que
obrigações desempenhará relativamente atlS

processos de empregados publicos, cujos
delictos pertenção ao conhecimento do su
premo lribunal de justiça. Lei 18 Setembro
1828, art. 26. 26. 27, 28, 30; decI. pela
Res. 20 Dezembro 1830, art. 17,32. Decla
rou-se poder promover procedim~nto cri
minal por meio de denuncia contra irre
gularidades dos advogados da casa da sup
plicação comprehendiclo~no art. 166. Cod.

Pen., e como, e porque. -Av. 1.° 1 Agosto
1831. (Colt. Nab.) Ordenou-se ao da corte
como nas visitas procederia a respeito dos
presos do juizo de paz. Av. 3.° 6 Dezembro
1831 (Colt. Nab.) Se.us velhos e novos di
reilos.--Vid. Novos etc. Dec. Tab. 25 Ja
neiro 1832 ele. Actualmente serve tambem
como procurador da COl'ôa nas relações e é
nomeado em conformidade do Dec. 1 Março
1758. Reg. 3 ,laneiro 1833, art. 1. Suas
funcçoes nas queixas ou denuncias de cri
mes de responsabilidade cujo conhecimento
pertença ás relações. Reg. ciL art. 16, 18
a 20.

PROMULGAÇÃO de leis geraes. -Vid. Leis. Provo
11 Setembro 1815. Lei 18 Agosto 182-1, S
!J etc. Lei 20 Outubro 1.823, art. 3, h.
ConsL art. 68, 69. 176, 177. Lei 14 Junho
1831. art. 16. Dec. 2.° 23 Junho 1833. Reg.
i. ° 1 Janeiro 1838, art. 29. Das leis pro
vinciaes. - Vid. Assembléas. Lei 16. o 12
Agosto 183ft. art. 20. 18. Lei 261. 3 De
zembro 1Sál, art. 1.24. Da promulgação do
codigo do commercio conta-se tempo para
prescripção de o))rigações mercantis elc.
Vid. Prescl'ípção. Cod. Com. art. 456.

PRONOME devem as testemunhas declarar. Cod.
Proc. art. 86. Cod. Com. art. 176. Nós ou
nosso nas cartas, livros. facturas, contas e

-papeis commerciaes faz presumir sociedade,
e como. Cad. Com. art. 305, § 6. Do autor
e réo em causa commercial deve o man~

dado de citação conter. Dec. 737, 25 No
vembro 1850, art. 27, á3, S 1. Das partes
deve o compromisso co.mmercial essencial
menle conter. Dec. 737, cit. art. 429, § 1,
e tambem dos arbitros, S 3.

PRONUN elA de officiaes milicianos em caso crime
dava logar á sua prisão só por autoridade das
varas respectivas, sem dependencia de ordem
do governador e capitão !ieneral requerida
pelos ministros.- Vid. Milicias. Ord. 2{f.
Abril 1809. Av. 2á Dezembro 1830. Aggravo
de injusta pronuncia. - Vid. Aggravos. Áss.
18 Fevereiro 1815 etc. Em devassa de
commissão ordenada.-Vid. DefJassa. Av.
28 Janeiro 1818. Decretada pela relação
nã,o podia o gove~nador etc. sustar em sua
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execução.- Vid. DeIJassa. Provo 2." 15 Maio
1820. Para eHa deve haver certe:>:a do facto
crilOillO'o e de~i~nação individual do cLll~

pado. Dec. 23 Maio 1821.. Prununcia oe
~erJador ou deputado pelas justiças COOl
muos para progredir depende ci~ deci~i"lo

da respecliva camara. COrl~L. 3rt 28. Pro
nuncia cm qnerella ou deva:;sa ob ta a ser
eleilor e vutar nas p!cições de depulados,
-enadures e U1em hros dos conselhos de pro
víncia. - rido Eleições. Consto art. 94• .§ 3.
ln LI'. 26 Março 18:24. Cap. :2. S 6, n.o 3.
L·i 387, 19 A~nsto 18.&6, art. 53, § 3. Porto
2. Agoslo J8211. Nas causas crimes a inqui
riç50 e mais aelos do proce'so depois da
pronuncia mandou,se fossem publicas.
ConsL ad. :159, A individuo injuslamente
pronunciado e depois ahsolvido mandou-se
pagar ordenados vencidos descontada 5."
parle para quem I) sub-lituira. - Vid. Em
p/'egados. Re-. 1. ~ 28 Maiu 1825 ele. Réos
que não lives:cm prollnncia e os que a tivc
rem como seriã( consenadns llas cadêas.
Lei 30 A~osto 1828. art. 3. Pronuncia por
ueliclos e erros de ufficio cujo conhecimenlo
pCl'lence ao supremo tribuoal. Lei '18 Se
tembro 1828, art. 20, 23 a 25. Res. 31
A~o"lo i829,;arl. 'I, 2. Res. 20 Dezembro
1830. art. 28 a 31. Dec. 719. 20 Outubro
1850. Prioridade da de réos em custodia
Jelermin:l, e como seu jul~:lmento. Lei 20
Setembro 1830, ad. 39.-Vid. Cad. p/,oc,
art. 317, illf1'a. Fallecimento do réo depois
della auLorisa a pedir sali~fação do damno
aos bel'deiros por acção civil. Cod. Crirn. arl.
31, S2; alt. Lei 26'1,3 Dezembro 18~1, art.
68. Cuntra ex'presideJte de província, con
forme o arl. 2ú.da Lei 18 Setelilbro, executa
se, e como pelo meio estabelecido na Lei 21
OuLubro 1763 I'clativa á prisão de militares.
Av. 3.· 2/J Oulubro 1.831. (CoU. Nab.) Nos
crime publico~, e particulat'es, pertencia, e
como aos juizes de paz e mais juizes cri
minaes segundo os al't. 8, 9. Dec. G Junho
1831.. Lei' 26 Outubro 1.831, art. 2. Dada
pelo supremo lribnnal deve communicar
se e não enviar-se ,por copia ao respectivo
superior do pronunciado. Av. 5 Novem
bro 1831. Pronunciados devem os inspec.
tores de quarleirão fazer prender. não es
tando afiançados. Cod. Proc., arl. 18, S 2.
Reg. 120, 31 Janeiro 18.12, ado 66, S 2.

IV
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Quando d:lrá o juiz á visla dos 3nt05, e
quando não. Cod. Froc. é1rt. 1M, 11,5. 166.
Lei 261. cito at'l. 110. Re~. 120, 31 Janeiro
1842, art. 285, 286. Em CriLDPS de res
ponsabilidade pelas relações e mais juil.es a
quem incumbe a fOl'aíaçiio d culpa; como
se proces'al'áil sem termos. Cod. cit. art.
159, 161 <I 16;L Reg:. 3 Janeit'9 183;~, art.
U, 1.5, 16, 23. Lei 261, cit. art. 17, S lI.
Reg. 1.20, cit. :lrt. 2U, S 7. nec. 719, 20
Outubro 1850; e quaes seus effcill)s. Cod.
"Cit. arl.16.'J.Lei26l, cil. art. 91,. Re~.120.

cit. art. 287, 288, 289, 293. Copias deHas
se remelleráõ. e a que autoridades. e como.
Cod. cito al'I. 11l6.-Vid. Cod. cito (lrt. ;{25.
il/fra. Da sentença que a proferir ou não
nos referidos crimes que recurso haverá.
Cod. cit. nrt. 167 e 168. Lei 261, cil. art.
69, S3; 70, 72. Reg. 1.20, cito art. 438, S
3; 439, § 2; 445. Quando em crimes de
responsabilidade se remcllião os autos ao
jury ficandu só lra-Iado ua queixa. ou de
nuncia, ou proouncia, e como seria sus
tentada'ou revogada pOt' elle. CQd. cito art.
172, 173. Cessou.-Vid. Emprfgados. Lel
261. l:ít. art. 25, S 1. etc. Revogando-se é o
réo solto re,tituidu ao seu e.rnprego e meio
ordenado. Cod. cit. art. 1.7h. De juiz que a
não dava, podia o queixoso recorrer. e como
para o jury de criminalidade. Cod. cil. art.
253, rp"og. Lei 261, cit, art. 95. Da se
lença do juizo commum que a proferil' ou
n:'lo que recurso haver::i. Cod. Prac. art.
'29la, 295.'Dec. 6 Maio 1.833. Lei 261, cito
art. 69, Si 3; 70. 72. Reg. 120. cit art.
438. S 3, 4, .&.&5.-Vid. Lei 261, cito art.
90, .§ 1 etc. in{ra. Processo dos réos privi
legiados pela constituição remelle-se por
copia, e corno ao juiz competente. Cod. cito
3rl. 325. Sendo em maleria de liberdade de
imprensa, dada po,:, um jury e dissolvida por
~utro, intendia-se n50 haver materia para
accusação. Cod. cit. art. 328. Por crime de
responsabilidade annuHa a nomeação para
emprego publico concedido depois della.
-ord. iO ,Junho 1.833. De juiz de direito só
lem o effeito de sua 5U pensão e prisão
quando decretada pela relação. conforme a
Lei 18 Setembro. I es. 20 Dezembro c Cod.
Proc. art. 161 a 163. Av. 6 ovembro 1833.
Da decretadas pelo juiz de paz não conhe
da o juiz de direito, nem llS podia revogar.
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sim o jory, por assim deduzir-se dos 3rt.
167,168,171 a 17l!. 228,229,231.242,
29ú,297. C.od. Proc. Av. 9 Novembro 1833.
2 Av. tá Abril 1834. De crimes que á vista
do Cod. Proc. art. 155, § 3, pertencem aos
romellJos de inve~tjgaçào não podia o juil
de paz dar. Av. 11 De7.emoro 1833. De
milit<Jres ror crimes civis na côrle mandou
lie fu~se particip"da á r('pt1rliçào da guerra.
Av. 23 'Abril 183lJ. Jdem quanto aos da
ó1rmada h repartição da IDõ'irinha. Av. 1ó
Maio 183á. Declarou-se que árerca de seus
elTeitos n1\o se da~a, e porque contradicção
enlre o ClId. Proc. art. J65, S 2 e Lei 20
Oulllbro 1823, al't. 2ú, S 13 e art. 32. Av.
'lú Maio 1834. Do presidente ou vice-presi
dl'nte de provincia decidp. e conJo a assem
Lléa pro\'incial si de\'erá ou não progredir.
Lei 16. 0 12 Ago,Lo 18M. art. O, S Ô. Por'
crime pa rticular não im porta su~pe-nsão do
emprego. Av. 30 Srtemoro 183~.-Vid.
.A". 27 hlllo 1835, ill{m. Deve declarar a
natureza do delicio. Dec. 1.3 Outuoro 1834.
Aulorisa para exccular-he o procedimento
ous art. 180, 1 5. Cod. Proc. Av. 24 No
vembro 1834. Delictos, e quacs dos escravos
até pronuncia incumhe a que auloridades
prucessar. Lei 4.' 10 Junho 1835, art. 3.
Por crimes politic.os de individuos depois
deJla alIlllisllados obsta ii rAcepção de or
denado do lempo por que estiverem f6ra dos
Jogares. e por()ue vislo o (Irt. 165, § 11, Cod.
PI·OC. Ord. 27 Julho io35, Sú.-Vid. Av.
79, 8 A~osto 1846, infra. Obsla a que se
tome cúuheciUlenlo de requerimento pe
<Iiud,) aposenladoria. OIT. 2 NOlernbro'180õ.
QUilodu em um meSDIU pruces o se dá a
respeilo de cerlus riJOS; e não de outros,
COliJO bC furá a reUJPssa do pr'lcesso, con
forme o <1rt. 167, 172. Cod. Pruc. Av. 9
Dt'lrlllbro 1835. Nos casos em que aos juiles
de paz lião compelia O jull'i3menlo final,
de\ião formal' c.ulpa e pronunciar ou não,
e C:llmo procedcr segundo os art. l4~ e se
~uillLe5 e 025. f.od. Prllc. Av. 16 Março
H!36, S 2. Pronuncia nos deliclos de im
I'reu>a rl'gulou-se CoUJO seria dada elc.
l..lt-·c. 18 Março 1837, art. 5,6, 7, revogo
pur llec. 24 Selembro 1837. Da sentença
que a uão decrelH\a ,6 se appellava quando
o crime era de respofJsalJlJidade, cunforme
o art. 167. Cod. Proc. Av. S.· 11 J·a,nen'o

PRONU leIA

18õS. ão v-cncem ordenado empregados
~u5pensos, salvo pOI' elTeilo d~ pronuncia
em crime de re pomabilidade. Ord. 76, 9
Junho 1838. AI'. 30 ~lnrço 18~9. (Diar.
8066.) O jnry n., rnso do <lrt. 2.&8. Cod.
Proc., podia comprp.bcndPr na pronun
cia individuo conlra quem SI' não til'esse
dirigielo a denuncia ou qUCiX'. e a pronuncia
do jnil de pal, c pnrqup. \'isto o arl. 245 e
seguintes. Av. 108. 16 utuoro 1838. S1.
O não Ler sido profQrida em summario
por não ilpparecer delinquente não é obsta
culo para proced(!r-se a novo, emquanto
não pre.crever o df'licto. Av. H2, 28 Feve
I'eiro 1839. Decrel~da pejos delegados e sub
dele;!.ados ele policia, slIstenlão ou I'ewgão
ex· officio os jui7,e, Olunicipaes. Lei 261, cito
lIrt 17. S3, á9. Reg. 120, ciL art. 211, S
6, 288, 289. Pronuncia por homicidio.
rurlo, banca rota, eslelliunalo, falsidade ou
moeda falsa. qu m ti"cr sofl'r ido não póde
ser jurado. Lri ~61, cil. art. 29. J\eg. 120•
cit. art. 229. Inlerrumpe, e como a pres
cripção crime. Lei 261, cil. art. M. Reg.
120, cito art. 275. Por dous ou mais crimes
cujas penas som01adas excl'dão, e como as
do llft.. 101. Cod. Proc. exclue fiança. Lei
26J, ciL ad. '38. Rl'g. HJ), cil. arl. 301, S
3. Nos crimes individuaes obriga o accu
sado a ser juli:lado perante o jnry. conforme
o art. 254 eLc. Cod. Proc. Lei 161, cit. arl.
5..4. Reg. 120, cil. art. 2tl7, 288, 293. De
suas sentenças não é pel'llIillida revista.
Lei 26l, cito art. 90, S 1. Reg. 120, cito
al'I. 4Ü[I. SÓ suspende o exercicio dos di
reitos p lilicos depois de completamente
sustentada. Lei 261, cil. art. 94. Reg. 120,
ciL. al'l. 293. Das decreladas com prisão
ou sem ella emião os suhd~legados etc.
30S chefes de pulicia relação circumstan
ci"da. Reg. 1.20, cil. :lrt. 185, S 11. Antes
de expedida pllr'.l. o juizo municipal execu
ta-se quanlt) á rrisãu du réo, e conlo. Reg.
i20, cil. art. 289. De empregados não pri
úlegilldos perlence, e como aos. juizes de
direito em crimes de responsn bil idade. Reg.
cil. ar!. bOO, 401. Autos de crimes de con
trabando COOl ou sem pronuncia, e de de·
liclos communs, e de respnllsClbilidade que
destino SP lJJandou tivl'ssem pela execução
da Lei 261. J\\'g. 122.. 2 Fevereiro18h2, art.
20, :21,26, ;;0, 31,32. Decretada pelos de-
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legados e subdele~ados, sendo snstentada
pelo juit municipal, conforme o ar!. 293.
Reg. 120, são os nomes <ios réos lançados
n~ .li'ro respectivo, e só ilssim produl. os
eOeltos; não bastando para e~te conceder
fiaoç~, haver só sustentado a pronuncia, si
nflll llvel' preso o réo. Av. 14 Junbo 18á2.
(Jom. tiS.) Em crimes inafiauçaveis não
admiUe recurso, quando os réos não estejão
presos. Av.H, 17 Julho 1843. AoarL. 225.
Reg. 120, declarou-se que o dele~ados não
devem deixar de inclui,' nas listas parciaes
dos jurad IS os cidadãos que possuindo as
qualificaçõe. geraes devão scr privadns do
cargo pOI' terem incurrido em pI'ununcia
etc. pelos referidos crimes, Av. 52,28 Julbo
18.1.3. A classificação por ella feita nao
põde o promotor : er tlhri;.r:Jdo a aceitar, e
porque. Av. 53, 28 Julho 18ft3. Av. 90, 14
Novcmbro 18/'3. No cl'imes de rebellião e
sedição commeltidos por' militares nellas
envohido', Provo 5 Setembro 18ft3. (Jom.
2119,) Declarou-se nào ser, e porque refor
mavel pelo prc.pl'io juiz que a proferir, a
sentença que til'ec decidido recurso inter
poslo da pronunci... Av. 90 supra cit. Sus
tenlada em recurso póde pelo mesmo juiz
seI' reformada, si a parte reCOITer, e ainda
admillir recurso da 2.' decisão. Av. 14 No
vembro 1843. (Jom. 310.) O juiz de direito
interino qne na qualid'lde de municipal in
terviesse na formação da culpa nãu é inhi
bido por lei alguma de presidir 'la jury
onde se julgue o proc~ss(). Circo 105, 29
Dezembro 1843. Qu r exista, quer não em
crime que lenha fiança. querendo-a o réu
prestai' é admilli do a fazê-lo solto. e porque
vistos osarl. 179, §.9. Consto 10G. Cad. Proc.
30, 3~. Lei 26L e 302. Reg. 120. Av.9
Agosto 184ft. (Gaz. T7·ib.) De parocllO no
foro civil em funcções puram~nte civis não
pôde ser tão lata que cOUJ~re~enda sus
pensão das puramente eccleslasLlCaS, e por
que. e como devendo·se proceder. Av. 10
Maio 18.45. (JOl'll. 128.) Pronuncia sendo
dada, não é licito ao réo anLes oa susten
tação provar com testemun~a.s a sua inno
cencia, tendo o recurso de Injusta pronun·
cia; é-lhe porém livre a exhibi9~1O de docu
menlos vistos os art. 50. LeI 261, 290 a
292. Reg. 120. Av. 13 Maio 1845. (Jont.

_ i28.) Segundo as disposiçõe5 gel'aes de di-
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reito logo que o processo com a pronuncia
passar do juilo que o formon para o do cri
me que o ha de apresentar ao jury, cessa
toda a jurisdicção que aelIa linha o pri
meiro juizo allentos o' ad. 278, 279, Reg.
120. Av. 104, 29 Setembro j 845, Decretada

sendo em qualquer deliclo, 1lca o pronun-
ciado subjelto á suspensão dos direitos po
liticos e exercicio dos empregos e neste caso
estão os prllfessores publicos, \istos Av. ilO
Selemhro 1834. '27 Julho 1835, art. 293.
Reg. 120. Av. 79, 8 Ag-osto 1Rá6.-Vid.
Av. 28 Dezembro 1846. infl'a. Do juiz de
paz mais volado em crimes de responsa
hilidade não obst:t a que elle deva ser (I pre
sidenle da junta de qu,dificação de volantes
da mesa e assemhléa parochial. - ViJ. Elei
ções. Lei 387, 19 Agost i8!J6, al't. 2, 39,
93. Pronuncia de empregados publicos
opera suspeusão do emprego em que es
pecics de crimes. Av. 28 Dezembro 1846.
(Gaz. OU'. 101, 1:ol. 1.) Âos arl. 9, 53. Lei
387, supra e art. 9/,. Lei" 261, cil. expli
cações. Av. 31 Dezembro 18lt6, § 5.6.
Vid. Av. 92, 11 Agosto 18~8 § 2, intra.
Pronuncias dada.s pelos delegados. conforme
art. 287, 288. Reg. 120, "ó não são sub
jeilas á confirmação ou revogação dos juizes
municipaes quando accumu\arem os cargos.
Av. 9 Março 18!J7, (Gaz. Olf. 160, vol. 1.)
Jniz municipal e presidente de cnmara sus
pensos POI' pronuncia eID crime de respon-
abilidade não podem fazer parte do con

selhó municipal de recurso, e porque, con·
forme art. 165 Cod. Proc.; o juiz de prtZ

mais votado em tal caso póde presidir á.
junta de qu-alilicação. coofol'me art. 2 Lei
387; a suspensão decretada por acto do go
veruo produz, e como o mesmo eU'cito de
pronuncia. Av. 68, 13 Abril 18/,7 , S3; 72,
14 dito S1. Av. 82, 23 Abril 18h7, S5.
Av. 78,21 Março 1849, S2. - Vid. Av. 20.·
19 Janeiro 1849, S 3, 4, úlfra. Denuncia
sobre apprebellsão de navio suspeito de
haver-se empregado no trafico de Afl'icanos
sendo eguida de pronuncia, declarou-se se
guiria a causa seu curso ordinario, e qual,
e ca-o não, dar-sc·ha a hYI>olhese do art.
149. Cod. Proc. Av. 88, 29 Maio 1847, '
.3. Vereador suspenso de facto, cm virtude

e processo de responsabilidade em que
deixál'a de seI:' pronunciado é compelente
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vara substituir presidenle de conselho de
Tec:ur~o lmpedido. Av. 70,15 Junbo 1848.
S 2. Pronunciado em crime que admiLta
1iallçn , estando afinnçatlo póde valar em
eleição primaria vistus os arL. 17, 53. Lei
387, que alLel'~rão o 9.t,. LlIl 261 e Av. 31 De
7.t'mbro 1840. Av. 92, 11 Agosto 1M8, S2;
(,cciar. por Av. 20. 0 H) J",neiro 1849, S 1.
- Vid. Av. 20. 0 cito S· 3, 4, infra. Eleitor
pron ulIciado em crime tle r<'spoosabilidade e
com sustenLação póde vIltal' e ser volado nas
eleicões de 7 SeLembro. o:io se achando
pI' ~o, pois que o arl.. 94, S 3, da constiLui
ção so prohibe que seja nomeado eleilor o
cri01in ISO IHolluociadu em quel'elIa ou de,
vassa, mas não su:penso, allento o art. 8
n. 01. 2 da ConsL. Av. 28 Agoslo 18ú8, S1.
Recurso de pl'Ol111ncia, confurme art. 72.
Lei 261, não é suspcnsi\o depois de COlll
pelenlemente susLentada, excepto s6menLe
duranLe o pequeno periodo 03 interposição
á apresent~çi'H> ao juiz a quo. Av. 20.0 19
,Taneiru 11;49, S L n. 02, § 3. Confurme os
ad. 9, 63. Lei 387 e Av. 31 Dezembro
18!l6, § 5; e 13, 14. 23 Auril 18.&7, não
IJóde ser convocado para as Lurmas de que
devem lirar os membros da junta de qUélli
.ficação, o eleiLor pronunciado em qualljuer
.crime embota afiançavel, e que tenha
recorrido, e porque, aLLenlo o art. 72. Lei
201. Av. 20. 0 cito § 3, !lo Pronunciado Das
mesmas circu mstancias póde ser votado para
~ereador, confol'me art. 93, Consto 4. Lei
i Oulubro e 98. Lei 387; nflU para juiz de
paz, vista a Lei 15 Outubro 1827, arL. 3. Lei
387, m't, 99. Av. 20.· cit., S!l. Av. 38, Ú Fe·
vereiro 1853, Sl.-Vid. Av. 4 Fevereiro
1851., illfra. ~ão deve st'r excluido das tur
mas nem privnJo do valo passivo o eleitor
pronunciado por subdelegado em crime
inafi,lDçavel, nito havendo suslenlação, e
.porque visLo art. 9!l. Lei 261; 297. Reg.
120; 53. Lei 387. Av. 31 Dezembro 1840.
Av. 27.0 30 Janeiro 184~, S10. Declaroll
se qne dllvida sohre elfeJlos da pronuocia
nos crimes de respoDsalJilidade adIa-se re
solvida no Av. 70, 11 .J ull.1o J 842, qne se
mandIJu observar. Av. 6~, 5 Março 1849.
Em pregados sllSpenslls em virlude de PIO
ll11nciu de responsabilidade não vencem
porct'nlagem. Av. 6 .lulho 18ú9, annex. á
Ord. 17;>, 7 Julho 18!.19.-Vid. Urdo 213,

PRONUNCIA

15 Setembj'o 1852, infra. Perdiio de pena
imposta por senleriça não dá direito ao
emllregado a hal er vf'ncimentos do lempo
em (l11C esLeve sllspen"o em ,·idudp. na pro
Jluncift, por não e5tHr no caso do art. 17h.
Cod. Proc. Orrl. 201, 11 A~o~lo 18M). O
art. 165 Cod. PI'IIC. não é applicavel á pro
nuncia do ellJpre~aclo por crilll. particular
que só lhc impr:de o exercido quando o
obrign a prisàIJ e o dt'licLo é ioafiançavel.
Av. 13 Novemhro 18,.9. (Dillr. 1:l281.) Pri
são :triJlJini~lr,lliva do lbesoureiro, rece
bedor,'colledol'es l' conlracL;ldores conlioua
no caso de pronuncia por peculato, e quan
do. D C. 067. 5 J)euwbro 1849, art. 6.
Prunuocin de fallido como terá logar. Cad.
CoJO. arl. 8:!O, 823. 87t. Dee. n7, 26
Novemurll t850, :Ut. 349, S 6; 350. nec.
138, ido art. 3, S 1; f>2, § 1; 103,108 a
125,132, 186. Dec. 707, 9 Olllnbrc) 1850,
llrl. 18, H), 20, 24, Pronuncia em crime
de lOoeda fal,u e olllrtls, e quaes excep
tuados ptrlellce aos juizes municipaes. Res.
562,2 Julho 1850, arl. 1. De '.707, \:l Ou
tnurll 11)50, <lrt. 2, 5, 6, ·t:t Juizes não
podem ser dados de suSp(~iLuS eru susten
taç;1O de pruuuocia porque o despacho do
juiz lI1unicipal é clllDplemellto t1ella vislo o
3rL. 218. Rel;. 120; (;OOfol'lIle ftrt. 69, S 3•
Lei 2J1, a proouncia d" dele~ado e sub
deil'g'1l.lo ellJquanLo oflo foI' Sllstl'ntaoa não
adwlLte r~cur~o; IO~l) qne o despacho de
pronunl'ia ró .. reHlgado pelo juiz a gao, con.
fllrUlt art. 71.. Lei ';lo1 , del'e o accusado ser
relaxado da pi i,úo, seI\) éllluargo do recurso
que a parte conlraria possa interpor, ou
lwja iolt'rpo~lu.e porque, segundo o a I'L. 72.
Lei 2'.i1 e M5. 1l.eg. 120. Av. 1ú Selembro
1850. PI·uouncia 1'lU CáSos de appl'elteosiio,
e curno de emoarcações eUJpre~adds no

.., lrllflco de escraHls ('tc. Dec. 7U8, 1" Ou
tuhlo 1850, al'L. 2;), 2ô a 29. Dl'c. 731, U
Novembro 185U, arl. 10. Pronuncia nos
crimes rie hulllicidif> e rOllbus e mais excep
tuado pelu Dec. 502, 2 Julho. ainda leudo de
haver IlUVU jldKam"ll to, pertence aos juizes
municipaes. Av. 20 l\O\'eOJ'bro 1850. Pro
DlIlJci ... dus por crimes afiançaveis e ausentes
tellhão 011 lIãu prestado Gauça são suhjeitoa
a jlllc3meJllo á l' 'veli'l, beUl camo os accu
sados flOr criUlf's de que se- possãll livrar ,
soltus e sem fiança, v,iSlos os arl. ~21, 22Q,
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233 ,241, 2M, 255. Corl. Proc. 31l1. 3h1,
346, 3ãO. Rp.~. 120, 39, 41, 43. Lei 261
Av. 220. 5 Dezembro 1850. Declarou-se
que DOS casos de recurso ex-officio quando
tenha de subir o proeesso original, confor
me ar!. 441. Re;!. 120, dele ficar o lraslado
compll'to, confurme :Irt. 167. Cod, Proc.
e Reg. 3 Janeiro, (lrt. 27; e quando o juiz
IJ,d qlAem pronuncie por via de recurso deve
o plocesso original ser remeuido ao juiz
da culpa pal'1l conlinulIr-sp. nos lermos
ulteriores da pronuncia. Av. 25 Janeiro
1&51. Declarou-se que conforme 0,$ art.
200, S .l5; 3511. Rf'g. 120 e ~5, § ~. Lei
261, os junes de direitCl só por via de re
curso podem pronunci:ll' ou de~pronllnciar

individuus processados em juizo diverso, mas
não em cUlTeiçãv, e porque. Av. 8 Março
1851. Delpg<ldo de policia nos crimes de
re:ponsabilldade deve recorrer ex-officio no
caso de não proDnncia e para quem, e como,
conforme o art. 'i0. Lei 261, 440, S 2.0

Reg. 120. Av. 31 Maio 1851. Declarou-se
que a 2.a parle do art. 445. nego 120, só
menLe é ~l)plicavel aos crimes CuillIlluns em
casus de pronDncia, e porque. á vista da
Lei :W1, til. 1, Cap. 10 e arl. 69, 'i0.71,
72, 'iá, 25, ~ 1. Av. 10 Julho 1851. Como
procederáõ os juizes de direiLo em correição

• cum os prucessos de pronuncia e que a sus
lenlt·m ou não, findos cum d.espacho de
pronuncia. lhc. Reg. 8;~4, 2 Outllbro 1851,
arl. 31. S 4, 5. fl:leitur pronunciado em
qnalLJuer processo, em que se ache a pro
nuncia sustentada competentemente, não
pode ser chamado a volar, vislo o ad. 65;
L(>i 387. Av. 16 Outubro 185.1. (Dim".
b834.) Pronuoc:in em jui1.O cOl1lpetenle p6de
o iutel prt'te cOlUmerciai som'er além 4a sus·
peo.ãu e clestiluiçáo. Vec. Beg. 863. 17 No
vewuro 1851, arl. 21. Alrullados soure
pronunciil nüo se cllmpreht'ndem no art.
~3. Lei '2.61 e 338,472, S 3. Reg. 120, para
delles cobntr emu\lIluenlo. o prumolor pu
blico. AI'. 77, 10 MHI'ÇO 1852. Conforme o
art. 290, 29'1. Reg. 120, não havendo suffi
cipnte ebclarecímelllo em processo para
5u,lenl:lr prulluncia, pur ~ereUl as te.stemu
nhéls alht'ias ao J(I~al"e seu numero lncom·
plelo, devem-se chélDlHr olaill até numero
it:f:'al. Av. 168.1 Julho ~852. lh·ciar.ou-sea
respeito de réo prOUllUCli.ldQ e absolVido por

PRONUNCIA

crime de res'pnnsnhilirlade, que o art. 165,
S .&. Cod. Proc., somenle se refere a orde
nados fixos e nfio a porcpnta~em e grati
ficaçõe. Ord. 213, 15 Selembro 1852.
Réos ausentes f6ra do imperio ou em Jogar
não sflbidu pronunc.iados em crimt! ina
6ançavrJ não são julgado.. á vista dos art.
318 ele. Reg. 120. 228, 233. Cod. Proc.
Cap. 10 Lei 26J. Av. 279. 27 Dezemhro
1852.•Juiz municipal substiluindo o de di
reilo não é comp lenle f.l8 ra conbecer dos
recursos inlt'rposllls das sentenças de pro
nuncia por elle mesmo proferidas naquella
calhe~oria e sim o seu immedialo.,Áv. f!
hneiro 1853. (Dim·. 21.) No C:l o de re
curso interpuslo de pronuncia. como se
deve cuntar I) praw. conforme o 3rt. 72.
73. Lei 261. Av. h ovembro 1853. (Dim·.
308.) Declarou-se que o 31'1. 401. Re~. 120,
não póde inlender·se de modo que tolha O

recurso do art. 1.3 • S3~ porqne á visla do
art.167. Cod. Prac. e 69. § 3; 70. Lei 261;
e como, e quando deve a pronuncia ser in
timada ao réo e promotor. Av. 12 Janeiro
1854. (Di'lr. 16.) Deciarou-se que a dispo
sição do art. U5, ~ .&. Cod. Proc. sobre
ordenadu de empregados pronunci3dos não
comprebencle a slJspen ão por nct,) do go
verno, mas só a qUê é (·{feilo de pronuncia.
Av. 28 Janeiro 185.&. (Diar. 62.) Não póde
seI' eleilor nem ser eleilo juiz de paz o pro
nunciado em queixa, denuncia 011 summario
á visla do arl. 94. § 3. Consl. 53. Lt:i 387 e
Av. 31 Dezembro 18!J6, S 5, 6. Av. h Feve
reiro 185.&. (Diar. 102.) Juiz I'ormador da
culpa não é compelenLe para não pronun
ciar ou reformar pronuncia em gráo de re·
curso a litulo de que o réo não leie in
tenção de pralicar o crime ou de ter prati
cado em defe a o que s6 ao jury incumbe
disculir e apreciar. apezal' do disposto nos
111'1. ~8. 144. Cod. Proc. Av. 17 Dezembro
J8óO, U Cod. Crim; Av.16 Fevereiro 185A.
(Dillr. 67.) Os despacho!> de pronuDcia 00

não dos juizt's municipaes nas failencias dos
commerciantes não matriculados são de
pendentes do recurso ex-o{fLCio para os juizes
de direito, e não definitivos como as dos
lribuuaes de commercio e relação, vistos os
art. 20. Cod. Com. 19, 20 Dec. 707, 9
OuLuhro 1850, e porque. Circo 1.6 Março
1854 (Diar. 85}; os dos acluaes juizes do
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civel são inlerpostos para as relações. At'.
9 Novembro 18M. (Diar. 313.) Declarou
se que pelo 3rl. 293, S 2. Reg. 120 o
empre!!ado publico de qualquer condição
logo que pela pronuncill !'slá lndiciado em
crime commum ou de responsabilidade,
livre, solto 0\1 preso fica inhibidG de exercer
as fl1l1cções do seu emprego. Av. 3 Novembro
185,1. (Diar. 305.) Não é o promotor obri
gado a opinar simplesmente pela pronuncia
ou não quando inlerpozer o seu parecer
nos processos, e porque. vlstos os arl. 222
Re~. 120 e Av. 9 Março 1850. 28 Setembro
1843> 16 Marco 1852. AL 15 Fevereiro
1855. (Jorn'. 49:) Não é admissivel recurso
da pronuncia na parte em que se classifica
o d eliclo, especificaodo o artigo de lei em
que o réo é julgado iocurso, e purque, Av.
21 Fevereiro 1855. (Jom. 66.) Das pro
nuncias e Sll teolação, que emolumentos
pel'ceberáõ os juizes. Dec. Reg. 1509, 3
Março 1855, m·t. !l3, 46,49.50,51, 59.
Seu despacho copia-se nas sentenças que
se extrahirem. D(!c. 1569. cito aI·t. 141.
(Jorn. 6.&.) Suspensão preventiva anterior á
pronuDcia ou nos casos de responsabilidade
não podem os juizes impôr a seus officiaes,
mas só o governo imperi::I1, ou os p,'esi
dentes de provincia, salvas as excepções
expressas em leis, pois a Ol'd. liv. 1, til.
1.00, S1, está revogada, e a do lit. 79, S46,
deve e como, inlender-se e applicar-se na
{órma estabelecida na Res. constante do
Dec. 1572, 7 Março 1855 e Av. 13 Março
1855. (J01'11, 77.) F6rma do despacho de
pronuncia e suslentação ou não della. Av.
e formula 23 Marco 1855, n." 18. 19.
(,.Torn. 85, CoU. 7>, 8.') F6rma do Seu
recmso. Av. cit. n.e 31 (.Turn. cito CoU. 15.')

PROPINAS a varios empl'egados para seu curativo.
- Vid. lt Dezembro 181.0 e 10 Dezembro
1.822. (Repert. Cunh. Aiat. Propinas o. °5.)
- Vid. Arsenal do exe?'cito. Res. 12 Novem
bro 181.2. Ouvid()l', Provo 12 Julho 1813.
Provo 10 Marco 1817. .Juiz de f6ra. Provo 8
Maio 1815. Provo 10 Março 1817. Pl'OV. i
Outubro 18i9. Provo L" 7 Dezembro 1821.
Camaras. Provo 1." 20 Maio 1816 ele. Provo
1.' 13 Setembro 18~9. Provo 2.' 7 Fevereiro
1827. Provo 2.· 10 Janeiro 1828. Banco.
Res. 7 Fevereiro 1820. Junta de fazenda.

Pro\'. 2 Janeiro 1821. Provo 1.' 29 Março
1821.(-Vid. mais Provo 119 Julho 1821)
(CoU, Nab.); que se não achassem eslabe
lecidas por lei 011 decrelo fOl'ão extinclas.
Lei da ConsL. Port. 16 Marco 1821 man
dada observo pela Lei 20 OUlubro 1823,
esclarcc. pela Res. 11 Maio 1822. (Cott.
Nab.)-Vid. mais Bispo. PI'OV. 23 l\Iarço
1821. Farão exlinctas todas e quaesquer
propinas. Lei 18 Setembro :1.828, art. 5.
Dellbs forão isentos os arrematantes de
quaesqu~r ('cndas pu blicas. Lei 26 Setem
bro 18:W, art. 1.

PROPORÇÃO para achada do gráo medio da pu
nição não eslauelecido. <":od. Crilll. art.
63, para pagamenlo de cootracto de risco e
segú'ro sobre O mesmo navio ou stlure a
mesma carga. Cod. Com. art. 648; oa de
terminação do valor das mercadorias não
lixado na apol~e. na liquidação. repal'tição
e contribuição da avaria grossa. Cod, cito
art. n9.

PROPOSIÇÃO de leis gerae~.-Vid. Leis. Consto
art. 52 ele.; de resoluçõe dos conselhos
geraes. Conselhos ditos. Consl. art. 3 etc.

PROPOSTAS: em Minas tinhão prefereuciu' Das
propostas de officiaes para os corpos de 2.'
e 3." linha aquelles que mais se distinguis
sem na agricultura das tenas tomadas aos
Indios Boleeudos.-Vid. lndios. Carl. Reg.
2 Dezembt'o 1808. De lieis.-Vid. Arsenal
de mm,inhll. Av. 3,· 17 Abril 1809. Sua for
malidade; devia ser acompanhada de re
lação de ao tiguidade dos officiae proposto,
e relação de conducta.-Vid. 28 Jlllh~d.815

6 22 Dezembro 1824. (Repe1'l. Cunh. Mat.
Propostas 0.° 1,)-Vid. 0/f"úaes milital·cs.
Dec. Inslr. 4 Dezembru 1S22. Res, 13 Se-
tembt'o 1831 ele. Reg. 772,31 MarçO' 1851,
3rt. 32 ele. - Vid. mais Promoções; e leis
etc. ahi referidas. Do poder executivo.
Vid. Consto al't. 37, §2. Leis Consto 62 a
f'l9. Dos consell.ios geraes.-Vid. Conselhos.
Coosl. art. 85, 86, 88. Proposlas para fi
xação das despezas gel'aes em que prazo
será apresentada llDnualmente.-Vid. Or
çmnetlto. Lei 98, 31 Oultlbro 1835, art. U
etc. j de forças de fi'..r e terra. - \i ido For·fal.
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Lei 98, cito a1'1. U. Sobre as propostas do
podcr 'rHculi,'o p60r o cnnse!ho de E'staoo
con ullar.- Vil!. C01l$dJIO dito. Lei 234, 23
No\eO'lbro 18li1, arl. 7, S6. Proposlas po
derilõ fa~er, e I']l1ando :lS p3rtrs em conci
1iac:iio commpreial. Df'c. 737, 25 l\o\'embro
iSõO, ~rl. 33. Empr.gns que pormeio della
8ão p rovidcJ . - Vid. 710S logm'es respcctit,os.

PROPRlEDA DE rroprielario. Perd:ls e desfalcação
de prupriedade som id:ls por <l1bdilos bri
l~m1ic(}~ em cOllseqllrncia dE' medidas to
mad.. pela côrlE' de PorLlIg:11 eTII Novembro
de 11:l07, aer.ordou·se inteirar. 'Trat. 1. 0

com III~lalerTa 11} Fevereiro i810, arl. h,
igualmenle as nas de subdilns porluguezes
em conscquencia da r'mi~a' el oecupaçào de
Gôa pelas tTclpas hl'ilannic3s. Tral. 1.. cil.
arl. 5. Di~po, içno da prupriednde pessoal
dos rpsp cliv\ls subdilus por venda, doação,
troca ou Il'slarnenlu ou outro lIIodo foi ga
rantida. Trflt. 2.- c(,m lo~laterra 19 dito,
llr\. 7, 10. 17 Aco~lo 1827, alt. õ; com a
França, 6 Junl111·1826. arl. 6; Cidades An-
ealic:ls. 17 N(JVf'Il,hTO 1827, HT't. 11; Aus

trifl. 29 NOVPUluro 1t:>27. arl. 'J2; Paizes
Baixus. 9 Abril 1. 28, arl. 2; DiuanHlrca.
26 Oulubro 1&27, ar!. 8; Est,.dos Unidos da
AOlelica. 12 OezPlllbro 1828, arL. 11, 12.,
Proprit'c!llde tomada por piratas re~lIll1n-;e

COIDO seria restiluida. TraI. 2. 0 19 dilo,
ar\. 30, 17 A~US10 1827, art. 17; com a
Fr;mça. () ./lIlIh" 182ô, ad. 22; Dinamarca,
2ti Outubro 1&:28, arl. 9; Esl,.dos Unidos. 1.2
lJezl'mbro 18:ll:I, 01'1. 9. Propriedade eslran
~eil'a puc"nll od<l a blll'llo de na\'io porlllguez,
ainda ue u3çãu inimira de Arl!el, accul'dou
se nnu pl.der 'er appl'cltendida sub prelexto
a1i'-11l11, f' vicp-versa. Trat. com Arr;d, 13
Julho 1813, arl. ti (Coll. D,lg.); Estados
Unidos da AUlel'iea. 12 1>ezewuro 18i8,
arl. 'li, 12. Propriedades de sllbditos por
lu~uelPs e br;l~ilelrlls aC('lIrd,)U-se sel'ião
) t' li tó us 'IllH'l1te f{uardadas e p.'ult>gidas, e as
d" I'ai .... llJoveis e lll'ções seljue::,tradas OlI
confiscadas Cll1l10 re~liluida8, e seus }>ro
prict"ri(ts illdt'mnisados. Trai. 29 A~oslo
182.), ad, 5, 6. Com soas propriedades
:!ccol'C!ou-se podem 'retirar-se os subditos
br(lsiJeiros e fraIlCf'1.es I1U caso de I'om
piml'nto. Tnd. 6 Junho 18'26; ~rt. 7, e
d ••s P"izcs Baixos. TraI. 9 Abnl 1828,

ar!. 3; Dinamarca. TraI. 26 Outubro 1828,
art. 10; Estados enidos da Amerlca. TraI.
12 Dezembro 1828, art. ~5. Confisco bel
lico de propriedade parlicular em F;uerra
terreslre prohibio-. e reciprocamente enlre
o Brasil e Urugu3Y. e COmi), TraI. 4.· 12
Outubro i851. arl. 7,8, (Díar. 8857.) PI'o
priedade puhlica do~ Ealados de Entre Rios
e Corrientes accordon-se ficasse h)'poth&
cada :J pa!!amento do emprpslimn elc. coo
trarlado com o Brasil. Conv. 21 Novembro •
1851. arl. 7, 1.0. (Auror. P(Lulist. 33 de
1852.)

PROPRIEDADE de mbarcllcões.-Vid. Embor
cações f1l ercont{'s. Res. l' Ontubl'o 18tO. Av.
7 Fe\'f'reiro 1811 elc. E' Ilma nas principaes
ba~es do paclo social; e della nin!!,ueru deve
spr privado ainda para /IS necessidades do
E. lado SPin \'olnntaria convencão. Dec. 21
Maio 1821. A inviulallilidnde do seu direito
DilO póde sofTrer I'eslricçóes que não sejão
exi~iJ(Js por uma necessirlade publica uraeo
t/>. Lei ConsL. Porl. 25 Maio i 821, preamb.
manriad'J ob en'ar pela Res. 20 Oulubro185!~.

Propriedade e dominio tem cada um nos
bens proprios, os quaes não devem por isso
s<'rvir ao uso COllJIllum de outras pessoas
cuntra vClDladerle .('us donos. Provo 6 Agosto
iS:!!. (CoU. Nab.) Seqnestro contra pro
pl-if'dades rort\l~uezas.-Vicio lndf'penden
cia. Vec. 11 Dezembro 1822 elc. Compa
n/tiCl. Res. 2." 3 Julho 1828. Como:.e mao
dou indemnisa-las. - Vid. lndemnisoção.
Trat. 29 Agoslo 1825 etc. Contra as. pro
priec!ades I uhlicas e particulares porto
~u('zas autol'isou-se corso dUTllnle a guerra
da indept'lIdt'lIcia. Alv. Re~. 30 Dt'zembro
1822. ClIP. 1, arl. I, 6. Cap. 2, arl. 15.
Cap. 3, a. t. 9. Providencias se derão para
qne llS presas jlllgõld<l~ illpgaes c injuslas
\Olta8st:lll com pre.- Iela ;;0 podt'r de seus
àonos, diLUinuilld,,-lh ...s assim os damnas e
p,~'jnizos.-Vid. COlIsd/,o S/lpremo. nec. 21
Fevel'c'iru 182/, elc. Foi g,\I-anLida, e como
pl'la Cunst. art. i79 e S 22, 26, 34, 35.
Excepção á sua plt'lIilude.- Vid. Desopro
priuçáo. De iOVPIH;ão e Jpsco!lf'rLa. - Vid.
Descuberta. Consl. al'I. 179, S 2ô elc. Lei
~8 Agll~lo fS;~O, arl. L PI'I1J1riedade de
ailieios e emprl"~lIs. - Vid. EIIlprf'gados.
Lei 11 Oulubro 1&27 elc. Officio~. ~ão res-



( 312 )

PROPRIEDADE

ponsaveis os ministros e conselheiros de es
tado pelo que oural'ern conlra a proprie
dade dos cidadãos, ehtabelecida pela Cnnst.
arl. 179. Lei 15 Oulubro 1827, art. 5 e S
1. Ordenou-se qne pur nenhum' principio
se on'eodão direitos de pt'Opriedade legal
mente adqniridos. Av. 1. 0 30 .runho 1828.
(CoU, NlLb.) Proprif.dade de omci" dado em
remnneração de ~el'viços a individl10 que
no lempo da inc:lepcndl7ncia ~ahira do im
perio mas regress::lI'a, e que o reclamavll, foi
ne~ada, c porque. Res. 1.a 3 Julho 1828.
(CoU, Nab.) Quando proprietariu della for
privado será primeiflJ iodelllDisac!u. Olf. 1.°
ii A~ostl) 1828, (Ind. ,Jlh. Propriedade.)
Pro]Jrietarios de lerras e homens po erosos
mandou-se que os juizes de pélz vigiassem,
e como, e para que fim. no MarallbCIO. Res.
11 Dezembrv 1830, art. lc, 5. 6. Empregado
ou funccionario qur. !.louveI' para si, e como
propriedade em cuja administração, dispo
sição ou guarda deva intervir, como será
Hunido. Cod. Crim. art. 146, 1ll7. Crimes
contra a propriedade pnblica quaes sejão,
e como puniveis. Cad. ciL P.' 2, - til. 6, art.
170 a 178. Conlra a propriedade quaes são
e a que penas suLjeitos. Cod. cit. P.' 3.
lit. 3, art. 257 éI 268. Quaes contra a pro
priedade e sua punição. Cod: cit. P.' 3." Lil.
li, art. 269 a 27'5. Causas que versarem
soure a propriedade e posse que a fazenda
nacional lenba nos bens nacionaes reserva
dosao Imperadol' e sua familia pertencem ao
juiz dos feitos.-Vid. Juiz dito. Ord. 6.° 12
Janeiro 1842, al'l. 2, § 1.. Laudemio ue alie
nações de propriedades foreiras á fazenda
nacional.-Vid. Laudemio. Dec. 656, 5 De
zembro 1849. Proprielario ou ele. de lelra
desencaminhada que diligencias deve pra
ticar a respeito. Cod. Com. art. 389. Em
barcação brasileira que passe a dominio do
esLran~eiro não póde navegar com a nalu
reza de propriedade brasileira, em~luanlo

não fôr alienada n 'subdito do imperio.
Cod. cit. arl. 458. Deve ser registrada no
tribunal do cammcrcio do domicilio do seu
proprietal'io ostensivo ou armador. Cod.
cit. art. 460. Direilos U ohrigações dos pro
prietarios comparte~ e caixas de navios.
Cod. cit. art. 686 a .495. São substituidos, e
quando pelos capitães para ajustar freta
mentos, e como. Cod, cito art. 513. Onde

PROPRIEDADE

rebiJirem não póde o capitão sem autori
sa<:,ão especial fazer despcza alguma extraor
dinaria com a embarca cão, Cad. ciL art.
51h. Quando em sua a~lsencia ou mcsmo
estando prp'cnle póde o capitãO em falta
de flluelos conlrabir dilidas e lllmar di
nheiro a risco, e vender mercadorias da
car~a, e como. t:od. cil. art. 515, 516. A
elles responde, e qlli.lndo o capiti",o por
perdas e damnos. Cud. cil. art. 532. Pro
priet.1rill unlco do navio sendll o capitão é
simullaneamente re~ponsilvel aos êlfreta30
res e carregadores pelas olH'igações imposlas
aos capilfles e al'madores. Corl. cil. 3rt. 536.
Proprietario deemuarcação. vindo a receber
indemnisação pelo embargo ou detenção
daquelln. como d(~ve pa~al' as solriadas da
viagem Cod. cito art. 550. E como quando
anles de começada a vingem der á mr.srna
deslino differente. Cod. cil. art. 551. Pro
prielario do navio como será indel1lnisado,
no caso de rompirneol", retardaçãu ou pro
longação de viaF;em. por falta, dos carrcl;a
dores; si aqnelles fôrem us causadores ficão
obri~ados ás inclemnisações, e como. Cod.
cit. ar!. 553. Propriedade neulra quando
~eixa de ser con-iderado o navio e carga e
dissoln~·se o conLrllcto de fretamento. Cod.
cit. art. 571, § 2. Mudando os effeitos segu
r"dos de proprielal'io dlll'ante o tempo do
contracto pllssa O seguro para o novo dono
independente de lransferencia da apolice
salva condição em contrario. Cod. cito al't.
ô76, Objectos carregados que os proprietll
rios mudarem de logar sem licença do capilão
conlribuem, e como na avaria gro S3. Cod.
cit. art. 790. Creclores de lelras de cambio
ou ouLro' qU3e quer titulos commerciaes
endossados sem lransferencia de proprie
dade perlencem á classe de credores de do-
,. Cd' 8' (' D ~ "r,:miOlO. o. Clt, art. 74. ~ lt. eco 73/,_l>

Novembro 1850, arl. 620" 2. Pl'oprietario
negociante ou capilalisla de\"e sel' o llcci(I
nista da com pouhia ue seguros N olJa Per
manente. Dec. Eslat. 779. 15 Abril 1851,
art. 8. Propriet!:Jde,parliculal' de epulturas
na côrle. - Vid. Dec. Reg. 796, 1ft hnho
1851, m't. 5 a 9. Contigua ao arsenal de
guerra da Bahia foi o governo autorisado a
adquirir, e como, e para que fim. Lei 628,
17 Setembro 1851., art. ti, § 13. Proprie
tario de gadQ vaccum ou cavallar de que se
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dispuzer por extrema necessidade de gnerra
como será garantidll em inrlemnisação.
Trat. h.· com o Uru:ru1Y.' 12 Oulubro 1851,
art. 6. (D~ar. 8857.) Re~ulou-se o moia por
que os lrlbunaes rie commercio devem im
pôr a multa de que trala o art. 463. Cad.
Com. aos prnprietariGs armar!ores de na
vios. Dec. 879. 29 l\lovembro 1851. Crime
de damno á propriedade da fazenda nacional
incumbe ao pl'omotoe publicn 3ccu~ar. Av.
i5 Novembro 1.852. (Diar. 91.61..) Proprie
dade da companhia de eslrada de ferro do
Recife ao Rio de S. Fr,.ncisco não podem
os herdeiros ou credores dos accillnistas em
bar~ar. Dec. E~tat. 12lJ9, t3 Outn/l1'o 1853,
art. hO. Proprietarios de lerras como as re
gistraráã.-Vide Registro de terms posmidas.

PROPRIOS municipaes.-Vid. Camflras mltnlcl
paes; e ibi. Av. 21 Dezembro 18~7.

PROPRIOS nacionaes. Os laudemios que se pagão
á fazenda nacional em reconheciLllento do
directo senhorio. quando aforados. na oc
casião da alienação, e cuja quola é de 2 por
cento, ou :1 quarentena do preço da alie
nação. constituem arLi~o de receita. con
forme a O. liv. 4, til. 38 (Cons. May. Di
reito fin. pago 49). Adjudicação ordenada.
Vide Al'senal de marinha. Dec. 27 J ulh@
i8tO. Venda del\as. - Vide Bens da corôa.
Av. 2 Maio 181.0. etc. Perdão de foros.
Vide Alluvião. H,es. 5Julho 1312. Terrenos
da corôa como se concedem. conforme a
O. liv. á. tit. 93. § h; parlicularmente em
qne casos se tornão nacionaes e conforme a
direito, fóra do comrnercio pelo uso pu
h1ico e defesa do E~tarlo; proprios da corôa
como se con~ederifio, e si de se~maria vista
a O. liv. 2, lil. 35, ~ 22. - Vide Fortificoções.
Res. i9 Julho H113. Direilos de arrenda
tarios dos da rabrica da polvora. - Vide Fa
brica. Res. 30 Julho 1813. Indemnisacão
de bemfeitorias etc. a possuidores das 'da
dita fabrica e que erão a ella necessarios,
e incorporação destas. - Vid. Ársenal do
exercito. Res. 1.' 2 Outubro 1813. Fabrica.
Av. 23 Outubro '1819 ele. Doação de um a
particular na côrte.-Vid. Chacam. Provo
20 Julho 1816 etc. Adjudicação a elles de
terrenos foreiros á camara na côrte. - Vide
Ca'maras. Dec. 10 Setembro 1817 elc. Incor-
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poração a elles ordenou-se do seminario de
S. J,)aquim na côrtP, e para fJuefirn.-Vid.
Artifices. Dec. 5 Janeiro 1818. Compra e
incorporação de lerrenn, e qual no lar~o do
convento da Ajud'l n'! côrle. Dec. 29 No
vembro 181.9. (CoU. Nah.) -\v. 1.1 Janeiro
1820, e annex. Res. 2.' 2ft Março 1823.
(CoU. cit.) A que tribnnal competia confir
mação de carlas de aforamentns de prazos
pertencentes aos prorrills.-Vid. Conselh~

da fazenda. R~s. 11 Julho 1820. Adjlldica
ção a elles de bens penhoradns a devedores
á fazenda.-Vid. Exl'cucõl's. Provo 28 Ju'lho
1820. Incorporflção de' casa- para secrela
ria da jnsliça e laboratorio cbimico.-Vid.
Laboratorio. Dec. 28 Af?;o"lo 1820 etc. Com
pra e incorporação de fa1.pndas.- Vide Fa
zenda. Dec. 21 Olltubro 1.820. Idem de li
vraria. --Vicl. Livra1'ÍtL. Porl. 1.2./ ulho 1822.
Aforamento de proprio para e,tabelecimento
dfl escola veterinaria. - Vid. Res. 2.' 2!
Março 18'23, SlLp1'a; e Res. 3." da mesma
data. (CoU. Nab.) Res. 21 Janeiro 182â.
(CoU. cit.) Relação de ludos os existentes nas
provincias se exigirão, com declaração do
valor e litulo ou Ol,(hlm por que o são etc.
Porto 18 Setemhro 1823. (CoU. Nah.) Prov.
31 M,lio 1821" § h, 3, ú. (CoU. cit.)-Vid.
Res. 2." 20 FeL'ereiro L829. inf1·a. Proprio de
Santa Anna em S. Paulo delerminou-se para
seminariu de educaçã l), Porto 3." '27 Selem
bro 1821,. ((oU. Nab.) Provo ú Oulubro
dito. (Coll. cit.) Compra e incorporação de
casa e chacaea para casa dos senadores.
Vid. Cm't. I mp. 25 OlLtlLb,'o 182ft. (Coll. cit.)
Idem do edificio da cadêfl nova na côrleL
CarL. Imr. 27 Outubro 182lJ. (Goll. cit.)
Porto i.' 16 Novembro dito. (CoU. çit.) Sobre
pa~alDento de lel'l'eno tOlDado a particular
e incorporado, no campo da A~clamação.

para lelbe~r') de s('~viço publico. Res. 3." 2
Dezembro 18~4. (Coil. Nab.) Compra c in
corporação de fazenda para estabelecimento
de fabrica de polvora.-Vid. Fabl'ica dita.
Carl. Imp. 10 Fevereiro 1825 ele. Av. 1st
Julho 1826. Sobre paF:amenlo reclamado
de arrendamento c propriedade iocorpo
rada ao proprio da La~ôa de Freitas. Res.
3." 9 Novembro 1826. (Coll. Nab.) Incor
poração ordenou-se de lerras offerecidas por
particulares _no Rio Grande do Norle. Âv.
1.· 12 Maio 1827. (Coll. Nab.) Produclo da
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venda dos predios é terrenos nacionaes in
corpor'ados aos prol1rios, ordenado pelo
corpo legislativo é artigo de receita. Dec.
1.3 Junho 1.827. (Cons. May. Dir. fino pago
58.) Lei 2h Outubro 1832, art. 21. Como se
deveria pro'ceder S'obre jncorpora~ão de bens
encapelJados etc.-Vid. Capellas. Res. 27
Selembro 1827. Preços de vendas de pro
prios alienaveis cujos pagamel'ltos se hou
verem de fazer ém prestações, e quaes re
duzem-se, e como a letras. Lei 13 Novembro
1.827, arl. 1.. Alienação de armações de
balêas pertencentes aos proprios.- Vid. Ar
maçõe3. Res. 13 Novembro 1827 etc. Com
pra e incorporação de cbacara no Corco
vado na côrle.--Virl. Chacam. Cart. Imp. 6
Dezembro 1828 etc. Ordenou-se, e como o
tombamento de lodos os exislentes na côrte
e provincias em livros respectivos com dis
tincção dos consistentes em bens de raiz e
rendas. Res. 2.' 20 Fevereiro 1829'. (CoU.
Nab.) Desnecessarios autorisou-se fossem
vendidos ou afor:ldos para resgate de notas
do Banco exlincto do Brasil.-Vid. Banco.
Lei 23 Setembro 1.829, art. 15 elc.; para _
cuja execução. Provo 6 Novembro 1829.
(CoU. Nab.) Compra e incorporação de
casas para cordoaria na Ilha das Cobras da
côrle.-Vid. Cardom'ia. Port. 6 Julho 1830.
Incorporação de propriedade da extincta
congregação de S. Philippe Nery em Per
nambuco e Babia.-Vid. Congregação. Lei
9 Dezembro 1830, art. 2,7. Sua destruicão
ou damni.ficação como será punida. C~d.
Crim. art.178. Sua suprema administração
e assentamento pertence, e como ao tribunal
do thesouro. Lei 4 Outubro 1831, art. 6,
S 2, 8; 27, § 5.(-Vid, Dec. 736,20 No
vembl'o 1850, al't. 3, S Ú, 9; 16 § 2); e ás
thesourarias, art. 64. Reg. 26 Abril 1832,
art. há a 50. Dec. 870,22 Novembro 1851,
art. 1, § 13; 15, § U. Devedore's de sua
compra, conforme aLei13Novembro1827,
3upm, que prazo poderião ler para paga
mento.-Vid. Deved01'es. lnstr. 18 Outubro
1831, art. 1. A renda dos proprios nacio
naes consiste no producto dos arrenda
mentos e aforamentos, e como feitos, d9
terrenos e edificios nacionaes e das admi
nistrações dos predios e terrenos incorpo
rados nos proprios. Lei 15 Novembro 1831,
art. 51, § 15. De duas aldêas de Indios em

PRiOPRIOS

Goyaz foi o governo autorisado par.a vender,
e como.-Vid. Aldeamento. Res. 6 Julho
1832, art. 7. Despezas com suas adminis
trações supprimirão·se por }lassarem a

, provinciaes, e a serem deduzidas do sen
rendimenlo. Lei 24 Outubro 1832, alrt. 22,
§ 5. Bens incorporados 305 proprios por
occasião do confisco em Minas em 1790
mandou-se restituir.-Vid. Confisco. Lei 24
Outubro cito art. 97. Da administração dia
m:mtina do Tijuco em Minas.tiverão destino,
e qual.-Vid. Diamantes. Res. 25 Outubro
1832, art. h. - Vid. Dcc. Reg. 465, 17
Agosto 18h6, infra. Seu aforamento é pro
hibido em geral pelo Alv. 23 Março 1775;
conforme o arl. 51, S15. Lei 15 Novembro,
supra não se concede de pequena porção de
terrenos dentro da cidade; só proprios para
edificação. Av. 15 Novembro 1832. São.. e
como taes, Lem assentamento as fortalezas,
fortes, castellos, baluartes e cidadellas.
Vid. Fortificações. OfI'. 14 Março 1833 etc.
Declarou-se ser a capella e hospicio de je
suitas. Av. 2 Setembro 1833. Venda delles
continuou a pertencer á receita geral. Lei
58, 8 Outubro 1833, art. 31, § 17. Lei 40,
3 Outubro 18M, art. 36. Seu arrendamento

. como. pllSS0U a fazer,se. Lei 66, 12 Outubro
1833, art. 3. Deu-se explicação ao art. M.
Lei ú Outubro sobre f6rma de fazer-se seu
assentamento. Ord. 12 Outubro 1833. Fór
ma da anecadacão do seu rendimento na
recebedoria do ~unicipio da côrte. Reg. 6
Dezembro 1834, art. 1, § 26, 27; 15, 17.
Mandou-se-lhes incorporar o hospicio de
J erusalem na côrte. - Vid. H ospicio. Ord:
10 Maio 1836 etc. Arrecadação de seus
rendimentos na Bahia, Pernambuco e Ma
ranhão, pertence ás recebedorias de rendas
internas. Reg. 30 Maio 1836, al·t. 76, § 13.
E annunciar por editaes. e como, conl"orme
as Leis 15 Novembro 1831, art. 51, § 15 e
12 Outubro 1833, art. 3. Seu aforamento
e anendameoto·. Porto 11 Agosto 1836. Con
firmou-se a Ord. 20 Agosto 1835, ficando
sem elIeito o Av. 8 Outubro ultimo em que
se determinava que os aforamentos da Lei
12 Outubro 1833, art. 3, fossem feitos
em praça. OfI'. 16 Dezembro 1836. Venda
de su~ posse e bemfeitorias permittio-se, e
como a particular 'na côrte. Porto 2 Março
1837. Determinou-se que annualmente o
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governo apresentasse á assembléa relação
dos desnecessarios ao serviço e que fosse
conveniente vender pam applicar-se seu
produclo á amortisação do papel moeda.
Lei 109, 11 Outubro 1837, art 12. Instr.
26 Outubro 1837, § 7. ReF;ulou-se a que
secção de contadoria de revisão no thesouro
incumbiria fazer seu assentamento geral,
conforme o art. 27. Lei 4 Outubro. Ord.
213, 15 Abril 1840, art. 3, S8. Remir e in
corporar aos proprios se mandou para S.
M. o L, e como a fazenda do Corrego Secco.
-Vid. Fazenda. Lei 108, 26 Maio 1840,
art 14. Predios etc. incorporados ao patt'i
monio de S. A. L, quando realisar-se seu
consorcio, serão consignados como proprios
nacionaes, em que caso. Lei 166, 29 Se
tembro 184.0, art. 7. As despezas e salarios
de suas medições são reguladas pelo res
pectivo regimento, e como, excepto o pro
curador fiscal quando não fórem f6ra da
cidade. Ord. 30 Agosto 18U. (lorn. 226.)
Como a elies se incorporão bens de capellas.
- Vid. Ord. 25 Outubro 18lt.1. (10m. 283.)
Av. 31 Julho 18á6. (10m. 22G.) Nelles se
comprehende a Coudelaria da Cachoeira.
- Vid. Coudelm'ia. Lei 2~3. 30 Novembro
18.41, art. 25. Ficárão sendo as estancias e
mais terrenos de Indios da comarca de
Missões no Rio GraQ.de do Sul distribuindo
se, e como por elles. Lei 317, cit. art. 36.
Denominado Quarteis Velhos cedeu-se para
sessões de 8sembléa de Santa Catharina.
Lei 317, ci art. 37. Arbitrou-se quantia
para gratificar individuos que zelem diversos
bens nacionaes. Ord. 6 Dezembro 18h3.
(Jorn. 331.) Aos col1ectores não compete
porcentagem alguma pela incorporação de
hens á fazenda nacional, quando muito
alguma gratificação, si por ventura as dili
gencias que fizerem para incorporação se
considerarem fora do circulo dos seus de
veres ordinarios. Ord. 100, 6 Dezembro
1843. Doação de terras feita por particular
á fazénda publiG3 não precisa de insinuação
para incorporar-se a eUes.. Oru. 30 Dezembro
1.8h3. (10m. 5.) São os bens adjudicados á
fazenda nacional depois de notificados os
executados para a remissão e desta lançados. '
Ord. 46, 13 Jiulho 18~4. Pal'a cuwprir-se-o
arl. 68, S2. Lei 15 Novembro 1827 e Alv.
t4Janeil'0 1807, S4, que mandou arrematar
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os bens de capellas vagas, depois de incor
poradas, exigio-se informação sobre não se
haver assim procedido a respeito da de
Nossa Senhora de Alcantara no Maranhão,
conforme a Provo 28 Agosto 1813. Ord. M
Outubro 184ll.. (Jorn. 29.6.) Ordenou-se
procedimento para libertar um de servidão
de aguas que nelle tinha um particular. Ord.
5 Dezembro 1.8hh. (Jorn. 331.) Relações
annuaes de seu estado, qualidade, prestimo
e aproveitamento, e si estão occupados em
serviço publico, cedidos ou arrendados, e
por quanto, e porque tempo, exigirão-se.
Circo 2 Setembro 1845. (Jorn. 254.) Edi·
ficios sequestrados aos esmoleres da Terra
Santa, de que o governo estiver de posse e
que tiverem sido beneficiados e accrescen
lados pela fazenda, mandou-se fossem con·
siderados proprios nacionaes, mediante in
demnisação, e como, e com que deslino.
-Vid. Esmolas. Lei 369, 18 Setemb,'o 1845,
art. h5. Av. 21 Julho 1846. (Jorn. 226.) Por
elies foi o governo autorisado para trocar
os terrenos necessarios para abrir rua em
frente da academia das BeBas Artes na
côrte. - Vid. Lei 369. cito art. 4G. Lei
628,1.7 Setembro 1.851, art. 11, § 3.
Para reversão á fazenda, de terras e fazen·
das de gado em Maceyó declarou-se como
se deveria proceder. Ord. 15 Novembro
18lt5. (Jom. 32h.) Reivindicar se man
dou terrenos incorporados, indevidamente
possuidos pela camara e particularmente
na côrle. Av. 26 Janeiro 18h6. (Jorn. 33.)
Assentamento dos proprios nacionaes per
tencentes ao ministel'io da marinha é, «
como feito na contadoria geral da marinha.
Dec. Reg. á48, 19 Maio 18á6, art. 2, S 5.
Dechlrou-se que a clausula immediatamente
inserta DO arl. 21, Lei 2!l Outubro 1832,
não se refere á data da lei, mas á noticia do
estado dos edificios e sua inutilidade para
serem vendidos. Ord. 85, 26 Agosto 184.6.
Predios e mais objectos pertencentes á admi
nistração diamantina em Minas mandou-se
vender.-Vid. Diam(lntes. Dec. Reg. A65, 1.7
Agosto 4.84.6, art. á2. Os-terrenos devolutos,
posto que nacionaes, não são comprehendi
dos nos proprios e não se devem dar de ar
rendamento, vista a Lei 15 Novembro 1831,
art. 51, S 15. Ord. 3 Dezembro 1836. Lei
6 Outubro. Ord. 14 Julho 1.841. Av, 43,16
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Março 18.&7. Sobre aforamenlos de proprios
Ducionaes a irmandades, confrarias, ordens
religiosas e mais corporações de mão morla.
Oril. 49,7 Outubro 18.&7. Escravos de fa
zendas D3cionaes de Pianby permillio-se
lrabalbassem em obras publicas, levando-se
o producto ii conta de rendas dos proprios.
Av. 15 'Selembro 1848. (Cor. lI1erc. 261.)
Predios urbanos, e quaes da nação em S.
Rorja foi o ~overno autorisado para alienar.
Lei 51.4, 28 Oulubro 18lt8, art. 39; quaes
concedidos á provincia de S. Paulo. Lei 51ft,
cit. art. 40; quaes no Maranhão incorpo
rados aos propriu~ provinciaes. Lei 51lt, cito
art. 41. Ordt'Dou-se acquisição e incorpo
ração de lerras de \lm pallicnlar nas nas
cenles das f1guas da Carioca, na côl'te. Av.
1.7 Maio 1850; qnlles se mandou alienar na
Babia e S. Paulo, applicado o prorlucto ao
melbornmpnlo do meio circulanle. Lei 555,
15 J unho 18~0, arl. 11, § 2,3; quaes con
cpdidos aos proprios pruvinciaes do Pal'á.
L"i 555, cit, arl. 15; e quaes que forão de
capella em Pprnarnbuco, e como. Lei 586,
6 Selembro 1850, art. lJ, 6; e em S. Pedro
do Sul. Lei 586, cit. art. 5, 6. A elles se
mandou incorporar lerras de Indios que já
não vivem aldeados, mas dispersos e con
fundidos na massa da popolaçiio civilisada;
providenciando-se sobre as occnpadas. Av.
1.72, 21 Oulubro 1850,-Vid. Ol'd. 270~ 13
Dezemb,'o 1852, intra. A respeito de. certos
predios e lerrenos adjudicados á fazenda
mandou-se novam ole procedeI' a llrrema
tação, conforme o Alv. 1L~ Janeiro 1808; e
sobre igr/>jils e sorles de lerras que perten
cêriio a jesuilas que fo,sem con,ervados
como proprios, por lerem sido incorpo
1'ados pela exprcs, a disposição da C. Reg.
19 Janeiro 1759 e Alv. 25 Fevereiro
1761. OreL, 7 Maio 1851. (Dim.. 8691.)
Declaron-se quem deve lomal' posse dos
hens adjudicados, e cllmo se h::l de pro
ceder anles da sua incol'por3çllo. Ord. 185,
20 Junho 1 51. Fui o governo aulorisado
para conceder l'emisSflO de divida de arren·
damenlo do rincão de Saican. Res, 607, 6
Agoslo 1851 (Dim'. 8765); fJllaes forão con
cedido para, rs~ão da assl>muléa de S. Pedro
do Sul. Lei 628,17 Selembro 1851, art. 11,
S 6. AcqlJisiçào de propriedade conligua ao
arsenal de guerra da Bahia para seu aug·

mento ordenou-se, e como. Lei 628, cito
arl. 11, § 13. Não é necessaria a u torisação
especial par3 al'l'ematação dos bens de ca
pellas 'vagas incorporados. Ord. 218, 20
Setembro 1852. Terrenos de exlinctas al
dêas de Iudios que reverlem ao domínio na
cional não sào le15õ11menle proprios nacionaes
para o eITeilo de se lançarem nos livros res
peclivos; procedendo ·se porém, conforme
o Av. 21 Outubro 1850. Ord. 270, i3 De
zembro 1S52. Declarou-se para execução
do Dec. Reg. 834,2 Oulubro 1851, art. M.
§ 8, que cf'rlns capellas pllra deixarem de
estar cllmprebendirlas no Alv. 1!J Janeiro
1807, § 3, neccssario era que por sentença
fossem julgadas vagas, para o eíI'eilo de se
rem os bens incorporados aos proprios. Av.
16 Dezembro 1852. (Dim'. 9190.) Decla
rou-se que a decima de cerlo proprio pos
terior a certa dala devia ser paga pelo novo
arrenrlllmenlo do predio. Ord. 58, 19 Fe
vereiro 1853. Proprio naciunal é a Ilha dos
Ralos, e por isso por quem admini ·lrada.
Vid. Av. 12 Outubro 1853. (Dia?" 283.)
Declarou-se COlllO se incorpOI'aria cel'ta
capeJla dada ao Eslado por parlicular. Av.
15 Dezembro 1853. (Die!1'. 35.1,.) QU:.les 6
cárão perlencendo aos provinciaes na Rabia,
Minns, Parahvba e Ceará. Lei 779~ 6 SelemJ

bro 1.854, an: 18 ..(Dill1'. 2,'>9.)-Ao governo
facultou-se conservar no dominio do Eslado
os predios perlencentes aos proprios, exis
tenles no perímelro sobre o alinhamento da
nova rua pl'ojectada do Cano. Dec. Reg.
1563,24 Pe?'crei,'o 1855, m·t. 27. (Jo,·n.66.)
- Vid. RelU nacionaes, da corôa, plLblicos.

PROPRIOS pro\'inciaes, quaes passarao a ser.-
Vid. P1'oprios nacionaes. I

PROROGAÇÃO de tempo para invenlario.-Vid.
Inventario. Provo ':i Selembl'(l 1821. Lei 22
Selembro 1828, art. 2 elc.; de sessão da as
sembléa ~eral....:-.Vid. A ssembléa. -Coost. art.
i01, § 5; Dec. 28 Agosto 1~28 etc. e mais
Dec. 1226, :>1 Agosto 1227, 8 1230, 18 Se
temb,'o 1853, de cnmaras legislativas.-Vid.
D/'putados. Cod. Crim. art. 94; de termo
pal'a pagamento concedida por credor co~
mercial a seu devedor que consequenclas
imporla relativamenle a fianças. Cad. Com.
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art. 262; de companhias de commercio ou
sociedades. qDonymas. - Vid. Cod. cito art.
296; de lempo para reclamação contra li
quidação de sociecLade mercanlil. Cod. cito
art. 348. Não admitlem os prazos marcndos
para dentro delles se intentar acç30 ou pro
lesto.. ou pralicar algum oulro acto.-Vid.
PreJcripção: Cod. cito art. 641. Não admit
lem os prazos de recursos ele. nos casos de
reunião dos credores e da concordata. Cod.
cito art. 851. Dec. 737.. 25 Novembr.o 1850,
art. 7, S 2. Prorogação não admilte a juris.
dicção dos lribunaes e juizes de commercio,
salvo caso de reconvençào. Dec. 737, cito
art. 9, 109, 110. De prazo para sentenç.a
arbitral. Dec. 737, cit. art. 635. A testa
menloiros pelos juizes da provedoria como
revogara o juiz de direilo em correição.
Vid. Juiz de di1'cito. Dec. Reg. 834, 2 Ou

lubro 1.t:51, art. 3lJ, § 1. Não admiUe o
praZ(:) que o art. 399. Reg. 120, 31 Janeiro
1842, concede aos empregados publicos
para responderem ás qu.pixas conLra elJes
lnLenladas. Av. 277, 23 Dezembro 1852.
Custa de assignalura de prorol?;ação de in
venlnrio.- Vid. Dcc. 1569; 3 Mm'ço 1855.
art. 57. (Jom. 64.)

PROSTITUTAS escandalosas que pertnrbem o 50

cego ohl'igaráõ, e como os jnizes de paz a
assignar termo de bem 'viver. Lei 15 Outubro
1827, arL. 5, § 5. Cod. Proc. art. 12, § 2,
3; e tambem os chefes de policia, delegaGos,
subdelegados e juizes municipae.s. Lei 261..
3 Dezembr'o 1841, art. 4, § 1; 5, 17, S2;
91. Reg. 120, 31. Janeiro 1 42, arL. 58, §
2; 62, S 1; 63, S 1; 64,65, § 4. Como se
proceda nos termos de bem viver. Cod. Proc.
art. 121,122. Reg. cil. art. 111. Vigiar soure
ellas para que se COlTijão incumbe nos im
pecl(ll'es de quarleirão. Cod. cil. art. 18,
S1: nego 120, cil. art. o6"S 1 ; aallribuiçào
do ar!. 12, S 2. Cod. Proc. perLence á po
licia administraLiva. Reg. 120, cil. art 2, S
1-. Não são mais competenles para proces
sa-las e impôr-lhes as penas eominadas
os juizes de paz. Av. 1.4 J uuho 1842. (J01'n.
1.78.)

PROTECCÁO a cl'iminosos quaes se accordou
enLrê Portugal e Inglaterra nào teria logar.
Trat. 2.°19 F evereiro,1810, art. 1k A' pro-

"iDeia de Montevidéo conyencionou-se, e
comQ prestaria o imperio. Conv. 30 Agosto
1.828, arL. )10, 11. A's pessoas e proprie
dades dos subdilos Brusileiros e dos Estados
Unidos da America. Trat. 12 Dezembro
1828, art. 12. - Vid. Extradição.

PROTECÇÃO da lei é igual para todos. Consta
179, § 13. Dos subditos nacionaes pelos
consules no estrangeiro, como será propor
cionáda.-'Víd. Consules. Reg. UAbril1834.
art. 25,35. Reg. 520', 11 Junho 18&7, art.
152 a 19lJ, Fabricas prole~idas.- Vid Fabri
cas. Dec, 337, 3J nneiro 1864. Prole{;ção das
baterias de furlalezas e fodes do imperio:
como se fara sauer ás embarcaçõp,s eslran
~eiras que os navios brasiJeir~s por el.les
atacado eslão por ella defendldos.-VIda
Circo 9~, 31 Julho 1850. Como se deve pro
ceder a respeilo dos consules que requere
rem ou reclamarem como prolectores a
favor dos suLdiLos de suas nações. Av. 193..
4 Novembro 1850, Protecçiio á navegação
do rí"o Araguaya. - Vid. P7·esidios. Dec.
Reg. 750, 2 Janeiro 1851, art. 1, 4, § 6.
ProLeccão a sellS concidadãos incumbe aos
consul~s estrangeiros prestar, e como. Dec.
Reg. 855, 8 Nuvembro 1851, art.1. etc. A
companhia de estrada de ferro da Bahia, e
a segurança dos viandantes e conductores
e empregados dellas.- Vid. Dec. 1299, 19
Dezer/lb"o 1853. Cond. 33. ProLeclor res
ponde prlas contravenções prnticadas pOI'
seus protegidos contra os regulamentos dos
cemiterios publicas na côrte. Dea. Reg.
1557, 17 Fevereiro 1855, art. 66. (Jom.
62, 63.) Pl'otecção a fuga de recruta da
armada, como será punida. - Vid. ReC7'1l

tamento. Dec. 1591, 1ft Ab,·il 1855, art. 53.
(Jom. 121.)' Pl'otecç;Jo á companllia da e~

lrada de ferro de Pedro II. Gont,·. 10 111aLO
1855, aTt. 39. (Jom. 135.)

PROTEGlDOS.-Vid. Aggl'egados. P,'otecção.

PROTESTOS de leLras.-Vid. Let,'as. Res, 22 Se
tembro 18i7. Cod. Com. art. 366, 369,
372 a 391, 395, 397, lJOi, 403, 605 a lJ14.
416,420, lJ22 a 424. 426,-Vid. Dec. 737.
25 Novembro 1850, .ad. 21, § 7, 3~i, 370
a 389. Proteslos de mar em Caso de alija-
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mento.-Vid. Alijamento. Reg. de Aval'. 30
Agosto 1.820, art. H, 15.-Vi.d. ,Cod. Com.
art. 50.& etc. infra. Eseri vão de proteslos de
letras. - Vid. Letras. Lei 15Novembro 1827.
- Vid. Dec. 1597, 1 Maio 1855, infra. Pro
testos de consules estrangeiros em Pernam
buco contra a nova pauta da alfandega.
Vid. Consules. Provo 2.' 11 Outuhl'O 1831.
Protesto por julgamento em novo jury, em
que casos ha logar, e como se processa. Cod.
Proc. art. 308, 309, 3l0.-Vid. Lei 261,
infra. (Sobre o art. 308 duvida solveu-se por
Av. 7 Junho 1836). Tendo tido logar rever
tem os autos ao juizo de que partirão, e por
que. Av. 30 Agoslo 18ú1. (Jom. 226.) S6
tem logar nos casos de pena de morte ou
galés perpetuas, e para outro jury no mesmo
Iogar ou no mais viúnho, e quando. Lei
261, 3 Dezembro 18H, al't. 87. Reg. 1.20,
31 Janeiro 18ú2, ado 437, § 3; 462, M3.
Usando o condemnado deste recurso ficaráõ
6em !lffeito o ex-officio ou quaesquer outros.
Lei 261, cito art. 88. Re~. 120, cit. art. 50á.
-Vid. Dec. '738, 25 Novembl'o 1850, art.
23. Regulou-se que andamento terião 05

pendenles na occasião de executar-se a Lei
261. Reg. 1.22, 2 Fevereiro 1842, art. 33.
De letras de cambio e da tert'a nos bancos.
-Vid. Letras. Dec. Estat. 187, 23 Junho
1.8.&2, art 52; .&38, 13 Novembl'o 18á5,
art. 21; 597, 2ft Março i8á9, art. 21; 664.,
18 Jaoei·l'o 1850, art. 1.6; SOl, 2Julho 1851.,
art. 72, § 2; 888, 22 Dezembro 1851, art.
()2; 1.105, 5 Janeiro 1853,. art. 21; 1223, 1
Agosto 1.853, art. 26. (Dia?'. 239 Suppl.)
Proteslo contra o acto do parlamenlo Bri
tannico que subjeitol,! os navios bl'asi!eiros,
que fizessem o trafico de escravos, ao alto
tribunal do almirantado e a qualquer do
vice·almi rantado. - Vid, Africanos. Protest.
22 Outubro 18áS. De letras sacadas a favol.'
da fazenda nacional. - Vid. Letl·as. Ord.1.26,
.20 Novembro 18.&5, art. 2, !.-Vid. Ord.
i05, 26 Julho 10á7, infra. Sobre necessi
dade do sel\o nas letras para poderem ter
proteslo.-Vid. Letl·as. Ord. 1.á5, 30 No
vembro 18á6, S2, 3, De letras fazem os con
sules do imperio.-Vid. Letl·as. Reg.520,
11 Junho i8!7, art. 96. E tambem. De ar
ribadas e avarias.-Vid. ConsLLles. Reg. 520,
cit. art. 1.24., i 25. Os devedores á fazenda
de letras protestadas, com.o as podem remir;
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protesto como deve ser feUo.-Vid. Letras.
Ord. 105,26 Julho 18ft7. Protesto contra
decisão de assenibléa parochiai recebe-se e
menciona-se, e como na ada.-Vid. Elei
ções. Av. 20 Dezembro 18.48. Protesto não
admittem as lelras que tenhão pago se110
menor que o de vido, - Vid. Letras. Doe.
579, 27 Janeiro 18ft9. Protesto por novo
julgamento; si a decisão do 2. o jury importar
pena de morte ou galés perpetuas deve o
juiz de direito appellar ex-affieio, e porque,
vistos os art. 79, § 2; 82, 87, 88. Lei 261
Av. 237, 18 Outubro 18á9. De feitor, cai
xeiro a preposto em recebimento de fazendas
compradas por commerciante seu prepo
nente.-Vid. Preponentes. Cod. Com. art.
76. Prazos marcados no Cos.. Com. para se
intentar algum prutesto são [ataes e impro.
rogaveis.-Vid. Prescripção. Cod. cit. art.
!li1. Da data do protesto se conta a pres
cripção de 5 annos das acções de letras.
- Vid. Letms. Cod. cit. art. .&á3. Protesto
judicial interrompe, e como a prescripção.
- Vid. PrescI·ipção. Cod. cito art. 453, S 3;
!54. Dec. 737, cit. art. 53, § á. Protestos
de bordo tendentes a comprovar sinistros,
em que casos, e como se lavraráã e ratiU·
caraõ. Cod. cito art. 50ft, 505, 526, 539,
5ft5, S7; ~43. Dec. 737, cit. art. 360a 369,
729, S 6. Protesto por não haver o capitãO
de navio passado o conhecimento original
da carga como terá logar. Cod. cito art.
589. Dec. 737, cit. art. 390 a ~92. Do ca
pitão contra o consigoatario que não de
clarar na carta de afretamento o dia. mez
e anno da sua apresentação em qnê oaso ha
logar. Cod. cit. art. 606, Dec. 137, cit, art.
390 a 392. Do capilão quando o concerto do
navio [ôr impraticavel e não puder elle fretar
outro ou outros dentro de sessenta diai do
julgamento da innavegabilidade. Cod. cito
art. 614. Dec. 737, cito IIrt. 390 a' 392. Do
capitão ou fretador por falla de pagamento
de frete, avaria grossa ou despezas. Cod.
cito art. 619. Dec. 737, cito art. 318, 321,
§ 1; 390 a 392. No contracto de risco os
juros da móra provão-se pelo protesto, e
como. Cod. cito art. 660, 661. Protesto de
especificar e provar os factos no recurso do
'Conselho de qualificação da guarda nacional
para o' conselho de revista. - Vid. GUa1'da
nacional. Dec. 722, 25 Outu'bro 1850, art.
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38. A' vista da Res. 562 o j,Uii tr:l11nicipal
é competente para formar culpa nos O'rimes
de homicidio etc. exceptuados quando em
virtude de protesto ten-ha de haver novo jul
gamento. Av. 20 Novembro 1850. Abrir,
encerrar, numerar e rubricar os livros de
protestos de letras, incumbe aos juizes de
direito do commercio de· que trllta o Cod.
Com. art.408, á10. Dec. 737,25 Novembro
1850, art. 21, § 7. Protesto por depoimento
de parte em causa commercial. Dec. 737,
cito arte 128, 31.3. Por carta de inquirição
como será formulado. Dec. ;37, cito arte
131, 132. De prova em 3 dias para arresto
commercial. Dec. 737, cito arte 323, 331, S
1.; 332, 333. Por prova teslemunhal em
causa arbitral commercia1. Dec. 737, cito
3rt. .450. Protesto de preferencia e rateio.
Vide Prefe7'encias. Dec. 737, cito art. 557, 6H.
Protesto de passar a outros bens, quando
descobertos tem lagar nas execuções contra
devedores fiscaes, sendo penhorados bens de
a.· especie. Instr. 31. Janeiro 1.851, ado 12.
(Dim.. 8639.) Livros de protestos de letras
são subjeitos á correiçào dl1 juiz de direito.
- Vide LetTas. Dec. Reg. 83.&, 2 Outubro
1851, arte 27, S3. Protesto do procurador
dos feitos por parte de promover pagamento
em qualquer tempo tem, e como lagar no
processo justificativo das dividas aclivas da
fazenda falJidas e insoluveis. - Vide Dec.
849, 22 Olttub7'o 1851, arte 2. Protesto dos
capitães de navios estrangeiros incumbe aos
respectivos consules e vice-consules tomar.
Dec. Reg. 855, 8 Novembro 1851, art. 1.
Processos de réos julgados pelo jury, em
crimes depois exceptuados pela Res. 562, 2
Julho 1850. Dec. 107,9 Outubro 1850, e em
que os mesmos réos tenhão protestado por
novo julgamento, devem ser sentenciados
pelos juizes de direito. Av. 16 Agosto 1853.
Custas dos tabelliães de notas nos protestos
de letras.-Vid. Dec. 1569, 3 Março 1855,
arte 91. (Jorn. 6ft.) Formulario ,do Lermo de
prolesto por novo julgamento. - Vide Av.
e F 07'lnul. 23 ,Mm'ço 1855, n. o 5á. ()oTn.
85.) Tabelliães privativos dos protestos de
letras de cambio, terra e de todos os titulos
que o exigem, quaes serão na côrte e pro
vincias. - Vid. Dec. 1597, 1. !IIaio 1855,
a7't. 59. (Jom. 130.)

PROTOCOLOS de escrivães. - Vide Escrivães. Alv.
á Junho 1823, S i, 3. Conciliação. Disp.
Provo art. 7. Escrivães. Av. 11 Dezembro
1837. Dec. Reg. 355, 26 Abril 18á4, arte
21. (-Vide Dec. Reg. 681, 10 Julho 1850,
arte 37.) Ord. 99, 13 Setembro 18&5, Sr
Av. 13 Maio 1848. Av. 31 Outubro 1.8&8.
ÁV. 3. 0 4 Janeiro 18.&9. Protocolos de cor
retores.-Vid. Dec. Reg. 648, 10 No~'embro

18li.9.. art. á7 a 50. Cod. Com. arte .&6, 50,
52,122, § 3. Dec. 737,25 Novembro 1850,
arte 357. Recebimento de autos de apresa.
men to de embarcações de Africanos assignão
no protocolo 05 advogados do conselho de
estado e curador dos Africanos.-Vid. D eco
731, 14 Novembro 1850, al't. á. NelllC; e
lanção, e como as conciliações e não con ci
liações commerciaes. Dec. 737, 25 Nove m.
bro 1850, art. 34, 35, 36. Com eUe são pe
didos os autos aos advogados, cobrados por
mandado, e como. Dec. 737, cit. arte 714.
Protocolo de registros haverá na secretaria
de tribunal de commercio. Dec. 738, 25
Novembro 1850, art. 58, § 8, 69, 60 a 62,
65, 68, 85, § 5. Prolocolos na secretaria
dos negocios da fazenda. - Vid. Secreta1'ias.
Av. Reg. 2M, 21 Dezembro 1850, arte 5, S
!l; 14, § 1. Protocolos são subjeitos, e como
á correição do juiz de direito. Dec. Reg.
834, 2 Outubro 1851, arte 27, § 4. Estando
elles na correição, como serão 8uppridos
pelos juizes municipaes. Av. 21 Janeiro
1853. Protocolo dos avisos remeltidos para
o correio creoo-se na secretarià da marinha..
Av. 2 Abril 1.855. (10m. 152.)

PROTOMEDICATO. - Vide Alv. 23 Novembro
. 1808, § 1 ; e junta do Protomedicato.

PROVAS. 'De dominio ou commlssao de mer
cadorias em direito mercantil a melhor é
o conhecimento.-Vide Res. 28 Setembro
18ti. (CoU. Nab.)-Conhecimento. Dec. 30
Dezembro 1822, art. á etc: Legal não pro
duz por direito o traslauo de deva!sa; con
vém á boa administração da justiça e á
segurança publica qlte não fiquem impunes
os delictos de que ha provas capazes de
produzil'em nos juizes certeza moral de
quem os commetleu ao que principal
mente tendem as formalidades exigidas por
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direito nos processos.-Vid. Dec. 27 Janho
181ft. (CoU. Nab.) Escripturação em regra
gpra! não prova conlra lerceiro. mas a dos
commercianles. e quaes tem esse privilegio.
e como.-Vid. ESCliptw·oção. Ass. 357,26
Abril 1817.-Vid. Cad. Com. al't. 22 etc.
infra. Pruva, e qual deve fazer o commer
cianta que pedir concordata. dos motivos de
insolvencia; não era de estylo fuzer-se plena
prov\l judicial da verdade das dividas aclivas
e passivas do commercianle que pedia com
promisso, e porque; a escripluração dos
homens de negocio vale em juizo pela sua
nobresa, eU1quanlo se não mo [rar com
pruva juridica a fCllsidade.-Vid. Verbo cito

; Res. 4 Abri! 1818. Prova de fortuna de
mar quaudo deve ser feita. - Vid. NaLC
frogio. Reg. nppl'Ov. pela Res. 30 Agos10
iS·tO, art. 14, 15. Ainda quando o the
souro quizesse con tra seu credor usar da
acção conJitio indebiti, deverá provar que
pagou indevidamente, e nunca poderá
obrigar o credor a provar que recebeu
com jllslo titulo. -- Vid. A.cção. Res. 1.'
2 Dezembro 1823. Para pagamento de
gado reclamado da fazenda. declarou-se
que jllslificação feita s6 servia para ajuda
de prova em Ioga r e tempo crmpetenle, por
não Ggurar neHa o procurador da fazenda e
ser ainda um meio extrajudicial.-Vid. Jus
tificação. Res. 12 Março 1827. Prova de re
clamações portuguezas perante a commissão
mixta delerminou se fosse de documentos
e titulos probntorios prescriptos pelas léis,
e com as legalisações das autoridades COlO

peLentes, e como. - Vid. I ndi'pendencia.
Inste. 31 Março 1827, § 11, 12,14, 16, 18.
Instr. 3 Setembro 1827, art. 2. Commissáo.
Av. 1.5 Setembeo 1~2S. Prova documental
relativa aos processos de presas perante a
junla consultiva. - Vid. Janta dita. Av. e
Instr. 13 Outubro 1827. De nacionalidade
de embarcnções como poderião fazer os sub
ditos dos Paizes Baixos accordou-se. Trat.
20 Dezembru 1828, art. 4. Documentos ou
quaesquer outras provas legaes na falta de
certidãv de baptismo podem os empregados
publicos prorluzir para provar idaJe. - Vid.
idade. Lei 2á SeLembro 1829. Prova da
mittem as imputações de crimes publicos
etc. por meio da imprensa ele., para serem
relevados. - Vid. Lei 20 Setembl'o 1830, art.
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2, S 1l, 12; 5. Cod. Crim. art. 234. 239.
Provas se arlmiltem os réos II apresentar
per:lnte o jury. Lei 20 Setembro cit. art.
21.(-Vid. Lei26L, 3 Dezembro 18ltt, art.
95.) Peças compeobatorias do crime se lêm
perante o jury. Lei 20 Setemhro 1830. art.
28. (--Viii. Cad. Proc, al't. 2ôO. Reg. 120,
31 Janeiro 1"8[,2, art. 35,~). Provando-se ser
calumnia e de má fé li accus<lção proposta
em jnizo. como será punida. Cod. Crim.
art. 235. Qual e tambem por documentos
ou qualquer genero de prova legal de'o
fazer o estran)?;eiro para naturaJisar-se.
Vid. Cidadão. Lei 23 Outubro 1832, art. t,
2,5. (-Vid. mais A". 196.1 Âgoslo. 1849.)
Do emprestimo de dinheiro li juro -Vid.
Escl'iptura. Lei 2/t Oulubro 1832. art. SI.
PI'ovas nas causas crimes.- Vid. Testemu
nhas. Cod. Proc. art. S.t, li 91, 95. Docu
mentos. Cod. cito art. 92. Cm·tas. Cod. cito
art. 93. Confissão. Cod. cit. art. 9ft. De
rivado das provas dos auLos fará libello o
promotol' da ju tiça da relação nos d"lictos
e erros de officio de sua competencia.
Vicl. Libello. Reg. 3 Janeiro 1833. art. 16.
Do cor;) traclo de locilção de serviços, é por
escriplo. - Vid. Esc1·iptura. Lei 108, 11 OlI-

-tubro 1837. art. 1, 16. De depoimento da
parte perante o conselho de estl\do. - Vid.
Conselho dito. Dec. Reg. 124, 5 Fevereiro
142, art. 35; prazos para producção de do
cumentos e provas, art. 39, .40. (-Vid.
Docllmentos.) Prova faz('m as notações dos
corretores, e quando. - Vid, COrl'elor. Dec.
/'17, 14 Junbo 18&5, art. 7.-Vid. Dec.
Reg. 648, 10 Novembro 1849, aI·t. ftg. Cod.
Com. art. 51, 52. Prova plena e inleira
constitue o aulo aulhentico e ori~inal feito
por consul hrasileiro; e semi-plena a sua
copia 01\ publica f6rma sem citação cio in
teressado. - Vid. Consule:f. Dec. Reg. 520,
1 t Junho 1847. art. 214. Si no conselho de
recurso podem ser admillidos novos docu
mentos reforçando 3 prova dos apresenta
dos á junta de qualillcação. - Vid. Eleiçõe$.
A-<r. 72, 16 Junho 18!J9, S 6. Prova para
habilitação em meio soldo, quando é com
pleta.-Vid. Meio soldo, e ibi. Av. 18 Ou
tubro 1.848. ProvlI de filiação natural para.
suoceder nos bens, conforme aRes. 463, 2
Setembro 18/t7.-Vid. Filho!. Av. 180, 13
Julho 18á9. O a~t. 94, do Cod. Peoc., pro-
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hibindo applicaçiio da pena de mnde nos
casos em que só haja contra o réo a sua
propria confissão, deve sel' ~uardado nos
crimes da Lei 10 Junho 1835. e porque.
Av. 233, 8 Outubro 18lt.9.-Vid. Av. 14
FeL'Cl'ci7'O 1851, infm. Provas pam reconhe
cimento de caneles.-Vid. Carietf's: e Circo
17 Dezembl'o 1849. (Dia?". 8295.) Prova de
autoris::lção paterna para que os filhos-fa
miJias maiores de 18 annos possão commer
ciar é por escriptura publica; do maior de
21 annos, é por esrripto; das mulheres ca
sadas maiores de 18 annos, é por escriptnra
publica. Cad. Com. ad. 1, § 3, 4. Escriptos
de ourigaçõe relalivas a transacções mer
cantis t::m qne se não exija eseriptUl'a
publica tem inteira fé contra quem os
houver a signado. Cad. cit. 3rt. 22. (Dee.
737, 25 Nov{'mbro 1850, art. 14L, § 2;
247, S lJ..) Li\'ros, e quaes dos commer
ciantes fazem prova plena e contra quem;
nenhuma quando se exif::ir instrumento pu
hlico oU par icular; e quando se illide má fé
por documentns sem vicio. Cad. cito ad.
23. (Dee. 737, eit, 3rt. 141, § 3.) 2~, 25.
Por cscriptul'a publica, e como se deve
provor a aUlorisação da mnlher para obrigar,
hypothecar ou alhear bens do marido, ad
quiridos anles do casamento. Cad. cit. art.
27. POl' escriplura so pôd.e revogar a aulo
risação para commerciar dada pelo marido
a mulher. Cad. cit. art. 28. Prova de dolo
ou fraude contra corretor. Cad. cito art.
51, 56. Prova de forca maior de furtos em
trapiches e armazen; como se fará. Cad.
cil. art. 93. Prova do sinistro pltr vicio pro
pI'io, força maior, ou caso fortuito. em ge
neros condeOlnados, é a cargo dos condue
tores e commissarios de lrao portps. Cad.
cito art. 102. De perda ou avaria dos ~eneros

condemnados fazendo.se, a que obriH"3 o
conduclor etc. Cad. cito art. 10.&. De que
entregou ao condudol' maior quantidade de
objeclos do que constar da cautela não se
admitle ao carregadol'. Cod. cil. art. 105.
Prova dos contractos e obrigações mercantis
por que meios se póde fazeu, e como. Cad.
eit. arl. 122, 126, 13,.. Do mãndato mer
cantIL - Vid. !11andatario. Cod. cit.· art.
BO, 141. Incapacidade do commissario
mercantil não póde'o commiUente ollegar,
ainda que se prove para annull'ar elfeito da

IV
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obrigação contrahida pelo mesmo com
missaria. Cod. cit. art. 167. Pl'ova de haver
praticado diligencias, e quaes é a unica que
cumpre 00 eommissario, para não responder
pela avaria, damoificação do g~l1eros etc.
Cod. cit. art. 172 (applicado. e como aos
agentes de leilão da praça do Rio de Ja
ntiro. Dec. Reg. 858, 10 Novernbro 1851,
art. 20, § 3.) P fova em con Ira rio o tel' sido
a venda ed'ectuada a dinheiro não é admit
tida ao commissario que vendendo a paga
mento não o communicar', e como ao com
miltenLe. Cad. ciL. art. 177 (applicado aos
a~entes de leil'-lo do Rio de Janeiro. Dec.
858, cil. art. 20. S 4). De diligencia em
gnal'da de fundos de lerceiro em dinueiro,
melaes ou brilhantes deve fazer o com
missaria, para nào responder por extravio.
Cad. cil. arl. 18 L (applicado aos :igentcs de
leilão do Rio de Janeiro. Oec. 858, cito art.
20, § 5). Da remes,a de ell'eitos a comrois
sario, no caso de fal1encia do comrnilLente,
que direito e tahelece áqnelle, e como feita.
Cad. cit. art. 189. (Dcc. 737, cito art. 210.}
Prova em conlrario admilte a tradição sym·
holica na compra e v nd.l mel'cantil. Cad.
cito art. 200. (Dec. 737, cito art. 186, 19.&,
210.) Da fjança mercantil é por e cripta.
Cad. cit. art. 257. Das companhias de com·
mereio ou sociedades :ioonymas faz-se por
-escriplura puhlico, pelos seus esta Lutos , ou
pelo aclo do poder que as aulorisa. Cad.
{:it. art. 295. De qualqu('r sociedade commer
cinI ô lem Jogar por escriptu ra publica ou
particula!', salvo em qne casos. Cad. cito
art. 300. (Dcc. 737, cito ::trt. 182, S 2.)
303. (Dec. 737, cito 111'1. 159, G73, § 7);
quando se podem provar por lodos os H"e
neros de prova admillidos em commercio.
Cod. ciL art. 304. Prova de continuação de
sociedade, findo o pl'azo, ou com alteração
nu contracto, só terá 10~3r por novo instru
mento. Cod. cil. arl. 307. Da sociedade em
conta de parlicipação fflz·se por todo o ge
nero de provas admiUidas nos contraclos
commerciaes. Cad. cito art. 325. Prova de
·que tomou a letra em boa fé por falta de
noticia não é adrnillido ao endos-ado em
-letra sacada 011 aceita por sacio, depois de
,publicada devidameute a dissolução da so
ciedade. - Víd. Letras. Cad. cito art. 341. De
provisão em poder do sacado dispensa o sac~

41
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dor de responsabili<1ade, quando o podador
e omisso em apresenLar ou protestar a letra.
f7eí"b. cito Cod. cito art. 369. De propriedade
da letra desencaminhada quando fará, e
par:! que fim o portador. Verbo cito Cod. cit.
388. Prova de que a letra foi entregue ao
sacador e que E'ste a não CD tregára , fará o
porl;ldl1l' para Ler lognr a prisão daquelle.
Verbo cito art. Cod. ci l. art. 1112. (Dec. 737.
cil. art. 166. 3i1, § 3, 376,377.) Prova do
curso do cambio em praça em que o não
haja como se fará. ·Verb. cito Cod. cit. art.
.H 8. De eno de conta, dolo 011 fl'aude dá
]o!!"ôJl' a reclamação ceonlr'a quilnção geral.
ClId. cit. art. 11~5. Prescripção de acções
fundadas em ubJ'igações commerciaes con
Lractadas pOI' escriptllra publica ou partí
cula r. - Vid. P1"f~scripção.Cod.cit. art. .&42.
De dividas provôldas por contas correntes.
Verbo e Cor!. cito art. 445. (Dec. 737, cito
art. li25.) De dirt'ito pnra pagamenLo de
mPl'caduriasfiadas sem litulo escl'iplo. Verbo
e Cod. cit. art. 1,46. De acção de salarios,
oldadns, jornaes ou emprf'ilndas provadas

pOl' titulos f'6criptos. Verbo e Cod. cito art.
.U8. De acções de frelee primagem, esLadias
e ~ubre~tadias e ovarias simples III'ova~aspor
obril'tação e~c"iplu e de quem. Verbo ~ Cod.
cito art. .&49, S6. Prova de que é pos,suidor
de má fé exclue de prt'screver o que por
algum tilulo legal succeder na cousa depo
sil;ld,1 ou délda em penhor, e em que tempo.
Verbo e Cod. cil. art. 450. Quem provar
que possuia por si ou seus anlepossuidores..
ao tl'mpo do começo ds prl'scripçiio, pre
5l1me-se l.. r possllidosem illtl'rfl'pção. VerlJ.
e Cud. cil. 91 t. 455. Pruva de que a embar
caçào rei1oi~lt'itdd cumo brasileira pprtence
em lodo ou parle a e5lran~eiro, que eífeitos
prcdl1zir'á. Cad. cit. arl. !J57. Pruva de que I

a quanLia I'edidn pplo Célpilão f'li empregada
a benl'ftcill do navio ohri~a sulidamente os
proprielariosecolJ)partes pelas dividas. Cud.
cit. arl. ~9!J. ProHI qual deve f,lzer, e como
o capitãu de naviu para em falta de fundos e
em ansencia dus proprielarios, seus' mano
datarios, cllnsi~llal<H'ios ou interessados, ou
em pro>spnça dclles, conLrahir dividas e to
mdl' dillhelro a risco sobre navio f',tc., e
vendeI' mercadorias. Cud. cit.. art. 515, § i,
3. P, Ola Jt·gal de inna\'f'~abilidadeé neces
saria para sem responsabilidade, e. ql,lal o
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capiLão vender o navio. Cod. cit. art. 531.
Prova <.lo ajuste e soldadas dos officiaes e
gente de tripolnção faz-se pelo rol da equi.
pagem ou matricula, em fuHa de outro
titulo de conLracto. Cod. cil. art. 5&3. (Dec.
737, ci t. art. i5.2. § 6; 293, 295.) De fra
tameolo faz-se por escripto, e como. Cod.
cito art. 566, 567, De desvio de fazendas
carreg,ldds da parle do capit50 ou tripolação,
dá ao carregador direito de exi~ir mais
carga. Cod. cil. art. 582. Prova inteira faz.
e corno o coohl'cimento da carga, e quando.
Cod. cil. art. 58\),587. (Dt'c. 737,25 No
vembro 1850, nrl.1liO, § 1; 247, § 5; 370.»
58e. (Oec. 737, cit. art. 251.) Prova de di
ligencia peJo rarregador para obler conhe
cimento orifl,inal e que não o obteve, e como
feita, dispensa· o della seDdo, e cnmo sup
prida a falta pl'los l'l3cibos provisorios. Cod.
cito art. 58H. (O,·c. 737, cil. arl. 159, 673,
§ 7; 675, 676, 6i9.) Prova de que o ca
pitão de navio consentio, e como na intro
ducção de fazend:lS probibidas a que con
sequencias u obrif;a. Cod. cito arte 600.
Prova d~ que o navio condemnado por in
capaz ~tHva inll3vegavel, quando se fez á
vela, fazendu os afreLadores ou carrei{a
dores, e quando, dispensa-os de frete e dá
lhes acção, e qual contra o fretador; e como
é admissivel. Cod. cit. art. 614. (Dec. 737,
cit. art. 402.) Prova de que o clamno de
mercadorias não procedeu de arrumação ou
estiva, fazendo o capitão. obriga-as ao pa
gamento do frete. Cod. cito art. 621. .Bal
deação, provanno-se It'~alllleate que tIvera
logar furça maior. obriga O narlor a risco
pela perda dus etreitos baldeado" ainda
aconL..ciJa por forLuna de mnr. Cod. cito
arte 646. Prova de qne o dinheiro a risco
tomado pelo capilão fui applicado a bene
ficio da em lJ:lfCacão, não havendo alllori
saçào por escriplo' do dono em cujo domi·
cilio fora tomadtl, n50 exonera o capilão de
pur elle responder. Cod. cil. art. 652. Pro
vas de mura no pagfllDento do dinheiro a
risco faz-se pelo proLesto, e para que fim.
Cod. cito art. 6ôO. Prova da perda dos
objeclos do emprestimo a risco e que exiso
tiãu na embarcuçã,) na occasião do sinistro
iDcum1.>e ao tomador. Cod. cito art. 61i3.
Prun do contracto 'de seguro marílimo faz
se s6 por escriplo, e como. God. cito art.
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666. (Op,c. 737, cito art. 159, 302.) 667.
(Dec. 737, cit. art. 302.) Qual deve fazer o
segurado quando o se~lIro elfectllar-sc soh
o nOllle ~em'l'ico fazendas. e sohre um Olt

mais nlwios C.,n. cito art. 67 I. íl6. ([)p.c.
737, cito art. 302.) Pruva de fraud,~ ou fal
sidade por al~uma das rarlp.s annulla O Cf}n·
trado de s"~lIro. C'ld. cito arl. 677, S 3.
(Dec. n7, cito 3rt. 682, § 1; 685, 6~6, S
1.) lIem provando- se que II onvi., sahio anles
da época designada na apolice, Oll que se
demorou além dt'lIa sem ser ohrigauo por
fOI'(:a maior. Cod. e arl. cil. S 5. IL."m 1'1'0

vando·se fraude. quando a apolice conliver a
c1ausuh perdido ou oflo per, id,. e sohre bo',
ou ma nova. Cod. e arl. cil. §9. (L>t:!c. i37,
Clt. Hrt. 682, § I ; 686. § 1.) Provas admis
siveis em commercio lem,e c ••m(llo~ar para
justi ficar recla maçã" ele a vaLiação de ohjec
tos c1eclarados em apolice de st:!~nro; po
dendo em :Ijllda de olltras o se~urador

obrigar o segurario á (·"hihiçiio dos 'docu
mentos ou razões em qnc se fundára para o
,."I"ul., na apolice. Cod. cil. art. 693. 701.
Prova do vlllor do se~uro sohre dinheiro a
risco faz·se pt:lo contracto original. e o do
se~lI"o sobre dt!spezas cum o navio 011 car~a

duranle a viagem com as conlas lt!galisaJas.
Cod. cito art. 6\)5. Provando-se qHe o se
f;ura'do procedeu com frauL1e na declaração
do valor na apolice, ou posl~riorlDente,pro
duz, e como condt!lDnação 00 se~lIrad(). Cod.
cito art. 700. (Dt!c. 737, cit. art. 305, S6.)
O jul~alDento de tri1JunHI eslran~eiro etc.
não o,!sonera o s'>~lIrad'.r, ffil)strando o
segurado que elllpreR'lu os meios a seu
alcance (nos casos de nallfraxio. varação,
pro:!sa, ancsto de iniLDi~t1) e prorluzio as
provas que lhe era p')ssivel prestar para
prevenir a injustiça do jlll~amlmlo. Cod.
cito art. 725. Si o segurado tiver pago uma
perda tulal, e depois vier a provar-se que
ella fúi pnrcial. o segurado não é obri~ado

a.resliluir o dinheiro recebido, e como. Cod.
cito art. 791>. Segurado quando é obrigado
a satisfactoriamente provar para com o
segurador o valor real do damno, recusan
du·se este a pagamento convindo de indem
nisaç'ào independenle de liquidilção. Cod.
cito art. 796. Documentos probatorios ou ios
lructivos, que achar a bem, pôde, e quando
apre~entar o commerciante que tiver ces·
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sailo paf1;amento. coa. dt. art. S05. (Ope.
738, 25 Novembrn 1850, ad. to8, 109,
f10, t 18.) Prova Ofl nã,. t.er ~essad" paga
mento póde o fallido fazpr emhar~ando o
despacho que declarar a <{Il P bl'fl, e corno.
Cod. cito art. SOS. ([}ec. n8. ci\. art. 113,
j 16.) Prova de f..aHd,~ P.n1 r1atnno doiS cre
dores annnILa us <lClo,s do f,dli:.lo ali('nCllivo~ de
bens. e quaes, qualquerqllesl'ja ~ época elD
que fossem cootrahidos. emquanlo IIno pres
creverem. Cod. cito ar!. Ri8. ([)ec. n7. 25
NO\'emhro 1850, :1rt. 12. 1:;, 6S~. § 1; 6S5.
886, S5; 69lt.) [}O.l ernh:tI'~IlS tl cnncllrdata
.como sel'à feila. Cud. ciL flrt. 851. Prova
de lJne o f,,\Ii lo Ihera aju,t(1 ou lr<lIO oc
~Ultll com cre,lor para as,;i~nllr a concor
data, sendo feila d.·nlr.. de 3 ann"s se.
~nintes, aonnlLa quitação. C"d. cil. art.
·871. Prova para lIhlp.r III.wal"ria '1l1al dtlvO
Cazer-se. Corl. cil. art. S~)8. 89~. Prova de
que o impelraole ele mllratllria procede de
má fé e em prej lIizo do. credore-, f.IZ rt:!vo
ga-Ia. Cod. cit. art. 902. Nlls processo,; com·
merciae, é indispellsavel 11'Ie se ~uardeln

as f•• rmlllas essenriaes para. ql1p. as parles
possão alll:l~ardireil., e I'r<ldllzir Slla~ prOY·IS.
Cod. cito lít. nn. al'L 22. (I)tlc. 73i, cito
ad. 672, § 2; 673. 675.676, 679.) Oucu
menlos no processo de apresall1enlo do
embarcações eml)re~;Ir1as 01) lra fico de es·
cravos.-Vid. Dec. 708, 14 OUtUbl'O 1850.
art. 8. § 2, 3; a provar o que jul~arem

conveni6nte são ndmiLliuns os interessadoS
em taes processos. O~c. 70S. cito al'I. 1:2;
provas contra réos não rlescoh~rtos, e ql1ae~,

a qUl'm sprfw remellidas para prucess.. r e
julga-Ias. Bec. 70'1, cito art. 2;;. Alteslad"s
do h'ihunal do cOLlHn.>rcio snb informação
àa praç'l servem pam provar prufi ..são ha
hitual do commercio e COntra essa prova"
inadmissi\'elllwlqner outra. nec. 7:,7, cito
art. t 7. Conforme as regras ~el'aesde prova
será decidida a conle~l.tção de qualidade de
.commerciante nào m lriculado. Dt'c. 737.
ci~. art. 18. Provas se podem dar na conci"
liação commercial. Dec. 737, cito art. 33.
36, 38. Indicação das provas em qne se
funda a demanda deve a petição para llcção
<)rdinaria commflrcial conter. Dec. 737, cito
3rt. 66, S la; 1'8; juntandn os documentos
em que se fundar. art. 69. Prova das excep.
oÇões em causa commercial. Dec. 737, cito

4\'
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a t. 79, 89. OpposiÇão em causa commel'
ciDl pôde ler logar anles ou depois de assig.
nada :.I dilaçiío das provas. Dec. 737, cito
art. 119. Suas dilacões em causa commer
cial Dec. 737. cit.· art. 127, a 137 (depoi
mento de pal·te. <lrt. 1.28; carta de inquiri
ção 'quando se jllDtà ;10S antos como doe?
menlo, art. 136; extracção ou conterencla
(]e traslados e publicas fórmas, ad. 1371.
Quaes sflQ admissiveis no juízo commercial.
Dcc. 737, cil. art. 138 a 222. (Escripluras
publicas e instrumenlos, e criplos parti
culares, art. 1;;8. § i. 2; 140 a 15fl; con
fissão judicial ou extrajudicial, art. 138, §
3, 4; 155 ti 165; jurllmento suppletorio,
al'I. 138, § 5; 166 a 171; juramento. i?llitem,
art. 138. § 6; 172 a i7h; testemunhas.
Vid. Testemunhas; art.138, § 7; '175 a 183;
presumpções.-Vid. P1'eSltmpções, art. 138.
S 8; 1Sá a 188; arbilramento, art. 138, §
9; 189 a 205; depoimenlo da parte, 3rt.
138, § 10; 20G a '208; vi.storias , art. 138,

B; 209 a 215.) Prova dos usos commer·
~jaes fl do costume em geral. Dec. 737, cito
al·t. 216 â 222. Segundu as pI'ovas dos aulos
cümmerciaes. deve o juiz dar a sentença de
finiliva. Dec. 737, cito art. 231. Indicação
das provas em que se funda a demanda deve
a petição de acção summaria commercial
conler. Dec. 737, cit. art. 236, § 3. Docu
menlos apresentaráõ, e quando o A. e réo,
art. 238, 239, 241, 2!1'2. Prova d.e embargos
na as~igoação de 10 dias. Dec. 737, cito art.
24G. As escriptl1ras publicas e instrumentos,
e aos de conlraclos commerciaes e oulros
ducumentos, e quaes compete esta acção,
art. 2á7, não aos inslrumentos illiquidos ou
obrigações dependentes de faelos e condi,.
ções, art. 2lJ.S. Em qne prazos admitlir<i a
prova, art. 256, 258, 259; compele, e como
inmbem aos escriptos particulares, art. 261
a 2M, 265, 266. Sob juramento declarara
a parle commercial na pelição da acçào de
deposito a sua quanlidade e qualidade.
Vid.Jllmmento.Dec. 737, cito al't. 269·elc.;
a petição será instruida com a escriptura
ou escriplo. 3rt. 270. 275; prova dos em
bal'l~os. art. 27lJ.. Escriptura ou escriplo de
penhor na sna remissão e excllssão.- Vid.
Pell!101·. Dee. 737, cito art. 281, 283, 286,
287. Indicnção clàs provas deve ler a petição
para' acção de soldadas, sendo requerido o

l'éo para 61' jurar as vencidas e p,aga-las.
Doc. 737, eit. art. 292,.5 3: inslruida com
a nota dD capitão. si não fôr elle o aulor, e
com que dil:J 'fiO e processo. a rt. 293, 294,
295, 296. Prova uos embargos á acção de
eguros. Dce. 737 cil. art. 30i, 30fl. 726;

com LI apolice ou minuta conla e docu
mentos prova das clausulas e todos os do~

cumentos necessarios devem inslruir a pe·
tição ua dila acção, art. 302. Docnmento8
quaes devem instruir li petição commercial
para mandado execulivo. Dec. 737. eil. art.
309; protesto do réo pelo depoimento da
porte, art. 313, 314; dilação para provas,
3'15. A's ncções summarias especiaes e exe
cutivas são extensiv;Is ns disposições sobre
dilação de provas. Dec. 737, cito art.. 32~.
Prova de divhla como se fará ou por )USll
ficação ou supprida por }uramento com
proteslo de prova em tres dIas, para arresto
ou emhal''''o commcrcia1. Dec. 737, cit. art.
322, 323~ 32ft, 331 e § 1; 332, 333; sua
provll, art. 33ú. Prova de divida como se
far fi ou por justificação para man(lad~ de de
tenção pcssoal.-V,id: Dec. ?37, ctt. a?'t.
3U. 3!a5, 3llô. Exlllblção de lIvros e esCrJp
turaçiio quando lerá .10g:1'.- V!J. _LiV1'OS:
Dec. 737, cit. art. 3a1, ..,52; dllaçao para
provas, art. 353. 357. Jur~menlo e i.nter
1'oO'alO1'io do càpitão de naVIO nas ral1fica~
cõ~s dos protestos de mar. Dec. 737, cito
~rt. 367; provas em contrario podem illi~ir
e impugnar nas acções compelentes a dIta
ralificacão art. 369. Prova da remessa de
letra p'elo' portador á pessoa de quem a
recebeu como se poderá fazer. ])ec. 737,
cito art. 38&. Dilação para prova, e prova
de embargos de credor no deposilo em
pa~amento, Dec. 737, cito art. 398, 399,
.&00. Documentos legaes quando provão nas
habilitacãe,; incidentes em cnusas com mer
ciaes. D~c. 737, cito art. 40ft; confissão dos
artigos de habilitaçào dispensa sentença, e
quando, art. ú05; dilação para prova,. ort.
.407 .408; cessionario ou subrogado deverá
pro:ar o idade qUilndo del!a se du vi~.e. art.
1109. Por cscriptnra publica ou parttcular,
e como póde ser feito o compromisso extra
judicinl. Dec. 737, cito art. M.7. Sobre.8
pelição e documentos da parte que ~e_qUeI
xar de conluio para demora de. decls~o ar
bitru} ~ ouvido O accusado.-Vld,.l%~ ar~
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bílro. Dec. 737. cito 3rt. M1. JJu1rar podem
as pal·te causa leg:al posterior ao, com
promisso para recusar arbitros. Verbo a
Dec. cito nrt. M3, 47ll, S4; documentos
podem as parles apresenlar, e quando, a
como no jnizo arbitral. Verbo Dec. cito art.
4/,7, úl!8, 4l19; nesle juizo se admittem as
prov~s enumerarias no Cap. 12, tit. 2. Verbo
e Dac. cito art. .&52, 453; e jnramento de
parle para 3juda de prova, art. 454, !J55.
Prova constante dos autos ou olIerecida in
continente dá logar a embargos de nllllí
dade do processo e sentença, c qnando, e
a jnf,'i~gentes do julgado com prova in con
tinenti de prejuizo, e tambem pelo execu
lado olTerecendo documentos. Dee. 737,
ci~ art. 577, § 1. 8 e n. O 3; 579, S i, 4 e
n. o 3; 582, 663; sua dilação de prova, art.
587, 588. Prova de embllrgos de 3. 0 por
documenlos etc. Dec. 737, cito 3rt. 597,
598; dilação pnra prova, art. 599, 603. Di
lação para prova de arli~os de prefereneia.
Dec. 737, cito art. 616. Escripturas de hy
polheca registrada, sendo na mesma data
preferem-se, e como pela da confecção.

·Dec. 737, ciL art. 628. Sentença que se
fundar além da confissão, em instrumento
publico ou particular não se considera sim
plesmenle de preceilo. Dec. 73-7, cito art.
633. Dilação pata prova de embargos de
reslituicão. Dec. 737, cit. art. 61,5. Das sen
tenças 'em assignação de dez dias que não
condemnem o réo, por lei' provado os em
bargos, e que lh' 05 recebão e o condemnem
P(ll' não provar, ha aggravo de petição, e ins
trumento. Dec. í37, cil. art. 669, S h;
item do despacho que concedei' grande ou
pequena dilação para dentro ou fôra do
imperio, art. cito § 6. Nulla é a sentença
fundada em instrumentos ou depoimentos
julgados falsos em juizo compelente. Dec.
737, cito art. 68.0, § 3. Nullo de pleno di
:r.eito é o io tl'Urnenlo feito por oiliciaI pu
blico incompetente. sem dala etc. Dec. 737,
cito at'L 68á, S 2. NuJlidade de pleno di
reito p6de ser alle~ada independentemente
da p-rova de prejuízo; mas a dependente
de rescisão carece desta prova. Dec. 737.
cito art. 685. S 2; 687;' e como reveladas,
<lIit. cito § 3; pôde sql' allegada por todos
qu~ provarem o interesse na sua declar.ação,
ut. cit. S 5. Nullidade relativa sendo de
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pleno direito não será pronunciada, provan
do-se que o contracto "erteu em manifesta
utilidade da pessoa a quem a nllllidad~ res
peita, art 687. Nullidade do instrumento
quando não induz nulli :Jade do contracto.
Dec. 737, cito art. 690. Inslrumento pu
blico nuHo qllan do vale como particular.
Dec. 737, cito art. 691.. Instrumento nuIlo
quando vale como tilulo de divida. Dec.
7?iJ, cit, art. 692. Dilação para prova1? são
communs a ambas as parles, salvos os C~s()S

dos art. 2.&9, 30á e oull-os semelhl;\ntes.
Dec. 737, cit. art. 726. São conlinuas, e
não se interrompem pelas ferias suparve
nientes, salvo si estes absorverem metade
da dilação. Dec. cit. art. 727. Não correm
havendo impedimento do juiz ou ohstaculo
judicial opposto pela parte conlraria. Dee.
cito art. 728. Documen los relalivos á deda
l'ação e qualificação da falJencia e pronun~

cia e prisão do faUido, concordata, conlracto
. de união, rehabililação e denegação delle,
como serão aulorisados. Dec. 'i38. 25 No
vembro 1850, art. 103. Os relalivos ii. arre
cadação e administração dos bens da casa
faUid:!, verificação e admissão dos creditos,
sua classificação e graduação, distribuição
e pagamento de credores. Dec. 738, ciL
al't~ 10&. Prova, e qual deve apresentar
o c.-edor que requerer declaração de quebra
de commerciante. Dec. 738, ciL. art. lU,
:113. Prova documental pôde o indiciado
apresentar na formação da culpa, para jus
tifica-lo, ou mostrar sua inn ocencia, vis o
o art. 98. Cod. Proc. Av. 243,17 Dezembro
1850, § :1. Para ser imposta pena de morle
segundo a Lei 10 Junho 1835, deve vencer
se por dous lerços do jury que ha outra
prova além da confisssão. Av. í!J, Fevereiro
1851. Prova dos aelos de bravura e .inteUi
gencia dos oiliciaes .10 corpo de' de do
exprcito.-Vid. Dec. ReJ!. 763, 22 IJI:ereiro
1851, art. 20. Conhecer do merecimento
de provas em processo de prununcia só
por meiQ de recurso e não em correição,
póde o juiz de direito, vistos os art. 200. S
16; 354. Reg. 120; e 25, § 3. Lei 2ô1. Av.
8 Março 11S51. Prova de docnmentos contra
corretor por acto de officio que o subjeite a
suspf!nsão, deslituição e multa.-Vid. Dec.
Reg. tl06, 26 Julho 18.51. a1·t. 18 a 21. Dee.
807, 80S, 27, 28 dito. Prova de idenlida
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dos medicos, Cirnrl?;lOes, boLicarioll etc.
comO se fara, quande, Lpnhão de mudar rfo
micilio. Ilec. Rp.~. 828.29 Setrmbro t85t,
art. 31. Provar di villas ou reclamaçól's qllan
cio podt'ráó as recl'itas dos facullaliv()s e
botic~lrills. Dec. 828, cito art. h3. Novas
prllv~ls I,avenrlo, de\'em os juill:'S de direito
elll l'(,rrt'içãll mandar (lrncecler a novos rro
ces~os, ernquantu o deliclo não prI'SCrevt'f,
cOllf.lrllle o Cnl!. Proc. IIr!. 149, 329. Oec.
Re!.!:. 834, 2 Outubro 1851, art. 3i, S4;
«l LOlDlIr cC'llh...cilJJl'lIlo de despachos, e
qllllt'S, e para '11le fim, sem intromellpr se
lJO mereclmelllo cio f"d" e pr(J\'a~ concer
1Il'lltt'S, ullla Vf'Z que tl'nliiJo passado em
jllll!.ldo. ('onformp. Lei 21:;1, nrt. 26 e Urg.
12'), art. 21)0, § 15; li3~). M8. De'c. P. art.
ei •• § 5. Prova do pH~alllelllo do ~ellll. e
mais ill'Jlllstus dos aulos respecliHls devo o
ap~htlll"'llle,irl) aprt',entar par:t se lhe c1ar
quila"ã". Ilec. cito llrt. /aO. Prova cie defesa
no I'I'oces!õ:l para impn~içãode multas, con
formll flS arl. 89. ~IO. Cod. Com. J)l'c. 862,
15 Novembro 1851. all. 2. 3.5. Prov<lS de
pprda IlU arrl>balameulo de dinlaei, Os pu
bliclIs por fllrça maior incumbe ás the
souroll'ill'; aceitar riu rE"~plln~avd e ('nvia-las
ao 1111'80111'0 com sua informaçãu e parecer.
()t>c. S70. 22 Novembro 18;;{, ar!. 1, § 6.
DOC'lImpnltls e provas qlle 11,,11\'1'1' para im
posição dils IlIllltas do nrt. Ml3. Coci. Com.
uos pl'Opl iela rios armad"rps de em barcações
eomo m .. ndárflo o~ lrihnnaes de c':lmlllf'rcio
autuar ptc. D,·c. 879,29 NovC'mhro 1851,
art. t. 3. 4. Prucul'adnrps fi~cnes e seus
stlllicilal!ures porque nada pr01f1I' flem po
0('111 prov"r ele modo (,rdinal'Ío confurme o r

Dec. 14 .Jullan 17!l9, nos processos exe
culiNS, mas :Sim dl'vem nas causas civeis de
OlJlra lIature7.:1 ordinarias ou slllnrnarias.

ido Of{. 30 Sf'lP1/Lbro 1852. (Dia/·. 6 ele
1S.j3.) I)PII-,e Explicaçàu llOS arL 10,1 I. 13,
23. Cod. Com. H 1. S3~ ReF;. 737, arL.13,
95. ()l'c. 732. cllnfOlm"l lJec. 86~. 17 No
vembro lR5l, 930, 10 Marco 1852. Av.
iliS. 20 Julhl) 1853. Escripl~lra de venda
de emhar:cação brasileira a governo eslran
g.·iro declarou-se devpr ser assignada por
a~ellte du mesmo gnverno, porque sem ella
não pOlleria o instrllmpnto faler prova contra
elle.-Vid. Áv. i73. 20 Julho 1853. Provas
QU titulos de reconhecimento. conforme a

Lei 2 Setembro ~8~7. só é necessaria rela
livamente ao~ paes. não ás mães, salvo ha
vel\llo manifesta duvida ou occnltacão de
malprnidaclp. Av. 17 Ol"zembru 1853.'(Diar.
354.j PI'ova de havpr CUffil)l'ido (I obrigação
do re~lstrn das lerras pusslIidas, qual é.
Dpc. 131H, 30 JallPiro 1854.. arl. tOlo
(Dim'. 55.) EUlDe das pruvns constantes
dos aulos de\'e conter o relatorio do juiz de
dirl'ilu que acompanhaI' os recursos de
graças das sentenças de morle. -Vid. Drc.
H58. U Orttltbro 1ti5l!. m't. 6, 5. Sua
prllducçàll ppr:tnte o jtlry. comutel'i! Ic.gar.
A\'. fllrlTllll. 2" Março 1855. n.o44, § 10
'a 19. (Jorn. 85.) l'rO\'3 le!>lelllllllhal nos 1'1'0

CE"ss'us cri:ne- como d~\'e ser colhido con
forme os aI t. 1lJ.'l. 16 :~, 147 Cnd. Prue. p. 263
a 270 nego 120. - Vid. Av. 30 A/lI·il tt;;;5.
(Jorll .....uf'pl. 1~8.) P'UV3 das despezas da
companhia eie Cllmtrucào etc. riu estrada
de f'Tro de Pedro II. Contl' 10 Maiu ltS55.
arl. 2'1. (Junt. 135.j

PRO\'AS. - Víd. mais Cal·las. -Confissão.-Do
Cltl/l1'1llos. - HSC1'ipllll·a. -lllcLicio.5. -ln{ur
11Wrõrs. - lll{ormnntf's. - fllsll'ltmelllo.ç. 
1II te'" ogalol·io.- Justificação. - Pl·esulllpçüO.
- T('stalo. - T estemullltas.

PROVEOOR da caS1 da moeda da côrte. - Vid.
Casas de morda. Porto 1. a 29 Oe7.emuro
18:!.7. P"rt. 2 Jnneiro 1828. J\v, 7L, ~J(Jlho
18'15. Â\'. 26 FevereIro 18'JCi. Av. 29 Se
leU1brI118~9e mais Ord. 77, U Julho 18.46.

PROYEOOR da cbllncpllaria mór foi exlincto.
Av. 17 Agosto 1821.. (Coil. Nab.)'

PROVEDOU, provenoria de comarca: quando
tomasse cOlllas ás camaras faria arrecadar
e enviar. e como as ordinalias perlellcente.
ao escrivào da camara no expediente da
mesa do desembargo do paçll. - Vid. Ca.
maras. Provo 27 Setembro 1808 etc. Proce
dia a ~eqlle!>lro na herança daquclles que
sendo Il~li(jcadus para o serviço mililarnão
cOlllparecião em oito dias. Alv. 15 Oezembro
1/:)09, S U. (CoU. Delg.) Promovia conlri
buição penal contra os que houvessem de
succeder em bens de morgado ou capella.
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patrimoniaes e que ate á idade de 25 annos
não assentassem praça. Alv. cil. § 21. (CoU.
cit.) Ao da Ilha da Madeira activou-se na ar
recad- ção dos legados pios não cumpl'idos.
Provo 1.·20 Novembro 18tO. (CoU. Nab.)
Idem no dn comarca de Piauhv. Res. 3.· 20
Novembro 1~10. (CoU. cit.) Mandtlu-se ao
ouvidor de S. Paulo levantar do cofre da
provedoria da comal'ca e applical"a 3.' parle
dos legados pios nfio cumpridos, á miseri
cordia e hospital da cidade. Provo 1. 3 17
Abril 1815. (CoU. Nflb.) O § 3. Alv. 1.6
SHlembro 1814, declarou-se dever-se obser
var litleralmente, não se estendendo a ap
pellações interpostas de juiz de orphãos
para os proveclores, nem de juiz de fól'a
para os corregedores. Provo 10 Junho 1815.
(B. Cm·n. Ext1'. 2.) A' jllrisdicção do pr\)
vedar da comarca por occasião de creaçãu de
novas vill:15 em Pernamlll1co ficárão sub
jeilos objedos da provedoria dos ausentes,
cllpt-'lIas e re,iduos. Provo 2.· 6 Fevereiro
18t7. (CoU. Nab.) Juiz de [óra servindo
de provedur de camara não podia tomar
conlas aos cooselhos, conforme o Alv. 29
DI'zemhro i58[. Provo 1. Selembro 1817.
(Coll. Nab.) Ao da com,lI'ca de Angra ele
vou-se ordenado. Alv. 9 Outubro 1817. Da
comarca que tem seu re~ilDento incorpo
rado na Urdo liv. i, til. 62, assiste ás
contas das casas de misericordia, declarou
se ao ouvidor da comarca do Maranhão, e
em sua falta quem. Provo 28 Fevereiro'
1820. (Coil. Nub.) O cuidado da creação
elos expustos é um dE'ver social que foi in
(:ulI,uido ás c"maras, sob a vi1!ia dos corre
~edores e proved"res desde 1-; 83 de que se
fez mençilO no § 7 Alv. 1801lluIJro t8ll6.
Provo ~ NU\'embro 18:W. (Cult. Naó,) Não
podiãn ser os juizes de puz. Rps. 20 Selem
bro 18:W, arte i, 2. Escriv:ie~ da prove-_
doria de comarcas perante que juizes pas
~ârào II f'screver.-Vid_ Jttizdedi,'eito. luslr.
13 Drzelllhro 1832, ad. 45.•lllrisdicção
dos pro,-euores das comarcas exercem, e
em qlle os juizes de dil'eito elO coneição
confurme O. Ii,'. 1, til. 62 .. Alv. 13 Janeiro
1615. .23 Maio 1775, 18 OululJro 1800, §
9. Re~. 1fJ3. 15 Marçi. 18U, arl. 36. Dec.
Rpg. 355, 20 Abril 1844. art. 63. Dec.
Reg. 681,10 Julho 1850, art. 85. Dec. Reg.
834, 2 Outubro 18M.

PROVEDOR. provedoria de fazend dos defunt08
e ausente., capellas e resíduos no ultramar:
no' caso de manifesto dolo de êeus lhesou
l'eiros que penas se lhes impnnhão. -- Vid.
Juiz de defu.ntos e aLLsentes. Dec. 27 Agosto
1808. Escrivão da provedoria dos defuntos,
ausentes, capellas e resi iuos: em sobre
vivencia serveillia vilalicia concedeu-se,
pagando novos direitos, douativos e t~rça

parte do rendimento, no caso de ficarem
livres 2008 réis. Alv. 19 \laio 1809 e Provo
9 Julho 18 Lá annex. á Res. 3.' 3 Março
1827. (CDU. Nab.)-Vid. Rl!s. 17 Agosto
1812, infra. Ao dos resíduos de AnF;ra de
rão-se esc1arecimenlns sllbre arrecadaçãO
dos le!l:ados pios não.cumpridos. Res.·2.
20 No'\'embro 1810. (Coil. Nab.) Soure ir
re~lllares proceuimeJltos do dos residuos.
ofj,h:ios e capellas da Ilha dos Açores.
attrihuidos a di\'ersos re"ppilos, e iDl('rvcn~

ção do governadllr e capitão ~ Deral sus
pflndendl)-o. Carl. Re:::. 5 Janpiro 181f.
(CoLl. Nab.) Provo 31 Janeiro 1811. (CDU.
cit_) Ao da fazenda dos defuntos e ausentes
da Clllllal'ca de Piauhy mandou-se examinar
e recensear o carturio da pro"edol'ia e
conlas dos thesoureiros, punindo os e aos
teslamenlpiros omis,,03 e dolosos. Provo 18
Março 1811. (CoU. Nab.) Sobre isenção de
novos direitos e oulras prestaçóes exigidas
ao sel'ventuario vitalicio de escrivão da
provedoria dos ausentes, ca pellas e residuos
da villa Boa de Goy~z. Res. 17 A~oslo 1812.
(CoU. Nab.) Ao provedor da fazenda dos
defunlos e ausentes rlo Maranhão ordenou-se
fizesse cumprir o Cap. 2. Re~. 10 Dezembro
ilH3. Pl'Ov. 6 Outubro 181::!. (CoL NlAb.&
Ali da fazenda dos defllnto,; e ausentes de

./ S. Pauli) declarou-se como serião cumpridas
as cartas de conscit-'ncia. Res. 26 Julho
181;3. (CoU. N'lb.) Ao juiz de capellas -.do
Maranhão manuou-se cumprir o Alv. 14
Janeiro 1807, soure administração de ca
pellas vagas; e que das illegaes fizessem os
pruvedores de capellas sequestro enlre
gandu-as, e comu ás junlas de fazenda; 6

outro:.im enviassem ao conselho da fazenlla
triennalmente recupilação, e como orga
nisada. dos vinculus e cflpellas, de flue as
provedurias tOlDassem coutas. Pr<>v. 28
Agusto 1818. (Colt. Nab.) Ao oa comarca
dos aU:lente$ de Pliluhy mandou-se que do



,( '828 )

PROVEDOR

dinheiro que em juizo apl1l'asse. anles de o
enviar á junta da fazenda remeltesse 5/4
por ceolo á mesa da coosicnecia e ordens.
Provo 8 Marçu 1814. (CaU. Nab.) CI'eou-se
provedor'ia de ausentes do lermo de Pitangni
com li juiz de rÓl'a da mesma villa. AI\'. 15
Julho 1815. Ao escrivão da provedoria dos
ausentes da comarca da B<lhia re(luzio-se
IJa~amento annual de novos direilos: em
razão de desmembração de vilIas annexas
ã c(~marca. Provo 2.& Outubro 1815. (CoU.
Nab.) Ao dos ausentes de Jacobina mano
dou-se remetter ao da comarca da Bahia
os dinheiros arrecartados da provedoria.
Provo 2 Fevereiro 1816. (CoU. Nab.) De
clarOtl-se que as provedorias d.os ausentes,
car~I1as e residuos por occasião cle creação
de novas ,illns em Pernamhuco Gcúrãosub
jeila:; li jllrisdiC'ção do proveetol' dfl comarca.
Provo 2. a 6 Fevereiro 1817. (CoU. Nab.}
De residuos e capellas e da fazenda dos de
funtus e ausentes creon-se na villa do nor-

, déste da Ilha de S. Migu~l, annexo ao logar
oe juiz rle fóra do civel, crime e orphãos.
Alv. 9 Outllhl'o 1817. Ao tabeIlião de Santa
Calharina concedeu-se por graça vitalícia
mente o officio de esc!'ivüo da provedoria
da fazenda dos d'efuntos c ausentes, capeIlas
e residuos, e corno. Res. 1.a 2ft Abril 1818.
(Coil. Nab.) CI'eárão-se officios de meiri
nhos e seu escrivão para as duas prove
dOl'ias dos residuos e capüvos da côrte. Alv.
~8 Setembro 1818. Declarou-se que na pro
vedoria dos ausentes, captivos, e resíduos
na côrte não sào os juizps inhibidns de in
quirir testemunhas, contar e di"trihuir.
Provo Jf3 Abril 1820. (Coil. Nab.) Mf'irinho
para a provedoria da fazenda dos defuntos
(' ausentes, cape!las e residu'os d-a Villa
Real da Praia Graneie CI'eOll-se, Alv. 1.° 3
Julho 18tO. (Cóll, Na/h.) Indefe!'io-se re
presenlação do sul'licilador dos resíduos ca·
pellas e cllplivos da côrte para' creação de
mais dous offiÓa'es com sufficien-tes ol'de
nados, ou augmenlo de emolumentos, e
porque. Res. 3. & 2!) Janeiro 1"825. rCoil.
Nab.) Sobre pretenção ào 'c'scrivão' dos de
fUBlos e ausentes 'de Sabará, que 'U sua
mercê não era S'u'l:lje'Íla U' d'ünativos o terças
par~es. e que Ihe·fo'Ssem entregues'o'S ren
dialentos entr'ad'Os el'n cofre p-e'rten'eentes
aos di'l'os offi'CÍos. -Vid: B.~s. 2." 3' Março

PROVEDOR

1827. (CaU. Nab.) Res. 5.& 22 Setembro
1830. (CoU. Nab.) Dispensa de hauilitações
para a~raciado poder-se encarlal' no officiO!
de escl'Ívão ela provedoria 4e au-entes da.
comarca de Goynz, negou-se. Res. 1.' 9
Julho 1827. (CaU. Nab.) Das capellas da
'côrte admihÍstra o hospital dos Lasaros.
Lei 15 Setemhro '1827, art. .&. Na côrte se
lílandou fussem entregues como bens do
evento á provedoria dos residuos os esel'avos
recolhidos ás pl'isõe.s, e cujos donos sendo
requer'idos pelo solicitador, não appare
cessem. Av. 2'3 .Janeiro 1828. (Gall. Nab.)
Vid. Juiz de captivas. Av. 3.° 5 Maio 1831.
(CoU. Nab.) Sob a inspecção do provedor
das capellas da côrte se mandou ficar :t

capella do Senl:rol' cios Passos, e porque.
-Vid. Capellas, Áv. 28 Janeiro 1830. (CoU.
Nab.) Dos defuntos e ausentes foi extincla.
revogado o Sf'll regimento. O. Ii... 1, til. 88.
tit. 90, tit. 62, S 38, ficando pertencendo
a sua jurisclicção aos juizes de orphãos, e
como; nas prol'edorias de defuntos e allsen
tesa nneXaS aos jllizes de fóra de um só termo
de cidade ou villa, os escrivães continuttrão a
conserl'al' seus cadorios e a escrever perante
os juizes de orphãos; passando o cartorio
log," que findar esse di!'eito ao escl'Ívão de
orphãos, que nos inventarios de ol'phãos des
assisados ou prodigos pl'eferir:i ao da prove
daria; dando-se dcslino aos livros e aulos
'das provedo!'ias annexas tis ouvidorias ou
juizes de fóra de mais de uma cirlade ou
villa; e aos escl'ivães d-a provedorla que fi..
cassem sem eXf'r'cicio. - Vid. Juizes de 01'

plzãos. Lei 3 Novembro 1830, 'brl. 1 etc.
para cnja execução soltilrão-se duvidas. AV'.
1:° 26 Janeiro 18:)1, '€Coll. Nafj.) D-el'em os
provedores de rflsiduos. e quando euviar as
certí-dões de que trata o Dee. 27 Novemuro
181'2, para melhor arrecadação da taxa de
'heranças e lpgados. Rct>;. U Jaoei'l'o 1832,
art. 27. Provedor de residuos e capellas que
novos e vclho'S direitos pa~ava. Dec. 25 Ja
neil'o 1832 'Tá'b. Como pr(\\,edor de residuos
e capp.Uas passáriib a servir os juizes de di
reito clV'el e em falta os ju'izes lUuflicipaes.
...:- Vi'd. CapCltris. ln trc. 13 Dezem'bro 1832,
al'L it3, lilt.'(-Vid. Av. 1lJ. Dezembm'185h.}
(Di.L?·; 3lt6.' N'a pro vinci' do Rio de JllOeiro
ot-den'oU·se que os taUe1~iães de cerbas, üllas
servissem por dislribuição de eserivães de
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1'esiduos e capellas. - Vid. Escrú,ães. Dec.
i M'arço 1.83&; ampliado ás villas nova-
mente creadas no imperio. ibi. Dec. 30
Janeiro 183á. - Vid. Av. 9 Julho 1851,
infra. Seu escrivão escreve privativamente
nos feitos do juizo. não entrando em dis
tribuição com os mais. - Vicio Capellas.
Av. 21 Outubro 1833. § 2.-Vid. Av. 111.
27 A.bl'il 181.9, infra. Provedor de capellas
e residuos nomeará, e como, e quando
solicitador e promotor, e para que fim, e
com que altribuições e salarios.-Vid. Juiz
mtmicipal. Dec. 19 Outubro 1833. Negou-se,
e porql1e confirmação de escrivão de prove
doria de capellas.-Vid. Capellas. Av. 16
Abril 1834. Os juizes de orpbãos como ar
recadaráõ pelas provedorias de residuos e
capellas Oli bens a que se não descobrirem
donos. - Vid. Juiz de orphãos. Av. 28 Maio
1834, § 3. Provedor de capellas e residuos
com escrivão que deverá ser provido con
forme Lei 11 Outubro 1827 e Res. 1 Julho
1830 declarou-se qne existe ainda depois
da Lei 3 Novembl'o 1830. Av. 28 Novembro
1834. § 3. Por occasião de mandar-se abo
nar a um solicitador de residuos gratifi
cação de herança arrecadada para a fazenda
nacional, declarou-se que em regra geral
não se p6de estabelecer gratificação por pro
mover arrecadação de heranças e bens de
defuntos e [lnsentes, inventarios e cobranca
de taxa. - Víd. Copellas. Opd. 17 Junho
1835 etc. Aos juizes encarregados das pro
vedorias incumbe, e quando a arrecadação
dos bens achados no Olar, cujo dono se
ignore. conforme aO. Liv. 2, tit. 26, § 17.
Ord. á Julho 1836, § 4. Na côrte decidio-se
qoe apeza.r do Dec. 23 Abl'i11835 o juiz do
ci \'el qne estives 'e em exercicio devia, e
como expedir e julgar os processos da pro
'fedoria. Av. 20 Dezembno 1836. Ordenou
se ás Luesoura-rias que houvessem dos prove
dores de capellas a recopilação de todas e
dos vinculos, conforme o § 6. Alv. 14 J a
neiro 18017.-Y-i~. Capellus. Circo 25 Abril
1837. Declarou-se que o solicitador dos re
siduos de um le1'mo, é, e:mprego de officio de
justiça previncial e per isso .não c@mpre-

. dido na Tab. 20 Outuhro 1838, § 10. Av.
151. 26 Ju,nh.o, 1839. Onde não houver pro- \
vedores com pete aos paror,hQs abDir testa
menLo. A,v. 172,4 Outpbro, 1839. Dosresi-

IV

PROVEDOR

duas e capellas na côrte determinou·se Con
Linuasse annexa á 1.. vara de juiz do civel.
-Vid. Dec. 128, 12 Feve1'eil'o 1842, Q1't. 2.
Cartorios dos escrivães da provedoria na côrte
póde o prúcurador da fazenda examinar, a
bem da arrecadação da Laxa de legados e
heranças. Dec. Reg. 1.56, 28 Abril 1842.
arl. 10. Provedores de capellas e residuos
ordenou-se que enviassem ao thesouro c
tiJesourarias e em que prazo relações cir
cumstaociadas, e como, das heranças ja
centes e bens de ausentes arrecadados e
administrados. Dec. Reg. 160, 9 Maio 1842,
art. 37. Escri,'ão de provedoria de capellas
declarou-se porque nãa tinha direito a gra
lificação por al'l'ecadação de bens perivei
pertencentes a encapellado incorporados nos
pl'oprios nac1onaes. Ord. 100, 6 Dezembro
1843. Os dous ta'belliães da villa de S. João
da Barra, do Rio de Janeiro, servem por
distribuição de capeHas e resíduos. - Vid.
Escrivães. Dec. 434. 30 Setembro 1845. Ás
provedorias dos resi-duos pela legislação em
vigor c"ompête jolgar devolutos e applicados a
destino Jej!;al os legados pios não cumpridos,
devendo elIas proceder, e como.-Vid. Juiz
pt'ovedor. Av. 95, 1.9 Setembro 1846. Pro
vedor dos residoos é competente para re
ducção de testa.mento nuncupativo quando
a herança se acha a-rrecadada pelo juiz dos
ansentes.-Vid. Juiz dos ausentes. Ord. 30. o

2ft Fevereiro 1848, § 3. Os escrivães do
juiz municipal são os que escrevem na
provedoria de capellas e resíduos. - Vid.
Escl'ivãos. Av. 69, 8 Junho 1848 etc. (Av. 8
Fevereiro 1851.) Duvida solveu-se relativa
mente á [õrma de averbação e pagamenlo
do sello e 2 por cento dos autos da prove
doria na côrte.-Vid~ Aulas. Av. 12 Feve
reiro 1849. CompeLencia do provedor dos
residuos para fazer inventarios.-Vid. 111
ventarias. Av. 111, 27 Abril 1'8li9 e Dec.
annexo.-Vid. Âv. 10 Fevereiro 1851, infra.
Na proveàoria dos resíduos e testamentos
declarou-se de er' dar contas' o procorador
<dos feibos que aceitára teslamentaria de in
dividuo, que deixá-ra todos os seus bens á
nação brasileira.-Vid. llerdeiros. Av. 10
Junho 1850 etc. Av. 14 Agosto 1.t>5·0. Pro
ved:oPes de capellas, e qoaes l'or~o :lUtori..
sados a marcar pra20 em qne cerlas casas
de <:aridade e irmandadeS' convertessem em

42
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apoliees os bens que adquirissem em vir
tude de concessão. Res. 597, 14 Setembro
1850, art. 3. Approvou-se decisão que os
escrivães da provedoria (J os residuos por se
rem privativos não entra.ão em distribuição
para os inventarias e parlilhas que se bou
vessem de processar em juizo diverso, sem
prejuizo do Dee. 13 Março 18lt4 e Av. 21
Outubro 1833.-Vid. Pal,tilhas. Av. 10 Fe
vereiro 1851.-Vid. Av. 5 Novembro 1853,
infm. Dos residuos e eapelIas da côrte, ru
brica os livros dos cemiLerios ,publicas.
Dec. Reg. 796, 1ft Junho 1851, art. 24.
Declarou-se inLelligencia do Dec. 30 Janeiro
1834, a respeito da distribuição. Av. 9 Julho
1851. Impedimentos temporarios dos escri
vães, promotores e solicitadores de prove
doria de capellas e residuos corno serão
suppridos. - Vid. Oflicios. Dec. 817, 30
Agosto 1851, art. 6, § 1; 7. Empregados
de provedorias subjeitos, e como ás eor
reições dos juizes de direito. - Vid. Juiz de
di7'eilo. Dee. 834, 2 Oulubro 1851, art. 6,
25, 30, Sá a lt3 (e Av. 1"2 Janeiro 1854).
(Dim·. 16.) Para a Babia declarou-se que
na f6rma do Dec. 13 Março 18li4, devia ser
mantida a posse em que estava II provedoria
de proceder a inventarias e parLilhas quando
as parles requeressem, ate resol ução da'
assembléa geral.-Vid. Partilhas. Av. 5 No
vembro 1853. Mnndou-se que na prove
doria de eapellas do municipio da côrte
houvesse o livro do registro de capellas e
competentes tombos conforme O. Liv. 1,
til. 50, § 2, 3. .Reg. 83li, art. 44, § 7. Av.
16 Março 1~54. (Diar. 108.) Av. 20 dilo.
(Diar. 86.) Provedores de capellas e resi
duo&, e quaes, farão autorisados para fixar
prazos .dentro do qual certas corpornções
de mão-morla, e quaes eonverLes~embens
que adquirissem, em apolices da divida
publica.- Vid. Res. 732 a 736, 17 Junho
185li. Sobre inlelligencia do art. 58 Reg.
834, supra, em tomada de contas pelos
Juizes de direi Lo em correição, quando os
livros de irmàos sc demorarem na conclusào
dos juizes de capellas. solveu-se duvida.
-Vid. Av. 30 Dezembl'o 18M. (Jorn. 19de
1855.) Aos provedores de capelJas e não aos
juizes dos feitos da fazenda co pele, con
forme o Alv. U Janeiro 1807 e Provo 28
Agoslo 1813, conhecer das questões rela-

tivas á vacaneia dos vinculas I'! eapellas.
Res. em Av. 12 Janeiro 1855. (Jm'n. 27.)
Declarou-se o art. 4 Reg. 834 supra, sobre
pagamento do sello dos autos da prove
doria, de cl)nformidade com o Av. 12 Fe
"ereiro 1849. Lei 21. Outubro 1.8113, art.
15, § 12: Reg.10Junho1850, art. 52. § 1,
e Av. 8 Agbsto 1853. Av. 1.6 Janeiro 1855.
(Jom. 37.) Salarios dos provedores. Dec.
1569,3 Março 1855, al't. 311, 35,36,38;
dos promotores de resíduos e capellas, art.82;
dos solliciladores, Q1't. 83; dos seus eseri
vães, al't. 128 a 130. (Jorn. 64.) Sollicitador
não pôde requerer e promover Em seu nome
sem dependencia do pomolor. Av. 20 Maio
1855. (Jorn. 145.)-Vid.JLtiz deausentes.
Juiz de defimtos.-Juiz provedor.

PROVEDOR das lisir'ls de Ribatejo: seu ordenado.
elevou-se. Dee. 7 Dezembro 1815. (Colt.
Delg.)

PROVEDOR mór dos orphãos foi ereado, no
meando-se para este lagar um desemb&r
gador do paço, o qual propunha em mesa
tudo que julgasse a elles conveniente,
dando insinuações e determinações aos mi
nistros respectivos; e recebendo dos juizes
de orpnãos annualmen te relações indivi
duaes do estado da pessoa e bens e de tudo
que pertencesse aos orphãos, com as obser
vações que parecessem necessarias. Alv. 2b.
Outubro 1814, § 3, li.

PROVEDOR mór da saude da côrte e estado da
Brasil creou-se, e com que jurisdicção e
aUribuiç(.ies, desannexadas das camaras.
Dee. 28 Julho 1809. Providencias sobre
todos os objectos tocantes a seu offieio no
Rio de Janeiro, tanLo na entrada dos na
vios como na economia e policia interior
da cidade, sendo sua jurisdicção exercida
nas terras do Brasil pejo ouvidor, ~uiz de
fóra ou ordinario do lagar. Ah. 2. o 22 Ja
neiro 1810 e § 26. - Vid. Alv. 2ft Julho
1815, infra. Fixou·se-lhe ordenado. Dec.
26 Janeiro 1810. (Colt. Nab.) Estabelecê
rão-se os emolumentos pelo exame e visita
do provedor ás embarcações e generoso Alv.
28 Julho 1810. Ordenou-se que as embarca
ções tivessem guardas, apenns as deixassem
os soldados das fortalezas e os officiaes da
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saude. Res. 28 Setembro 1811. (CoU. Nab.)
Declarou-se o § 26 Alv. cito supra 22 Ja
neiro 1810 Alv. 211 Julho 1815. Elevou-se
ordenado de seu thesoureiro. Dec. 6 Maio
1817. (Coll. Nab.) Deu-se nova fórma ás
cartas de saude das embarcações e passa
geiros. Res. 16 Dezembro 1819. (Ind. Alb.
Cartas.) Sobre competencia do juiz da chan-,
cellaria para o caso de denuncia dada por
malversações conlra provedor e guarda mór
da saude na Bahia. - Vid. Provo 1.' 2. a 1.5
Junho 1825. Aos guardas do numero da da
Bahia elevou-se salaria. Provo 2,' 13 ,Tulho
1825. (CoU. Nab.) Provedor mór da côrte
teve augmento de ordenado. Dec. 7 Novem
bro 182ô. (CoU. Nab.) Recommendou-se á
junta da fazenda da Bahia toda a vigilancia
sobre navios vindos de Gibraltar a respeilo
da carla de saude que devião trazer do can-

o sul. Provo 2 Junho 1828. (CoU. Nab.) Taes
carlas devião ser entregues na provedoria
mór onde se passava o documenlo da en
trega. Porlo 17 Junho 1828. (CoU. Nab.)
Foi abolido o logar de provedor mór da
saude, e pertencendo ás camaras respec
tivas a inspecção sobre a saude publica
como antes da creação do dilo logar.
Vid. Camaras. Inspecção. Lei 30 Agosto
1828, art. 1., 5,6. Applic:lrão-se ii caixa de
amorlisação os imposlos estabelecidos pelo
Alv. 22 Janeiro a favor do cofre da dita pro
vedoria. - Vid. Caixa dita. Res. 2(j Setem
bro 1828. Sobre pagamento de novos di
reitos para pagarem-se ao provedor mór
ordenado atrasados. Res. 9 Dezembro
1829. (CoU. Nab,) Declarou-se deverem-se
conlinuar a cobrar os impostos e emolu
mentos da exlincla provedoria, attento art.
51 Lei 15 Novembro 1831, e art. 30, ~ 6,
Lei 15 Dezembro 1830. Off. 28 Agoslo
1835.

PROVEDOR, provedoria, de saude: nomeado pela
camara é membro da inspecção de sande.
-Vid. Ca.maras. Dec. Reg. 17 Janeiro 1829,
3rt. 1,2,7,27,28. Dec. 9 Julho 1.833, e
art. 1. 2, 11,13, 16.29,39,42. Inspecção.
Dec. 23 Abril 1836 elc.-Vid. Dec. 293, 29
J anei,'o 18!J 3, infi·a. Sobr'e cbolera morüus.
Verbo cito Av. 1.°2.• 9 Setembrp 1831 etc.;
explicação ao art. 1.3 Reg. 17 Janeiro supra
cil. Av. 28 Outubro 1831. Vereadores na
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côrle que servirão de provedor de sande
ordenou-se pre3tas em coutas na lbesouraria
conforme o art. 36. Lei 15 ovembro 1831,
PO,rt.,15 Novembro 1831. (CoU. Nab.) Sup
prlUJlu-se despeza com o guarda bandeira
e dous guardas ua provedoria de saude de
Panambuco. Lei 15 Novembro 1831, art.
32. Supprilllio -se o ordenado do logar de
~ul1rda bandeira da do Rio de Janeiro. Lei
2& Outubro 1832, art. 38 , S6, restituido
pela Lei 58, 8 Outubro 1833, art ii, S6.
Appruvou-se na côrle nomeação interina de
director das vi ilas da iu pecção de saude
duranle impedimeoto por molestia. Âv. 26
J aoeiro 1835. Elevárão·se ordenados do pro·
Le.sor de saude e interprele secrelario de
Pernambuco. Lei 70, 22 Outubro 1835,
art. 2, S 16. O ordenado do professor e
diaria dos guardas de aude de Pernambuco
farão elevfldo . Lei 164, 26 Setembro 18.&0,
arL. 2, § 15. Cessou a ingerencia que nellas
tinbão as camaras, e que pas ou para 00'0-

verno.- ido Inspecção. Dec. 293, 29 Ja
neiro 1843 e art. 2 a 5, 8, 10, 32, 36. Ao
provedor da de Pernambuco mandou- e
repôr gralificação recebida, porq ue o Dec.
293 cil. neuhum vencimento lhe concedia
pela fazenda nélcional. Av. 27 Setembro
18l!4. (Jom. 267.) Sobre não execução de
seu reg. art. 1.4, 15, na côrte com o navios
deguerra.- id.Inspecção.Av.20 ovembro
1844. Nos porlos em qoe não houver
agentes de mar, do correio, os empregados
da saude etc. requi itaráõ aos comman
?~ntes de navios as carlas e mais papeis sub
Jeitos aporte.-Vid. Correio. Dec. Reg. 398,
21 Dezembro 1844, art. 212. A' da côrte a
f~r.taleza de 'ViUegaignon prestará o au
xilIO que seus officiaes reqoererem para de
sempeuho de suas funccões. - Vid. lafi
nhei,'os. Dec. Reg. .&11 Á. 5 Junbo i8!1õ,
art. 38. Na côrte como levará o seu aO'ente
refrescos ás embarcações.-Vid. Inspecção.
Av. 10 Janeiro 18M. Seu secrelario decla
rou-se á da côrte não poder levar interprete
a bordo dos navios em quarentena.- ido
Inspecção. A~. 20 Outubro 1 .&8. A' da côrte
permiltio.se que o alviçareiro falie aos navios
não visitados, e como, não atracando.
Vid. Pmça. Av. 11 Dezembro 1848. Duvida
solveu-se á do Ceará, sobre emolumento
compele"ntes das cartas de saude. Av. 17
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Agosto 18M). (Dim·. 8183.) Av. 20 dito.
(Dim'. 8480.) Provedor e secretario da da
côrtefazem, e como parle da junta central de
hygiene publica, a quem passarão atlribui
ções, e quaes até agora pertencentes á dila
inspecção.-Vid. Inspecção. Res. 598, 14
Setembro 1850, art. 3, á, § 3, 8. Junta
dita. Dec. Reg. 828, 29 Setembro 1851.,
art. 2, 3, 5, 6', 10, 11 a 18, 28, 31,
32,36, !J7, 58 ã 66, 69, 79, 80, 82. A' da
côrte declarou-se não poder um seu guarda
continuar a ser dispensado da guarda na
cional. Av. 17 Outubro 1853. (Dia,'. 88M.)

PROVEDORIAS da fazenda mandou-se dessem
conLa ao conselho da fazenda dos officios
vagos e dos offictaes que recebessem orde
nados sem servir. - Vid. OfTicios. Provo 18
Fevereiro 1809. Providenr.ias ordenárão-se
para regularisar a do Espirita Santo annexa
fi junta da fazenda da Bahia.-Vid. Junta
dita. Cart. Reg. 29 Maio 1809 etc. De
Malto Grosso mandou-se extinguir com a
creação da junta. Verbo cil. Cart. Reg.
20 Novembro 1809. A' de Santa Catha
rina se commetteu cobrança de impostos,
e quaes da villa de S. Francisco Xavier
do Sul. Verbo cit. Provo 2 Julho 1810.
Provedor interino declarou-se não poder o
governador e capilão general do Maranhão
nomear por falta de autoridade. Carl. Reg.
8 Março 1811. (CoU. Nab.) Cart. Reg. 9 diLo.
(CoU. cit.) A' de Santa Catharina mandou-se
supprisse generos precisos para prepara
tivo dos animaes e insectos que se devessem
remetter ao museo. Prov. 2 Dezembro 1811.
(CoU. Nab.) E applicar na pagamento da
tropa os impostos que arrecadava. Provo 14
Dezembro 1811. (CoU. cit.) Pela remoção
da junta de fazenda de Matto Grosso para
Cuyaha mandou-se que ali ficasse uma
provedoria, e com que attribuições. Dec. !J
Novembro 1819. (Coil. Nab.) Provo 20 No
vembro 1819, e annex. á Res. 20 Dezembro
1825. (CoU. cit.) O do Maranhão como se
mandou proceder, por Cl:\usa de letra não
paga, para com o sacador. Provo 12 Setem
bro 1821. (Coil. Nab.)

PROVEDORIAS de seguro: forão extinctas as das
provincias do imperio. Res. 26 Julho :1831,
art. i.

PROVLD'ENCIAS que satisfizessem as exígencia's'
da crise em que se achava a capital do mi
perio promoveu o senado, e como. OIr. 2m
8 Outubro 1831. (Coil. Nab.) Sobre acon
tecimenlos que tiverão logar na provincia
do Pará. Circo 26 Novembro 1631. (Coil.
Nab.)

PROVIMENTOS de escrivães, posLos, empregos,
parochos. Offieios de iusliça e fazenda.
Vid. as 1'espcclivas denominações e emp"egados
(eibi. Cad. Crim. arl. 129, S7; 133.) Ofli
cios. - OfTiciaes milila1·es. - Postos.-Pm
moções.-P1'oposlas. De empregos por pre
sidenles de provincia intrusos declarárão-se
Dullos. Ord. 3 Julho ampliado por Ofi'. 1
Ap:osto 1835. Dos juizes de direito em cor
reição. - Vid. Juiz de di,·eifo. Der.. Reg.
834, 2 OuLubro 1851, art. 16 a 21.

PROVINCIA de Goyaz: sobre sua communicação
com a de Maranhão e Pará. - Vid. CO?n11lU

nicação. Av. 1á Abril 1810. A.uxilio a des
cobertas de matas e lerrenos na de Minas
Geraes e Goyaz.-Vid. Descobertas. Av. 26
Abri118J O ele. Port. 21 Agosto 1823. Limi
tes das de S. Paulo e Minas.-Vid. Limites.
Av. 25 Agosto 181ú. Precauções se toma
rão para evitar relações entre a de Mínas
e Pernamhuco que se achava revoltada. Av.
26 Março 1817; cessou por Av. 22 Julho
1817. Das Alagêas foi desmembrada da de
Pernambuco e erigida em capiLania com
governo independen te. Dec. 1.o 1.6 Setem
bro 1817. (Coll. Nab.) Dec. 12 Janeiro 1818.
(CoU. cit.) União enLre as províncias do
Brasil mandou-se promover. Porto 30 Ja
neiro 1822. Soccorros á da BalJia mandou
se que a de Minas enviasse, e cQmo. Porto 2
Setembro 1822. Primeira autoridade da
provincia é o presidente della.- Vid. P"csi
dente; e Lei 20 Outubro 1823, art. 3. Consto
art. 165. Lei 16. 0 12 Agosto 1834, art. 1.
Av. 31 Janeiro 1854. Providenciou-se para
que, depois de satisfeitas as despezas Dcc.es
sarias nas provincias, remetlessem a maIOr
porção passiveI de sua renda para susten
tação das necessarias forças navaes e' ter
restres e restabelecimenLo do credito pu
blico. Porto 1."12 Janeiro 1824. (CoU. Nab.)
Em MaUo Grosso removeu-se, e porque in
terinamente a capital da provincia para
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Cuyabá. Porto 9 Fevereiro 1.82.&. (CDU.
Nab.) Respondeu-se ao desejo que manifes
tára o syndico geral do E tado Cisf>lalino
de que os povos que representava, querião
fazer parte do imperio. P ort. 2.' 8 Março
1.824. (CDU. Nab.) - Vid. COI1V. 30 Agosto
1828, O1't. 1 etc. infra. Em provincias é sub
dividido o terrilorio do imperio, as quaes
poderáõ ser subdivididas se~undo pedir o
bem do Estado. ConsL ado 2. Por eleicão
provincial é organisado o senado. Co~st.
art. 40, !d. Cada orna quantos senadores
dará. Consto art. 41, á2. Nos negocios da sua
provincia immediatamenle relalivos a seus
interesses peculiares todo o cidadão lem o
direito de inlervir. Consto arl. 71. Lei 16. o

12 Agosto 1834, art. 1. Sobre bjl1sles quaes
quer de umas com oulras provincias não
podião os conselhos geraes propô r nem deli·
berar projectos. Consto art. 83, § 2.-Vid.
Lei 16. 0 cito a1't. 10 a 12. Sua adminis
tração e economia. Consto art. 165 a j 72.
Comarca do Rio de S. Francisco foi desli
gada da provincia de Pernambuco, anne
xando- e a de Minas. Dec. 7 Julho 182á.
Passou a incorporar-se provisoriamente a
da Bahia.-Vid. Limites. Res. 15 Outubro
1827. Declarou-se não ler por ora logar a
annexação da barra da Tuloia á provincia
de Piauby, ficando para quando se tratasse
do regulamento geral dos limiles de todas
as provincias. Port. 3.' 15 Julho 1825.
(CoU. Nab.) Desapprovou-se e mandou-se
considerar sem etreito o aclo solemnB da
reunião da provincia de Cbiquilos ao im
perio deliber2do pela camara de Malto
Grosso. Port. 13 AgosLo 1825. (CDU. 1\'ab.)
Do Ceará e Rio Grande do Norte viclimas
da fome como serião soccorridas. - Vid.
Fome. Lei 25 Selembro 1827. Res. 359, 16
Agosto 18115; mandada vigorar a 1. a, em
quanlo durasse a secca, nas ditas provincias
e Parabyba do Norte. Res. 391, 19 Agosto
18h6. Do Ceará vicLima da fome foi, e como
soccorrida. Verbo ciL Av. 10 Outubro 1827.
Provincia de Monlevidéo foi declarada se
parada do territorio do imperio, e CDmo.
Conv. 30 Agosto 1.828, art. 1, 2, 3, 4.
Sobre os acontecimentos que tiverão logar
na do Pará providenciou-se. Circo 26 No
vembro 1831. (CoU. Nab.) Provincias con
tinuão a dividir-se para a administração cri-
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minaI em districlos de paz, termos e comar
cas.- Vid. Divisão. Cod. Proc. art. 1. 3.
Sobre a divis50 civil, judiciaria e ecclesias
tica das respeclivas provincias, e mudança
da capilal podem as assembléas provin
ciaes legislar. - Vid. Dú,Lsão. Lei 16. 0 cil.
art. 10, § 1 elc. Em cada provincia ba um
chefe de policia. Lei 261,3 Dezembro 1841.
art. 1. Reg. 1.20, 31 Janeiro 18&2, art. h.
Creação de novas comarcas mandelJ-se
obstar. - Vid. Divisão. Circo 29 Marco 18~2.

Ordenou-se que os municipios de' Cunha,
Bananal, Arêas, Queluz, Silveiras, Lorena e
GuaralÍnguela ficassem desannexados da
provincia de S. Paulo e incorporados á de
Rio de Janeiro, emquanlo durassem as cir
cumstancias extraordinarias. Dec. 180, 18
Junbo 1.8h2, revogo pelo Dec. 216, 29
Agoslo 18lt2. Derogou-se lei provincial de
Sanla Catbarina dispondo que a jurisdicção
ecclesias lica do termo de Lages fIcasse per
tencendo ao arcipreslado da mesma pro
"incia. Verh. cito 1\es. 280, 1 Maio 18.&3.
Fixárão-se provisoriamente os limites da
do Rio de Janeiro com a de Minas Geraes.
-Vid. Limites. Dec.297, 19 Maio 1843. De
signárão-se provisoriameDte os limites entre
Sergipe e Babia. Verbo cito Dec. 323, 23
Setembro 1843. SupprimenLos ás provincias
mandou-se reduzir a metade no exercicio
de 11.&-115, e cessar totalmente nos subse
quentes. Lei 317, 21 Oulubro 1843, art. 7,
§ 3i ; 119. Autorisoo-se o governo a supprir
os cofres provinciaes do Ceará, Parahyba
e Rio Grande do Norte por Lres annos, e
como. Res. 393, 1 Selembro 1.8á6. Fre
guezia não póde considerar-se pel'lencendo
a duas provincias.. - Vid. Eleições. Av. 31
Dezembro 18116, § 3 etc. A cada uma das
provincia1i farão concedidas no mesmo ou
em diíl'erenle logar de seu territorio seis
leguas em quadra de terras, exclusivamente
para colonisação, e como.-Vid. Colonos.
Lei 5th, 28 Outubro 18.&8, art. 16. Man
dou-se, e como promover navegação entre
Goyaz e Pará pelo Ara~uaya e Tocantins.
Vid. Navegação. Lei 5t4, cito art. 2, S
28 etc. Passadas e aceitas Da mesma pro
vincia devem ser as letras de terras.-Vid.
Letras. Cad. Com. art. .&25. Morada do
devedor de mercadorias fiadas na mesma
ou em diversas provincias do credor coml>
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influe na prescripção. Cod. cito art. âI,6.
Comarca do Alto Amazonas no Pará foi
elevada a provincia do Amazonas, e como.
Lei ~82, 5 Setembro 1850; em cuja exe
cução. Dec. 814, 18 A~oslo 1851. Av. Instr.
29 Setembro 1851. (Diar. 8812.) Nave
~ação por vapor no Amazonas e a~uas do
Pará que sirva pa ra correios e tl'ansporte e
rebocagem até ás pruvincias vizinhas e ter
ritorios estrangeiros cOllunantes, foi o go
verno autorisado a estabelecer e manter.
Res. 586, 6 Setembro 1850, art. 2, § 1; e
abrir estrada entre Caxias e a capital do
Pará, e como. Lei c art. cito § 2; a mandar
proceder nas provincias da Parabyba e Rio
Grande do Norte a eX3we, pa ra providenciar
sobre elfeitos das seccas. Lei e art. cit. § 3.
Forão isentas do imposto· de 8 por cento as
loterias concedidas pelas assembléas pro
vinciaes e extrahidas nas respectivas pro
vincias pal'a edificação e obras de igrejas.
-Vid. Lote7'ias. Lei cit. art. 12. Despeza
com o censu nas provincias autorisou-se.
Lei cit. art. 17, § 3. Commandante su
perior da guarda nacional para capitaes das
provincias como poderá o ~overno nomear.
- Vid. Glta7'da ·nacional. Lei 602, 19 Se
tembro 1850, art. 52. Não se considera uso
commel'cial o costume que houver em al
<>-uma provincia onde não haja praça de
commercio. - Vid. Praças. Dec. 737, 25
Novembro 1850, art. 220. Distribuirão-se
as provinci3s do imper'io em seus districtos
para as inspecções militares. Dec. í85, 6
Maio 1 51. Concedeu-se ás provincias o
imposto sobre seges e vehicplos de COl1
ducção exceptuada a côrte. Lei 628, 17
Selembro 1851, art. 29. As cOOlmissões e
provedores de saude envi~, áõ, e em que
prazo ã junta cenlral de hygielle publica
I eJaturio circumstanci3do du eslado sani
1ttl'io dasrespectiv'ts provincias.-Vid. Junta
dita. Dec. Heg-. 818, 29 Setembro 1851,
3rt. 81. Da pruvincia do Pará dcsannexou
se e incorporou-se na do Maranhão lodo o
territorio entre ds rios Tury-Assu e Guru
pihy. Res. 639, 12 Juoho 1852. Caminho
de lerro do municipio da côrte ás provin
cias de i\linas c S. Paulo.-Vid. Res, 641,
26 JUllho 1852. Bispados Das provincias de
MllIas e Ceará creárãu-se, o primeiro com
fJ dCllominação da Diamantina. Lei 693, 10

Agosto 1853. (Diar. 231,) Foi elevada a
comarca de CoriLiba á cathegoria de pro
vincia com a denominação de provincia do
Paraná, e como. Lei 704, 29 Agosto 1853.
(Diar. 256.) Provincia do Paraná declarou
se de 3." classe do Dec. 1035, 18 Agosto
1852 para fixação de ordenado ao seu
presidente. Dec. 1232, 18 Setembro 1853.
Compras que ellas fizerem de terrenos ou
preclio para abertura etc. de estradas, ruas,
praças e ca naes, e conslrucção de edificios
publicos e outros misleres, e quaes são
isentas de siza e sello. Lei 719, 28 Selem
bro 1853, art. 21. (Dia)'. 279.) Exclusivo
pedido para commercio do guaraná etc.
entre Malto Gl'OSSO e Pará e Amaz'.lD3s, ne
gou-se, e porque. Av. 4á, 14 Fevereiro
185á. Marcárão-se os limites das de Goyaz
e Maranhão. Res. 773, 23 Agosto 1854.
(Dia?'. 243.) Declarou-se vigorar, e como,
a Lei 514, 18 Outuuro 1848, art.16, sllpra.
Av. 27 Dezembro 1854. (Jorn. 29 de 1855.)
Administração da provincia deve ler conhe
cimento das necessidades dE:lIa pal'a provi
denciar com propria autoridade, ou por
meio de requisição. Av. 24 Janeiro 1855.
(Jorll. 31.)

PROVINCIAL de convento.-Vid. Conventos.

PROVISÃO. Sobre de potico e criminoso facto
de se abrirem e examinarem na secrelaria
do governo de Moçam bique pelo secretario
e gOI'ernador provisões regias di,'igidas
ao ouvidor da comarca. Provo 2." 22 No
vemuro 1808. (Cull. Nab.) Provisão de
passaporte, matricula e isenção de direitos
da alfande!!;a. - Vid. Al{undegas. Ass. 18
Agoslo 1810 etc. Da junta do commercio.
-Vid. Junta dila. Provo 28 Maio 1811. De
sl1pprimeoto de consentimenlo paterno
'para casamento. - Vid. Casamento. Provo
12 Novembro 1813 elc. Provi ão do con
sélho ultr3marino 7 Nuvembro 1791 de
clarou-se não poder prevalecer por ser a
sua determinação e providencia dada inte
t:Ínilmente e sem preceder consulta. Provo
17 Julho 181.8. (Colt. Nab.) Deu-seformula
para as provisões. Dec. 13 Outubro 1822.
Provi 'ão de licença para casamento.-Vid.
Casamellto. Av. 25 Junho 1828. Glosas ás
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provisões forão abolidas. - Vid. Glosas.
Lei 22 Setembro 1828. art. 2 etc. Empre
gado nomeado mas não em virtude de al
vará, resolução de consulta ou provisão de
tribunal firmada em lei. declarou-se não SPr.

e porque vitalício. Res. 6.' 1 Março 1630.
(CoU. Nab.) Do rej:!;edor. - Vid. A/LIas.
Provo 1 Marco 1830. Provisões ou mnnicões
ou auxilios ~tc. quem residindo no imp~rio
fornecer a piratas conhecidos, commette
pirataria. e como será punido.-Vid. PiTa
taria. Cod. Crim. art. 84. § 2. Quaes são
subjeitas a novos e velhos cllreitos.-Vid.
Novos etc. Dec. e Tab. 25 Janeiro 1832. Lei
e Tab. 243, 30 Novembro 1841. De pro
ro~ação de prazo para factura de inven
tario.- Vid. Im'entario. Reg. 3 Janeiro
1833, art. 62 etc. Por provisão se mandou
passar os titulos de supplemento de idade e
emancipação. - Vicl. Emancipação. Idade.
Provi ões dos tribuD:les expedidas em vir
tude de resolGção de consulLa são impressas;
e como na lypoOTapbia nacional. - Vid.
Ord. 27.· 12 Ma7'ço 18h6, a7't. 2. Provisões
annuaes dos vigarios encommendaclos tem
seBo. e qual.-Vid. Sello. Ord. 79,22 Março
1849. 127, 8 Maio t 849, 45, 13 Maio 1850
Provisão de fundos para papmento de letras
em poder do sacado. - Vicl. Lell·as. Cod.
Com. art. 366 a 370. (Dec. 737, 25 No
vembro 1850, art. 372, § 2, 4.) Provisão da
embarcação a que facto, e como autorisa o
capitão, em au encia ou presença dos pro
prietarios etc. Cod. cit: art. 515, 516. Pro
visões de embarcações podem ser objecto
de seguro. Cod. cito ad. 690. O credor de
dinheiro para compra de provisões tem
hypolheca lacita especial no navio. - Vid.
Cod. cito m·t. 877, § 6. Provisão de tutella a
que sello é subjeita.-Vid. Sello. Av. 50,5
Fevereiro 1851. Provisão para exhumação
que seBo pai;a. Verbo cito Ord. 111, 20
Março 1851. Advogado provisionado fazendo
uso da provisão é subjeilo ao imposto do
Reg. 361, 15 Junho 18M, art. 2, S10.
Via. Lojas. Av. 204, 22J ulho 1851. Provisões
de, vigarios da vara são, e como subjeítas a
sello.-Vid. Sello. Ord. 102,14 Abril 1852.
Provisão para mediçã'o, demarcação, tom·
bamenlo de terras e outras são subjeitas a
novos direitos.-Vid. Novos etc.Ord. 4.° 5
Janeiro 1853. Cuslas nas provisões de opere

demoliendo e outras qnaesquer. Dec. 1569 ;
3 Mm'ço 1855, a7·t. 20,102 (Jorn. 64.) ; €lo
sello das provi ões onde não houver chan
cellaria, art: 22; das provisões de tutella,
art. 30, 132; de soBicitadores e advogados
art. 62, 155.

PROVISOR e viga rio geral da relação ecclesias
tica da Bahia teve eleva cão de ordenado.
Alv. 13 Oulubro 181á. (CoU. Nab.) Devem
conservar-se sede vacante os ministros exis
lentes; para ser vigario geral, provisor e
oulros ministros ecclesiasticos não se re
querem ordens sacras.-Vid. Ministros. Res.
6 Junho 1815. Approvou-se reducção de
vencimcn los ao provisor vigario geral e
ou tros eccJesiasticos em S. Paulo. Prov. 1. a

12 Dezembro 1822. (CoU. Nab.) Sello das
cartas dos provisores e vigarios geraes.
Vid. Sello. Instr. 14 Novembro 1833, art.
11. Provisor do arcebispado é presidente
da relação metropolitana em ausencia do
presidenle nalo que é o arcebispo, Lei 83,
17 Selembro 1839, art. 3. S6 os vigarios
geraes e provisores das sedes episcopaes
serão pagos pelo thesou 1'0 nacional, ficando
os vencimentos de todos estes igualados aos
que tem os do Pará. Lei 779, 6 Setembro
1854, art. 12.

PROVOCAÇÃO dirigida a excilar rebellião contra
o Imperador e seus direilos ao lbrono como
serão punidas. Lei 20 Setem bro 1830, art.
2, S 2; 4, 5.(-Vid. Cod. C7·im. art. 87 a
89.) Diriaida a se desobedecerás leis e auto·
ridades constituídas. Lei cito art. 2, § 3; 4,
5.(-Vid. Cod. cito art. 119,128.) Deve
qualificar-se na pp.tição de denuncia. Lei
cito art. 52. (-Vid. Cod. Proc. tlrt. 79.)
Ausencia della da parte do offensor para
com o oITendido é requisi lo para justiG 
cacão do crime commeltido em defesa da
fa~jlia. Cod. Crim. art. 1lJ, S 3, D.O 3;
quando é circumslancia atlenuante. Cod.
cito a rt. 18, S 8. Provocar nação eslran
geira a declarar guerra ao imperio, quer se
siga quer não. é delicto, e como punido.
Cod. cito art. 69. Provocação por meio de
imprensa, lilhographia ou gravura ao com
metlimento dos crimes especificados nos
art. 68, 85 a 89 Cod. Crim. como é punida.
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Cod. cil. art. 90. I~ual provocação quanto
aos dos art. 91, 92, 94. a 96. como. Cad.
ciL arl. 99. Provocação igual, quanto aos
crimes dos cap. 3, /'. 5, tit. !l, P.· 2.' Cod.
Crim. como. Cad. êit. 119.

PRUDENCIA: o capilão de navio é obrigado a
tomar os pilotos e praticas necessarios em
todos os logares em que os regulamentos,
o uso e prudencia o exi~irem, e sob que
penas. Cad. Com. art. 507.

PUBLlCACÃO de leis.- Vicio Leis. Provo 11 Se
tembro 1815. Assentos. Provo 2.' 7 Feve
reiro 1817. Leis. Lei 18 Agosto 1821, § !t.
6. Lei 20 Outubro 1823, § !t. Consto art.
68. Dec. 23 Junho 1833 etc. Assembléas
p7·ovinciaes. Lei 16. 0 12 Agosto 1834, art.
18. Av. 28 Março 18Ml. Leis. Reg. 1.0 1 Ja
neiro 1838, art. 1, 16 a 26, 29. Reg. 34.6,
30 Março 1846, art. 1~, § 18. Da data da
publicação na côrte a seis mezes começou a
obrigar o Cod. Com. Cod. Com. aTt. 912.

de sentenças finaes: ordenou-se na côrte que
nas senlenças que passas-em pela chan
cellaria se exigisse o termo de publicação.
e' como concebido. - Vid. Chancellaria.
Port. 5.' 21 Maio 1824. Porl. 31 Março
18!t6. Publicaci;,o não lendo tido a sen
tença cl'ime nã~ haverá infracção por ter-se
sentenciado aulos sem pagamento de seBo.
-Vid. SeUo. Ord. 8 Junho 18á6 (Iorn.
211); ele senlenças commerciaes. Dec. 737,
25 Nove,nlbro 1850; art. 233 a 235, 464,
639, 6/'8, 649, 662, 673, § 6; 731. Dec.
Reg: 1597, 1lJ!1aio 1855, aTt. á6, 48. (.fom.
130.) De senlença de conselho de guerra só

" tem logar depoi.s de decidida pelo tribunal
superior, e porque. Provo 10 Janeiro 1851.
(Dia,., 8626.) Nos processos de imposição
de multa de (IQe trala o Cod. Com. art. 89,
no. -Vid. Dec. 862, 15 NovembTo 1851,
Q)'l. 7, 8. Das sentenças que impozerem
mulla do art. 463. Cod. Com. Dec. 879,
29 l ovembro 1851, art. 4. Das senlencas
que multarem conforme o art. 512 C~d.
Com. Dec. 916, 21/ Fevereiro 1852, art. a.
Papel sellado necessario para publicações e
outros termos no juizo dos feitos da fazenda
da côrte fornece·se, e como ao respectivo

escrivão. - Vi.d. Av. 44, 7 FefJe1'ei1'o 1853.
Publicação de decisã'o dos presidentes em

.questões sobre medições de terras devo-
lutas.-Vid. Dcc. 1318, 30 Janei1'o 1854.
aTt. 5'2. (Dim·. 55.) Publicação da sentença
do jUl'Y deve ser immedialamente seguida da
do juiz de direilo; depois daquella não ha
logar proceder-se a exames por facultativos.
Av. 8 Novembro 185á, S1., 2. (Diar. 313.)

PUBLICACÃO de matricula de commerciantes.
Vid: Negociante. Cod. Com. art. 6; de revo
gação deautoris<lção para commerciar. Verd.
e Cod. cil. art. 28,:29; de sentenca de aber
tura de quebra como se fará. Cod. cil. art.
812, 826. Dec. 738, 25 Novembro 1850,
art. 126.154.157, § 1. Livro de publicação
do expediente dos lribunaes de commercio.
Dec. 738, 25 Novembro 1850, arl. 50, §
1á; 83, § 6; dos editaes e annuncios de
convocaçào de credores, concordala e con
tracto de união. Dec. 738, cil. ad. 127.
Publicações e reuniões que julgnr capazes
de favorecer o inimigo, excitar ou manter a
desordem, foi o governo autorisado a pro
hibir e punir nas provincias dec.laradas em
estado de ~uerra externa.-Vid. Lei 631,
18 Setembl'o 185'1, m·t. 1, § 8, n,O 2. Da
revisão da relação nominal dos magistrados
pelo supremo tribunal de justiça. Oec. 1lt96,
20 Dezembro 18;)/', arl. 3, á. (Diar. 350.)
Dos actos officiaes deixou de ser feita pelo
Diario do Rio de JaneÍ1·o. Av. 29 Dezembro
1854. (Dia1". 1.19 de 1855.) Av. 8 Janeiro
18Õõ. (JOl'lt. 21.) Av. 10 dito. (Jom. 62.)
Av. 31. dilo. (JO.n!. 68.) Cus las judiciaes
das publicações de despachos e sentenças.
Dec. 1569, 3 Ma,'ço 1855, art. 99. (Jorn.
64.) Mndelo de lermos de publicação em
autos crimes. Av. formul. 23 Março 1855,
n. 024, SI,: n. o 52. (Jom. 85.)

PUBLICA (órma de um escripto parLicular de
doação de serviços lançado em notas de ta
Lellião foi attendido para remuneração, dis·
pensando apresentação de titulo original
da doacão.-Vid. Res .. !t Feverei,'o 1820,
(CaU. Nab.) Poblic'a [órma que seBo paga.
- Vid. SeUo. lnstr. 14 Novemb,r,o 183;3,
,art. 5: -e~c. De ~nnu QCLO, para citação edi t<ll
commerciaL.-Vid. Dcc. 737, 25 Novembro
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1.850, al't. .&5, :S 2. Para extracção e con
ferencia dos traslados e publicas fórmas
commerciaes são, e como citadas as partes.
Dec. 737, cito art.1.37, 153. Junta-se com
a petição da acção commercial que nella se
fund~ excepto quando. Dec. 737, cito art.
720 e § 2. Na secretaria dos negocias da
fazenda não se aceitaráõ documentos redu
zidos a publicas fórmas, quando tiverem por
objecto remuneração de serviços. - Vid. Se
cretarias. Av. nE'g. 254,21 Dezembro 1850,
art. 35. (N. B. Idem na da jusliça. Dec. 3lt7,
19 Abril 184lt, art. 17; e na da guerra.
Dec. PI. 350, 20 Abril 184.&, art. 22; e na
da .marinha. Dec. PI. 351, :!O Abril 18Aft,
arto 23.) Procurações em pu bl ica fórma pas
sadas no estrangeiro lem, e como validade
apezar do art. 1, § 1. Ord. 30 Março 1849,
para arrecadar e apurar herança no im
perio. Ord. 136, 28 Maio 1852. Custas de
publicas fórmas.- Vid. Vec. 1569,3 Março
1855, art. 90. (lor/1. 54.)

PUBLICIDADE das provas das causas crimes de
terminou-se. Dec. 23 Maio 1821. Nas ses
sões das camaras legislativas. Consto art.
2~. Das inquirições e mais actos do pro
cesso nas causas crimes, depois da pronun
cia. Consto art. 159; para cuja execução.
Dec. 17 Abril 1824 j mandado pôr em ob
servancia na côrle. Porto 30 Agosto 1824.
(CoU. Nab.) Do julgamento civel no su
premo tribunal de justiça. Lei 18 Setembro
1828, art. 12; e das inquirições crimes e
julgamentos, art. 27, 29, 31. Cod. Proc.
art. 158. Se mandou dar pelo Diario Flu
,ninense aos accordãos que julgassem ma
F;istrndos. Porto 18 Setembro 1828. (CoU.
Nab.) Na.'; inquirições dos termos de bem
viver e segtlra.nça. Cad. Proc. art. 121.
Reg. 120, 31 JanejrD 18~2, arL. 111. Na
formacão da culpa. Co.d. Clt. art. 1lt2, 143,
147. Reg. 120, cito art. 26.9. Nos ju~game~
tos criII;les perante as relaçõ.es. <';od. Clt.

art. 1.62. Reg. 3 Janeiro 18;;3. a.~t. 1~, 19.
21,33. Nos crimes daalçada das autondades
policiaes. Cad. ci~. art: ~6, 209. Reg. 120,
cito arl. 128. De mqulflções etc. perante o

jury. Cod. cito art. 262,253, 25/,. Reg. 120.
cito art. 358. Publicidade das inquiriçóes
c1veis. Disp. Provo art. 11. Das inquirições
commerciaes. Dec. 737. 25 Novembro
1850, art. 129, ,181. Das sessões dos tri
bunaes de commercio. Dec. 738, 25 No
vembro 18~0. art. 3. Nos pagamentos de
vencimentos ás praças dos presidias Leo
poldina e Santa Isabel f' á maq~em do Ara·
~naya em Goyaz. Deg. Reg. 750, 2 Janeiro
1851, art. 6.

PUNfIAES quem usar sem licença como será pu
nido.-Vid. Ármas. I:.ei 26 Outubro 1831,
art. 3. Punhaes, canivetes-punhaes, ou
bengalas, guarda-chuva ou qualquer objecto
que os contenha não serào admittidos a
despacho nas alfandegas. e serão remeltido.s
para os arsenaes de guerra. Dec. Reg. 633,
28 Agosto 18ú9, art. 7, § 1, art. 8.

PUPILLOS: quem se a propriar etc. ele seus bens
como será punido.- Vid. Bens de defantos
etc. Cad. Crim. art. 145. 147. Pertencem
á ordem dos credores de domi,nio com·
merciaes pelos bens da tutoria e curadoria.
e como laes tem preferencia graduada na
1." classe.-Vid. Pl'e{erencia. Dec. 737,25
Novembro 1850. art. 618, 619, § 1 ; 620,
§ 5; 625. Tulores e curadores respondem
pelas infracções praticadas por beus pupillos
contra as disposições do regulamento dos
cemiterios na côrte. Dec. Reg. 1557. 17 Fe·
vereiro 1855. art. 66. (Jom. 62.)

PUTREFACCÃO: concedeu-se privilegio exclu
sivo p'ara preparar. vender e appli~ar li·
quido que preserv~ os couros ~a pO~llha e
as madeiras do cupIm, putrefacçao e lOcen
dia. Res. 6.4:). 31 Julho 1852.

PYRAMIDE na praça do pelourinho do Rio de Ja
neiro permittio-se á camara erigir, como
monumento em memoria da chegada de S.
M. el-rei D. João VI á dita cidade. Av. 15
Fevereiro 1817. (D. Carn. Add. 1.°)

IV
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QUADRO dos officiaes do exercito. - Vid. Ea;ercilo~
Lei .41. 20 Selembro 1838 etc. Corpo.J. Dec.
30.° 22 Fevereiro 183~). Officiaes militares.
Dec. Instr. 72, 3 Abril 18ú1. elc. Res. 3liO,
26 Fevereiro 1845 elc. Lei 6liS., 18 Agoslo
1852, art. 9 e S1 a 3. De olliciaes da ar
mada.- Vid. A,.,nada. Lei :160,1 Dezembro
18.411 art. 1, 2 etc. Av. 1ú Agosto 18.46 e
mais Av. 14 Março 1855. (Jo7'n. 102.)

QUALIFICAÇÃO de réos no fôro crime com·
mum.-Vid. Reg. 120, 31 Janei7'o 18ú2,
art. 171. De volantes.-Vid. ELeicões e ibi
mais A\'. 46, 20 Março 18liS. De fallencia.
- Vid. Q!lebra. Cod. Com. art. 800, S01,
820. Dec. 738, 25 No,.embro 1850, art.
103, 123 a 125, 132. De jurados.-Vid.
Jumdos e mais Av. 242, li Novembro 1853.
Custas nos recursos de qualificação de elei
çóes. Dec. 1569, 3 Mm'ço 1855, m't. 59.
(Jorn. 64.) D(}s autos de qualificação em
processo crime, m't.136. Formulario della.
Av. e Formu!. 23 Março 1855, n.O 12.
(Jorn.85.)

QUANTIDADE de objectos que devão arrema
tar·se deolararáõ como, e quantlo os agentes
de leilào da praça do Rio de Janeiro. - Vid.
Leilão. Dec. Reg. 858, 10 Novembro 1851,
art. 23.

Q ARENTEN A de embarcaçóes suspeitas qnanto á
saude.-Vid. Prot'edor da S(llÍcle. Dec. 28

QUAREi'TENA

Julho 1809. Alv. 22 .Janeiro 1810, ~ 2[1.
Alv. 23 Julho 18l0, ~ 3.9,11. Av, 2B
Outubro '1831. Ord, 29 NQvembro 18h5.
Emba7'cf:!ções mel'cantes. Av. 12A~oslo 1817.
Port. 9 Onlllbro 1832. Av. 6 Novembro
1848. Participou-se á junla do commercio
a nota do consul geral da Russia sobre pro
videncins dadas nesse imp erio ácerca ele
quarentena. Av. 2 publicado em Edil. 1.4
Maio 1818. (Ind. Alb. Quarentena'),Obfl
gacão dos commandantes de navIOS de
gu~rra, quand? vierem ~e por.los em que
existão moles tias conta~lOsas e de se sub
jeitarem a todas 3S medidas sanitarias que
lhes fôrem intimadas; declarando debaiXO
de sua pala vra de honra as circumslancias
em que se <lchão as guarnições, conforme
Reg. Provo Cap. 3. art. 98, 99.-Vid. P07'1.
27 Julho 1827. (Repert. Cunh. Mat. Qua
rentena n. ° 2.) Direitos de quarelltenn,
quaes pngarião os navius austríacos e bl'''
sileiros. Trat. 29 Novembro 1827, art. 4.
(Continua em carnams. Dec. Reg. 17 .Ja
neiro 1829, art. 5, 13 a 19, 24 a 27. Av.
1.°2.° 9 Setembro 1831 elc. Dec. 9 Julbo
1833 arL. 9, 13, 18, 24 a 31, 3ó a 39. Dec.
Reg. 268. 29 Janeiro 1843, art. 8, 10, 1ó
a 19, 22, 24 a 26, 29, 32.) Os navios de
guerra fazem quarentena, por motivo do
cholera morbus, por espaço de 48 horas,
quando nào se achem infeclados daquell(:l
flagel1o. Av. i70ulubro1833. (Repcl·t. Cunho
lllat. Quarenlena n.O 3.) Conlinua verbo
Armada. Circo 7 Julho 1~41. Inspecção de
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saude. Av. 10 J~neiro 18116. Dec. Reg. 828,
29 Setembro 1851, art. U, 18. Por occasião
oa febre amarelJa na côrte. Àv. Provo U.
Fevereiro 1850, § 5. Despezas de quaren
tena extraordinaria são avaria grossa. Cod.
Com. arl. 76á, § 21. Lo~ar para el1a no
Ceará approvou-se alLerado o respectivo
regulamento. Av. 120, 27 Março 1851.

QUARTEIBÃü; nelles se dividem os districtos de
paz, e como. L(~i 15 Outubro 1827, art. 5,
S 15 (Srns offiriaes, - Vid. Officiaes de
lfua1'lei7'ão); modificado pelo Cod. Proc. ar!.
12, § 8 (seus in pectores. - Vid. Inspector
de etc.) Inslr. 13 Dezembro 1832, art. 17.
Hoje pertence lal allribuiç:'1O aos subdele
~ados. Lei 261, 3 Dezembro 18á1, art. 6.
Reg. 120, 31 Janeiro Ui/,2 , 18, 63, § 3.
Moradores de qnarteirão desmembrados da
parochia depois da CJualificação onde devem
~ol~r. - Vid . .Av. 27.' 30 Janeiro 1.849, §
6, I.

Ql"ARTEIS. Casas para quartel de officiaes mi
Jilares.-Vid. Casas. ti Outubro 1808 etc.;
arbitrou,se para os corom.is h quarlos, offi
(:iae~ superiores 3, capitães 2, suballei'nos
1; officiaes de estado maior tinhão quarteis,
conforme as suas graduações nos -departa
mentos milit"res ou civis. Ord. 14 Marco
1809 (lhpe1't. Cunho Alat. Quartel n.' U·;)
declarada, delerminando-se que os offi
ciaes se conleotnssem com os quarteis que
lhes fos em dados. visto que a dita ordem
era applicavel 6s grandes povoações. Ord.
1l! Setembro 1811. (Repel·t. Vel·b. e n.O cit.)
Em algumas províncias derão-se casas para
morarem os commandantes de armas e a
outros forão negadas.-Vid. Parlo e Doe. 21
Março 1823, §~. (CoU. -O. P".) 6 Dezem
bro 182/,. (Repcrt, Canil. Mat, Quartel n.O
16.) Provo 28 Março 1 25. (CoU. Nab.)
Prol'. 24 Janeiro 1'827. (CoH. cit.) Provo 27
A~05to 1.828. § 1. Rancho no sitio de S.
.João, fronteira do Rio Grande que servira
de qUArtel mandou-se vender. Provo L" 29
Abril 1823. (Coil. Nab.) Qnartel dos desta
C(lmentos dos regi tros 'da Parall'yba e Para
LJ)'buna mandou se concertar. Port. 2.' 7
Maio 1823.. (CoU. Nab.) P~ra colonos alle
mães.-Vid. Colonos. Porto 6 Junho 182.4.
Fixou o numero e duração de utensis para
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guarda de quartel dI) calabouço de cada
corpo e rancho geral. P"rt. e Tabella 3
Novembro 1825, til. 3. § 4. 5, 6. Dec.
Tab, 5ú7, 8 Janeiro 18.48. Pa.ra batalhão
de linba de guarnição se mandou fazer
no palacio velho em Piauhy. Provo L" 2
AJ:ril 1.~27. (CoU: Nab.) Luzes para quar
tels.-Vld. IUamtnação. Provo 27 A"'osto
1828, S 1. etc. - Vid. Gil'c. 23.° 15 liarço
18.&2, infra. Fornecimento de capim, ex
tincto o commissariado, passou a ser como
feito, levado aos quarleis. Dec. 14 Novem
bro 1829, art. 11, Cond. 9, modif. pelo
Dec. Iost. 29 Dl'zelObro 1829. Secc. 2."
ar~. 13. Rancho dos quarteis, dispensa', boa
alImentação. Lei 24 Novembro 1830, art.
G, 7. Para conclusão do quartel da Prainha
na côrte. Av. 1.0 29 Abril 1831. (CoU. Nab.)
Av. 2.° 4 Junho 1831. (CoU. cit.) Sobre
praças encontradas róra dos quarteis, e
com armas excitou-se o Alv. 1á Fevereiro
1772. Àv. 6 Junho 1831. Passagem da
guarda da policia de qllarteis arruinados
para os de Bragança. Av. 1.' 23 Junho
1831. (GoiL. Nab.) Para o de S. Christovão
se mandou o batalhão de caçadores n.O i1.
Av. 3.' 18 Julho 1831. (CoU. cit.) Individuos
recolhidos nas guardas d{)s quarteis mili
lares á ordem dos juizes de paz solicitou
se que lodas as manhãas fossem condazidos
ás prisões civeis. Av. 2.' 17 Agosto 1831.
(CoU. Nab.) Nos dos B9rbonos e Campo da
Honra mandou-se hOuvesse bomba de in
cendios depositada. Av. 8.° 18 Outubro
1831. (CoU. Nab,) QuarLeis da brigada na
Ilha das Cobras mandou-se 'servissem para
casa forte. Av. 3.° 17 Novembro 1831.
(CoU. cit.) E concluir o novo quartel da
·mesma Ilha. Av. 4.° dito. (GoU. cit.) Se
mandou construir para os corpos de ~uar

nição em S. Pedro do S.ul. Av. 9 Julho
1833. Despeza com o quartel de Rio Pardo
em S. Pedro foi supprimida. Lei 66, 12
Outubro 1833, art. 8. Os dos e~tinclos des
tacamentos em Minas foi o governo auto
risado para conceder á provincia, para
prisões nos districtos dos juizes de paz, e
quaes. Lei 70, 22 Outubro 1836, art. 20.
Militares na demarçacão diamantina de
clarou·se fossem arre~atadas observando
se o Dec. 25 Outubro 1832, art. 4 e Lei 2A
dito, Av, 9 Novembro 1836. Nelles não

43'
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devem os officiaes e mais praças andar á
pais:ma. Av. 1.1 Janeiro 1840. (Jorn. 13.)
O de artilharia de Olinda mandou-se re
parar. Lei 21,3, 30 Novembro 181d., art. 6,
§i 17. Mandou-se organisar tabeUa de luzes
que nelles se devem conservar, conforme a
Prov. 27 Agosto 1828. Circo 23. o 15 Março
184.2.-Vid. LUZfS. Dec. Instr. 263, 10
Janeiro 1843, art. 56 etc. Pelo ministerio
da guerra se abona sua despeza. Av. 1
Agosto 1843. (Jom. 244.) Av. 27 Outubro
1843. (Jont. 316.)-Vid. Av. 251, 30 LVo
vemb1'o. 1849, inrra. Aquartelamento de
tropas que passem de di[erente provincia
para soccorrer oulra e em que casos, é des
peza urgente. Dec. 158, 7 Maio 1842, art.
1, § 6. Que conlinencias devão fazer. - .
Vid. Continellcias. Provo e Tab. 8. o 15 Feve
reiro 1843. Aquartelamento dos imperiaes
marinheiros.-- Vid. illa/'inhei,'os. Dec. Proj.
30á. 2 Junho 18lt3, art. 33 a 40,74. Dec.
Reg. 411 A. 5 Junho 1845, art. 36 a 62,
63,68. Av. Reg. 223, 6 Setembro 1849, art.
1. No xadrez de quarteis ordenou-se não se
consentissem jogos. Ord. do dia 16 Outubro
181, 3. (Jom. 278,) A official de batalhão
em Alagôas se mandou dar aquart~lamento,
caso se tivesse abonado a officiaes do mes
mo batalhão. Av. 12 Agoslo 1846. (Gaz.
Olf. 18, vol. 1.) Sobre venda do quartel
Panuna em Minas. Ord. 85, 26 Agoslo
1846. Qual o estado dos quarleis, devem
os presiden tes de provincia comm unicar
ao governo, e como, e para que fim.
Circo 16 Outubro 1846. (Gaz. Olf. á2, vol.
1.) Circo 24 Dezembro 18lt7. (Gaz. Olf.
1, vol. 3.) Canos para os da Praia Vermelha
se mandou despachar livres. Av. 27 Abril
1847. (Gaz. Off. 2, rol. 2.) Quartel do
Ceará teve quota. Lei 514, 28 Outubro
1848, art. 6, § 25. Quarteis ou preúdios
para favorecer a navegação do Araguaya
~m Goyaz.- Vid. Av. 29 JaneiTo 18.&9.
(Diar. ~007.) Quartel de affieial não per
tencente a algum dos corpos do exercito é
na côrte. Av. 2 Maio 1849. (Dim'. 8122.)
Mandou-se desta data em diante fazer sua
illuminaeão com azeite de sebo. Av. 251,
30-Nove~bro 18lt9. Seu exame e aceio na
côrte duranle a epidemia. Av. Provo H
Fevereiro 1850, § 28,29. Av. Reg. 4 Março
1850, art. 16. Para destacamentos em por-
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tos nos rios Brilhante e Tibagi, e Anhauac
e Cuyabá.-Vid. 4. Av. 2L Jl!aio de 1850.
(Dia/'. 8417.) De Bragança na côrte 1'01 o
governo aulorisadc para alienar, e como.
Lei 555, 15 Junho 1.850, art. 11, § 3;
revogo pela Lei 628, 17 Setembro 1851,
3rt. 18. No quarteis cumpriráõ LI pena de
prisão os officiaes, inferiores, cabos e guat'
das nacionaes. - Vid. Glla,'das nacionaes.
Lei 602, 19 Setembro 1850, art. 116. Nas
colonias militares ele Alagôas e Pernam
buco. Dec. Reg. 129, 9 Novembro 1850,
art. 4. E nos presidios Leopoldina e Santa
Isabel e á m'lrgelll do Araguaya em Goyaz.
Dec. Reg. 750,2 Janeiro 1851, art. 25, 69.
Compras de objeclos para erviço dos quar.
leis como serào processadas na contadoria
geral de guel'I'a. Dec. nego 778. 15 Abril
1851, art. 42. Quintal do quartel denomi
nado do Hospicio no bairro da Boa Vista
do Recife foi o governo autorisado a ceder
e alienar, e como, e para que fim. Lei 628,
17 Setembro 185L, art.11, § 9. Como serão
punidos os que em tempo de guerra externa
nos quarteis tentarem seduzir praças do
governo para desertarem ou levantarem-se
contra o governo ou superiores. Lei 631,
18 Setembro 1851, art. 1, 0.0 2, 3, § 1;
em tempo de paz, art. cito § 2; e como pro
cessados e julgados, art. cito § 5, G. Quartel
de alumnos dentro da escola militar na
côrte. - Vid. Rcs. 634, 20 Setemb1'o 1.851,
art. 3 e § 1, 3. Commandantes dos corpos
inspeccionaráõ as obras que se fizerem nos
respectivos quarteis. ·Av. 1.2h, 8 Maio 1852.
Para quartel de fuzileiros naVaes autori
sou-se o governo a despeoder em concerto
de edificio da repartição da marinha. Lei
668, 11 Setembro 1852, art. 11, § 3. ln·
formações sobre elles se exigiráõ das pro
vincias para relataria á assembléa. Circo
193, 20 Agoslo 1853. Terras devolulas se
reservão, e como para aquartelamento.
Dec. 1318,30 Janeiro 1851" art. 77.
(Diar. 55.) Os alumnos das escolas elemen
tares dos corpos do exercito são dispen
sados do serviço deHes que exija ausencia
do quartel por mais de 24 horas. Circo
Reg. 156, 17 Agosto 1854, art. li. Quartel
para cavaJlaria na capital do Imperio, teve
quota para construir-se. Lei 779, 6 Setem
bro 1854, art. 6, § 19. Quartel da compa-
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nhia de aprendizes marinheiros no Pará.
Dec. Reg. 1517, á Janeiro 1.855, art. 6,
13, 20, 21, 23, 29, 30, 39: (Jorn.41.)
applicado á companhia da Bahia. Dec.
15.43,27 .Taneiro 1855. (Jom . .41.) Quartel
do batalhão de engenheiros sera na escola
de applicação do exercito. Dec, 1535, 23
Janeiro 1855, art. 8. (Jom. 35.) Quartel dos
alumnos inlernos da escola de applicação
tio exercito. Dec Reg. 1536, 23 Janeiro
1855, art. 56 a 59. (Jorno 35.) Nas pro
vincias quando serão recolhidos ao quarlel
da mariuha os vo luntarios e recru las para
o serviço da armada. Dec. Re~. 1591, 1á
Abril 1855, art. Sá. (Jom. 121..) Av. Instr.
16 Abril 1.855. (Jorn.13g.)

Q ARTEL general. Os officiaes são obrigados a
parlicipar a rua e numero da casa em que
/Darão. Ord. do dia 18 Junho 1812. (Re
pI."'t. Cunh. Mat. Quartel n. O 27.) Ajudante
ue ordens de omciaes generaes empregados
em commando não tem maior catbegoria
que os do governo e estão efIecLivamente
nos quarleis generaes.-Vid. Res. 3 Ab1·il
1813. Av. 9 Maio 1831. (Repe1·t. e verbo cito
71. 0 11.) Os tenentes generaes do exercilo
empregados em diligencia activa tem dous
Hjudantes de ordens; os marechaes de
campo e l brigadeiros um, a similhança do
que sempre se praticou em Portugal e foi
estahelecido pelo Reg. 21 Fevereiro 1816 ;
todos os genel'aes de divisão e hl'igadas
dalão as suas ordens dos qnarteis generaes.
(Repett. Canh. Mat. Quartel general n.O 5.)
As aUribuições, e quaes dos officiaes do
quarlel general do Rio de Janeiro forão de
elal'adas pela Ord. dia 28 Maio 1821. (Re
pel't. cito Quartel general n. o 7, 8, 9.) A cor
respondencia dos omciaas generaes q?e sem
pre perlencem á côrte como fara o ajudante
general. Av. 28 Fevereiro 1832. (Repe1't.
Ve1'b. 71. 0 7, cito §2.) Mandou-se enviasse ao
inlendenle geral da policia relação tle todos
os militares que chegassem e não se npre
senlassem a elle, e como. Podo L" 10 Ja
neiro 182.&, 53. (Coll .. l\'ab.) Da côrte f?i,
e como organisado. ·Dec. 20 Fever~lro

i82á, addit. por Dec.1.3 Março 182~. (Dtm·.
170, de 185li.) Declarações se derão sobre
nomeação de ufficial para o quartel general
que substituia ajudante de ordens ausente,
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e com que farr'agem, cavalgadura e grati
fic~çi\o. Av. 1 Março 1826. Ordenou-se que
os corpos componentes de brigadas na côrte
se correspondessem direclamen te, e por
que com o quartel general. Porto 2." 5 M.aio
1828. (CoU. Nab.) Officiaes empregados
em quarLeis 'passarão a vencer gratificação
addicional. Lei 37.0 1 Oulubro 183á, ar'L.
1. Ao quartel general não podem os mi
litares ir á paisana para objecto de serviço.
Urdo dodia 21 Setembro 1837. (Jom. 210.)
Oiliciaes do quarlel general como serão
pagos de vcncimentos nas pagador'ias.
Vid. Pagad01·ias. Dec. Reg. 119, 29 Janeiro'
1.8á2, art. 12. Officiaes neBes empregados
tem vencimento. de eslado maior de 1.'
classe; na qualidade de secretarios mili
tares, ajudantes de campo ou de ordens
etc. etc., e como. Dec. lnslr. 263, 1.0 Ja
neiro 18.&3, art. 20, 21; e bestas de ba
gagem. Dec. 263, cit. tab. n. o 6. PtOpÔHC
accommodar sua reparLição na côrte no
edificio que foi casa da moeda. Av. 27 J a
neiro 1845. (J01'71. Suppl. 51.) Delle rece
bem os commandantes de artífices o santo e

. ordem do serviço. para que fim. Circo 16
Outubro 184.6. (Ga:.. Off. M, vol. 1..) A elle
na côrte deve a fortaleza do registro do porto
communicar que officiaes militares enlrarão
ou sabirão. 2 Av. 1 Fevereiro 18.48. (Gaz.
Off. ~6, vol. 3.) Av. Reg. 223, 6 Setembro
1.8119, art. 2. § lJ. Livros de ord~m do dia
dos quarteis generaes devem ter os comman
danles decorpose as companhias. Provo 2li7,
21 Novembro 184.9. Quando nos mappas,
relações ou informações se tratar de official
que esleja com licença, diligencia, ou com
missões etc. sempre se mencionará além do
aviso, a ordem do quartel general ; e fixou-se
alé que dias deverião neHe lhe ser entregues
os mappas dillrios, semanaes, mensaes, tri
IU'!osaes, semestr·aes e annuaes. Ord. do dia
n. o 39, 21 Março 1851. (Dia1'. 8653.) Li
cença do quartel general necessitão os offi
ciaes da quarta classe para residirem fóra
dos limites da côrte. Av. .&9, 9 Fevereiro
1852. A despeza que fizerem os ajudantes
ele. ou officiaes empregados nos quarteis
generaes deve ser por conta das gratifi
cações que se abanão aos secretáríos. Av.
1.10, 1.9 Abril 1852. Independenle delle é,
e a cargo do arsenal respectiYo, o labo-
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ralorio do fode do Campinbo na côrle. Av.
132, 17 Maio de 1.852. Mandou-se que os
contractos de musicos, cornelas, clarins e
tambores passasse a ser feilo pelo quartel
Reneral. Provo 11 Janeiro 1853. (Diar. 35.)
Independente de ordens dos quarteis gene
raespodem os commandàntes de corpos etc.
mandar proceder a conselhos de guerra e
de investigação, e em que casos. Av. 155,
5 Julho 1853. Gratificação dos amanuenses
do da côrte mandou-se augmentar. Av. 259,
2ft Novembro 1853.

QUARTEL general da marinha. Mandou-se abo
nar, e como a despeza de seges aos aju
danles de ordens delles para serviçn da se
mana. Ord. 12 Maio 1809. (CoU. Nah.) Os

- com mandantes dos correios de mar, sendo'
ofIiciaes de marinha corno são, devem antes
de partir apresentar-se 00 quartel general
para receber ordens' do ministro. - Vid.
CmTeio. Dec. Instr. 14 Maio 1829, S 14,
13. Quando receber ou cilar t1visos deve
mencionar a sua materia, e porque. Av. 17
Julho 1841. (Jo7'n. 208.) Quando der infor
m~ções em requerimentos por despaolho da
secretaria respecliva deve lança-las no verso
dos mesmos. Av. 6 Outubro 18h 1. (Jm'n, 2ô5.)
Deve trabalhar nos dias santos dispensados.
Av. 25 Janeiro 1842. (Jom. 36.) Remelle
directamente ao ministro respectivo seus
oflicios e partes, e logo os que vierem das
provincias. Av. 2 Junho 1842. (Jo1'n. 162.)
Üs remeiros de seu escalp.r vencem 6úO por
dia. Av. 8 Novembro 18á2. (Iorn. 314.)
Remeltcrá ao ministro respectivo nos 1..0'
de Junho e Dezembro de cada anno mappas
geraes da força naval, e com que declara
ções, e das obras militnres. 2 Av. 18 No
vembro 18ft2. (Jom. 341.) Da ordens, e
como, e a que respeito ao corpo de impe
riaes marinheiros.-Vid. Ma7'inheiros. Dec.
Proj. 30ft, 2 Junho 18~3, art. 17, 18.-·
Vid. Dec. Reg. 411 A. 5 Junho 18ú5, arl. \)
ele. infra. Mandou-se fiZp.~5e. e como con
forme a Res. de Cons. 12 do presente o
assentamentos dos officiae' de saude, culto
e nautica da armada. Av. 16 Outubro 1844.
(Jorn. 287.) Officiaes da llrmada logo quo
fÓl'l::LD nomeados para o corpo de irnperiaes
marinheiros são tirados da l:scala do quar
tel general. - Vid. tr/urinilciros. Dec. Rf'g.
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411 A. 5 Junho 18l!5. art. 9. Passa mostra
ao corpo, e como. Dec. ftl1 A. cito art.
1.2; e que mais obrigaçõeslem relalivamenle
~IO dilo corpo. Dec. cit. ar.t. 1lJ.1.7, 18, 22.
27, 32, 33, 39, 51, 69, 71. Sob as ordens
immediatas do quartel general rio marinha
estão os navios pel'ltmcentes ás eslações
navaes, e como. Dec. 475, 23 Setembro
18M, art. 2, 3, /, subst. Dec. 1061, 3 No
vembro 1852, art. 4, 10, 12. Que atlribui
ções tem relativamente á bibliotheca da
marinha. Dec. Reg. ú'79, 17 Outubro 18.46,
art. 4, 5, 13, 16, 1.7. Requerimenlos de
praças de divisões navaes, novills 501105.'

imperiaes marinheiro~, e artilharia de ma
rinha a elle remellidtls devem ser acom
panhados de certidúu de a~sentamentos, e
cllmo exlrabida. Ord. 32.22 Ol1tubrn 18!Jô.
(Gaz. Of[. 46, t'ol. 1:) üruenol1-se (Jue nos
dias uteis estivesse em actividade ate 3
horas da larde. Av. 29 Ol,tl1bro 18ú6. (Gaz.
0IT· 53, vol. 1.) A seu cargo ficill'ào as em
barcacões nacionaes denominada~ lran
parles'. Av. 3 Dezembro 18h7. (Gaz, OIT.
182. vol. 2.) Oflicial deHe encarregado qu~

funcções tem a desempenhar no conselho
de administração de fornecimento de vi
veres e fardamento ao pessoal da armada.
Dec. Reg. 5á6, 31 Dezembro 1847, ar!. 1.
A elle se mandou enlregar 12 exemplares
da Gazcta O(ficial. AI'. 16 Fevereiro 18á8.
(Gaz.Of[. 38, vol. 3.) Snpprimio-se quonlia
em que imporlava accrescimo de venci
menlo concedido a :llgl1ns rmpregados por
diversos avisos. Lei 51la. 28 Oulubro 18118,
"r!. 5, S 2. Passe della é necessario para
sabida dos officiaes da armada da cÔrte. Av.
Reg. 223, 2 Maio 1849, art. 2, § 4. Decla
rou-se qual a gratificação de imperial ma
nheiro seu ordenanca. Av. 16 Maio 1850.
(Dim·. 8435.) Que i~terferencia tem sobre
admissão etc. de recrutas parn os corpos de
iü'periaes marinheiros e luúleiros nafaes.
- Vicio Dec. lnstr. 9111. 11 Fct'e7'ei7'o 1852,
M't. 1, 2, 9, 10. Devera mensalmenlere
meller a secretaria re~pecliva relação dos
individuos rec·rutados (lU engujados para os
c(lrpos da armada. A... 15 Maio 1854. (Dia7'.
192.) Commetleu-se-Ihe, e como execução
do Dec. 1465, 1466. 25 Oulubro 185J"
sobre alistamento e vanlagens etc. aos
imperiaes marinheiros e praças da ma-
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riohagem. rlando·se instrucções. 2 A.v. 28
Outubro 185.&. (Oiar. 306.) A elle devem
remetter copia de suas derrotas. e apre
sentar-se quando entrarem ou sahirem da
côrte. os officiaes da armada empregados
lias vapores da companhia àe paquetes. ou
outras de navegações nacionlles, e porque.
Av. 11 Dezembro 1854. (Jo1'n. 26 1855.)

QUARTEL mestre de corpo: no exercito de
Portugal depois de 10 annos de serviço
que soldo e honras tinha. Dp.c. 8 Agosto
1810. (CoU. Delg.) Aos sargentos quarteis
mestres tocava o accesso por qnarteis mes
tres. Orei. do dia de 5 .J aneiro 18t1. (Per.
Sz. Dice. Jur. QU3rlel.) Ordenou-se que
para quarteis mestres (e ajudantes) sejão
propostos bons sargentos com a patente
de alferes; podendo comtudo ser conlem
piados nos mesmos postos os alferes. os
«uaes se conservaráõ na mesma palente,
para não preterirem os mais antigo' da sua
classe. Dec. lt particip3do por Provo 11 Ou
tubro 1822. (RepC1't. C/mlt. Mat. Quartel
mestre 0. 0 2.) Declarou·~e seu soldo. Dec.
21 Janeiro 1823. Soldos etc. dos quarteis
mestres fixárào-se. Dec. Tab. 25 Marco
1825, S 7; subst. pelo Dec. Tab. 28 dit~.
S 10. A elles são pagas as etapes dos infe
riores e soldados, e as forragens e ferragens
dos officiaes, inferiores e soldados, e como.
Lei 2!l Novembro 1830, art. 4, S 2, 3. Do
I.:orpo de imperiaes mal'inheiros é commis
sario de não ou fragata etc ..- Vid. l1al,i
7Iltei7·OS. Dec. Proj. 304, 2 Junho 18h 3, ~rt.

2. 22, 35. 39, .&0,45. 51, 53. 65. 56. i>9.
ti2. 63. 64. 65. 67, 63. 69. Livros perten
cen tes ao quartel mestre de corpo, Provo
'247, 21 Novembru 1849. Seu soldo al1~

lllentou-se. Res. 542. 2J Maio 1850, art. ~;
communicado por Circo 7 Outubro 1850,
(Diar. 8536.) Circo ;P 7 Janeiro 1851. Em
:teu' impedimentos &ão substituidos por
ti ti tros üfficiaes de patente com direito á
~ratificação de exercicio. Av. 24 A~osto

1852. (Dim'. 9100.) Provo 5 Outubro 1.852.
(Dia1'. \)142.) Declarou-se que a cada uma
das armas de que se compõe o corpo de
guarnição fixa da Bahia,. deve pertencer um
sargento ajudante e outro quartel mestre.
Av. 90. 5 Abril 185.&. Quartel mestre da
companhia de aprendizes marinheiros do

Pará. Dec. Reg. 1517. 4 Janeiro 1855,
art. 2<3 (Jom. 41); da Bahia, Dec. 1543,
27 Janeiro 1.855. (Jom. 41.)

QUARTEL mestre general. Suas attribaições. O rll.
do dia...... Soas dispusições conformes ás
Ord. du dia 26 Maio 1809 e 13 A"'osto 1817,
cuja disciplina pouco a pouco ~e foi intro
uuzindo no Brasil; forão repetidas na Ord.
do dia 15 Julho 182h. (Repel't. C/mlt. Mat.
Quartd n.o 9, S9.)-Vid. A7'mada. OfI. 10
Outubro 1, 11. Mandou·se não passar pa
tentes aos emprel?;ados. para expediente rias
repartições do ajudante treneral e quartel
IDI:stre general; e que usaSEem de fardas do
est~do maior. Dec. 13 M.aio 182lt. (Dia,..
170 de 185 li.) Suldos, gratificações, etape~

e cavalgaunra, elo ajudante genf\rale quartel
mestre general e seus depulados decrelá
rão-se. Dec. Tab. 2.5 Março 1825, S II. G;
subst. pel l ) Dec. Tab. 28 dito, § 4,5. Quar
tel meslre general na côrte que intervtlnçãu
passou a ter no fornecimento de viveres
para o exercito. exLin~to o commissariado.
Dec. Inst. 1ll Nuvembro 1829, art. 3, modif.
pelo Dec. Inst. 29 Dezembro dito. Os em~

pregos de ajudante general e seu deputado
com exercicio de quartel mestre general
assistente do seu deputado farão exlincto .
Dec. 25 Maio 1831. (Repert. Cunho AIat.
Quartel n.O 11); e ficaráõ no quartel general
só 2 ajudantes de ordens, 1 secretario e 4
amanuenses. Dec. 14 Novembro 1832. 
(Vid. Dec. Inst. 263,10 Janeiro 1843, aI·t.
28.) Quartel mestre (e ajudante) general e
seus deputados vencem, e como gratifi
cações, etapes e caval~adoras, conforme a
Tab. 28 Março cit. Dec. Inst. 263, lO Ja
neiro 1843, art. 21. Ajudante e quartel
mestre general que continencias e sal vas
receberá. Provo e Tab. 8. 0 15 Fevereiro
1843, S30, 31. Approvárão-se instrucções
para organisação da repartição do quartel
mestre general do exercito estacionado em
S. Pedro do Sul. - Vid. Dec. Inst. 762,
22 Feverei7'o 1851, art. 5 a 8, lO Si; 1.1 a
13. Foi o governo autorisado a crear junto
do ministro da guerra uma repartição de
quartel mestre general. Lei 648. 18 Agosto
1852, arL 1.0; executada. e como pelo Dec.
Reg. 1127,26 Fevereiro 1.853. Declarou-se
que a repartição do ajudante etc. e quartel
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mestre general em S. Pedro do Sul devião
ser conservadas, sendo porém \'eduzidas as
repartições ao menor pessoal possivel. Av.
25 Abril 1853. (Dia?'. 117,) A elle deve s~r
remeLtida uma das qualro vias de conhecI
mentos de generos, munições, armamenLos
e oulros arligos hellicos remettidos ás pro
vincias. Av. 133, 1.5 Julho 185!l. Explicação,
deu-se aos art. 8 e Q do Dec. 1.127 cil. Soure
a maneira por que deve o asylo de inva1idos
na côrte, receber os artigos de armamento
e fardamento paNl. as suas praças. Av. 151,
!J AO'osto 1.85lJ. Derão-se modelos dos map
pas oe relações que devem s,;r enviados á
secretaria da guerra com destlDo ao quartel
mestre general. Circo 188, 26 Outubro
185lJ.

QUASI contracto.·-Vid. Alfandegas. Res. 5 Abril
1821 etc.

QUEBRA: aos almo:xarifes dflu-se5 por cento para
quebra de pol~ora, estrago de hixo nos far
~amentos e erro de medidas conforme
Provo 21 Marco 1739.-Vid. 18 Fevereiro
1811, 1.2 Deze:nbro 1820,19 Fet'ereil'o 182lJ,
(Repel·t. Canh. Mat. Quebra.) Nas alfande
~as. - Vid. Alfandegas. Dec. Reg. G3lJ, 28
Agosto 18lJ9. Em objectos' segurados. 
Vid. Cod. Com. Q1't. 711, § 7, 8.

de negociantes e commerciantes.-Vid. Apre
sentação. Banca·l·ota. Fallidos. NegociauLes
fallidos, e quaes, não podem ser despa
chantes nas alfandegas. Dec. Reg. 362, 16
J,m/lO 1844, m't, 12. Justificada peranle
direcção de banco etc. (em continuação de
verbo Banca eLc. Est. á38, 13 Novembro
18á5.)-Vid. 597, 2á Março 18lJ9, art. 3 ;
801,2 Julho 1851, art. 7; 1105, 5 Janeiro
1853, art. 3; 1223, 1 Agosto 1853, art. 9.
(DiCl:?·. 239 Suppl.) Os fallidos são prohibidos
de commerciar emquanto não fôrem legal
mente' rehabililados. Cod. Com. a"rt. 2, §
lJ; 3. Em caso de quebra, Lem logar, e
como exhibição judicial de livros commer
ciaes. Cod. cito art. 18. Dec, 738. 25 No
vembro 1850, art. 18, § 7: 77. F:dJidos não
rehabilitados e os rehabilitados compre
hendidos no art. 800 n. O 2 e 801 n.O 1 Cad,
cit, não podem ser corretores. Cod. cito art
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37, SlJ; faBencia de fiadores de corretor que
eITeitos produz. Cod. cit. art. M. Dec. Rf'p;.
80G, 26 Julho 1851, ado 8. De'c. 807, SOS,
27, 28 dito. Quebra de commerciante pro
prietario de eífeitos existentes em lrapiches
e armazens não destrue a hypotheca tacita
que pelos alugueis e despez'ls e como tem
os trapicheiros e administradores. Cod. cito
art. 97. São nuIlos os contractos commer
ciaes celebradas por commerciante que
vier a fazer .&0 dias anteriores á declaracão
da quebra. Cod. cito art. 129, 827. Faili
mento do commitlente ou mandataria ex
tingue o mandato commercial. Cod. ciL.
ad. 157, § 3. No caso de fal1encia do com
mittente tem o com missaria h potheca e
preferencia em que, e para que fim. Cad.
ciL. ad. 189. Quehra de fiadur quando dá
lagar ao rateio do seu quinhão pelos que
se acharem solventes. Cod. ciL. ad. 260. E
quanJo obriga o devedor a dar nova fiança
ou pagar. Cad. cit. art. 263. Quando uma
pessoa fôr membro de diversas companhias
etc. com diversos sacias, falliodo uma. os
credores deHa s6 podem executar, e comI}

·a quola líquidíl do socio commum.. Cod.
cito art. 292. Por qllei..ira podem se.r dlsso1
vidas as companhias de tOll1th~rclO ,o_u so
ciedades anonymas. Cad. cito art. 2~~..NCJ
caso de quehrar ou fallir socio gerente dE!
sociedade em conta de participação é licito
ao 3. o saldar, e como todas as cuntas, urna
vez que os socios não provem que elle linha
conhecimento antes da qoebra, da exis
Lencia de sociedade. Cod. ciL art. 328.
Sociedades reputão-se dissolvidas, e como.
pela sua quebra ou de qualquer dos socios.
Cod. cit. art. 335, § 2,5. Quebra de acei...,
tanta de letra anles de vencimento tendo
lagar. deve ó portador tirar protesto, e
como. Cad. cito art. 390. (Dec., 737, 25
Novembro 1850, art. 371. § 7.) 831. Por
tador de letr~ protestada pOl' fa.l~a de pa
gamento. 110 caso de qnebra do acei~:Q~~

qlle direitos tem. Cad. cito art. 391. Ouebra
ou insolvencia de armador de navio'- opera
que todo os creditos a cargo da embarcacão
nas cÍl'cumstancias dos art. .&70• .&71, h7lJ.
prefirão sobre o preço da mesma a ou tros
credures da massa. Cod. ciL art. á75. Natu
reza e declaração das quebras e seus eITeitos.
Cad. cito art. 797 a 8l~1, (Sobre art. 838.
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- Vid. Dec. 737, ·cit. a1't. 23, § 2. Sobre
art. 830. Dec. 737, art. 577, § 6: 578, §
2.·,582. Ao art. 829. Dec. 737,cit. arl. 637.
Ao art. 8U9. Drc. 738, cito art. 35, §, 3.)
Sobre arl. 817, 818 Cad. Com.-Vid. Dec.
1597, 1 AIaio 185lt, art. 63, S1, infi·a.
Dec. 738, cil. art. 102 a 125, H2 a 161. Da
reunião dos credores e da concordatp. Cad.
.cit. ar!. 842 a 854. (Sobre art. 852. Dec. I

73í, cil. art. 577, S 4; 578, S2.·.: 582; ao
851. Dec. 738, cito art. 77, 99.) Dec. 738,
cil. art. j 26 a 138. Detuminou-se o modo
por que devem ser ohservados os cito art.
842, l3á7 do Cad. Com. Dec. 1368, 18
Ab1·iL 1854; no art. 851 Corl. cit.- Vid. Dec.
1597 , cito 01·t. 72, § 2. Do contracto de uoirlO
dos administradores ria liquidação e divi
dendos. Cad. cil. art. 855 a 872. (Sobre
ar!. 856.- Vid. Dec. 737, cito art. 23, § 2.
Ao arl. 858. Dcc. 738, cito art. 18, § 10;
77.) Dec. 738, cit. art. 139 a 1á1, 162 a
1. 72. Ao art. 858. - Vid. Dec. 1368, 18 A b"ii
185ft, cito Ao arl. 870. - Vid. Dec. 1597,
1 111 aio 1855, art. 69, in(1·a. Ao al'I. 860.
"id. Dec. 1597, cit. aI t. 72, § 2. Das diversas
e~pecies de creditos e suas graduações. Cod.
cit. art. 873 o. 879. Dec. 737, cit. art. 610.
(Ao art. 87/, n.· 8. Dec. 737,· cit. art. 620,
S 8. Aos nrt. 876, 877, 878. Dec. 737,
cit. arl. 621.) Dec. 738, cit, art. 173 a 176.
Das preferencias e distribuiçõ.es. Cad. cit.
iJrl. 880 a 892. (Ao art. 880. Dec. 737, cit.
<lfl~ 624; ao 881. Dec. 7~7, cito art. 625:
ao 1382. Dec. 737, cit. art. 626: ao 887.Dec.
737, cil. arl. 630, ao 889. Dec. 737, cito art.
631.) Dec. 738, cit..art. 177 a 18·1. Ba reha
hilitacào dos falli.dos. 'od. cil. art. 893 a
l:l97. :beco 738, cit. art. 182,183. Das mora

1\lrius. Cod. cito ado .89~ a 906. (Sobre art.
~)O~. Dec. 737, rito art. õ77, § 3; 578, § 2:
582. Soure o 906. Dec. 738, oi.t. alJ't. 77, 99.
Ao ar!. 900.-Vid. Dec.1597, i.Maio1S55,
art. 69, infi·o• .Da's-d,ccisõ.es dG juiz oommis
sario ha\'erá ncurSQ de agg;ravo, elComo pau
o tribun"l de commel'cio. Cod.-eit. a.rl. 907.
])ec. 738,.cit. art.1. 8, § 15: 99. A~disposições
do Cod. relativas as falleIlcias ou quebras s6
são applicanis aos co~merciant~lI lD;lll'lti
culados. Cod. cil. art. 90S, (Dec. 7.37, Clt.

art. 15.) Todavja COI,DO se execu.lara.õ a res
peito dos não .rwtf.riculado,s, qpap,to á arre
cadação, administração e distribuição dos

IV

bens. Cod. cil. art. 909. (Dee. 737, cit.
art. 15, 16. Dec. 738. cit. art. 18á a 18i.
Direitos e responsabilidade civis dos credores
fallidos passão, e como a seus herdeiros e
successores. Cod. cil. art. ~)10. '05 menores
herdeil'Os de fa!lidos nos casos de quebra
não gozão de privilegio algum, e a seu res
peito lem lagar o disposto no art. 353. Cod.
cil. art. 9~1. Dec. 737, cito art. 39.&., § 2.
São exclUldos de voto aclivo e passivo nos
collegios commerciaes os commerciantes
em algum lempo conveQcidos de quebra
com culpa ou f.raudulenta, posto que tenhão
cumprido as senteoças e se achem rehabi
litados. Cod. cito tit. uno art. iá. Juiz COlD

mercial nos casos de quebra. - Vid. Cod.
cito til. ((/l, art. 17. (-Vid. Res. 662, infi·a.
Dec. 738, cito 8rt. 1S, § U, 77.) Para os actos
de declaração da quebra não é necessaria
conciliação. Cad. cito tit. uO. art. 23. (Dec. 1 /
737, cito art. 23, § 3.) Banca rota é defini
tivamente julgada pelos juizes de direito.
Res. 562,2 Julho 1850, art. 2. Dec. "107,
9 Outubro 1850, art. 18. Detenção pessoal
de commercianle tem logar quandifdeixa
de assistir pessoalmente aos actos e diligen-
cias do processo da quebra. De.c. 737, cit.
art. 3lt3, § á; 34á, § ~: cess,a l',Iuando.
Dec. 737, cit. art. 3á9, § 6; quando se
resolve pela prisão criminal no caso de
pronuncia por banca rola. Dec. 737, cit.
art. 350. Das quebras haverá livro nos tri
buoaes de commercio. Dec. 7\38, pito art.
50, § 8: 52 j e nas juntas do commercio.
Dec. 738, cjt. art. 83, § 4. 'proçessos de
quebra como se.rào organisados. Dec. 738,
cito ar!. ,1.0;2 a 107. Deu-se inte1.lj,gencia ás
disposições do Cad. Com. Cap. 2, til. 1,
P,'" ).' sobre sua applicação aos commer
ciantes nJlO ma"ric[ll~dos, fifmnp.a nos Alv.
,39 A.,go.&to 1770, §~. ,Alv. 16 De~embro

1767, § 'lá, Cap. 2. Decis. ,16 e Ord. 21.
,Janeiro 18,51. Wi~r. 8503.) Eql~o~.panhias

de ;;e1;u.1'OS (em seguimento de verbo Ba/lca.
Eslat. 26 Abril 1828, ~rl. 2L)-Vid. Dec.
,Estat. í79,15 Ab1'il1851, art.12, § 2: 13.
Dec. E5t. 791, 30 Maio 1851, art. 14, 1,5,
1.6. Dec. Eslat. 852, 5 NoveD1b.ro 18p1, art.
16, 17. Dec. Estat. U86, 4. Jupho 1853,
art. 18, 19. Declarou-se .qu'e o -i:.pu.e.,._!ItI&o"
segundo os art. á, 8á8, 820, 8tt'2' "892,
809,909, e Dec. 738, art. 185, 186,187, não

44
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concede moraloria 305 negocianles não ma
triculados em nlguDl dos lribnliaps do com·
mercio do imperio. Av. 8Julbo 1851. Deu-'
fe intelligeccia ao nrt. 1St!. Dec. 738, sobre
competencia do juiz do civel relalivnml'nte
a quebras. Av. 25 Agosto 1851. Réus de
banca rota fraudulenta accordon-s'J com o
Uruguay fo~sem 5ubjeitos a exlrndição.
Trat. 5.~ 12 Ontllbro 1851, art. 1. Cond.
2.' (Diar. 8H57); e com o P.eró. CODV. 23
Outubro 1852, ar!. 3. (Di01'. 9132.) Fal
lidos não rebabilitados, e os rehabilitados
quando a quebra fôr qualificada compre
hendida nos art. 800, n.O 2; 801, n.· 1.
Cod. Com., conforme os art. 37, 68 não
podem ser a!!enles de leilão.-Vid. Leilão.
D C. Reg. 858, 10 Novembro 1851, art. 2,
§ 4. Cessa de exercer o úflicio, fallindo algum
de seus fiadores, nrt. 12. SUflS quebras
sempre se presumem frat;ldulenlas, (lrt. 35.
FalJimento de colJeclado em impostos que
procedimento autol'isa para arrecadação de
dividas. - Vid. Orei. 286, 10 Dezemb1'0
1851, § 1. Como se procerla com os deve
dores da fazenda nacional fallidos. Ord. 92,
1 Abril 1853. Fflllirnento justificado na
companhia Fluminense de transporles livra
da perda das acções o socio remisso em en·
tradas. Dec. Estat. 1015, 17 Julho 1852,
art. 9. Os despachos de pronuncia ou não
pelos juizes municipaes em casOs de ra1
lencia tem recurso ex-officio para os juizes
de direito conforme o art. 2, 19 Dec. 707,
9 Outubro 1850. God. Com. art. 20, não
porém as proferidas pelos tribunaes de
comi:nercio e relacões, Circo 16 Marco 185ú.
(Dim'. 85); de~larada que as pr'ol'eridas
pelos juizes de direito tem-no para a re
iação. Av. 9 uvembro 18511. (DiaT'. 313.)
- Vid. Dcc. 1597, 1 Maio 1855, Q,·t. 01 ,
in{m. Ha aggravo de petição do art. 1~~,
§ 15 do Reg. 737 cit. do despacho do JUIZ

municipal que declare ou não a abertura
da fallencia. Dec. 1368, '\.8 Abril 1854,
art. 3. FalJimenlo de socio da companhia
de seguros contra a mOI talidade dos escra
'~os, Previdencia, lorna· vagas, e para qne
fim as respecliY8s acções. Dec. Est. 1M5,
5 Agoslo 185.4, art. 31. EstendeM-se aos
iribunaes do cOlnmercio, nos' dislriclos
das relações a juriHlicção administrativa.
qUilnlo á rehabilitação dos falEdos. Dec.

1597,1 Maio 1855. nrl. 6, § 3 (JOI'I1. 130);
aos juize~ f'speciaes elo commercio compp.le
em primeira inslancia o jlllgnrncnto das
CHusas commf'rciaps pm que se compre
hendem as ele fallf'ocia. Dec. 1597. cit.
art. 2á. (J01·11. cit )-Recl1rsos da pronuncia,
ou h-ão em cnsos de qllebr:J , interpõe-se, e
quando pnra os juizes de direit,) e relaçõps.
e quando n1\o. e nem ha rPcnrso. Oe('. 1597,
cit. .art. 61. (J01'11. cit.) Processo das qUf'

bras como foi regnlndn. modificado o Oec.
737 cit. Dec. 1597, cito (lrt. 62 a 70, 93
a 95. (Jom. 130.)

QUEBRA: Regulou-se a cobrança das dividas
activas da nacão fallidas e illsoluveis. Dec.
8á9, 22 Out~bl'o 1851. Fixou-se a ver
cladeira inlellig~ncia do § 8, til. 1. Alv. 7
Janeiro 1i97. Av. 1á J<tneiro 1850, sobre
5 por cento para qne1Jrns' concedido aos
commissarios. Av. 210,21 Setembro 1S53.

QUEBRAMEl\TO de termo de brm VIVer e Sf'FoU

ranca. - Vid. Ter1ll0s. De (ianca. - Vic!.
Fim;ca. De escudos.-Vid. A1·ma·s. Edil. 13
Julb~ 1816.

QUEIJOS lendo diminuição, como por eJla fl'S

ponderá o ~eguro. - Vid. Cad. Com. (L1·t.

711,§S.

QUEIMA de cortas nos correios.-Vi<.l. Correio
({e1'ol. De aulos.-Vid. Autos. Prov. 26 Abril
1819 etc. Dec. 1.. 17 A~oslu 1825, Re~. H
Outubro 1827 elc. Cod. Ct'irn. art. 128. §
8. Res. 20 lleu'ruhro 1830, art. 3~). Av. 7}).
16 Junho 1.838. Re~. 1á3, 15 MDrço 1842.,
arl. 15. etc. De autos commerciaes. - Vid.
Dcc. 737,25 NOl'embro 1850, ort.669, § 7.
Queimas de maltas nilo cunstituem cullul'a
ell'ectiva e morada habitual]Jara senão con·
siderarem as terras devolutas, conforme o
art. 6. Lei 601. 8 Setembro 1850. Dec.
13i8, 3-0 JolJeiro 18b/', ad: 37.

QUEIXA. Annuncios das secretarias dos negocias
estrangf'iros, da p.uerra e marinha, sobre
3 direcção que as r~rtes devem dar aos re
querimentos qne fôrem ao go·verFlo pela
repartiç~lo da- dita secretaria: em teCtos os-
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casOs devem ser assi~nados pelas partes 011

seus procuradores e datados. 27 Abril 1811.
(B. Cm'n. Ext1·. 1.0) CapiLulos de accusação
contra os officios fei Los aos governadores
da~ armas devem ser assif!;nauos pelos ca
pitulantes e reconhecidas as assignaturas,
conforme o Regim. i Junho 1678, Cap.i3,
N. B. E' sobre esta disposição e sobre as
ordens de 4 de Março 1802.27 Abril1811,
e Av. 6 Sptembro 1779, q ue se expedio II

seguinte Av. 3 Março 1812, e Porto 9 Junho
1813. (Repe,·t. Canh. Mat. Queixa n.O 2.)
Queixa contra officiaes militares; no Cap,
186. Reg. 1708, pt>rmilte-se aos soldado.
fazerem representações em acto de mos Ir'H

gel'aes, sobre os prejuizos que lhes hou
verem causado os seus officiaes; o quc é
agora permiltido em actos de revista de
in pecção: em qualquer outro tempo po
dem-se fazer eslas queixas ou representa
ções com conhecimenlo dos respeclivos
chefes. Av. 3 Março 1812. (CoU. O. b.)
Porto 9 Junho 1823. (Repert. Cunho Mat.
Queixa.)-Vid. Dec. Reg. 293, 8 Maio 1843,
u,-t. 8. Queixas de injusliças da commissão
mixta porlugueza ingleza.-Vid. Commissâo
dita. Re~. 3.° 28 Julho 1817, art. 12,13
annéx. á conv. da mesma dala. Incumbe
aos presidenles atlender ás queixas que
houH'r conlra os funccionarios publicos,
mórnlenle quanto a liberdade de imprensa
e segurança pessoal, e reQletlê-las ao Impe
rador informadHs, e como. Lei 20 Oulubru
1823, 'lI't. 24, § 1õ.-Vid. Lei 38, 3 011
Lttb,-o 183á. Queixas, reclamações ou pe
lições póde qualquer cidadão apresentar
pur escriplo ao poder legislativo e execu
lÍ\o. requerendo perllnle a autoridade com
lJelellLe ::. re~punsabilidade dos infractores
da consliloição. Coosl. art. 179, § 30. E'
livre a qualquer individuo mandar por mão
do pre~idenle da província representações
sobre objectos de interesse publico ou im
medi~Lamente a S. M. o 1., pela respectiva
:,ecreLaria, no caso de queixa contra abuso~

dos empre~ados publicos ou individuos que
a Uen tem conlra a segurança e IranquiJJidade
publica, sendo assil'nadas pelo queixoso.
Circo 27 Abril 1825, §4. (CoU. O. b.) Av.
Circo 2.° 6 Dezembro 1827. (Col/. Nab.)
Declarou-se, e porque, uma conlra ouvidor,
dolosa c manifestamente calumniosa. Porto

QGElXl

16 Agosto 1828. (CoU. ciL) De parle contra
presidentes de provincia ou mi.nistros das
relações como se processão, Lei 18 Setem
bro 1828. art. 21 etc. Res. 20 Dezembro
1830, art. 28, 29. Dec. 71.9, 20 Outubro
1850. Queixa por indevida inclusão ou ex
clusão na lista de vot:)ntes para camaras
municipaes e iuizes de paz.-Vid. Eleições.
Lei 1 Oulubro 1828, art. 6. Dec. Inst. 157,
h Maio 18.&2, art. 7, 8.-Vid. Lei 387, 19
Agosto 18.&6, in(m. Instr.1 Dezempro 1828,
art. 11 etc. Queixa em crime de imprensa
como era formulada. Lei 20 Setembro 1830,
art. 52.-Vid. (Dcc. 18 fl1aTço 1837, al't. á;
revogo pelo de 24 Setembro dito.) Cod.
Proe. art. 79, inCra. Queixa calumóiosa:
como será punido seu a"uLor. Cod. Crim.
art. 235. Queixas dadas contra diversos
juizes de paz. se mandou processar. Av. 1.0
e ReI. 180ulubro 1831. (Coil.Nab.) Queixa
crime que individuos podem dar. CoJ.
Proc. art. 72. Reg. 120, 31 Janeiro 1842,
arl. 262. Quando o promotor publico. Cod.
cito art. 73. Reg. 120, cito art. 262. Não se
admiLliráõ contra os membros das duas ca
maras lelZislalivas pelos discursos nellas pro·
feridos. Cod. cito art. 76. Reg. 120, cit. arl.
262. São compelentes para recebê-las os
juizes cip. pélZ, sopremo tribunal de justiça,
relarues e cada urna das camaras legislalivas
nos 'crimes de sua cornpelencia. Cod. cito
art. 77, § 2; e Lambem os chefes de po
licia, delegados, subdelegados e juizes mu
nicipaes.~Vid. Lei 261,3 Dezemb,'o 1841,
arl. h, § 1; Ó, 6. 17, § 2; 91. Reg. 120, 31
Janeiro 18.42, art. 58,62,63,6.4,198, §
1; 211, § 2, 11; 212, § 1. Deve ser, e
como assignada e jurada pelo queixoso.
Cod. cit. ado í8. (Reg. 120, cit.· art. 262,
290, 291.) Como deve ser formulada. Cod.
cito art. 79. Reg. 120, cito art. 262.
Que perguntas devem os juizes fazer ao
queixoso. Cod. cito art. 80. Queixoso nos
termos de se~urança que direi los e obri
gacões tem. Cod. ci t. art. 126, 127, 128.
Reg. 120, cito art. 112. Quando se jq1~a
procedente, ou não. Cod. cito art. 14.&, 145.
Lei 261, cil. art. 110. Reg. 120, cito art.
269, 270, 285, 286. Procedendo, lança-se
o nome do reo no rol dos culpa,dos. Cod.
cit. art. 1M. Reg. 120, cit. art. 269. Queixa
compete, e como ao cidadão contra empre·



( 3h8 )

QUEIX.-\

gado publico por crime de responsabilidade.
Cod. cit. art. 150. A quem p6de ser apre·
sentada'. Cod. cito art. 151. Com que requi
sitos. Cod. ciL art.152. Que direcção deverá
ter para processa.r-se. COG. ciL 3rt. 153.
Em que prazo póde apresentar o queixoso.
Cod. cit. art. 15.&. Sendo apresentada e con
cluden te, como sobre ella ouvirá,õ o réo e pro·
cederâõ a- r~lação e mais juizos. Cod. cit. art.
159·. Reg. 3 Janeire1833, art. 9, § 1; 10 a
2A. Lei 261 .. Cit. art. 6, 17, § 2; 25, § 1,5.
Reg. 120, cito art.198, § 5; 200, § 1; 211,
S 2; 212, g1; 396 a A05. Dec. 122, 2 Fe
vereiro 1842, art. 26. Queixoso póde es
c0lher foro, e qual para formação de culpa.
Cod. cit. art. 160, S' 3.-Vid. Dec. 18
}J!!arçld837, art. 1; revogo pelo de 2li Se
tembro dilo. Queixa fica por traslado no
cartorio, havendo recurso. Cad. cito al'I.
167. Reg. 3 Janeiro cito art. 9, § 3. Lei
261, cito art. 69. § 3; 70. Reg. 120, cito
art. A38, § 3; 439, § 2. If1;ualrnente fica por
lraslado quando pronunciado o réo, fôrem
os aU'los remetlidos ao jury. Cod. cil. art.
172. Queixa de crime que cniba na alçada
das autoridades policiaes, como será pro
cessada. Cod. cit. art. 205, 206, 208,209.
- Vid. Lei 261, cito O1·t. A, § 1; 5, 17, §
2; 91. Reg. 120, cit. art. 58, § 6; 62, § 1 ;
63, § j ; 6ft e 128. Q lleixa peran te as ex
tinctas juntas de paz. Cod. cito al'I. 226, §
2. Av. 2 Janeiro 18M, § 2. Lei 261, cil.
art. 95. Quando se julgava de nenhum efl'eito
perante o ex tin'cto li.. o conselho dos jurados.
Cod. cit. art. 251. Lei 261, cit.. art. 95.
Queixoso recorria para o 1. Ó conselho dos
jurados do juiz de paz que nüo pronun
ciava. Cod. cil. art. 253; alterado pela Lei
261, cit. art. 95,69, § 3; 70. Reg. 120. cil.
art. 438, § 3; MO. Queixoso pôde propôr
sua queixa emqua·nlo o crime não prescrever
Cod. cito art. 329. Queixas como se distri
huirãõ nas ·relações. Reg. 3 Janeiro 1833,
art. '71 ele. Queixa verb(ll de parte mal-

. traLada por empregado de adminisLração
de rendas. lil g. 26 111 m'ço 1833, art. 36.
Nos' crimes cummuns era inuispensavel
que o queixoso com pa I ece ie pes.oal
mente e não por procurador, visto os
art. 72, 73, j8, 0, 1ú3, 208,209, do Cod.
Proc., não pn-rém 005 de rcspomabilirtade,
uBento o arl.152. Ar. 2 Janeiro 183h, S 1;

QUEIXA

(o contrario no Dec. 18 Março 1837, art. 13.
revogo pell) de 24Selembro dito.)-Vid. Lei
261" cito al·t. 92, L/lrm. Cumpete ás assern
bJéasprovinciaesdecretara suspen ão e ainda
mesmo a demissão do ma~islrado contra
quem houver queixa de responsabilidade,
sendo elle ouvido. e tendo defesa. Lei 16.'
12 Agosto 1834, art. 11, § 7; i.oterprel.
pela Lei 105, 12 Maio 1811U. art. Ú 5. De
clarou·se como se procederá na.queixa con
Lra magistrados pelo juizo commum, presi
dente de provincial e assemGléa provincial,
intendidos em harmonia os art. 77,153 e
155. Cod. Proe. Lei 16.· 12 Agosto art. 11,
§ 7 e Lei 38, 3 Outubro 1834, art. 5, S8.
Av. 24 Setembro 1835. lostr. 9 Dezembru
18"35, art. 5. Declarou-se como se deva
proceder a vista dos arl. 160 e 257. Cod.
Proc. Av. 9 Março 1836. Queixas não podiflo
os juizes de paz receber de crime commet
tidos em districtu alheio. salvo residindo o
réo. Circo 10 Março 1836. Dec. 6 Abril
1836. Explicou-se O art. 160. 3. Cod.
Proc. relativamente. aos deliclos de im
prensa.- Via. Dec. 14 Março 1836. Decla
rou-se como deverião os juizes respectivos
proceder em face dós art. 1lI.& e seguinles
do Cod. ProL'. Circo 16 Março 1836. A as
sigoatura na gueixa conf'orlllt: o art. 7S.
Cad. Proc. sllppre-se com o juramento pres
Lado peranLe o juiz. Av. 9 Abril 1836, § 1;
p6de intenlar-se sem haver corpo de delicto
conforme o Cod. al'I. í8, 79, 140, 205.
206. AI'. cito § 2. Por meio deHa se procede
conforme o nrl. 160, § 3 e 257. Cod. Proc.,
e não segundo os 20J, 204. nlra magis
trado que em e,flJcio de1'rf'speil<.r (l presi
dente da proviocia. Ar. 7.' 11 Janeiro
18'38. Deu·se inlcJligencia ao alt. J67. Cod.
Proc. para execução. Av. 8.0 11 Janeiro
1838. Queixa L" e 2.· se pôde admitLir
contra determinada pessoa. segundo os art.
1l1J, 1á5 e 329. Cod. Proc. combinados
com o 149. Av. 27.· 9 FevereiFo 1838.
Vid. Reg. 120, cito 81'1. 270.. J)eclar.ou-~e
que o art. 159. Cod. Proc. eXige audlencla
€lo empregado responsaiJili ado, sobr~ a
'queixa. Av. 235, ti Julho 18M). QueIxas
contra os juize~ de direito; nas comarcas
em que não houver relaçõe, verificar os
factos. inql:lirir testemunhas 501>re elIas e
f<lc'i-ljtar ás partes documentos, in~ur;nbe ao·&
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jui~es municipaes, salva a disposição do art.
161. Cad. Proe. Lei 26t, cito art.1.1, § 4.
Re.g.120 t cit. arl. 2.11, § 7. E' bastante em
que circumstancias para formar-se colpa.
Lei 261, cito art.47. nego 120, cito art. 257,
26.&. Sna raLificação fazem, quando, e como
os juizes mUOlcipae;;. Lei 261, cito avI. 50.
Refr. 120, cit. art. 290,291,292. Pódeser
datla por procurador, precedaeodo licenç
do juiz quando o aulor tiver impedimento
para com pareccr. Lei 261, cito art. 92. Sol
vêrão-se duviclas sobre sua ralificação, at
tento os art. 22.&. Cad. Proc. 96, 25, § 3.
Lei 261.. Av. 8á, 29 Julho 18f!2. Por via
della ainda. que ° iui~ conheça do crime,
para meihor clas,;ilicação podera ouvir o
prumotor, uu este reqnerer ser ouvido. Av.
28 Setembro 18á3. (Janto 280.) Indepen
dente de nella lIg11rarem pess9as chegadas
ao juiz por parentesco etc. indigitando-as a
voz publica deve o iui~ suspeitar-se. Av. 30
Setembro 1843. (Jom. 280.) Derão-se es
cJllrecimenlos aos art. 1á2. Cad. Proc. e
262, 290 a 292. Reg. 1.20; e 50 Lei 261, a
respeito de prova de innocencia do réo por
documenlos e inquirições antes de sust~n

tação de pronuncia e ratificação de queixa.
Av. 13 Maio 18á5. (Jom. 128.) Queixas
sobre faltas ou illegalidades Cl;Hn que lellhão
procedido as junlas de qualiflOação. - Vid.
Eleições. Lei 387, 19 Agosto 1.&á6, art. 22,
23, 24. 27. 111. Av. 15. Fevereiro 18ú7.
Beg. 500. 16 Fevereiro dito etc. Av. 16
dito. Av. 22.· 25 dito, § 2, 5. Av. 25.0 26
dito. Av. 26.0 26 dilo. Av. 35, 8 Março
18á7, § 2, 3. Av. 48, 18 dito. Dec. 511,18
dito. Av. 61,26 dito. Av. 67, 10 Abril 1847.
§ 2. Av. 73. 1á dito. Av. 82, 23 dito, § 1.
7, Av. 83, 26 dilo. § 11, 12,19,20,22,
25. Av. 85, 5 Maio 1~ú7. Av. 72, 16 Junho
i8á8, § 5,8. (-Vid. mais Áv. 17. 0 16 Ja
neiro 1.8á9. § 1.) Av. 9 Março 18á9 etc. Av.
13 Ahril18á9. Av. 91,13 dilo. (-Vid. mais
Av. 112, 27 Abrilll:l49. § i. Av. 134. 17
Uaio dila.) Pronunciado em queixa ou de~

nuncia não póde ser eleitor elc. conforme os
art. 9, 53. Lei 387, 94, Lei 261, 9.&. Coost.
58. Cad. Crim. Verbo cito A:.v. 31 De~embro

18.&6, § 5, 6. Av. 82, 23 Abril 1847, § 5.
Av. 23 Agoslo 1fH.8, § f. - Vid. mais Av.
[I Fe1:e1'eiro 1854. (Dim·. 102.) Queixas de
máo tratamento a bordo dos-navios brasi-

QUEIXA.

leiros receberáõ. e coma os cnnsules. - Vici.
COl1SLtles. Dec. Rcl'!;. 520, 11 Junho 18ft7,
art. 124, 125. Queixasetc. contra presiden
tes de provincias como serão deHas enviadas
ás respectil'as secI'etarias de estado. Dcc.
632, 27 A:~oslo 18!l9, art. 2, § 2. Conlra
qualquer funccio-nario publico, art. 9. So
bre formação de culpa pOT juiz de direito
só em virtude de queixa ou denuncia etc.
deu-se salução á duvida, fundada nos art.,
157. C. Proc. 25, § 1. Lei 261, 396.
Reg. '12D. Av. 50, 3Junho 1.850. Queixa de
presos da casa de correcção da côrte contra
directorou seus suuordinados como será apre
sentada. Dec. lleR' 678, 6 Julho 1850, art.
133. Queixa de partes commerciaes preju
dicadas contra procedimento de officiai
maiu\' de secretaria de tribunal de com
mercio. Dec. 73 , 25 Novembro 1850. art.
71. Queixas de ufficiaes do exercito, de terem
sido pI'cleridos corno serão feitas é alten
didas. Dec. 772, 31 Março 18'51, art. 31.
Queixas de partes contra corretores, como
Sel'ão allendidas. Dec. Reg. 806, 26 Julho
1851, al't. 20, 41, § 2. Dec. 807, 808, 27,
23 dilo. Queixa tem direito a apresentar o
empregado de thesourarias, de injustiça qne
jul~ue t-er-Ihe sido feita. O'rd. 2l2, 12!gosto
1851. Queixas e denuncias de delidos pu
hlicos e particulares auanç-aveis ou não em
que interessar a fa~enda nacional incum
bem ao promotor publico. Av. 257,15 No·
vembro 1852. Av. 262, 2ll Novemb"l'o 1852.
Deu-se esclarecimento ao att. 399. Reg.
1.20, a respeito cio prazo em que os empre
gados publicas devem responder ás queixas
e denuncias. A.v. 277, 23 De~embro 1852.
Queixozll sendo apresentada pelo offendido, e
desistindo este, em crimes que tem acção
ex-oflicia, como se deverá progredir. Av. 27
Abril 1.853, § 3. (Dia/·. 256. SClppl.) Para
validade do perdão concedido pela parte
queixosa é essencial a assignatura desta em
escriptnra publica ou termo nos autos. Av.
285, 31 Dezembro 1853. De defirir jura
mento de queixa qne slllarios perceberáõ
os juizes. Dec. 1569, 3 Março 1855, art. 40.
(Jom. M.) Quanto de julgarem-na. ou não
procedente. Dec. 1.569, cito a1'l. 43. (Jorn.
cit.) Formulario do juramento de queixa
crime. Av. e formo 23 Março 1855, n.· 2.
(Jom. 85.)
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QUERELLAS;- Vid. De'lassa. Lei Cuast. Podug.
12 Novembt'o 1821, § 3, etc. Pronunciados
em querella ou devassa não podem ser elei·
tores nem votar na eleição dos deputados,
senadores elc.- Vid. Eleições. Consto art.
9ú, § 3. Iastr. 26 Março 182ú, cap. 2, §
6, n.O 3. Lei 387, 19 Agosto 18ú6. art. 9,
53, § 3. Av. 31 Dezembro18á6, § 5, 6. Av.
82, 22 Abril 18ú7, § 5. Av. i8 Agosto
1848, S 1. ( Vid. mais Av. 4 Fet'C?'eiro
185.4.) (Diar. 102.) Seu auto incorporava.
se no processo crime.-Vid. Processo. Dec.
10 Abril 182&, § ~; processo crimin;l\ se
intende a ordem legislativa que se deve
observar no juizo, e que sp.~unc1o os ()I'in.
cil?ios de direito é o cnrpo de deliclo, de
vassa, a querella, a denuncia etc.-Vid.
J)evassa. Provo 30 Junho 1827. - Vid.
Queixa.

QUERE A. - Vid. Emba?'cações mercantes. -In
tendencia de mm'inha. Ord. 11 Março i801}.

QuESITOS. - Vid. Questão.

QUESTÃO: questões quaes propunha o juiz de
direito ao jury de julgamento. Proj. 2 Ou
tubro 1823, ad. 39; mandado observar
pelo Dec. 22 Novembro 1823. Res. 11 Se
tembro 1826. Lei 20 Setembro 1830. 3rt.
32. 33, 60 a 62. Cad. Proc. art. 269, 270,
232, 283, 28á. Lei 261. 3 Dezembro 1 ú1,
art. 58 a 6ú, 66, 67, 68. Reg. 120, 31 Ja
neiro 18ú2, 362, 366 a 379. O governador
de armas devia lel'min~r as questões entre
os officiaes, para não chefl;areru ao conhe
cimento de S. M. Port. 23 Agdsto 182h.
(Repe?·t. Cunho 1J1 ui. Questão. <)uestães ir.
cidentes "00 jury conforme fônm de félcto
ou direito r sã/) decididas pelo jlliz de facto.
,)U de direito. Lei 20 S(jlembro 1830. cit. arl.
~9. Cad. Proc. áô, S3, ad. 281. Pteg. 120,
roi!. art. 20'0, § 6; li38, S 9; áúO, 1.
Questão sobre a existeocia do facto e yuem
seja seu autor não se admille no ci\'el

u3Ddo estiver decidida no f6ro crime. Lei
:261, 3 Dezembro 18á1, <lrt. 68. Nüo sendu

promotor obrigado a estar pela classifi
cação feita pelo juiz na pronuncia, e por
que, por maioria de razão o mesmo se deve
inlender quanto á faculdade que lcm o juiz

QUESTÃO

de direilo de afastar-se das classificações
feilas, quando tiver de propõr qnesilos aos
jurados. Av. 53, 28 Julho 1843. As ques·
tões commerciaes de facto sobre a existen
cia de fraude, d()\o, simulação 00 omissão
serão determinadas por arbitraJol'es. Cod.
Com. art. 139. Todas as que resullarem de
conlraclos de locação mercantil são deci
didas por arbitros. Cod. ciL arl. 2ú5. Igual
menle as questões sociaes entre socios du
rante a exislencia da sociedade 00 compa
nhia, sua liquidação ou parlill1a. Cod, cil.
art. 29á. Igualmente as que e moverem
sobre pagamenlo de salvados, e como. Cod.
cit. art. 739. Quaes serão julgadas con
forme o Cad. Com., e pela mesma form"
de processo, ainda que não interv':Jolla
pessoa commercianle, Cod. cit. lit. un.
nft. 19. Por arbitras necessariamenle as a
que o Cod. dá esla forma ele processo. Cad.
cito til. uno art. 20. Questões de direi lo ou
facto nas eleições dos deputacios e supplentes
dos tribuoaes do commercio sendo du\'idosas,
como serão decididas. Dec. 696. 5 Selem
b1"o 1850, m·t. 9. Questões de direilo nas
acções commerciaes :oendo diversas, po deol
as pelições iniciaes. conleslações etc. ser
articuladas. Dec. 737, 25 Novembro 1850,
8rt. 719. De queslões exlrajuc.1iciaes estra
nhas não se encarref?;a em caso alll:um o
banco do Bra iI. Dec. Estal. 801, 2 Julho
1851, art.72, § 2; de Pernambuco. Dec,
Estnl. 8d8, 22 Dezembro 185'1, art. 62;
da Bahia. - Yid. 438.13 iVOL·(!'/llb?·o 1845,
art. 21. Maranhão, 597, 2ú Março 18li9,
art. 21. Para. 11 05, [) Janeiro 1853, 3rt.
21. Nacional, 1223, 1 Agosto 1853, art. 15.
Queslões que fô~eU1 de natUl eza temporal
c da. sua compelencia r.elalivas a capellas,
hospllaes, 01 deos 3.a., Irmandades e con
frarias decidiráõ us juizes de direilo em
cclrreição. Dec. Reg. 834,2 Outubl'u 1851,
art. 46, § 6. Q.ue:.lões re1ali\"as a qual'eu
lenas e l"zaretus decidir;), e como a junla
cenlral de hygiene puhlica.-Vlll. Junta
ditu. Dec. Reg. 828, 29 Selemhro 1851,
art. 18. Sobre inteiJiReocia e execução uas
leis, reg!llameotos e inslrucções da adwi
nistraçãu 'da fazenda, tem o ll'ibunal do
lhesouro voto consultivo. Dec. 736, 20 No
vembro 1850, act. 3, § 2. Queslões da com·
panhia da eslrada de ferro do Recife á Agua
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Preta, corno serão decididas. Dec. 12lJ5, 13
Outubro 1853, al·t. 19. Dec. 12á6, 1~ dito,
aI·t. 56. E as da estrada de ferro da cidade
de S. Salvador ao Joazeiro. Dec. 1299, 19
.Dezpmbro 1853, Cond. 38. Qupslóes scien
tificas na sociedade Pbysico-Chimico na
côrte.-Vid. Dec. Hstal. 1.475,18 NOL'embro

. 185ll., m·t. 8. En tre os accionistas da com
panhia Sanlisla de vapores, corno serão
deridiJas. Dec. Estat. 1ll.91, 20 Dezembro
185ll.. m·t. 27. Questões relativas á vacancia
de vinculos e capeJlas por commisso ou
falta de successão regular legitima, incumbe
aos juizes de orphÃos conhecer, e não aos
dos feitos da fazenda. Av. 12 Janeiro 1855.
(Jom. 27.) Oe quesitos para qualquer exame
011 vestoria, guaes os salarios dos advogados.
Dec. 1569, 3 ~lm'ço L855, art. 68. (Jorn. GlJ..)
Modelo soilre questões de facto propostas
ao jllry. Av. formul. 23 Março 1.855, n.045,
h7, 49,50. (Jom. 85.) Questão prejudicial
nos tl'iullnaes do commercio, como será
decidida. Oec. 1.597, 1 Maio 1855, art. 35.
(Jorn. 130.) Questões da companhia de es
trada de ferro D. Pedro U, por quem seriio
decididas. Estat. 9 Maio 1855, art. 29,
§ 7: 3'1. (Jorn. 13á.) Contr. 18 Maio 1855.,
art. 5, 5.". (J01"1l. 135.)

QUILHA do navio: os damnos 'acontecidos ao
corpo e quilha do navio que premeditada
mente se faz varar para prevenir perda total
ou presa deinimigo, são avaria grossa. Cod.
Com. art. 7M. S 14.

OUILOMBOS.-Vid. Escravos. Lei 15 Ontllbr.J
, 1827, art. 5, §6 elc. Av. 2:~ Julhn 1831.

Porto 30 Abril 1832. Res. 7. a 25 Junho
'J 83á, art. 9, 11., ele. Providp.ncias para cap
lura de quilombolas no Rio de Janeiro
approvârão-~e. Porto 2.4 Dezembro 182lJ.
(CoU. Nab.) Instr. 4 Novembro 1825, § 11,
annex. Port. 2." da mesma data. (Coll. cit.)
Pruvidencia para se não formarem na cou
tada das (Iguas da Carioca na côrte. - Vid.
AgclIIs de cha{rJ.riz. Av. e Instr. 1.2 Agosto
1833, art. 6, § lJ.

Q INA officinal descoberta em Minas se mandou
colher e apresentar pesada e lacrada na res
pectiva junta da fazenua. Dec. 1.°3 Agosto

1.808. (Coll. Nab.) Concedeu-se isenção de
direitos ás preparações com ella feitas em
dissolnções de vinho ou cerveja ou para
extracto, e exportadas para a Costa
d'Africa. Dec. 2.° dito. (Coll. cil.) A refe
rida quina e a descoberta do Rio de Janeiro
~e mandon empregar nos hospitaes reaes e
boticas dos navios da armada; e providen
ciou, e como para ser vendida a particu
lares e exportada em sua pureza. Dec. 2. 0

á dito. (Coll. cit.) Em Minas mandou -se
podesse o concessionario exlrahir na f6rma
do Dec. 1.° 3 Agosto supra em todas as
terras, não podendo os proprietarios oppôr
se. Av. 15 Novembro 1808. Para analyse
nas flôres e folhas das arvores da referida
quina providencias. Av. 25 Outubro 1810.
Excilou-se a observancia do Dec. Agosto
1808 e Provo 7 Setembro dito para os exa
mes e remessas delta. Av. 11 Dezembro
1811. Analyse da de Minas e Perú se man
dou faze!' e comparar na universidade de
Coimbra. Av. 6 Setembro 1813. (8. Gani.
addit. 1,°) Ao descúbridor da quina offi
cinal de Minas se concedêrão privilegios.
Dec.3 Agosto 1818. (Ind. Alb. Quina.) Da
folha militar se mandou passar para a civiL
a gratificação ao mesmo descobridor con
cedida. Dec. 12 Junho 1830. (Goll. Nab.)

QUINHÕES bereditarios.- Vid. Pal·tilhas.-Apo
lices. Av. 7 Janeiro 1847. Seu sello propor
cional rell;ulou-se.-Vid. Sello. Lei 655, 15
J unuo 1850, art. 1.8. Quinhão no frele;
tripolação assim justa não vence indemni
sação pelo rompimento, retardação ou pro
longação da viagem causada por força maior,
sim quando por falta dos carregadores, e
como. Cad.' Com. art. 553. Sobre arreca
dação de seu sello o que cumpre aos juizes
de direito em correição. - Vid. Av. 16 Maio
185h. (Diar. 228.) Quando em partilha ao
meeiro, cabeça de casal, ou qualquer her
deiro fôrem adjudicados bens de raiz de
valor superior aos seus quinhões. com
obrigação de compõr aos mais, não é o
excesso subjeito a siza. Av .1.2 Janeiro 1855.
(Jorn. 27.)

QUINTAL fechado faz parte da casa do cida
dão.- Vid. Casas. Cod. Crim. art. 14, S4.
Lei 11 Outubro 1822 elc. Sua inspecção
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na côrte quando tiverem immundicias em
tempo de ,epidemia incumbe, e como aos
fiscaes da cijmara.-Vid. Immundicias. Av.
11. o 7 Fevereiro 1850. Desapropri&ção de
quintaes ebc. para abertura e alargamento
da rua do Cano na Côrle. Res. 806, 23 Se
temb"o 1854, art. 7. Dec. B.eg. 1563, 24
Feve,'ei,'o 1855. (Jom. 66.) Dec. Estat. :1620,
20 JL~nho 1855. (Jom. 18u.)

QUINTAS partes de ordenado.- Vid. Diamantes.
Dec.1.o 27 Março 1810. E.mp,·egados. O/Ji
cios e as denominaçõe,~ aos dive,'sos emp,'e
gos. Quinta du Boa Vista na côrle.-Vid.
Chacaras. Dec. 20 Setembro 1810. A.o admi.
nislrador geral das imperiaes fazendas e
quintas se mandou pagar despezas que com
enas tivesse feilo ou de fazer. Dec. 26 Se
tembro 1825. (CoU. Nab.) Seus reparos
sahem da dotação de S. M. o Imperador.
Vid. Dotação. Res. 15.1, 28 Agosto 18áO,
art. 1.

OUINTO dos couros.- Vid. Com'os e Res. 1. a 26
~ Dezembro 1809 etc. Lei 30 A~osto 1828.

Porto '18 Setembro 1832. Do ouro.- Vid.
Ouro e Av. 10 Abril 1815 etc. Provo 8 Abril
182ft etc. Lei 26 Outubro 1827.

-
QUlTA.-Vid. ESc,·avos. Siza. Res. 5.'19 Abril

1826. Camaras. Lei 1 Oulubro 1828, ar!.
52. Av: 75, 9 Julho 181&2.

QUITAÇOES judiciaes para serem os teslamen
teir0s desobrigados.-Vid. Taxa. Alv. 17
Junho 1809, pr. e S8, 9. Provo 25 Novem
bro 1809. Reg. 1ft Janeiro 1832, art. 37.
Reg. 28 Março 183.2, art. 2. Inslr. 1/, No
vemhro 1833" art. 23, 21& ,.25. Dec. Reg.
156, 28 Abril 181&2, art. 15, 19. Av. 56, 5
Junho 1845. Ord. 88, s't Agosto 1846. Av.
1..&6, 30 Novembro 18.46, S 3. Av. 103,20
Julho 1847. Lei 555, 15 Junho 1850,
art. 18.

a thesoureiros, recebedores, pagadores ou al
moxarifes incumbe ao thesouro mandllr, e
como passar, procedendo conlra elies,
quando i1Jegaes. Lei 4 Outubro 1831, art.
63, S 3; sendo assignadas pelo presidente

QUITAÇÕES

do ibesonro etc. as passadas na côrte ao
ins.peclor da fazenda e pagador geral, e nas
prov<i.ncias aos respeclivos inspectores. Lei
cit. qrt. 9, S 8; são passadas pela conta
doria geral de revisão, Lei cito art. 27, S3.
(.-Vid. Dec. 736, 20 Novemhro 1850, art.
2, S fi; 5, S 3.) Nas provincias incumbe
ao contadores das thesourllrias fazer pa~sar

t0das as quitações que se derem ás estações
ou indivjduos que tenhão sido encarregados
de arrecadar, adminislrar e distribuir os
·dJiIDrheiros publicos. e como. Lei 40utuhro
cito art. 6:2, S 2. (-Vid. Dec. 870. 22 No
vembro 1851 ,art. 1, § 5; 31., § 2.) Quitação
extrajudicial dada pela parle vencedora á
vencida, em fl'aude do imposto de 2 por
cento é nulla; e que conseqnencias importa
ás l!Jlesmas partes. - Vid. Cltancelta,'ia.
Dizima. Dec. 413, 10 Junho 1845, art. 3,
Ord. 200,29 Agoslo 1853, S5; e expl. por
Av. 10 Fevereiro 1854. (Dia,.. 45.) Quitação
a devedor da fazenda passa-se levando ou
mandando levar a sua divida ao cofre e apre
senlando conhecimento I no juizo para se
juntar aos aulos; e o mesmo se fará com
os arr-ernatantes em virtude de execução.
-Vid. Devedores. -Dividas. Ord. 33, 11
Abri118h6. Dar quiluções, precedendo or
dem do ministro respecli\'o aos empregados
de fêlZendà da marinha ou oulros quaesquel'
encarregados de dinheiros ou generos cujas
contas tenhão sido revistas na conladoria
incumbe ao contador l?;eral de marinha.
Vid. ArsenaL de l1wl'inha. Dec. Re~. 4h8, 19
Maio 1846, art. 7, § 1.1. Quitação de marido
a mulher pelos bens de meação recebida
em virtude de divorcio paga siza. - Vid.
Divorcio. Av. 2 Novembro 18h8. Quilação
mandou o thésouru passar a eX-comman
danle de fronleira de S. Pedro do Sul im
possibilitado de prestar contas, e. porque,
como si as houvesse prestado. - Vld. Com
mandante dito. Ord. 6 Dezembro 1Há9.
Quando credures da fazenda não compare
cerem nas repartições em que se fazem pa
rramentos por conta da fazenda, para rece
berem e darem quilação, como cunstiluiráõ
procurador para esses fins. - Vid. P"OClt
ração. Ord. 82, 30 Março 1849, art. 1,2, 3.
":"-Vid. O"d. 79, 14 Março 18'5'3, in{ra.
Credor que passa recibos ou dá quitação de
juros menores dos estipulados não póde
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. ~e~igir a di1IcI"ença relativa ao vencimento
passado; mas os juros foturos não se julgão
reduzidos a menos. Cod. Com. art. 250.
Quitação do capital dado sem reserva de
juros fa~ presumir o pagamento denes, e
opera a descarga tolal do devedor, ainda que
fossem devidos. Cod.- cito art. 252. Credor
é obrigado a dar ao devedor quitação. quando
este se não satisfaça com a enlrega do titulo;
a concebida em teI'UlOS geraes sem reserva,
e quando com a clausula - ajuste final de
contas, resto de maior quantia ou oulra
equivalente. faz presumir comprehensão de
todo e qualquer debito. Cod. cito art. .434.
-Vid. Dec. 737, 25 Novemb7-o 1850, m-t.
393, in(1·a. Quitação geral a uma adminis
tração passando-se, não ha logar a recla
mação allTuma contra esla, salvo erro de
conta dolo ou fraude. Cod. cito art. á35.
Quita~ão põde oppôr-se conlra conheci
mento. Cod. cito art. 588. Quitação póde o
curador fiscal de bens de fallido passar, e
quando. Cod. cito art. 834. Dec. 738. 25
Novembro 1850, art. 156, 1.57, § 8. Qui
tação plena ao fallido, quando, e com? se
dará, e como se annulla. e com que effcllos.
_ Vid. Qaebra. Cod. cito art .. 870, 871,
872,893,894, Dec. 738, cil~art.172, 17á,
1.77, 181. 182. Quitação, entra no numero
dos escriptos parliculares que servem de
prova no juizo commel'cial ou' pOI' si só ou
acompanhada de outras prol'as. Dec. 737,
25 N,ovembro 1850, art. 152. § 4. Quitação
quando o credor recusa pa~sar. ou a pnssa
sem a necessaria segurança. tem logar o de
posito em pagamento, pro~edeDdo:secomo
ulteriormente. Dec. 7370, Clt. art. 393. S2;
39.&, § 1; 396,397, § 1; 399. Q~itação aos
adminislradores de bens de falildos. como,
se dadl. Dec. 738, cill. art. t70. Como pas
sar.áõ.os. procuradores fiscaes ~os devedores
fiscaes e execulados que qUlzerem pagar
suas dividas. lnslr. 31 Janeiro 1851.. arl.
3á. (Diar. 8639.)-Vid. Ord. 1,57.8 Jall!o
1853, infra. Declarou-se como se deverIa
palTaI' a siza de compras. arrematações e
adjudicações anteriores á Lei 28 Outub~o
1848, si. na occasião da arrematação se h-

vesse pago o preço e passado na eX'ecucão'
quitação da adjudicação. Ord. 135,12 Abril.
1851. O contador geral de guerra immedia
tamente subjeilo ao ministro da guerra é
competente para dar quitação, precedendo
o~de~ do governo aos r~sponsaveis por
dmhelros ou generos, cUjas contas não
tenbão de ser revistas no lhesouro nacional.
-Vid. Dec. Reg. 778, 15 Abril 1851, art.
8. § 7. A' vista das quitações passadas aos
col1ectores que tiverem entrado com as
quantias arrecadadas em virlude das preca
torias dos juizos dos feitos, e diligencias por
elles promovidas se lhes levará em conla o
que Li"erem despendido. Ord. 143, 28 Abril
1851, art. 15. Quitação se não dá a testa
menteiro pela provedoria sem mostrar pago
o seHo dos respectivos aulos. e outros quaes
quer impostos devidos. Dec. Reg. 83.&, 2
Outubro 1851. art. 40. Declarou-se não ser
applicavel ao caso de levantamento de di
nheiros de deposito publico o rigor das re
gras estabelecidas sobre procuração na Ord.
30 Março 1849 supl'a. Ord. 79. 14 Março
1853. Declarou-se como se deve proceder
a respeito de execuções findas com o paga
mento da divida que por não terem as partes
exhibido conhecimento para o procurador
dos feitos da fazenda dar quitação, não se
podem assim considerar. Ord. 157. 8Julho
1853. Quitações passadas aos curadores de
heranças jacenlEls conforme o Dec. 9 Maio
18.&2, não pagão emolumentos, nem seIJo,
segundo o ar1.51. S7. Reg. 10Julbo1850.
Ord. 2.& Maio 1.85.&. (Dia?'. 241.} Dos termos
de quitações que salario v~Dceráõ os tabel
liães de uotas. Dec. 1569. 3 Aiarço 1855,
m·t. 100. (Jom. 64.) Menciana-se, e como,
nas carlas de arrematação. Dec. 1569, cito
m·t. 12.&, § 7. (J01'11. 6á.) Corrigidas por
declaração 5 Abri11855. (Jorno 94.)

QUITANDA (casas de) na côrte que imposto pagão.
Lei 628, 1.7 Setembro 1851, art. 44, § 2.
É vedada ás quilaudeil-as a entrada nos
cemiterios da Côrte. Vid. Dec. Reg. 1557"
1,7 Feverei,'o 1855, art. 66. (Jm'n. 62.)

-----...~~=-----
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